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 مجلة

 العلوم البدنٌة والرٌاضٌة
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بسم هللا الرحمن الرحٌم
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 ..أعضاء مجلس إدارة المجلة .. 
 رئٌس مجلس اإلدارة

 ولً علً عبد هللاد / عصام الدٌن مت0أ
 نائب رئٌس مجلس اإلدارة

 د / بكر محمد سالم0أ
 .. مدٌر التحرٌر .. 

 د/ أشرف عبد اللطٌف الخول0ًأ
 د / حمدي علً السٌس0ًأ

 .. المـحررون ..
 د / إبراهٌم محمود غرٌب0أ
 د / محمد إبراهٌم الباقٌري0أ
  د / حمدي عبده عاصم0أ
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 ..  مستشارٌن المجلــة.. 
 د / محمد جمال الدٌن حمادة0أ
 د / سعٌد عبد الرشٌد خاطر0أ
 د / حسٌن صادق داود 0أ
 د / صالح محسن نجا0أ
 د/ كرٌم مراد محمد اسماعٌل0أ

السادة أعضاء لجنة الترقً لدرجة أستاذ 
 وأستاذ مساعد

 
 .. سكرتٌر تحرٌر المجلة ...

 السٌد / محمد محمد أبو حجازي
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 دٌمتقـ
ة بجامعة المنوفية تقدم لك عزيزي الباحث  يعة المنوفية التربية البندية والرياضبسر مجلة جام

عن مجال في التربية الرياضية أو الممارسين في المجال الرياضي بالمراكز البحثية واالتحادات  
داعين اهلل عز وجل أن تنال القبول   00الرياضية هذا العدد السابع عشر في مجلتنا العلمية  

 ي سبيل االرتق اء بمجال البحث العلمي في بلدنا العزيزه مصر  واإلف ادة ف
 كما يسعدنا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى  

 السيد أألستاذ الدكتور / محمد عز العرب عبد المقصود
 ) رئيس جامعة المنوفي  ة (

 والسيد األستاذ الدكتور / ثابت عبد الرحمن إدريس  
 العليا والبحوث () نائب رئيس الجامعة للدراسات  

 ،،وذلك لدعمهما إلصدار المجلة ، وكذا كل من شارك بالجهد في اصدارها  
وختامًا اليسعنا إال أن نترك لك وميلنا العزيز صفحات المجلة حتى تقوم باإلطالع على البحوث  
التي وردت فيها في مجال التربية البدنية والرياضية والتي شارك فيها نخبة من األساتذة في  

 تى مجاالت التربية الرياضية من مختلف كليات التربية الرياضية في مجال البحث العلميش

 ،،واهلل ولي التوفيق  
 

   التحرير ،،أسرة 
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 قواعد النشر
 

  0تختص المجمة بنشر األبحاث والمقاالت العممية في مجال عموم التربية البدنية واإلنسانية 
 قاالت التي يجرييا أو يشترك فييا أعضاء ىيئة يسمح في المجمة االشتراك باألبحاث والم

التدريس أو الباحثين في الجامعات والمعاىد ومراكز وىيئات البحث العممي والييئات 
 0واالتحادات الرياضية في مصر وخارجيا 

  البحث مسئولية الباحث ويقع عمى عاتقة مسئولية أن اليكون قد نشر أو قبل لمنشر في أي
 0أخرى مجمة أو ىيئة عممية 

  يراعي إعادة كتابة البحث بعد التعديالت المقترحة من األساتذة المحكمين مع تسميم نسخة
 WORD  0مكتوبة عمى   DISKعمى ديسك 

  ىيئة التحكيم من السادة أعضاء ىيئة المجان العممية الدائمة لمترقي لوظائف األساتذة واألساتذة
 0أالستشاريين 

 عدادىا جمة وفقًا ألسبقية ورودىا بعد تحكيميا تنشر أألبحاث والمقاالت في الم في شكميا وا 
 النيائي وفق شروط النشر والقواعد التي تقرىا المجمة. 

  يتم تسميم األبحاث باليد أو إرساليا بالبريد إلى نائب رئيس التحرير من ثالث نسخ واضحة
 Times newسم خط 3، اليوامش العموية والسفمية  B5مكتوبة عمى الكمبيوتر ) مقاس 

roman   0بونط لمعناوين وعادي لباقي متن البحث (  44نمط  
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 ميكانيكية اليجـو المركب عمى الرجؿ األمامية كأساس لوضع
 تدريبات نوعية لبلعبي سيؼ المبارزة

 السيدالسيد معوض /د.ـ 0*                                                  
   حمد زكي حجرىاني م/د.ـ2**                                                  

 المقدمة ومشكمة البحث :
مع التطور السريع الذي اجتاح كافة االنشطو الرياضيو مف حيث مكوناتيا الميارية 
أصبح مف الصعب عمى العامميف في مجاؿ التدريب الرياضي متابعة كؿ ما يحدث ، وأظيرت 

الحاجة إلى التحميؿ المنافسة أىمية دراسة المكونات الميارية بأسموب أكثر تفصيبل ، فظيرت 
الميكانيكي باستخداـ التصوير السينمائي المركب لدراسة الخصائص التكنيكية المميزة لمميارات، 
لمتعرؼ عمى خصائصيا الدقيقة، وكذالؾ تحديد الخطأ الموجود في األداء وأقراح التدريبات 

 الية األداء الخاصة إلصبلحة، وكذا وضع أساليب التنمية المناسبة بيدؼ الوصوؿ إلى مث
 (5 :219-201.) 

ودراسة األسموب الفني األمثؿ في النشاط الرياضي يسيـ في وضع مثالية ادائيو تمكف 
الرياضي مف إستغبلؿ إمكانياتو وقدراتة الفردية لتحقيؽ اعمى مستويات البطولو مع مراعاة مبدأ 

                                                 

 األص٘شظاِؼح  –و١ٍح اٌرشت١ح  -* ِذسط تمغُ اٌرشت١ح اٌش٠اض١ح 
 

 األص٘شظاِؼح  –و١ٍح اٌرشت١ح  -ِذسط تمغُ اٌرشت١ح اٌش٠اض١ح  **
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ونات التكتيكية اقتصاديات الجيد المبذوؿ وىذا ال يتحقؽ إال بفيـ واعي لؤلسس والمك
 (2:2والميكانيكية  ) 

   Matveev & Novikovـ( مع ماتفيؼ و نوفكوؼ 2111ويتفؽ عويس الجبالي )
ـ( عمى أف شكؿ األداء الحركي ما ىو إال انعكاس لممحتوى حيث يمكف لمتدريبات أف 0981)

التدريبات نركز عمى الشكؿ أو تركز عمى المحتوى )المضموف( أو كمييما معا ، ويجب أف تشبو 
النوعية الخاصة األجزاء الحركية لمميارة وذلؾ التقانيا وزيادة كفائة العضبلت العاممو في األداء 

النوعية الخاصة عمى تنمية القدرات الحيوية فحسب بؿ تعمؿ  ، حيث ال يقتصر دور التدريبات
لبلداء أيضا عمى تنمية خصائص تعمـ الميارات الحركية مف خبلؿ أداء تدريبات مشابية 

 (96-94: 7) ``أي انيا تمثؿ جزء مف األداء  ``الحركي لمميارات 
ة مف المبارز  رياضةداء المياري في ف تحميؿ األأإلى  (045 : 4)  ىاس الرممعبويشير 

 ةوصقم خبلؿ التصوير السينمائى والتحميؿ الكينماتوجرافى يعد خطوة ىامة فى تييئة المبارز
 .و البطولةأ ةنافسممل دةمراحؿ إعدا ؿخبل 

ومف ىنا يمكف القوؿ بأنو ال يمكف تنفيذ األداء المياري المميز إال إذا خضع لمبحث  
والتحميؿ في ضوء قوانيف المعبة وقواعد الميكانيكا الحيوية تمييدا لموصوؿ إلى أفضؿ النتائج، 

عمميما  في حدود`ولممساىمة في الوصوؿ إلى األداء المياري المثالي المميز ويرى الباحثاف "
إنو ال يجب أف ال نكنفي بإمداد المدرب بالتحميؿ الحركي الكينماتيكي لؤلداء المياري لمختمؼ  ``

الميارات في نوع النشاط الرياضي التخصصي فحسب،  بؿ يجب أف يكوف ذلؾ أساس لوضع 
وتصميـ وتوفير تدريبات نوعية خاصة تساعد المدرب عمى تعميـ وتنمية مختمؼ مراحؿ أداء 

نتاج المزيد مف القوة لتحسيف سرعة األداء الحركي لمختمؼ أجزاء الجسـ الم يارة الحركية وا 
 .المشتركة في األداء طبقا لممسارات الحركية المطموبة لموصوؿ لؤلداء المثالي

وفي حدود عمـ الباحثاف لـ يستخدـ أحد الباحثيف التحميؿ الميكانيكي بأستخداـ التصوير 
س لبناء وتصميـ تدريبات نوعيو خاصة باألداء المياري في مجاؿ السينمائي المركب كأسا

رياضة المبارزة بصفة عامة والمبارزة بسبلح سيؼ المبارزة بصفة خاصة، وكاف ذلؾ مدعاة 
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لمباحثاف اف يتناوال اليجوـ المركب عمى الرجؿ األمامية وذلؾ بعد نجاح المنافس في الدفاع عف 
در لقرب وأىمية تمؾ المناطؽ كيدؼ لتحقيؽ أسرع وأدؽ اليجوـ عمى الذراع المسمحة والص

الممسات في سبلح سيؼ المبارزة،  ويأمؿ الباحثاف أف يساعد ىذا البحث مدرب المبارزة عمى 
كيفية المبلحظة الدقيقة لؤلداء المياري وتحميمة وسرعة إكتشاؼ األخطاء الشائعة وتصحيحيا 

حؿ  الميارات لتنمية األداء المياري والصفات وتصميـ التدريبات النوعية بما يتناسب ومرا
 البدنية والفسيولوجية المرتبطة باألداء الحركي لممبارز.

 أىداؼ البحث :
ييدؼ ىذا البحث إلى وضع إستراتيجية كأساس لتدريبات نوعية لمميارات مف خبلؿ 

 التعرؼ عمى: 
لناجح عف اليجوـ عمى المراحؿ الفنية لميجوـ المركب عمى الرجؿ األمامية بعد الدفاع ا -0

 الذراع المسمحة والصدر بسبلح سيؼ المبارزة
الخصائص الميكانيكة لؤلداء المميز لمراحؿ اليجوـ عمى الرجؿ األمامية بعد الدفاع  -2

 الناجح عف اليجـو عمى الذراع المسمحة والصدر بسبلح سيؼ المبارزة

مامية بعد الدفاع وضع تدريبات نوعية لمراحؿ أداء اليجوـ المركب عمى الرجؿ األ -3
 الناجح عف اليجـو عمى الذراع المسمحة والصدر بسبلح سيؼ المبارزة

 تساؤالت البحث :
يحاوؿ ىذا البحث التوصؿ إلى كيفية تعميـ وتنمية مراحؿ األداء الحركي باستخداـ التحميؿ         

  -الميكانيكي وذلؾ باإلجابة عف التساؤالت األتية :
لميجوـ المركب عمى الرجؿ األمامية بعد الدافاع الناجح عف  ما ىي المراحؿ الفنية -0

 اليجـو عمى الذراع المسمحة والصدر بسبلح سيؼ المبارزة
ماىي الخصائص الميكانيكية لؤلداء المميز لميجوـ المركب عمى الرجؿ األمامية بعد  -2

 الدفاع الناجح عف اليجـو عمى الذراع المسمحة والصدر بسبلح سيؼ المبارزة
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ىي استرتيجية وضع تدريبات نوعية لمراحؿ أداء اليجوـ المركب عمى الرجؿ ما  -3
األمامية بعد الدفاع الناجح عف اليجوـ عمى الذراع المسمحة والصدر بسبلح سيؼ 

 المبارزة

 المصطمحات المستخدمة في البحث :
 الميكانيكا الحيوية:

ىو ذلؾ ``الحركي الرياضي  الميكانيكا الحيوية أو عمـ الحركة التطبيقى فى مجاؿ األداء
المجاؿ مف الدراسة الذي يختص بتطبيقات القوانيف األساسية لمميكانيكا عمى حركات الجسـ 

 (029-028:  8البشري في كؿ مف التدريب والتعميـ وعبلج اإلصابات )

وىو العمـ الذى يدرس القوى الداخمية والخارجية المؤثرة عمى جسـ االنساف واآلثار 
 ( 3-2: 04ىذة القوى )  الناتجة عف

 اليجـو المركب :
يعرفو إبراىيـ نبيؿ بأنو ىو ذلؾ اليجوـ الذي يقوـ بو البلعب في محاولة منو لتسجيؿ 
لمسة في ىدؼ المنافس في نفس اتجاه التبلحـ أو في إتجاه مغاير إلتجاه التبلحـ، وذلؾ بتأدية 

 (45: 0) توقيت زمني واحد( ) أكثر مف حركة نصؿ واحدة ، وفي أكثر مف زمف سبلح واحد 

 التدريبات النوعية :
ىي تمرينات بدنية حركية خاصة بنوع النشاط الرياضي الممارس وبكؿ ميارة عمى حدة 
ولكؿ مرحمة مف مراحؿ أداء الميارة الحركية، حيث تساىـ في التعمـ الحركي وتطويره وتنمية 

ف خبلؿ تدريبات مشابية لمراحؿ األداء القدرات البدنية والوظائؼ الحيوية وتصحيح األخطاء م
أي إرتباطيا بطبيعة ``الحركي، ويراعى فييا شكؿ األداء الحركي وشدة وحجـ وسرعة األداء 

 األداء المياري المتميز الحركة )تعريؼ إجرائي (

 :الجسـ العاـ ثقؿ مركز
 ( 06: 02ىو نقطة افتراضية لمجسـ تتعادؿ عندىا قوى الجاذبية األرضية ) 
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 دراسات السابقة :لا
قاـ الباحثاف باإلطبلع عمى الدراسات والبحوث السابقة والمشابية لمجاؿ          

الدراسة الحالية بيدؼ اإلستعانة بيا فى تحديد منيج البحث واألدوات واألجيزة المستخدمة 
الحركية وكذلؾ فى تفسير النتائج، وقد الحظا إنيا استخدمت التحميؿ الميكانيكي لبعض الميارات 

في المبارزة وأوضحت المراحؿ الفنية والخصائص الميكانيكية ألداء تمؾ الميارات دوف التعرض 
إلى وضع أو تصميـ تدريبات نوعية خاصة لتعمـ وتنمية مراحؿ أداء تمؾ الميارات ، وفيما يمي 

  -عرض لبعض الدراسات السابقة :
سة تحميمية لميكانيكية حركة ـ( بدرا0990قامت " تيانى عبد الباقي السيد " )  -4

الطعف في سبلح الشيش، وأستيدفت دراسة الخصائص التكنيكية لميارة الطعف في المبارزة 
بسبلح الشيش مف خبلؿ أدائيا منفردة ومف التقدـ وكذلؾ النشاط العضمي لبعض العضبلت 

يج الوصفي المختارة أثناء أداء ىذه الميارة منفرده ومف التقدـ، وأستخدمت الباحثة المن
بالتحميؿ الكيناموتجرافي والتصوير السينمائي، وأشتممت عينة البحث عمى ثبلثة العبيف تـ 
إختيارىـ عمديا مف العبي المنتخب القومي المصري لمسبلح، ومف أىـ نتائج البحث أف زمف 

ث(، تشابو منحنى كمية الحركة الخطية مع منحنى السرعة 0.12أداء الميارة الكمي قدره )
محصمة مع نفس التوقيت، تشابو المسار الحركي لقيـ زوايا الركبة الخمفية عند أداء ميارة ال

الطعف، التقدـ يؤدي إلى تنبيو العضبلت لئلنقباض بمعدالت أعمي منو في حالة الطعف الثابت ، 
انقباض العضبلت استاتيكيا عند بدأ الحركة وبمقدار أكثر في الميارة الحركية، تعتبر العضبلت 

 2ىي المسؤلة عف مسؾ السبلح طواؿ فترة أداء الميارة )   intercrossبيف عظاـ راحة اليد 
) 

التحميؿ الكينماتيكى ``ـ ( بدراسة وعنوانيا 0990" ( قاـ " عصاـ الديف متولي -2
لطرؽ أداء اليجمات المستأنفة في سبلح الشيش، وأستيدفت تحديد الخصائص الكينماتيكية 

المستأنفة في سبلح الشيش، وأستخدـ الباحث المنيج الوصفي، وكانت  لطرؽ أداء اليجمات
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العينة قواميا العبا واحدا قاـ بأداء سبع محاوالت وأستخدـ الباحث التصوير السينمائي والتحميؿ 
  -الكينماتوجرافي كوسائؿ لجمع البيانات، وكانت أىـ نتائج ىذه الدراسة ما يمي :

 لميجمات المستأنفة تحديد الخصائص الكينماتيكية -
 تحديد الزمف المستغرؽ ألداء اليجمات المستأنفة  -
 تحديد منحنى السرعة بالنسبة لمزمف  -
 ( 6تحديد منحنى المسافة بالنسبة لمزمف )  -

ـ( بدراسة التحميؿ الكيفي والكمي لميارة الدفاع الجانبي في سبلح 0998قاـ  "محمد غيده" )
عرؼ عمى الخصائص الكينماتيكية لميارة الدفاع الجانبي وكذلؾ الشيش، وأستيدفت الدراسة الت

التعرؼ عمى األىمية النسبة لبعض العضبلت عمى الذراع المسمحة أثناء أداء الميارة موضوع 
الدراسة، وأستخدـ الباحث الوصفي بأستخداـ التحميؿ الكينماتوتجرافي والتصوير بالفيديو، 

واحد تـ اختيارة عمديا مف العبي المنتخت القومي وأشتممت عينة البحث عمى العب دولي 
ث ( وأف  1.809المصري لمسبلح، ومف أىـ النتائج أف زمف أداء ميارة الدفاع الجانبي قدرة ) 

مفصؿ المرفؽ ىو أسرع أجزاء الذراع المسمحة خبلؿ المرحمة األساسية لمميارة يميو الرسغ ثـ 
ث ( خبلؿ المرحمة الرئيسية /ـ0.25ى الفراغ) الكتؼ وكانت السرعة المحصمة لنقطة القبض ف

% ( بينما 43.10وكانت العضمة القابضة لئلبياـ القصيرة أىـ العضبلت نسبيا وكانت نسبتيا )
كانت العضمة ذات الرئسيف العضدية اقؿ العضبلت العشر المختارة في المشاركة وكانت نسبتيا 

(2.42 ( ) %01 ) 
 البحث : تإجراءا

 منيج البحث :
 ستخدـ الباحثاف المنيج الوصفي لمناسبة طبيعة البحث وأىدافة .ا

                 عينة البحث : 

تـ اختيار العب )مبارز واحد( بالطريقة العمدية وىو مبارز بالمنتخب القومي ومصنؼ 
 دوليا في سبلح سيؼ المبارزة، كما تـ اختيار مبارز دولي أخر لؤلداء أمامة 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 وسائؿ جمع البيانات:
 استخدـ الباحث األدوات واألجيزة اآلتية:ػ

 ميزاف طبي معاير لقياس الوزف. -
 جياز دستاميتر لقياس الطوؿ. -

 مممى( 8كادر/ث.)ماركة سونى  25( كاميرة فيديو بسرعة 0عدد ) -

 مـ. 8( شريط فيديو 0عدد ) -

 ( حامؿ ثبلثي بميزاف مائى لكاميرة الفيديو.0عدد ) -

 (2D /3Dحميؿ الحركي ثنائى و ثبلثي األبعاد ) جياز كمبيوتر مزود ببرنامج لمت -
Motion Track  

 (.Calibrationوحدة معايرة )  -

 (.Animation Shop3برنامج لتقطيع الفيمـ إلى صور ) -

 إجراءات التصوير:
قاـ الباحث بإجراءات التصوير بصالة المبارزة بكمية التربية الرياضية بطنطا مع مراعاة 

 اآلتي:ػ
 وير مف حيث اإلضاءة.تجييز مكاف التص -
تحديد أنسب مكاف لوضع الكاميرات بحيث تكوف عمودية عمى الممعب وتظير صورة  -

 البلعب ومنافسو واضحة وبحجـ مناسب.

 تحديد بداية ونياية أداء الميارة مع البلعب بحيث تكوف داخؿ كادر الكاميرة. -

 تثبيت الكاميرة. -

 اء لمدة خمس ثوانى.تصوير وحدة المعايرة داخؿ الكادر قبؿ بدء االد -

 تصوير البلعب مف وضع الثبات قبؿ بدء االداء ولمدة خمس ثواف. -

 الدراسة االستطبلعية :
 قاـ الباحث بإجراء دراسة استطبلعية اليدؼ منيا االتى:



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التأكد مف صبلحية المكاف الجراء القياسات الخاصة بالدراسة والتأكد مف تحقيؽ إجراءات  -
 التصوير السابقة .

 مف صبلحية األجيزة واألدوات والتوصيبلت الخاصة بالتصوير . التأكد -

 تنفيذ البحث :
ـ  بصالة المبارزة بكمية التربية  2119/ 9/  9تـ تنفيذ البحث يوـ  الثبلثاء  الموافؽ  

الرياضية ػ جامعة طنطا وذلؾ كما يمي:                                                        
                       

 قاـ البلعب بأداء ستو محاوالت متتالية مع مراعاة فترات الراحة بيف المحاوالت. -
قاـ الباحثاف بإختيار أفضؿ محاولة لبلعب لمتحميؿ باستخداـ جياز الكمبيوتر وبرنامج  -

 تقطيع الفيمـ إلى صور.

( بيدؼ 2D /3Dإجراء عممية التحميؿ باستخداـ برنامج التحميؿ الحركي ثبلثي األبعاد ) -
 تحديد المراحؿ الفنية والخصائص الميكانيكية لمميارة قيد البحث .

 يكية لكؿ مرحمة مف مراحؿ األداء المميز لمميارة قيد البحث.نايكملتحديد الخصائص ا  -    
                                                             وضع تدريبات نوعية لكؿ مرحمة مف مراحؿ األداء ، وتـ عرضيا عمى الخبراء فى                       -    

 "( . 2"( وقبوؿ نتيجة اإلستبياف ) مرفؽ"  0رياضة المبارزة والميكانيكا الحيوية) مرفؽ " 

 خطة البحث :

طبقًا ألىداؼ البحث والغرض مف أستخداـ التحميؿ الميكانيكي في تحقيؽ تمؾ األىداؼ 
 ضوء التحميؿ الميكانيكي باآلتي:فقد قاما الباحثاف في 

 أواًل: تحديد المراحؿ الفنية التي تعبر عف الميارة قيد البحث في ثبلث مراحؿ ىي:
المرحمة التمييدية وتتضمف "وضع التحفظ وتمييد لمميارة" وأشتممت عمى الثبلث كوادر  -0

 (.3: 0األولى مف صور التحميؿ الميكانيكي )
 المرحمة األساسية وتتضمف: -2



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ
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اإلعدادوالتموية "وذلؾ بأداء تيوشتيف باليجوـ عمى الذراع ثـ الصدر" وتوضحيا الصور أ ػ 
 (.4:02مف)

 (.09: 03ب ػ اليروب والممس عمى الرجؿ األمامية لممنافس وتوضحيا الصور مف )
 (. 21:27المرحمة الختامية وتتضمف "العودة لوضع التحفز" وتوضحيا الصور مف )    -ج 

الخصائص الميكانيكية ألداء الميارة قيد البحث في ضوء وضع إستراتيجية  تـ تحديد ثانيًا:
إستخراج تمؾ الخصائص ومدى اإلستفادة منيا لتحقيؽ اليدؼ الثالث مف البحث وىو وضع 
تدريبات نوعية لمراحؿ أداء تمؾ الميارة، وفي ضوء متطمبات وضع التدريبات النوعية تـ تحديد 

بة لوضع التدريبات النوعية ولكؿ مرحمة مف مراحؿ األداء المتميز الخصائص الميكانيكية المناس
 لمميارة قيد البحث فيما يمي:

 
 التوزيع الزمني )بالثانية( لمراحؿ أداء الميارة. -0
 المسافة األفقية والرأسية "المسار اليندسي" )بالمتر( لمركز ثقؿ الجسـ العاـ. -2

 المسافة الرأسية )بالمتر( ألرتفاع رأس المبارز. -3

 المسافة األفقية والرأسية )بالمتر( لكؼ اليد اليمنى "الحاممة لمسبلح". -4

 المسافة األفقية )بالمتر( لقدمي المبارز. -5

 التغير الزاوي )بالدرجة( لمفصمي مرفؽ وكتؼ اليد اليمنى. -6

 التغير الزاوي )بالدرجة( لمفصؿ ركبة الرجؿ اليمنى. -7

رة قيد البحث فقد راعى الباحثاف العديد مف ثالثًا: بالنسبة لوضع التدريبات النوعية لمميا
 المبلحظات منيا اآلتي:

 أف تتوافؽ وتتشابو وطريقة أداء الميارة قيد البحث. -
يقاع مراحؿ أداء الميارة، أي  - أف تتناسب ومسارات وأزمنة ومسافات "أفقية ورأسية" وا 

 تتناسب مع الخصائص الميكانيكية لكؿ مرحمة.

مجموعة خاصة بتعميـ وتنمية مرحمة مف مراحؿ أداء تـ تقسميا إلى مجموعات كؿ  -
 الميارة كما يمي:

 أ ػ تدريبات نوعية عمى الذراع المسمحة .
 ب ػ تدريبات نوعية عمى الذراع المسمحة والصدر.



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ
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 ج ػ تدريبات نوعية عمى الذراع المسمحة والصدر ثـ الرجؿ األمامية.
مرحمة وقاما الباحثاف بعرضيما تـ وضع تدريبات بدنية وتدريبات ميارية خاصة بكؿ  -

( وقبوؿ ما نتج  0عمى الخبراء في مجاؿ رياضة المبارزة والميكانيكا الحيوية مرفؽ ) 
 (. 2عنو استطبلع رأي الخبراء مرفؽ ) 

يمكف لممدرب عند وضعو لمتدريبات النوعية االستفادة مف بعض المعادالت الرياضية  -
 التالية:

ت يتـ حساب حجـ تكرار التدريب النوعي لكؿ مرحمة بحيث = أ ػ عند تقديره لحجـ التكرارا
 زمف المرحمة÷ زمف النظاـ 

ب ػ تقدير المسافة التي يجب التحرؾ فييا حسب طوؿ البلعب طبقًا لممعادلة الرياضية 
 اآلتية:

 طوؿ البلعب              ؿ النموذجطو             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػ  =          ػػػػػػػػػػ        
 المسافة التي يجب التحرؾ فييا  تي تحركيا                     المسافة ال                

إجمالي عدد الممسات( ÷ ج ػ ولتحديد دقة الممسة يتـ حساب )عدد الممسات الصحيحة 
 وذلؾ داخؿ دوائر متداخمة وتحديد درجات لممس داخؿ كؿ دائرة.

حمة يتـ حساب حجـ لمسات البلعب بالنسبة لحجـ ولتحديد اإليقاع الخاص لكؿ مر  –د 
 لمسات البلعب النموذج )الموديؿ(.

ىػ ػ استخداـ األدوات كاألستيؾ في تدريبات التغير الزاوي ومف لمسات الممس المختمفة "فرد 
 الذراع ،فرد الذراع والتقدـ،  فرد الذراع والطعف" 

 عرض ومناقشة النتائج :
 (2ظذٚي )

 اٌٙعَٛ اٌّشوة  ز( ٌّشاؼً آداء ِٙاسجاٌرٛص٠غ اٌضِٕٟ )

 سظً ( –طذس  -رساع ( ػٍٝ اٌشظً األِا١ِح
 

 اٌّشاؼً
 ٔغثح صِٓ اٌّشؼٍح صِٓ اٌّشؼٍح اٌصٛس

 اٌٙذف اٌّشؼٍح

 اٌر١ّٙذ٠ح

ٚضغ اٌرؽفع 

 ٚذ١ّٙذ ٌٍّٙاسج

 

2 

1 

1 

0211 22211% 
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 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 األعاع١ح

 ئػذاد ٚذ٠ّٛٗ

1 

1 

1 

1 

1 

1 

20 

22 

21 

0211 10211% 

ٌّٚظ ػٍٝ ٘شٚب 

 اٌشظً

21 

21 

21 

21 

21 

21 

21 

0211 11211% 

 اٌخرا١ِح
اٌؼٛدج ٌٛضغ 

 اٌرؽفع

10 

12 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

0211 10211% 

 %200 شا١ٔح 1201 ئظّاٌٟ صِٓ األداء

 

 

 

 

( والذي يوضح التوزيع الزمني لمراحؿ أداء ميارة اليجوـ عمى 0يتضح مف جدوؿ )
ؿ( أف كؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ أشتممت عمى نسبة محددة الرجؿ األمامية )ذراع ػ صدر ػ رج

%( مف إجمالي زمف 00.54مف إجمالي زمف األداء حيث بمغت نسبة المرحمة التمييدية )
%( كما بمغت المرحمة الختامية نسبة 57.69األداء، كما بمغت المرحمة األساسية نسبة )

     % ثانية(.0.44د البحث بمغت )%( ونستخمص مف الجدوؿ أف زمف أداء الميارة قي31.77)

 (2جدوؿ )



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح
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 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ
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المسافة األفقية والرأسية )بالمتر( لمركز ثقؿ الجسـ العاـ لممبارزخبلؿ آدائة لميارة اليجـو 
 المركب

 (رجؿ -صدر -عمى الرجؿ األمامية )ذراع  
2 

 المراحل
 الزمن الصور

 المسافة األفقٌة
 )س(

 المسافة الرأسٌة
 اٌٙذف اٌّشؼٍح )ص(

 اٌر١ّٙذ٠ح

ٚضغ 

اٌرؽفع 

ٚذ١ّٙذ 

 ٌٍّٙاسج

1 0 0441 1402 

2 0400 0441 1402 

3 0416 0440 1401 

 األعاع١ح

ئػذاد 

 ٚذ٠ّٛٗ

4 0424 0436 1400 

5 0432 0432 0400 

6 044 0426 0406 

7 0440 0415 0400 

0 0456 0400 1400 

0 0464 -0416 1402 

10 0472 -0431 0400 

11 040 -0440 0406 

12 0400 -0467 0400 

٘شٚب 

ٌّٚظ 

ػٍٝ 

 اٌشظً

13 0406 -0400 0401 

14 1404 -1404 0472 

15 1412 -1412 0462 

16 142 -1416 0460 

17 1420 -1410 0460 

10 1436 -1410 0462 

10 1444 -1410 0460 

 اٌخرا١ِح

اٌؼٛدج 

ٌٛضغ 

 اٌرؽفع

20 1452 -1410 0462 

21 146 -1416 0462 

22 1460 -1400 0473 

23 1476 -1400 0470 

24 1404 -0400 0407 

25 1402 -0470 0401 

26 2 -0470 0401 

27 2400 -0447 0400 
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 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ
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 (4شكل )

 يوضح المسافة األفقية لمركز ثقؿ الجسـ العاـ لممبارز خبلؿ آدائة لميارة اليجـو المركب
 رجؿ(  -صدر -لرجؿ األمامية )ذراع عمى ا 

( والذي يوضح األشكاؿ العصوية والرسـ البياني لمراحؿ أداء 0( وشكؿ )2يتضح مف جدوؿ )
( كادر مف الصور، حيث تضمنت المرحمة التمييدية 27الميارة قيد البحث والتي تضمنت )

 الصور مف 
حيف تضمنت المرحمة  ( في09: 4( بينما تضمنت المرحمة األساسية الصور مف )3: 0)

(، ونبلحظ أف مركز الثقؿ العاـ يتجو إلى األماـ وألسفؿ نظرًا 27: 21الختامية الصور مف  )
إلى أف اليدؼ مف أداء الميارة ىو الممس عمى الرجؿ وبالتالي فحركة المبارز البد وأف تتجو 

ح أف المسافة لؤلماـ لمتمويو تجاه ذراع وصدر المنافس، ثـ ألسفؿ لممس عمى رجمو، ويتض
متر( حيث كانت أقؿ قيمة لممسافة األفقية  0.61األفقية التي تحركيا مركز ثقؿ الجسـ بمغت )

متر( وىي تعبر عف وجود مركز ثقؿ الجسـ قبؿ العبلمة اإلرشادية في الجية اليمنى  1.40)
 متر( وىي تعبر عف وجود مركز ثقؿ الجسـ بعد العبلمة -0.09الموجبة أما أكبر قيمة )

 اإلرشادية في الجية السالبة.       
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 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  (2شكل )
 يوضح المسافة الراسية لمركز ثقؿ الجسـ العاـ لممبارز خبلؿ آدائة لميارة اليجـو المركب

 رجؿ(    -صدر -عمى الرجؿ األمامية )ذراع  

( أف المسافة الرأسية التي تحرؾ فييا مركز ثقؿ الجسـ قد بمغت 2( وشكؿ )2يتضح مف جدوؿ )
متر( حيث تراوحت أعمى قيمة واقؿ قيمة لو مف مستوى سطح األرض ما بيف 1.41)
( بينما توضح 0متر( عمى التوالي، ويوضح أعمى ارتفاع في الكادر رقـ )1.62متر(، )0.12)

( ونبلحظ مف تمؾ القراءة انخفاض مستوى مركز ثقؿ 20، 21، 08، 05أقؿ انخفاض الكوادر )
داية مف وضع التحفظ حتى تحقيؽ الممس عمى الرجؿ في نياية الجسـ العاـ أثناء األداء وب

المرحمة األساسية ثـ بداية االرتفاع مف بداية مرحمة العودة لوضع التحفز وىذا يؤكد ما دلت 
عميو القراءة السابقة لممسافة األفقية أيضًا وىو اتجاه حركة البلعب لؤلماـ وألسفؿ لممس عمى 

 الرجؿ 
 (3جدوؿ )

 أسية )بالمتر( الرتفاع رأس المبارز خبلؿ آدائة لميارة اليجـو المركبالمسافة الر  
 رجؿ( -صدر -عمى الرجؿ األمامية )ذراع  

 المراحل
 أعلى الرأس الزمن الصور

 اٌٙذف اٌّشؼٍح



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اٌر١ّٙذ٠ح

ٚضغ اٌرؽفع 

ٚذ١ّٙذ 

 ٌٍّٙاسج

1 0 1475 

2 0400 1475 

3 0416 1474 

 األعاع١ح

ئػذاد 

 ٚذ٠ّٛٗ

4 0424 1474 

5 0432 1473 

6 044 1460 

7 0440 1460 

0 0456 1473 

0 0464 1471 

10 0472 1460 

11 040 1460 

12 0400 1450 

٘شٚب 

ٌّٚظ 

ػٍٝ 

 اٌشظً

13 0406 1440 

14 1404 1460 

15 1412 1435 

16 142 1436 

17 1420 1436 

10 1436 1435 

10 1444 1435 

 اٌخرا١ِح

اٌؼٛدج 

ٌٛضغ 

 اٌرؽفع

20 1452 1435 

21 146 1437 

22 1460 1445 

23 1476 1440 

24 1404 1450 

25 1402 1462 

26 2 1462 

27 2400 1461 

 

 
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (3شكؿ )
 يوضح المسافة الرأسية الرتفاع رأس المبارز خبلؿ آدائة لميارة اليجوـ المركب 

 رجؿ( -صدر -مية )ذراع عمى الرجؿ األما

( أف المسافة الرأسية إلرتفاع رأس المبارز أثناء أداءه 3( وشكؿ )3يتضح مف جدوؿ )
 0.75متر( حيث تراوحت أعمى قيمة وأقؿ قيمة ما بيف ) 1.41لمميارة قيد البحث قد بمغت )

، 08، 05( بينما توضح الكوادر )2، 0متر( عمى التوالي، كما توضح الكوادر ) 0.35متر(، )
( 3، 2( واألشكاؿ )3، 2( أقؿ أرتفاع وقد الحظ الباحثاف مف خبلؿ قراءة جدولي )21، 09

تطابؽ المسافة الرأسية إلرتفاع مركز ثقؿ الجسـ العاـ خبلؿ أداءه لمميارة قيد البحث مع 
 المسافة الرأسية الرتفاع رأس المبارز والتي بمغت

 متر(.  1.41)

 
 
 
 
 
 
 

 (4جدوؿ )
 فقية والرأسية )بالمتر( لكؼ اليد اليمنى " الحاممة لمسبلح " لممبارز خبلؿ آدائو المسافة األ

 رجؿ(  -صدر -لميارة اليجوـ المركب عمى الرجؿ األمامية )ذراع 
 
 

 المراحل
 المسافة الرأسٌة المسافة األفقٌة الزمن الصور

 اٌٙذف اٌّشؼٍح

 اٌر١ّٙذ٠ح

ٚضغ اٌرؽفع 

ٚذ١ّٙذ 

 ٌٍّٙاسج

1 0 0.27 1.30 

2 0400 0.31 1.29 

3 0416 0.33 1.29 

 1.26 0.33 0424 4ئػذاد  األعاع١ح



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 1.26 0.40 0432 5 ٚذ٠ّٛٗ

6 044 0.47 1.27 

7 0440 0.68 1.32 

0 0456 0.97 1.42 

0 0464 1.14 1.46 

10 0472 1.26 1.41 

11 040 1.44 1.36 

12 0400 1.70 1.32 

٘شٚب 

ظ ٌّٚ

ػٍٝ 

 اٌشظً

13 0406 1.93 1.27 

14 1404 2.05 1.19 

15 1412 2.01 1.10 

16 142 1.93 0.98 

17 1420 1.96 0.94 

10 1436 2.04 0.74 

10 1444 2.11 0.60 

 اٌخرا١ِح

اٌؼٛدج 

ٌٛضغ 

 اٌرؽفع

20 1452 2.12 0.55 

21 146 2.06 0.59 

22 1460 1.92 0.81 

23 1476 1.75 0.97 

24 1404 1.68 1.06 

25 1402 1.59 1.10 

26 2 1.49 1.08 

27 2400 1.20 1.18 

 
 

 

 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

211 

 (4شكؿ )  
 يوضح المسافة األفقية لكؼ اليد اليمنى لممبارز خبلؿ آدائة لميارة اليجـو المركب

 رجؿ(  -صدر -عمى الرجؿ األمامية )ذراع  
ع اليمنى )المسمحة( لممبارز أثناء أداءه لمميارة ( أف الذرا4( شكؿ )4يتضح مف جدوؿ )

متر( في اتجاه لؤلماـ وألسفؿ، حيث بغت  0.85قيد البحث تحركت أفقيًا وبمغ المدى األفقي )
( بينما بمغت 21متر( وظير ذلؾ في الكادر رقـ ) 2.02أعمى قيمة تحركيا كؼ اليد اليمنى )

ونبلحظ أف العودة لوضع التحفز تـ عمى ( 0( متر وذلؾ في الكادر رقـ )1.27أقؿ قيمة )
ثـ العودة بتحقيق الممسة من التقدم لألمام والطعن  مسافة اكبر مف الوضع االبتدائي حيث قاـ المبارز

 .    لوضع التحفز

 
 (5شكؿ )

 يوضح المسافة الرأسية لكؼ اليد اليمنى لممبارز خبلؿ أداءه لميارة اليجـو المركب 
 رجؿ( -صدر -راع عمى الرجؿ األمامية )ذ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

211 

( أف الذراع اليمنى )الحاممة لمسبلح( تحركت رأسيًا إلى أعمى أثناء اإلعداد 5( وشكؿ )4يتضح مف جدوؿ )
والتمويو عمى الذراع والصدر ثـ إلى أسفؿ لتحقيؽ الممس عمى الرجؿ األمامية لممنافس، وقد بمغ المدى 

متر( ويظير  0.46قيمة رأسية لكؼ اليد اليمنى )متر( حيث بمغت أكبر  1.90الحركي لمميارة قيد البحث )
( أثناء اإلعداد والتمويو عمى الذراع والصدر، بينما بمغت أقؿ قيمة رأسية لكؼ اليد اليمنى 9ذلؾ بالكادر رقـ )

( أي في نياية أداء الميارة وتحقيؽ الممس عمى الرجؿ، بينما 21متر( وظير ذلؾ في الكادر رقـ ) 1.55)
متر( ألعمى أثناء أداء اإلعداد والتمويو باليجـو عمى  1.06كي الرأسي خبلؿ مراحؿ األداء )بمغ المدى الحر 

 متر( ألسفؿ لممس عمى الرجؿ. 1.75الذراع والصدر، بينما بمغ )
 ( 5جدوؿ ) 

 المسافة األفقية )بالمتر( لقدـ المبارز اليمنى خبلؿ آدائة لميارة اليجـو المركب 
 رجؿ( -صدر - عمى الرجؿ األمامية )ذراع

 المراحل
 رسغ القدم الٌمنى الزمن الصور

 اٌّشؼٍح اٌّشؼٍح

 اٌر١ّٙذ٠ح

ٚضغ اٌرؽفع 

 ٚذ١ّٙذ ٌٍّٙاسج
1 0 0.27 

2 0400 0.26 

3 0416 0.26 

 األعاع١ح

 ئػذاد ٚذ٠ّٛٗ

4 0424 0.22 

5 0432 0.10 

6 044 -0.13 

7 0440 -0.32 

0 0456 -0.32 

0 0464 -0.33 

10 0472 -0.41 

11 040 -0.76 

12 0400 -1.30 

٘شٚب ٌّٚظ 

 ػٍٝ اٌشظً

13 0406 -1.47 

14 1404 -1.50 

15 1412 -1.48 

16 142 -1.50 

17 1420 -1.50 

10 1436 -1.54 

10 1444 -1.50 

 اٌخرا١ِح
اٌؼٛدج ٌٛضغ 

 اٌرؽفع

20 1452 -1.50 

21 146 -1.48 

22 1460 -1.48 

23 1476 -1.50 

24 1404 -1.41 

25 1402 -1.11 

26 2 -0.81 

27 2400 -0.79 
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 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (6شكؿ )
 يوضح المسافة األفقية لرسغ القدـ اليمنى لممبارز خبلؿ آدائة لميارة اليجـو المركب 

 رجؿ(  -صدر -عمى الرجؿ األمامية )ذراع 
( أف أكبر قيمة لتحرؾ القدـ اليمنى لؤلماـ أفقيًا خبلؿ أداء 6( وشكؿ )5يتضح مف جدوؿ )

متر( وظير ذلؾ في الكادر  1.27المبارز لميارة اليجوـ المركب عمى الرجؿ األمامية كانت )
متر( وظير ذلؾ في نياية أداء المبارز  -0.54( بينما كانت أقؿ قيمة لمرجؿ اليمنى )0رقـ )

( وىذا يوضح أف مقدار المدى الحركي لمقدـ اليمنى في االتجاه األفقي 08لمميارة بالكادر رقـ )
 متر(.   0.80بمغ )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (6جدوؿ )



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التغير الزاوي ) بالدرجة ( لمفصمي مرفؽ وكتؼ اليد اليمنى لممبارز خبلؿ آدائة لميارة اليجـو 
 رجؿ( -صدر -المركب عمى الرجؿ األمامية )ذراع 

 المراحل
 الكتف األٌمن المرفق األٌمن منالز الصور

 اٌّشؼٍح اٌّشؼٍح

 اٌر١ّٙذ٠ح

ٚضغ اٌرؽفع ٚذ١ّٙذ 

 ٌٍّٙاسج
1 0 102.98 35.85 

2 0400 107.59 37.95 

3 0416 105.16 37.65 

 األعاع١ح

 ئػذاد ٚذ٠ّٛٗ

4 0424 106.56 36.66 

5 0432 107.57 37.98 

6 044 106.76 41.83 

7 0440 125.82 54.52 

0 0456 158.01 80.12 

0 0464 173.35 92.31 

10 0472 158.54 67.65 

11 040 163.37 75.90 

12 0400 170.19 84.93 

٘شٚب ٌّٚظ 

 ػٍٝ اٌشظً

13 0406 171.59 91.71 

14 1404 165.05 97.12 

15 1412 116.88 68.57 

16 142 95.96 66.39 

17 1420 91.85 50.09 

10 1436 132.55 66.83 

10 1444 164.65 65.38 

 اٌخرا١ِح
اٌؼٛدج ٌٛضغ 

 اٌرؽفع

20 1452 163.85 73.50 

21 146 151.87 57.10 

22 1460 113.63 37.12 

23 1476 96.09 43.63 

24 1404 108.89 44.42 

25 1402 107.74 47.34 

26 2 104.58 44.95 

27 2400 96.83 35.99 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( 7شكؿ ) 

 يوضح التغير الزاوي لمفصؿ مرفؽ اليد اليمنى لممبارز خبلؿ آدائة لميارة اليجـو المركب
 رجؿ(  -صدر -عمى الرجؿ األمامية )ذراع  

 073.35( أف أكبر قيمة لزاوية مرفؽ اليد اليمنى بمغت )7( وشكؿ )6يتضح مف جدوؿ )
( ويتضح لنا 07درجة( بالكادر رقـ ) 90.85كانت أقؿ قيمة )( في حيف 9درجة( بالكادر رقـ )

أف زاوية المرفؽ األيمف تراوحت بيف االرتفاع واالنخفاض أكثر مف مرة حيث أخذت في الزيادة 
( حتى التمويو عمى الذراع المسمحة لممنافس لتصؿ إلى 0بداية مف وضع التحفز بالكادر رقـ )

درجة( فاالرتفاع عند التمويو  058.54االنخفاض إلى )( ثـ 9درجة( بالكادر رقـ ) 073.35)
( ثـ تعود أقؿ انخفاض أثناء االنتقاؿ 03درجة( بالكادر رقـ ) 070.59عمى الصدر لتصؿ إلى )

( ثـ ومع فرد الذراع 07درجة( بالكادر رقـ ) 90.85لتحقيؽ لمسة عمى الرجؿ لتصؿ إلى )
الرجؿ، وتعود إلى وضعيا  لممس عمى( عند ا09درجة( بالكادر رقـ ) 064.65تصؿ إلى )

(، وبذلؾ يتضح لنا أف مقدار 27الطبيعي عند العودة لوضع التحفز بنياية األداء بالكادر رقـ )
درجة( بينما بمغ 71.37التغير )المدى( الزاوي خبلؿ اإلعداد والتمويو عمى الذراع والصدر بمغ )

         درجة( لممس عمى الرجؿ. 80.51)



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( 8شكؿ ) 
 يوضح التغير الزاوي لمفصؿ كتؼ اليد اليمنى لممبارز خبلؿ آدائة لميارة اليجـو المركب

 رجؿ(  -صدر -عمى الرجؿ األمامية )ذراع  
 

( أف مقدار التغير )المدى( الزاوي لكتؼ اليد اليمنى 8( وشكؿ )6يتضح مف جدوؿ )
حث أخذ في التغير بيف االرتفاع واالنخفاض أكثر مف مرة لممبارز خبلؿ أدائو لمميارة قيد الب

لطبيعة األداء ما بيف إعداد وتمويو عمى الذراع والصدر ثـ توجيو السبلح ألسفؿ لممس عمى 
درجة(  92.30الرجؿ، وقد بمغت أكبر قيمة لزاوية كتؼ اليد اليمنى في مرحمة اإلعداد والتمويو )

(، في 01درجة( بالكادر رقـ ) 35.85يمة لنفس المرحمة )(، بينما بمغت أقؿ ق9بالكادر رقـ )
( واقؿ 04درجة( بالكادر رقـ ) 97.02حيف بمغت أكبر قيمة في مرحمة الممس عمى الرجؿ )

( وبذلؾ يتضح لنا أف مقدار التغير الزاوي لزاوية 07درجة( بالكادر رقـ ) 51.19قيمة بمغت )
درجة( بينما بمغ خبلؿ  56.46والصدر قد بمغ ) كتؼ الذراع اليمنى خبلؿ التمويو عمى الذراع

 درجة(.     47.13الممس عمى الرجؿ )
 

 ( 7جدوؿ ) 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ
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التغير الزاوي ) بالدرجة ( لمفصمي ركبتي الرجؿ اليمنى لممبارز خبلؿ آدائة لميارة اليجـو 
 المركب

 رجؿ( -صدر -عمى الرجؿ األمامية )ذراع  
 
 

 المراحل
لركبة الٌسرىا الركبة الٌمنى الزمن الصور  

 اٌٙذف اٌّشؼٍح

 اٌر١ّٙذ٠ح

 179.15 154.25 0 1 ٚضغ اٌرؽفع ٚذ١ّٙذ ٌٍّٙاسج

2 0400 154.66 166.25 

3 0416 148.68 170.30 

 األعاع١ح

 ئػذاد ٚذ٠ّٛٗ

4 0424 139.17 157.86 

5 0432 142.01 164.71 

6 044 151.40 164.97 

7 0440 165.98 176.08 

0 0456 154.46 175.72 

0 0464 141.71 169.35 

10 0472 120.25 158.51 

11 040 120.70 171.91 

12 0400 164.39 175.73 

٘شٚب ٌّٚظ ػٍٝ 

 اٌشظً

13 0406 161.96 165.47 

14 1404 115.79 169.56 

15 1412 97.33 166.24 

16 142 94.35 161.35 

17 1420 100.74 156.34 

10 1436 102.10 155.21 

10 1444 98.98 162.29 

 اٌخرا١ِح
اٌؼٛدج ٌٛضغ 

 اٌرؽفع

20 1452 100.03 166.48 

21 146 103.58 168.92 

22 1460 114.07 162.11 

23 1476 144.09 179.96 

24 1404 150.64 171.22 

25 1402 136.91 171.45 

26 2 109.71 162.42 

27 2400 135.86 165.88 
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 ( 9شكؿ ) 
 يوضح التغير الزاوي لمفصؿ ركبة الرجؿ اليمنى لممبارز خبلؿ آدائة لميارة اليجـو المركب

  رجؿ( -صدر -عمى الرجؿ األمامية )ذراع  
 

 

 (40شكل )
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 خبلؿ آدائة لميارة اليجـو المركب  يوضح التغير الزاوي لمفصؿ ركبة الرجؿ اليسرى لممبارز
 رجؿ(  -صدر -عمى الرجؿ األمامية )ذراع 

( أف أكبر قيمة لكؿ مف الركبتيف )اليمنى واليسرى( 01، 9( وشكمي  )7يتضح مف جدوؿ )
"( عمى التوالي، في حيف أف 23درجة بالكادر " 079.96"(، )7درجة بالكادر " 065.98كانت )

درجة بالكادر  055.20"(، )06درجة بالكادر " 94.35كانت ) أقؿ قيمة لكؿ مف الركبتيف
دسظح( ت١ّٕا تٍغ اٌرغ١ش اٌضاٚٞ ٌشوثح  ٠ٚ12211رضػ ٌٕا أْ اٌرغ١ش اٌضاٚٞ ٌشوثح اٌشظً ا١ٌّٕٝ تٍغ )"( 08"

دسظح( ٚ٘زا ٠ٛضػ ٌٕا أْ اٌّذٜ اٌضاٚٞ ٌٍشوثح ا١ٌّٕٝ واْ أوثش ِٓ اٌشوثح ا١ٌغشٜ  11211اٌشظً ا١ٌغشٜ )

دسظح( ؼ١س أْ اٌشوثح ا١ٌغشٜ ذؽافع ػٍٝ اِرذاد٘ا أشٕاء األداء ت١ّٕا ذصً اٌشوثح ا١ٌّٕٝ ئٌٝ  11211تفاسق )

     اٌضا٠ٚح اٌمائّح2
 االستنتاجات :

في ضوء أىداؼ البحث وما أسفرت عنو نتائج التحميؿ الميكانيكي لميارات اليجوـ المركب عمى 
 المبارزة تمكف الباحثاف مف االستنتاج اآلتي:الرجؿ األمامية )ذراع ػ صدر ػ رجؿ( بسبلح سيؼ 

أواًل: بالنسبة لميدؼ األوؿ تـ التعرؼ وتقسيـ المراحؿ الفنية لمميارة قيد البحث إلى المراحؿ 
 التالية:

 المرحمة التمييدية وتتضمف وضع التحفز وتمييد لمميارة.
" ثـ ىروب لممس عمى المرحمة األساسية وتتضمف إعداد وتمويو "باليجوـ عمى الذراع والصدر

 الرجؿ.

 المرحمة الختامية وتتضمف العودة لوضع التحفز.

ثانيًا: بالنسبة لميدؼ الثاني تمكف الباحثاف مف تحديد الخصائص الميكانيكية لؤلداء المميز 
لمميارة قيد البحث والتي ذات صمة ويمكف االستفادة منيا في الدراسة الميكانيكية لمميارة قيد 

ضع تدريبات نوعية لمراحؿ أداء تمؾ الميارة، وفي ضوء ذلؾ تـ تحديد الخصائص البحث، وفي و 
الميكانيكية في متغيرات )الزمف، المسار "المدى" الحركي، والتغير الزاوي ألجزاء الجسـ األساسية 
في أداء الميارة قيد البحث( وقد تـ تحميمييا ومناقشتيا عقب توضيح جداوؿ وأشكاؿ كؿ متغير، 

 التالي يوضح توصيؼ عاـ لمتغيرات البحث.والجدوؿ 

 (8جدول )                                                              
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 توصيف عام لمتغيرات البحث خالل أداء ميارة اليجوم المركب
 عمى الرجل األمامية )ذراع ـ صدر ـ رجل( 

 القيمة وحدة القياس المتغيرات الميكانيكية 

 ؿزمف المراح

 (3: 4وضع التحفز وتمييد لمميارة الكادر ) -
 (.8: 4اإلعداد والتمويو كادر ) -
 ىروب ولمس عمى الرجل.  -
 مجموع زمن أداء الميارة. -
 العودة لوضع التحفز -
 إجمالي زمن األداء  -

 ثانية
 ثانية
 ثانية
 ثانية
 ثانية
 ثانية

              0.24 
0.64 
0.56 
4.44 
0.64 
2.08 

)المدى( المسار 
 الحركي

 األفقي لمركز ثقل الجسم العام. -
 الرأسي لمركز ثقل الجسم العام. -
 الرأسي الرتفاع رأس المبارز. -
 األفقي لكف اليد اليمنى. -
 الراسي لكف اليد اليمنى. -
 األفقي لمقدم اليمنى -

 متر
 متر
 متر
 متر
 متر
 متر

4.60 
0.40 
0.40 
4.85 
 ألسفل( 0.75ألعمى،  0.46)0.94

4.84 

 التغير الزاوي

 لمرفق اليد اليمنى )الحاممة لمسالح(. -
 
 لكتف اليد اليمنى. -
 لمركبة اليمنى. -
 لمركية اليسرى. -

 درجة
 

 درجة
 

 درجة
 درجة

 لإلعداد والتمويو 70.37
 لممس عمى الرجل 84.50
 لإلعداد والتمويو 56.46
 لممس عمى الرجل 47.03
74.63 
24.75 

 التوصيات :
نتائج ىذا البحث في االوساط المعنية برياضة المبارزة لتوضيح  ضرورة نشر -

 كيفية االستفادة مف التحميؿ الميكانيكي في وضع تدريبات نوعية خاصة .
ضرورة أستخداـ التدريبات النوعية التي تمكف الباحثاف مف إعدادىا لتسييؿ  -

 عممية التعميـ والتدريب لمميارة قيد البحث .
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راسات لمتحميؿ الميكانيكي لباقي ميارات رياضة المبارزة اجراء المزيد مف الد -
تقاف تمؾ الميارات.  ووضع تدريبات نوعيو تسيـ في تعميـ وتدريب وا 

ضرورة مراعاة إبقاع وسرعة تكرار التدريبات النوعية طبقًا إليقاع األداء الفعمي  -
 لكؿ جزء مف أجزاء الميارة قيد البحث.

اؿ الخاصة بالتدريبات النوعية مع مراعاة تقدير وضع برنامج تدريبي لتقنيف األحم -
 حجـ تكرارىا طبقًا لزمف النظاـ. 

االستفادة مف بعض المعادالت  يمكف لممدرب عند وضعو لمتدريبات النوعية -
 الرياضية التالية:

( يتـ حساب حجـ تكرار التدريب النوعي لكؿ  00أ ػ عند تقديره لحجـ التكرارات )  -
 زمف المرحمة÷ ظاـ مرحمة بحيث = زمف الن

 ب ـ ذمذ٠ش اٌّغافح اٌرٟ ٠عة اٌرؽشن ف١ٙا ؼغة طٛي اٌالػة طثماً ٌٍّؼادٌح اٌش٠اض١ح ا٢ذ١ح:

 طٛي اٌالػة                   طٛي إٌّٛرض       

        ــ      =                      ـــــــــــ                       

 اٌّغافح اٌرٟ ٠عة اٌرؽشن ف١ٙا               اٌّغافح اٌرٟ ذؽشوٙا            

ِٚٓ خالي ذؽذ٠ذ اٌّغافح اٌشأع١ح ٚاألفم١ح )اٌّغاس إٌٙذعٟ( ٌّشوض شمً اٌعغُ ٚإٔغاتٙا ٌطٛي اٌالػة  -ض 

 ٚذؽذ٠ذ اٌؽ١ض اٌزٞ ٠رؽشن ف١ٗ اٌّثاسص ٠رُ ذظ١ُّ ذذس٠ثاخ ٔٛػ١ح ٌٍؽذٚد اٌشأع١ح ٚاألفم١ح ٌٍّٙاسج ل١ذ اٌثؽس

إظّاٌٟ ػذد اٌٍّغاخ( ٚرٌه داخً دٚائش ÷ رؽذ٠ذ دلح اٌٍّغح ٠رُ ؼغاب )ػذد اٌٍّغاخ اٌظؽ١ؽح ٌٚ  -د      

 ِرذاخٍح ٚذؽذ٠ذ دسظاخ ٌٍّظ داخً وً دائشج.

ٌٚرؽذ٠ذ اإل٠ماع اٌخاص ٌىً ِشؼٍح ٠رُ ؼغاب ؼعُ ٌّغاخ اٌالػة تإٌغثح ٌؽعُ ٌّغاخ اٌالػة إٌّٛرض   –٘ـ 

 )اٌّٛد٠ً(.

األعر١ه فٟ ذذس٠ثاخ اٌرغ١ش اٌضاٚٞ ِٚٓ ٌّغاخ اٌٍّظ اٌّخرٍفح "فشد اٌضساع ،فشد اعرخذاَ األدٚاخ و -ٚ 

 اٌضساع ٚاٌرمذَ،  فشد اٌضساع ٚاٌطؼٓ"  

 : التدريبات النوعية
بعد استطبلع أراء الخبراء في التدريبات النوعية المقترحة والؤلرتضاء بنسبة  -

ة الميارية المقترحة طبقا (، تـ تقسيـ التدريبات النوعي2القبوؿ المقترحة مرفؽ )
 لمتحميؿ الميكانيكي لمميارة قيد البحث إلى ثبلث مجموعات : 

 ات نوعية لمذراع المسمحة وتشمؿ :تدريب :أوالً 
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 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ
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والممس في الجزء االمامي لمذراع  Along مف وقفة االستعداد فرد الذراع  -
 المسمحة لممنافس .

 لوضع الداخمي لذراع المنافسمف وضع االلتحاـ السادس أداء مغيرة والممس في ا -

ثـ مغيرة في الوضع الداخمي   BaHeمف وضع االلتحاـ السادس أداء ضربة  -
 لمذراع المسمحو لممنافس .

  change engage(  cart sixمف وضع االلتحاـ السادس أداء تغير االلتحاـ ) -
والعودة إالى وضع االلتحاـ السادس ثـ أداء مغيرة والممس في الوضع السفمي 

imferio   لمذراع المسمحة لممنافس 

مف وضع االلتحاـ السادس لمس الجزء االوسط لمذراع المسمحة لمنافس ثـ  -
 التابعة بالرمي في الوضع الخارجي .

 تكرار مجموعة مف الممسات عمى الذراع المسمحة في زمف محدد . -
التحكـ تكرار الممس عمى الذراع المسمحة بأستخداـ التوصيبلت الكيربائية لجياز  -

حتساب أكبر عدد مف الممسات لميارة الرمي عمى الذراع المسمحو في األوضاع  وا 
 لمسة . 05المختمفة مف إجمالي 

يراعى أف يتـ إحتساب نقطة إضافية لممبارز الذي يحقؽ محاولتيف متتاليتيف في  -
إحراز الممس الناجح ، وذلؾ لزيادة دافعية المبارز ألداء التدريب وأيضا لمتأثير 

 ميو لزيادة التركيز في استدعاء متغيرات األداء الناجح .ع

  المسمحة والصدر وتشمؿ : ثانيا: تدريبات نوعية لمذراع
مف وضع االستعداد يتـ التيويش عمى الذراع المسمحة لممنافس والمتابعة إلحراز  -

 مرة (  05لمسة في الصدر ) تكرار 
مة وعند قياـ المنافس بأداء مف وضع االلتحاـ السادس فرد الذراع بحركة مستقي -

 مرة (  05دفاع جانبي يتـ اليروب بالمغير لممس في الصدر) تكرار 
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 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ
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مف وضع االلتحاـ السادس أداء مغيرة والتيويش عمى الوضع الداخمي لمذراع  -
المسمحة وعند قياـ المنافس بفرد الذراع يقوـ المبارز بأداء دفاع دائري والممس 

 مره ( 05في الصدر ) تكرار 
مف وضع االلتحاـ السادس الممس بفرد الذراع عمى الذراع المسمحة لممنافس  -

وعند قيامو بفرد الذراع في الوضع السفمي يقوـ المبارز بأداء دفاع نصؼ دائري 
 ثـ المتابعة بعكس المغيره والممس في الجزء السفمي لمجذع.

 5ات ) تكرار أداء الممس لكؿ مف الذراع والمتابعة في الصدر عمى مجموع -
 مجموعات مثبل ( x  3تكرارات 

 المسمحة والصدر ثـ الرجؿ وتشتمؿ :  تدريبات نوعية لمذراع ثالثا :
مف وقفة االستعداد وااللتحاـ في السادس محاولة اإلعداد وخداع المنافس بتكرار  -

تيويشو الممس عمى الذراع المسمحة لممنافس والمتابعة في الصدر وفي حالة 
 اليروب بأداء مغيرة مع الطعف عمى الرجؿ االمامية . دفاع المنافس يتـ

 تكرار التدريب السابؽ مع الثبات والطعف . -
 تكرار التدريب السابؽ مع التقدـ لؤلماـ ثـ الطعف . -

 واالعداد  BaHeتكرار التدريب السابؽ مع ضربة خفيفة بالقدميف  -

Preprasion حة لممنافس بأداء محاولة لمسة عمى الوضع السفمي لمذراع المسم
ومحاولة الممس في  contr six وعند قيامو بفرد الذراع يتـ أداء دفاع سادس 

 مره (  05الصدر ثـ المتابعة والممس عمى الرجؿ األمامية ) تكرار 
تكرا الممس في الوضع العموي لمذراع المسمحة والمتابعة في الوضع السفمي  -

 contr بأداء دفاع دائري سادس لؤلستثارة المنافس لفرد الذراع المسمحة لمقياـ 

six  ومحاولة الممس في الصدر وعند قياـ المنافس بفرد الذراع في الوضع
حراز لمسة عمى الرجؿ   presde fer          السفمي يتـ عمؿ مسكو عرضية  وا 

 مرة (  05األمامية ) تكرار 
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 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ
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بيف االيقاع  يتـ التكرار مع التنويع في المسكات النصمية وايقاع االداء والتناسؽ -
 الحركي والمسات ومسافات اليجـو واماـ دفاعات متنوعة.

              المراجع : 
لمطباعة   G.M.Sإبراىيـ نبيؿ عبد العزيز: أساسيات تدريب المبارزة ، دار -4 -

 ـ. 2115والنشر، القاىرة 

دراسة تحميمية لميكانيكية حركة الطعف في سبلح "تيانى عبد الباقي السيد:  -2 -
لشيش" ، رسالة دكتوراة غير منشورة ، كمية التريبة الرياضة ، جامعة المنيا ا

 ـ . 0990

جماؿ زاىر  إبراىيـ   : "عبلقة الخصائص الكينماتيكية لمميارة االنبساطيو  -3 -
، رسالة دكتوراة "الطائرة بسرعة رد الفعؿ والقوة المميزة بالسرعة لبلعبي المبارزة 

ـ  0994ة الرياضيو ببورسعيد ، جامعة قناة السويس غير منشورة ، كمية التربي
. 

عباس عبد الفتاح الرممي: المبارزه سبلح الشيش ، دار الفكر العربي ،  -4 -
 ـ . 0980القاىرة 

عمي محمد عبد الرحمف :  كينسولوجيا الرياضة وأسس التحميؿ الحركي، دار  -5 -
 الفكر العربي، القاىرة،  

 ب. تطمحة حسيف حساـ الديف:       -
عصاـ الديف متولي   : "التحميؿ الكينماتيكي لطرؽ اداء اليجمات المستأنفة  -6 -

في سبلح الشيش" ، رسالة دكتوراة غير منشورة ، كمية التربية الرياضية لمبنات 
 ـ. 0990بالجزيرة ، جامعة حمواف ، القاىرة 

 ار عويس عمي الجبالي   : التدريب الرياضي بيف النظرية والتطبيؽ ، د -7 -

G.M.S  ـ. 2111لمطباعة والنشر ، القاىرة 
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 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ
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 دٚس االصاتاخ اٌش٠اض١ح فٟ ذؽذ٠ذ ِغرٜٛ االٔعاص فٟ س٠اضح اٌعّثاص اٌفٕٟ تذٌٚح اٌى٠ٛد

 
 * د2 ػثذاٌّع١ـذ ِؽّذ اٌّٛعـٛٞ                     
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 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح
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 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ
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 ** د 2 ِؽّذ صالغ اٌذ٠ٓ ِؽّذ                                                                                   

 *** أ2 ؼّـذ ػثذهللا اٌّٛعـٛٞ                                                                                   

 مقدمة مشكمة الدراسة:  

ذؼذ س٠اضح اٌعّثاص ِٓ اٌش٠اضاخ اٌمذ٠ّح اٌرٟ ػشفٙا االٔغاْ ِٕز اٌمذَ ٚخالي اٌؽضاساخ اٌمذ٠ّح واٌؽضاسج 

ترذس٠ثاخ ػ١ٕفح ذؽًّ طاتغ اٌمٛج ؼ١س واْ اٌٙذف ِٓ ذٍه اٌرذس٠ثاخ ٘ٛ اٌص١ٕ١ح ٚاإلغش٠م١ح، ٚوأٛا ٠مِْٛٛ 

خٍك ظ١ً ِٓ اٌشثاب ٠ر١ّض تاٌمٛج ٚاٌشعاػح ٌّٛاظٙح األخطاس اٌرٟ وأد ذؽذق تاِثشاطٛس٠اذُٙ )أؼّذ 

(2 ٚذرغُ س٠اضح اٌعّثاص تؼٕصش إٌّافغح فٙزٖ اٌش٠اضح ذرطٍة ِٓ اٌالػة أْ 2()1000اٌشارٌٟ ٚاخشْٚ ، 

٘ٛائ١ح  وً ِا تٛعؼٗ ِٓ ِعٙٛد تذٟٔ ٚػمٍٟ أشٕاء اٌرذس٠ثاخ ا١ِٛ١ٌح ِّا ٠غرذػٟ ِٕٗ اٌم١اَ تؽشواخ٠ثزي 

 ٚغ١ش ٘ٛائ١ح تأػثاء ػا١ٌح اٌّغرٜٛ ٌٚفرشاخ ط٠ٍٛح دْٚ أمطاع2 ٚذرىْٛ ِٕافغاخ اٌعّثاص ٌٍشظاي ِٓ عرح

اٌُؼمٍح( ٚذؽرغة  –ٛاصٞ اٌّر –ؼصاْ اٌمفض  –اٌؽٍك  –ؼصاْ اٌؽٍك  –أظٙضج ٟٚ٘: )اٌؽشواخ األسض١ح 

( ٚذشذفغ ذصاػذ٠ا ٌرٕرٟٙ Aل١ّح صؼٛتح اٌؽشواخ ف١ٙا ِٓ خالي دسظاخ ذثذأ ِٓ اٌغًٙ تذسظح صؼٛتح )

 (22( ، ظذٚي )1َ()1020( ، )لأْٛ اٌرؽى١ُ اٌذٌٟٚ ٌٍعّثاص ، Gتاٌصؼة تذسظح صؼٛتح )

 (2ظذٚي )

 ِرطٍثاخ صؼٛتح ؼشواخ اٌعّثاص

دسظاخ صؼٛتح 

 اٌؽشواخ
A B C D E F G 

 0210 0210 0210 0210 0210 0210 0220 اٌم١ّح

 

ٚارا ِا أساد اٌالػة اٌٛصٛي اٌٝ اٌّغتر٠ٛاخ اٌؼا١ٌتح فتاْ ػ١ٍتٗ أْ ٠ثتزي ِعٙتٛد أػٍتٝ ٚتتذسظاخ صتؼٛتح لتذ ال 

٠غرط١غ اٌم١اَ تٙا الػة اخش ِّا ٠ذفؼٗ اٌٝ اٌرشو١ض تتاألداء ػٍتٝ إٌتٛاؼٟ اٌف١ٕتح ٚاٌّٙاس٠تح تشتىً أدق اٌتٝ أْ 

ٌٝ ِشؼٍح اإلذماْ ٚاٌّشاسوح فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌثطٛالخ اٌّؽ١ٍح ٚاٌخاسظ١ح ، ِّا ٠ؽرُ ػٍتٝ اٌالػتة اٌم١تاَ ٠صً ا

( ٚعتتٕٛاخ ط٠ٍٛتتح ٚ تتالح ِتتٓ اٌرتتذس٠ة Caine & Maffullin, 2006()21تأػثتتاء ػا١ٌتتح اٌّغتترٜٛ )

 Sands)اٌّرٛاصً ٚؼشواخ ِرىشسج ٚاِىا١ٔتاخ ظغتّا١ٔح خاصتح ٚاعترخذاَ أغٍتة ػضتالخ ِٚفاصتً اٌعغتُ 

W.A., 1994()11( 2 ٠ٚتزوش صوش٠تتا  تؽاذح)أْ اٌرٕتافظ اٌمتٛٞ أصتتثػ عتّح ٚاضتؽح ٌٍٛصتتٛي 1()1001 )

ٌٍّغر٠ٛاخ اٌؼا١ٌح وّا أْ ضتغظ اٌرتذس٠ة ٚإٌّافغتح اٌشتذ٠ذج فتٟ س٠اضتح اٌعّثتاص ِتٓ األِتٛس اٌرتٟ ذض٠تذ ِؼٙتا 

غترٛاُ٘ اٌش٠اضت2ٟ ٠ّٚىٕٕتا اؼرّا١ٌح ؼذٚز اإلصاتح ِٚا ٠رثؼٙا ِٓ خغائش ػٍتٝ ِغترٜٛ صتؽح اٌش٠اضت١١ٓ ِٚ

اٌمٛي تأْ الػة اٌعّثاص ٠رصف تغٍٛن اٌّغاِش ٚاٌّعاصف ؼ١س ٠مَٛ تؽشواخ ذر١ّض تاٌصؼٛتح ٚاٌخطٛسج فٙٛ 

وص١ش اٌغمٛط ٚاٌرضؼٍك ٚاٌرصادَ ٚاالؼرىتان اٌّغترّش تتاألظٙضج ٚاألدٚاخ اٌرتٟ ٠غترخذِٙا تاٌرتذس٠ثاخ ا١ِٛ١ٌتح 

اتاخ ٚتذسظاذٙا اٌّرفاٚذح2 ٚذشىً أظٙضج ٚأدٚاخ اٌعّثاص ػٕصتشا ٚ٘زا اٌغٍٛن ٠ؼشضٗ ألٔٛاع ػذ٠ذج ِٓ اإلص

 ٘اِا فٟ ؼذٚز اإلصاتح األِش اٌزٞ ٠رطٍة اال٘رّاَ تص١أرٙا ؼ١س أْ ٌىً ظٙاص ِٓ األظٙضج ػّشٖ اٌض2ِٟٕ 
___________________________________________________ 

 

 و١ٍح اٌرشت١ح األعاع١ح ، دٌٚح اٌى٠ٛد2 * أعرار ِغاػذ ، لغُ اٌرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح ، 

 ظاِؼح ؼٍٛاْ –و١ٍح اٌرشت١ح اٌش٠اض١ح  –** أعرار ِغاػذ تمغُ اٌرذس٠ة اٌش٠اضٟ 
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 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح
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 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ
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 *** ِؼٍُ ذشت١ح س٠اض١ح ، شا٠ٛٔح ع١ٍّاْ اٌؼذعأٟ ، ِٕطمح ِثاسن اٌىث١ش اٌرؼ١ّ١ٍح ، ٚصاسج اٌرشت١ح ، اٌى٠ٛد2

أْ اإلصاتح ذؽذز فٟ األٔشتطح اٌش٠اضت١ح ختالي اٌترؼٍُ ٚاٌرتذس٠ة  (20()٠ٚ2111زوش ِؽّذ تىشٞ ٚشش٠ا ٔافغ )

ألعثاب ِرؼذدج ِٕٙا راذ١ح ٔاتؼح ِٓ اٌالػة ٔفغتٗ ِتٓ ختالي ذؽشواذتٗ دْٚ ذتذخً ِتٓ ِٕتافظ أٚ ص١ِتً أٚ غ١تش 

( أٔٗ ػٕذ 1()2111راذ١ح ٔر١عح اٌؼٛاًِ ٚاٌظشٚف اٌّؽ١طح تطث١ؼح إٌشاط اٌّّاسط2 ٚذض١ف )ص٠ٕة اٌؼاٌُ ، 

تاٌؽشواخ اٌؼ١ٕفح ٚاٌّشوثح فاْ اؼرّاالخ ؼذٚز اإلصاتح ذضداد تٕغثح وث١شج2 ٚتاٌرؽذ٠تذ فتاْ ٔاد٠تح س تاد  اٌم١اَ

( ذزوش أْ ِٓ أُ٘ األعثاب اٌّرؼٍمح تاصتاتاخ اٌعّثتاص ٘تٟ دسظتح صتؼٛتح اٌؽشوتاخ ػٍتٝ أظٙتضج 22()2111)

 & Caineش وتا١٠ٓ ٚٔصتاس )اٌعّثتاص اٌّخرٍفتح ٚاٌرتٟ ذرٛلتف ػٍتٝ ِتذٜ وفتاءج اٌالػتة تتذ١ٔا ٚٔفغت١ا2 ٠ٚتزو

Nassar, 2005()21 ئٌتٝ أْ ِؼتذي اإلصتاتاخ فتٟ اٌعّثتاص ٠ؼرثتش ٚاؼتذ ِتٓ أػٍتٝ اٌّؼتذالخ تت١ٓ اٌش٠اضتاخ )

األختتتشٜ، وّتتتا أْ ٔرتتتائط دساعتتتح اٌّشوتتتض اٌتتتٛطٕٟ ٌثؽتتتٛز اإلصتتتاتاخ اٌش٠اضتتت١ح ذشتتت١ش فتتتٟ ذمش٠ش٘تتتا اٌغتتتٕٛٞ 

(NCCSI, 23/2006()21ٓئٌتتٝ أْ أػٍتتٝ ٔغتتثح ٌؽتتاالخ اٌؼتتالض ِتت ) ( ٓ2111اإلصتتاتاخ اٌش٠اضتت١ح تتت١ ٚ )

( ئٌتٝ 1()2111( وأد ٌذٜ اٌّشاسو١ٓ فٟ س٠اضح اٌعّثاص ٚ٘ٛوٟ اٌع١ٍذ2 ٠ٚض١ف )أعاِح س٠تا  ، 1001)

أٔٗ ِٓ اٌّرٛلغ أْ ذظٙش اإلصاتاخ تاخرالف أٔٛاػٙتا ِٚىأٙتا تاٌعغتُ ذثؼتا ٌٍّٙتاَ اٌرذس٠ث١تح ٚٚفمتا ٌٍّرطٍثتاخ 

( أْ اٌش٠اضٟ لتذ ٠فمتذ Bennel et al., 1996()21ٌالػة2 وّا ٠زوش ت١ٕ١ً )اٌثذ١ٔح ٚاٌّٙاس٠ح اٌرٟ ٠مَٛ تٙا ا

ِغرٛاٖ تؼذ اإلصتاتح تغتثة االٔمطتاع ػتٓ اٌرتذس٠ة ٌفرتشج ِتٓ اٌتضِٓ ٚاٌرغ١تة ػتٓ إٌّافغتاخ اٌش٠اضت١ح ٚرٌته 

 ٌؽاظرٗ ئٌٝ اٌشاؼح ٚاٌؼالض ٚاْ ٘زٖ اٌفرشج لذ ذطٛي أٚ ذمصش ذثؼا ٌٕٛع ٚ ذج ِٚىاْ اإلصاتح تاٌعغ2ُ

 

( ئٌتٝ أْ ٔغتثح اإلصتاتاخ ٌتذٜ Keller M, 2009()10ٚفٟ دساعح إلصاتاخ اٌعّثاص فٟ أِش٠ىا ٠ش١ش و١ٍ١ش )

األطفاي اٌز٠ٓ ٠ّاسعْٛ اٌعّثاص ِٓ أظً اٌرش٠ٚػ ٚاٌٍؼة ألً تىص١ش ِماسٔتح تاألطفتاي اٌتز٠ٓ ٠رتذستْٛ تاعترّشاس 

أِتتا اٌثطتٛالخ ٚاٌّغتتر٠ٛاخ اٌؼا١ٌتح2  ٠ّٚاسعتْٛ اٌعّثتاص ِتتٓ أظتً إٌّافغتح ػٍتتٝ اؼتشاص اٌّشاوتض اٌّرمذِتتح فتٟ

اٌعّثتاص ٚأِاوٕٙتا ئصتاتاخ ( فمتذ لتاِٛا تذساعتح ألٔتٛاع Cupisti et al, 2007()21و١ٛت١غت١رٟ ٚأختشْٚ )

اٌرشش٠ؽ١ح تاٌعغُ ِٓ خالي اٌّماسٔح ت١ٓ ِعّٛػح ِٓ اٌالػث١ٓ اٌٙٛاج ٚال ٠ٕرغثْٛ ألٞ ٔادٞ ٚت١ٓ ِعّٛػتح 

س٠اض١ح ٠رؽرُ ػ١ٍُ اٌرذس٠ة ا١ٌِٟٛ ٚاٌّشاسوح فٟ اٌثطٛالخ2 ٚلذ ٚظذٚا أخشٜ ِٓ اٌالػث١ٓ إٌّرغث١ٓ ألٔذ٠ح 

وأتد إلصتاتاخ أْ أوصش االصتاتاخ  ت١ٛػا تت١ٓ اٌّعّتٛػر١ٓ ٘تٛ اٌرّتضق اٌؼضتٍٟ ٚاٌرتٛاء اٌّفاصتً ٚأْ  تذج ا

 ,Caine & Maffullinأ٠تتا2َ أِتتا وتتا١٠ٓ ِٚتتافٌٟٛ ) 1خف١فتتح ٚفرتتشج االٔمطتتاع ػتتٓ اٌرتتذس٠ثاخ ٌتتُ ذرؼتتذٜ 

اٌشعتغ ٚاعتفً اٌظٙتش ذتضداد ئصتاتاخ ( ف١زوشاْ تأْ ٔغثح ؼذٚز اإلصاتاخ فٟ اٌعّثاص ػا١ٌتح ٚأْ 21()2006

اٌىاؼتً ئصتاتاخ عٛءا ٠ِٛا تؼذ ٠َٛ فٟ ؼاٌتح ٚظتٛد أػتشا  ٌالصتاتح ٚاالعترّشاس تاٌرتذس٠ة ، وّتا ٚأْ أغٍتة 

 ,Cupisti et al) و١ٛت١غت١رٟ ٚاختشْٚ ذؽذز فعأج2 ٚف١ّا ٠رؼٍك فٟ أِاوٓ ؼذٚز ٘زٖ االصاتاخ تاٌعغُ فاْ

اإلصتاتاخ ( ٠شت١شْٚ اٌتٝ أْ أغٍتة ٘تزٖ Harringe et al, 2004( )21)٘اس٠ٕعٟ ٚاخشْٚ ( ، 21()2007

 ذؽذز فٟ األطشاف اٌغف١ٍح ٚخاصح فٟ اٌمذَ ِٚفصً اٌمذ2َ

 

( ٠ٛصت١اْ تاٌم١تاَ تّغتػ ػتاَ إلصتاتاخ اٌعّثتاص Caine & Nassar, 2005()21ٚػ١ٍٗ فاْ وا١٠ٓ ٚٔصاس )

وماػتتذج ت١أتتاخ ٌرؽذ٠تتذ ػٛاِتتً اٌخطتتٛسج اٌرتتٟ ذغتتاػذ ػٍتتٝ ؼتتذٚز اإلصتتاتاخ ِٚتتٓ شتتُ ٚضتتغ  ٚاعتترخذاِٙا

ئعرشاذ١ع١ح ٌٍٛلا٠ح ِٕٙا2 ٚفٟ ضٛء ِا عثك ِٚٓ خالي خثتشج اٌثتاؼصْٛ ٠رثت١ٓ أْ الػثتٛا اٌعّثتاص ٠ؼتأْٛ ِتٓ 

إلصتتاتاخ اإلصتتاتاخ تغتتثة طث١ؼتتح األداء ٚإٌّافغتتح فتتٟ ٘تتزٖ اٌش٠اضتتح ٚأْ اٌرؼتتشف ػٍتتٝ أعتتثاب ؼتتذٚز ٘تتزٖ ا

ِغترٜٛ أعتاص الػثتٟ اٌعّثتاص أِتش فتٟ غا٠تح األ١ّ٘تح ٠ٚؽرتاض ئٌتٝ  ٚػٛاًِ اٌخطٛسج ف١ٙا ٚػاللرٙا فٟ ذؽذ٠ذ

اٌثؽس ٚاٌذساعح ذعٕثا ٌّٕغ ذىشاس٘ا ٚاعرّشاسُ٘ فٟ إٌّافغح فٟ اٌثطٛالخ اٌّؽ١ٍح ٚاٌذ١ٌٚح ، ِٚتٓ ٕ٘تا وتاْ 

٠اضتت١ح فتتٟ ذؽذ٠تتذ ِغتترٜٛ االٔعتتاص فتتٟ س٠اضتتح اٌرطتتشق ئٌتتٝ ٘تتزٖ اٌذساعتتح ِؽاٌٚتتح ٌّؼشفتتح دٚس اإلصتتاتاخ اٌش

 اٌعّثاص اٌفٕٟ تذٌٚح اٌى٠ٛد2 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ
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ٌمذ الؼع اٌثاؼصْٛ فٟ ٘زٖ اٌذساعح  ىٜٛ تؼض الػثٟ اٌعّثتاص فتٟ دٌٚتح اٌى٠ٛتد ِتٓ االصتاتاخ اٌرتٟ ذؼت١مُٙ 

ص ِتٓ فٟ االسذماء تّغرٜٛ األداء تغثة ػذَ لذسذُٙ ػٍٝ االٔرظاَ فٟ تشٔاِط اٌرذس٠ة2 ٚتّا أْ س٠اضتح اٌعّثتا

اٌش٠اضاخ اٌفشد٠ح ٚأْ ٔرائط اٌفش٠ك ٚاألٔذ٠ح ذؼرّتذ ػٍتٝ ٔر١عتح وتً فتشد ِتٓ أفتشاد اٌفش٠تك فتاْ أٞ اصتاتح ألٞ 

الػة ١ِّض ذؽشِٗ ِٓ اٌّشاسوح ٚإٌّافغح فٟ اٌثطٌٛح أٚ ػٍٝ ألتً ذمتذ٠ش ذتإشش ػٍتٝ ِغترٜٛ األداء اٌؽم١متٟ 

فش٠ك ٚذشذ١ة ٔاد٠ٗ فٟ ٔٙا٠ح اٌّٛعُ اٌش٠اض2ٟ ٌالػة لثً ذؼشضٗ ٌالصاتح ٚتاٌراٌٟ ٠إشش عٍثاً ػٍٝ ِغرٜٛ اٌ

ٚلذ الؼع اٌثاؼصْٛ ِٓ خالي لشتُٙ ٚٚظٛدُ٘ اٌذائُ ت١ٓ الػثٟ ِٚذستٟ اٌعّثاص ٚظٛالذُٙ ا١ٌّذا١ٔح ٌٍرذس٠ثاخ 

ا١ِٛ١ٌح ٚاٌثطٛالخ اٌّؽ١ٍح ذزتزب ِغرٜٛ األداء ٌذٜ اٌالػث١ٓ اٌز٠ٓ ذؼشضٛا ٌالصتاتح2 ِٚتٓ ٕ٘تا ظتاءخ فىتشج 

م١تتاَ تٙتتزٖ اٌذساعتتح ِتتٓ أظتتً اٌرؼتتشف ػٍتتٝ ِتتذٜ ؼعتتُ اٌّشتتىٍح ِٚؽاٌٚتتح ا٠عتتاد تؼتتض اٌؽٍتتٛي اٌثتتاؼصْٛ فتتٟ اٌ

إٌّاعتتثح ٌٍؽتتذ ٚاٌرم١ٍتتً ِتتٓ االصتتاتاخ اٌرتتٟ ذؽتتذز فتتٟ اٌعّثتتاص تٙتتذف اعتترّشاس اٌالػتتة ٚػتتذَ أمطاػتتٗ ػتتٓ 

اإلذؽتاد اٌىت٠ٛرٟ اٌرذس٠ة أٚ إٌّافغح تغثة االصاتح ِٚٓ شُ االسذماء تّغرٜٛ أداء اٌالػث١ٓ اٌز٠ٓ ٠ثٕٟ ػ١ٍُٙ 

ٌٍعّثاص ِغرمثً اٌى٠ٛد ٚذؽم١ك أفضً إٌرائط تؼ١ذا ػٓ االصاتح2 وّا أْ ١ِذاْ االصاتاخ اٌش٠اض١ح تؽاظح اٌٝ 

اٌّض٠ذ ِٓ اٌذساعاخ ٚاألتؽاز اٌرٟ ٌٙا دٚس ٘اَ فٟ ٚضغ اٌثشاِط اٌٛلائ١ح اٌرٟ ذغاػذ ػٍٝ اٌرم١ًٍ ِتٓ فتش  

ثاب اٌؽم١م١تح ٚساء ئٔرشتاس اإلصتاتاخ تت١ٓ الػثتٟ اٌعّثتاص اٌفٕتٟ ؼذٚز االصاتاخ ٚأٔتٗ نْ األٚاْ ٌّؼشفتح األعت

 ٌٍشظاي فٟ دٌٚح اٌى٠ٛد2

 

   أ١ّ٘ح اٌثؽس: 

٠ؼذ ٘زا اٌثؽس ِٓ االتؽاز اٌرٟ ذرٕاٚي ظأة ٘اَ ِٓ ظٛأة اٌرؼشف ػٍٝ االصاتاخ االوصش  ت١ٛػاً فتٟ س٠اضتح 

 اٌعّثاص تذٌٚح اٌى٠ٛد 2 

٠ٛد ٚذش ذُ٘ اٌٝ اٌرؼشف ػٍٝ أٔتٛاع اإلصتاتاخ ٚدسظاذٙتا اٌّرفاٚذتح ذغاػذ الػثٟ ِٚذستٟ اٌعّثاص تذٌٚح اٌى

تاإلضافح ئٌتٝ اٌرٕث١تٗ ػٍتٝ ضتشٚسج اال٘رّتاَ ترؽغت١ٓ ٚسفتغ ِغترٜٛ األداء تّتا ٠مٍتً ِتٓ اإلصتاتاخ اٌّرؼتاسف 

 ػ١ٍٙا2

  أ٘ذاف ا١ٌؽس: 

ح اٌعّثتاص اٌفٕتٟ ٠ٙذف اٌثؽس اٌٝ اٌرؼشف ػٍٝ دٚس االصاتاخ اٌش٠اضت١ح فتٟ ذؽذ٠تذ ِغترٜٛ االٔعتاص فتٟ س٠اضت

 تذٌٚح اٌى٠ٛد ٚرٌه ِٓ خالي اٌرؼشف ػٍٝ ِا٠ٍٟ : 

أ٘تتُ أٔتتٛاع اإلصتتاتاخ اٌش٠اضتت١ح ٚأوصتتش إٌّتتاطك اٌرشتتش٠ؽ١ح ػشضتتح ٌاصتتاتاخ فتتٟ س٠اضتتح اٌعّثتتاص اٌفٕتتٟ  -2

 1001/10202ٌٍَشظاي تذٌٚح اٌى٠ٛد ٌٍّٛعُ اٌش٠اضٟ 

ٍشظتاي تذٌٚتح اٌى٠ٛتد ٌٍّٛعتُ اٌش٠اضتٟ أُ٘ أٔٛاع اإلصاتاخ اٌش٠اض١ح ٌتذٜ وتً ظٙتاص فتٟ اٌعّثتاص اٌفٕتٟ ٌ -2

1001/10202َ 

أ٘تتُ أٔتتٛاع اإلصتتاتاخ اٌش٠اضتت١ح ٚدسظتتاخ اٌصتتؼٛتح فتتٟ س٠اضتتح اٌعّثتتاص اٌفٕتتٟ ٌٍشظتتاي فتتٟ دٌٚتتح اٌى٠ٛتتد  -1

 1001/10202ٌٍَّٛعُ اٌش٠اضٟ 

أوصش إٌّاطك اٌرشش٠ؽ١ح ػشضح ٌاصاتاخ ٚدسظاخ اٌصؼٛتح فٟ س٠اضتح اٌعّثتاص اٌفٕتٟ ٌٍشظتاي فتٟ دٌٚتح  -1

 1001/10202َد ٌٍّٛعُ اٌش٠اضٟ اٌى٠ٛ

اٌعٙاص اٌزٞ ؼذشد ػ١ٍٗ اإلصاتح ٚدسظتاخ صتؼٛتح اٌؽشوتاخ فتٟ اٌعّثتاص اٌفٕتٟ ٌٍشظتاي فتٟ دٌٚتح اٌى٠ٛتد  -1

 1001/10202ٌٍَّٛعُ اٌش٠اضٟ 

أ٘تتُ أعتتثاب االصتتاتاخ اٌشتتائؼح فتتٟ س٠اضتتح اٌعّثتتاص اٌفٕتتٟ ٌٍشظتتاي فتتٟ دٌٚتتح اٌى٠ٛتتد ٌٍّٛعتتُ اٌش٠اضتتٟ  -1

1001/1020    2َ 

  اٌثؽس :  ذغاؤالخ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح
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 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ
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 ٚفٟ ضٛء طث١ؼح اٌثؽس ٚا٘ذافٗ فمذ ذُ ٚضغ فشٚ  اٌثؽس فٟ صٛسج ذغاؤالخ  ٟٚ٘ وّا ٠ٍٟ :      

ً٘ ٠ٛظذ ئصاتاخ  س٠اضت١ح  فتٟ س٠اضتح اٌعّثتاص ٚأٞ إٌّتاطك اٌرشتش٠ؽ١ح أوصتش ػشضتح ٌاصتاتاخ فتٟ  -2

 َ ؟1001/1020س٠اضح اٌعّثاص اٌفٕٟ ٌٍشظاي تذٌٚح اٌى٠ٛد ٌٍّٛعُ اٌش٠اضٟ 

أُ٘ أٔٛاع اإلصاتاخ اٌش٠اض١ح ٌتذٜ وتً ظٙتاص فتٟ اٌعّثتاص اٌفٕتٟ ٌٍشظتاي تذٌٚتح اٌى٠ٛتد ٌٍّٛعتُ  ِا ٟ٘ -1

 َ ؟1001/1020اٌش٠اضٟ 

ِا ٟ٘ أ٘تُ أٔتٛاع اإلصتاتاخ اٌش٠اضت١ح ٚدسظتاخ اٌصتؼٛتح فتٟ س٠اضتح اٌعّثتاص اٌفٕتٟ ٌٍشظتاي فتٟ دٌٚتح  -1

 َ ؟1001/1020اٌى٠ٛد ٌٍّٛعُ اٌش٠اضٟ 

ػشضح ٌاصاتاخ ٚدسظاخ اٌصؼٛتح فٟ س٠اضتح اٌعّثتاص اٌفٕتٟ ٌٍشظتاي  ِاٟ٘ أوصش إٌّاطك اٌرشش٠ؽ١ح  -1

 َ ؟1001/1020فٟ دٌٚح اٌى٠ٛد ٌٍّٛعُ اٌش٠اضٟ 

ِا٘ٛ اوصش األظٙضج اٌرٟ ٠ؽذز ػ١ٍٙا اإلصاتح ٚدسظاخ صؼٛتح اٌؽشواخ فتٟ اٌعّثتاص اٌفٕتٟ ٌٍشظتاي فتٟ  -1

 َ ؟1001/1020دٌٚح اٌى٠ٛد ٌٍّٛعُ اٌش٠اضٟ 

خ اٌشتتائؼح فتتٟ س٠اضتتح اٌعّثتتاص اٌفٕتتٟ ٌٍشظتتاي فتتٟ دٌٚتتح اٌى٠ٛتتد ٌٍّٛعتتُ ِتتا ٘تتٟ أ٘تتُ أعتتثاب االصتتاتا -1

 َ ؟   1001/1020اٌش٠اضٟ 

  اٌذساعاخ اٌغاتمح: 

( دساعتح ؼتٛي االصتاتاخ اٌش٠اضت١ح فتٟ اٌّتذاسط 11)(Knobloch et. al., 2006)أظشٜ ٔٛتٍٛؾ ٚاختشْٚ 

الي األٔشتطح اٌش٠اضت١ح اٌّذسعت١ح ٌؼتذج األٌّا١ٔح ٚواْ اٌٙذف ِٕٙا اٌرؼشف ػٍٝ أٔٛاع االصاتاخ اٌرتٟ ذؽتذز خت

س٠اضاخ2 فمذ ٚظذ اٌثاؼصْٛ أْ اٌعّثاص ذأذٟ تاٌّشذثح اٌصا١ٔح ِثا شج تؼذ وشج اٌمذَ ؼ١س ععٍد اٌىذِاخ ٔغتثح 

%(2 أِتتا أوصتتش أظتتضاء اٌعغتتُ ػشضتتح ٌالصتتاتاخ فمتتذ 2121%( ٚاٌىغتتٛس )2121%( شتتُ االٌرتتٛاءاخ )1220)

األسض١ح ٚاٌرشاِث2ٓ١ٌٛ ٚف١ّا ٠رؼٍك ترٛص٠غ االصاتاخ ػٍتٝ األظٙتضج  وأد ِٕطمح اٌظٙش ٚخاصح ػٍٝ اٌؽشواخ

%(2 121%( ، اٌّرتتٛاصٞ )2121%( ، ذشاِثتت١ٌٛٓ )1221%( ، األسضتتٟ )11) فىأتتد تٙتتزا اٌرشذ١تتة اٌمفتتض

ٚوأد ذٛص١اخ اٌثؽس ذشوض ػٍٝ اال٘رّاَ تاعرخذاَ اٌّشاذة اٌع١ذج ٚأْ ذرٕاعة ِتغ أِتاوٓ اٌٙثتٛط ٌىتً ظٙتاص 

١ًٍ ِٓ االصاتاخ تشىً ػاَ ٌٚرعٕة االصتاتاخ اٌؼضت١ٍح ٚاٌرتٛاء ِفصتٍٟ اٌمتذ١ِٓ تشتىً ختا  ٘تزا تٙذف اٌرم

 تاالضافح اٌٝ اٌرشو١ض ػٍٝ ص٠ادج ِشٚٔح اٌّفاصً ٚذم٠ٛح ػضالخ األطشاف اٌغف١ٍح2

( دساعتح تؼٕتٛاْ صئصتاتاخ اٌعّثتاصص ٚاٌرتٟ 21) (Caine & Maffullin, 2006)ٚأظشٜ وتا١٠ٓ ِٚتاف١ٌٛٓ

ا ٌّعّٛػتتح ِتتٓ اٌذساعتتاخ اٌغتتاتمح إلصتتاتاخ اٌعّثتتاص فتتٟ اٌٛال٠تتاخ اٌّرؽتتذج األِش٠ى١تتح ٌتتذٜ ف تتح ذٕاٌٚتتد ػشضتت

( تٙتذف اٌٛلا٠تح ِتٓ ٚلتٛع اإلصتاتاخ ٌتذٜ 1001( اٌتٝ )1001عٕح ٚألً( خالي األػٛاَ ِتٓ ) 21إٌا  ١ٓ )

ِشذفؼتح ٔغتث١ا ٚأْ ٘زٖ اٌف ح اٌؼّش٠ح2 ٚوأد اتشص ٔرائط ٘زٖ اٌذساعتح أْ ِؼتذي ؼتذٚز اإلصتاتاخ فتٟ اٌعّثتاص 

إٌغتتة ذرفتتاٚخ ذثؼتتا ٌٍعتتٕظ ٚاٌغتت2ٓ أِتتا أغٍتتة إٌّتتاطك ػشضتتح ٌالصتتاتاخ فىأتتد تاٌرشذ١تتة اٌرتتاٌٟ )اٌىاؼتتً ، 

اٌشوثح ، اٌشعغ ، اٌّشفك ، أعفً اٌظٙش ، اٌىرف( ٚأْ أغٍة اصاتاخ اٌىاؼً ذؽذز فعأج ، ت١ّٕتا أغٍتة اصتاتاخ 

ٚظتتٛد أػتتشا  ٌالصتتاتح ٚاالعتترّشاس تاٌرتتذس٠ة2 ٚوتتاْ اٌشعتتغ ٚاعتتفً اٌظٙتتش ذتتضداد عتتٛءا تاٌرتتذس٠ط فتتٟ ؼاٌتتح 

االلرشاغ ٠رّصً فٟ اٌؽاظح ئٌٝ ٚضغ ٔظتُ ٚاعتؼح إٌطتاق ِٚصتّّح تؽ١تس ذشالتة اإلصتاتاخ ٚذغتعٍٙا ػٍتٝ أْ 

ذمذَ ت١أاخ تشىً فٛسٞ ٚعش٠غ ٌىٟ ذغرخذَ وماػذج ت١أاخ ٌرؽ١ًٍ االصتاتاخ ٚػٛاِتً اٌخطتٛسج ٚاٌؼّتً ػٍتٝ 

 ؼذٚشٙا2اٌٛلا٠ح ِٕٙا ِٕٚغ ذىشاس 
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 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح
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 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ
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تذساعتح ؼتٛي ختٛف اٌالػثت١ٓ ِتٓ اٌرؼتش  ٌالصتاتح أٚ   (Chase et. al., 2005) (21)ٚلاَ و١ظ ٚاخشْٚ

ذىتتشاس االصتتاتح اٌغتتاتمح فتتٟ س٠اضتتح اٌعّثتتاص ؼ١تتس وتتاْ اٌٙتتذف ِتتٓ اٌذساعتتح ٘تتٛ اٌرم١ٍتتً ِتتٓ ذفى١تتش اٌالػثتت١ٓ 

( عٕح ٠رٕافغتْٛ 21-21اسُ٘ )( الػث١ٓ ذؼشضٛا ٌالصاتاخ ذشاٚؼد أػ20ّتاالصاتح2 ا رٍّد اٌذساعح ػٍٝ )

ػٍٝ اٌّشاوض اٌّرمذِح ػٍٝ أظٙضج اٌعّثاص اٌّرٕٛػح2 أظٙشخ ٔرائط اٌذساعح ػٍٝ أْ اٌالػث١ٓ ٠ؼأْٛ ِتٓ اشتاس 

ٔفغ١ح ذشورٙا االصاتح ػ١ٍُٙ ِّا عثة ٌُٙ خٛف ِٓ اٌّشاسوح تاٌثطٌٛح ٠ٚٛاظٙتْٛ صتؼٛتح فتٟ اٌرغٍتة ػٍتٝ 

غترٜٛ اٌتزٞ وتأٛا ػ١ٍتٗ فثتً االصتاتح2 ٚلتذ اعترخذَ اٌثتاؼصْٛ تؼتض ٘زا اٌشؼٛس ٚغ١ش لادس٠ٓ ػٍٝ اٌؼٛدج ٌٍّ

األعا١ٌة إٌفغ١ح واالػذاد اٌزٕٟ٘ ٚاالعرشخاء فٟ اٌرغٍتة ػٍتٝ ِشتىٍح اٌختٛف ِتٓ اٌّشتاسوح تاٌثطٌٛتح تغتثة 

االصاتح2 ٚلذ أٚصٝ اٌثاؼصْٛ ػٍٝ ضشٚسج ٚضغ اعرشاذ١ع١ح فؼاٌح ذٕغ١ُٙ االشاس إٌفغ١ح ٌالصاتح ٌٍغٍة ػٍتٝ 

 ٛتاخ اٌرٟ ذٛاظُٙٙ ٌٍؼٛدج ٌٍّٕافغح ِٓ ظذ٠ذ2اٌصؼ

( ٚاٌرٟ ٠غأٌْٛ ف١ٙا ػٓ ِذٜ ِشاسوح Harringe et. al., 2004()21ٚأٚضؽد دساعح ٘اس٠ٕط ٚاخشْٚ )

فتتشق اٌعّثتتاص اٌغتت٠ٛذ٠ح تتتاٌثطٛالخ ٠تتاٌشغُ ِتتٓ ٚظتتٛد أػتتشا  ٌالصتتاتح اٌش٠اضتت١ح ػٍتتٝ اٌالػثتت2ٓ١ ٚاعتترخذَ 

( الػثتا ٚالػثتح2 211ّغؽٟ ؼ١س ا رٍّد اٌذساعح ػٍٝ ػ١ٕتح لٛاِٙتا )اٌثاؼصْٛ إٌّٙط اٌٛصفٟ تاألعٍٛب اٌ

ٚلذ أظٙشخ ٔرائط اٌذساعح ػٍٝ أْ الػثٟ اٌعّثاص ٠رتذستْٛ ػتذج عتاػاخ فتٟ األعتثٛع ػٍتٝ اٌتشغُ ِتٓ ظٙتٛس 

أػشا  ٌالصاتح اٌش٠اض١ح ، وّا أْ اٌثؼض لاَ تاالعرّشاس فٟ ِضاٌٚح اٌرذس٠ثاخ ا١ِٛ١ٌح ٚاٌّشاسوح فٟ تؼتض 

%( شاسوٛا تاٌثطٛالخ تااٌشمُ ِآ ٚظاٛد أػاشاع 55أوصش ِٓ ٔظف اٌّظات١ٓ )خ أ٠ضا2 ٚلذ ذث١ٓ أْ اٌثطٛال

%( ِاآ 65ٌالطاااتح ٠ااَٛ اٌثطٌٛااح ٚأْ األمٍث١ااح وأااد ِاآ اٌفلااح اٌؼّش٠ااح اٌىث١ااشج. ِٚاآ ٔرااائط ٘اازٖ اٌذساعااح أْ )

ٔغاثح ذىاشاس االطااتح فاٟ  %( فٟ ِٕطمح اٌظٙش ، وّاا أ22ْاالطاتاخ ؼذشد فٟ االطشاف اٌغف١ٍح ِٓ اٌعغُ ٚ)

%(. ٠ٚزوش اٌفش٠ك أٔٗ ِٓ اٌّؼشٚف ٌذٜ اٌغاٌث١ح أْ االعرّشاس تاٌرذس٠ة 55ٔفظ اٌّىاْ ِٓ اٌعغُ ٚطٍد اٌٝ )

 ِغ ٚظٛد أػشاع ٌالطاتح ٠غاػذ ػٍٝ ص٠ادج شذج االطاتح ٚذىشاس ؼذٚشٙا.

ح اٌعّثتاص اٌفٕتٟ فتٟ و١ٍتح ( اٌذساعح ذؽد ػٕٛاْ صاإلصاتاخ اٌشائؼح ٌذٜ طٍثت1()1001أظشٜ ػّشاْ ٍِؽُ )

ػٍَٛ اٌش٠اضح تعاِؼح ِإذحص2 ٚاعرخذَ اٌثاؼس إٌّٙط اٌٛصفٟ تاألعٍٛب اٌّغؽٟ ٌع١ّغ طٍثح ِادج اٌعّثتاص 

( طاٌثتتا2 11( طاٌثتتا ٚوتتاْ ػتتذد اٌّصتتات١ٓ )221( ٚاٌثتتاٌغ ػتتذدُ٘ )1001/1001فتتٟ و١ٍتتح ٌٍؼتتاَ اٌذساعتتٟ )

ٟ االٌرتتٛاءاخ اٌّفصتت١ٍح ٚسضتتٛ  اٌؼضتتالخ ، ٚأوصتتش ٚوأتتد ا٘تتُ ٔرتتائط اٌثؽتتس أْ أوصتتش اإلصتتاتاخ  تت١ٛػا ٘تت

ِٕاطك اٌعغُ ذؼشضا ٌاصاتح ٟ٘ ػٍٝ اٌرٛاٌٟ )ِفصً اٌىاؼً ، اٌؽضاَ اٌؽٛضٟ ، سعغ ا١ٌذ ، ِفصً اٌىرف(2 

أِا أوصش األعثاب اٌّإد٠ح ٌؽذٚز اإلصاتاخ ٟ٘ ض١ك ِغاؼح صاٌح اٌعّثاص ٚضؼف ا١ٌٍالح اٌثذ١ٔح ٚعٛء ؼاٌح 

 ألدٚاخ اٌّرٛفشج2األظٙضج ٚاٌّؼذاخ ٚا

( تذساعح ذؽد ػٕٛاْ صاإلصاتاخ اٌؽتادج ٌٍطتشف Kirialanis et. al., 2003()12لاَ و١ش٠االٔظ ٚاخشْٚ )

اٌغفٍٟ ػٕذ الػثٟ اٌعّثاص اٌفٕٟ ٚػاللرٙا تّشؼٍح اٌرذس٠ة ٚإٌّافغاخص2 ا رٍّد اٌذساعح ػٍٝ ػ١ٕح لٛاِٙتا 

(2 ٚواْ ِٓ ١ٕ2111/1000ح خالي اٌّٛعُ اٌش٠اضٟ )( الػثا ٚالػثح  اسوٛا فٟ تطٛالخ ا١ٌٛٔاْ اٌٛط211)

أتتتشص ٔرتتائط اٌثؽتتس أْ أوصتتش االصتتاتاخ ؼتتذشد ػٍتتٝ ظٙتتاص اٌؽشوتتاخ األسضتت١ح ٚأْ ٔغتتثح اإلصتتاتاخ اٌؽتتادج فتتٟ 

٪( ٚأغٍثٙا وأد فٟ ِفصً اٌمتذَ ٚاٌشوثتح2 ٚاعترٕرط اٌثتاؼصْٛ 1221االطشاف اٌغف١ٍح ِٓ اٌعغُ ٚصٍد اٌٝ )

 اٌالػث١ٓ فٟ طش٠مح اٌٙثٛط ٚأسض١ح اٌٍّؼة2أْ اٌغثة ٠ىّٓ فٟ ِٙاساخ 

( دساعح فٟ وٕذا الصتاتاخ اٌعّثتاص ٌالػثت١ٓ اٌصتغاس تاٌغتZetaruk M.N., 2000()11 2ٓأظشٜ ص٠راسٚن )

٠ٚش١ش اٌثاؼس اٌٝ أْ ذذس٠ة اٌعّثاص ٠ّٕٟ ٠ٚطٛس اٌمتٛج ٚاٌّشٚٔتح ٚاٌرشو١تض ٚاٌرتٛصْ ٚاٌغتشػح ٌتذٜ اٌالػتة 
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 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ
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االصتتاتاخ اٌؽتتادج ِتتٓ ختتالي اٌّالؼظتتح اٌّثا تتشج ٚاٌّغتترّشج ٌىتتً الػتتة ٚأٔتتٗ ِتتٓ اٌّّىتتٓ ذعٕتتة اٌؼذ٠تتذ ِتتٓ 

ٚاٌّؽافظح ػٍٝ اٌرٛاصْ ت١ٓ اٌّشٚٔح ٚاٌمتٛج ٚضتثظ اٌٛؼتذج اٌرذس٠ث١تح ٌرؽذ٠تذ األٌتُ ٚاعترخذاَ تؼتض اٌّالتتظ 

ْ اٌٛال١ح الصاتاخ اٌشعغ ٚاٌىاؼ2ً وّا أٔٗ ٠عة أْ ذرٛفش فٟ صتاٌح اٌعّثتاص اٌث١ تح اٌصتؽ١ح ٚاالِٕتح ٌٍطفتً ٚأ

٠ىْٛ ٌٙا األ٠ٌٛٚح ٚاالعثم١ح ٌٕعاغ اٌالػة2 ِٚٓ أظً اٌرم١ًٍ ِٓ خطش االصتاتاخ اٌّضِٕتح ٚاٌّرىتشسج التتذ ِتٓ 

 اال٘رّاَ تٙزٖ اٌؼٛاًِ ٚأْ ٠ىْٛ ٌٙا األ٠ٌٛٚح ٚاالعثم١ح ٚرٌه ِٓ أظً سفغ ِغرٜٛ اٌالػث١ٓ ٚٔعاؼ2ُٙ 

ؼح تت١ٓ إٌا ت ١ٓ فتٟ س٠اضتح اٌعّثتاصص ( دساعح تؼٕٛاْ صاإلصتاتاخ اٌشتائ1()2111ٚلاَ ِؽّذ فإاد ِؽّٛد )

( الػثا ِٓ ٔا  ٟ اٌعّثاص فٟ ظّٙٛس٠تح ِصتش اٌؼشت١تح2 11ٌؼ١ٕح لٛاِٙا ) إٌّٙط اٌّغؽٟٚلذ اعرخذَ اٌثاؼس 

ٚوتاْ ِٚتٓ أ٘تتُ إٌرتائط أْ أوصتتش اإلصتاتاخ  تت١ٛػا ٘تٟ ئصتاتاخ اٌؼضتتالخ ٚاٌعٍتذ ٚاٌؼظتتاَ ٚاٌّفاصتً ، ٚأوصتتش 

 طشف اٌغف2ٍٟأظضاء اٌعغُ ذؼشضا ٌاصاتح ٘ٛ اٌ

( فىأتتد ذرؼٍتتك صتاصتتاتاخ اٌفش٠تتك اٌىٕتتذٞ ٌعّثتتاص Hardy Fink, 1992()21أِتتا دساعتتح ٘تتاسدٞ فٕتته )

اٌشظايص ٚواْ اٌٙتذف ِتٓ اٌذساعتح ٘تٛ اٌرؼتشف ػٍتٝ ٔٛػ١تح اإلصتاتاخ اٌرتٟ ؼتذشد ألفتشاد ػ١ٕتح اٌثؽتس ختالي 

اضتتٟ ٚاٌظتتشٚف اٌّؽ١طتتح ( ٚذٛل١تتد ؼتتذٚز ٘تتزٖ اإلصتتاتاخ ختتالي رٌتته اٌّٛعتتُ اٌش2112٠اٌّٛعتتُ اٌش٠اضتتٟ )

( الػة دٌٟٚ ٠ّصٍْٛ اٌفش٠ك اٌمِٟٛ اٌىٕذٞ 21تؽذٚز ٘زٖ اإلصاتاخ2 ٚلذ اعرخذَ اٌثاؼس إٌّٙط اٌٛصفٟ اـ)

ٌٍعّثاص2 ٚوأد أُ٘ ٔرتائط اٌثؽتس أْ أوصتش أظتضاء اٌعغتُ ػشضتح ٌاصتاتح ٘تٟ األطتشاف اٌغتف١ٍح ٚأْ اٌمتذ١ِٓ 

 ٚاٌشوثر١ٓ ّ٘ا أوصش٘ا ػشضح ٌالصاتاخ2

( دساعتح تؼٕتٛاْ صئصتاتاخ اٌّالػتة ٚأشش٘تا فتٟ ئػتذاد إٌّرخثتاخ اٌٛط١ٕتح 1()2110خاس اٌّٛأٟ )أظشخ افر

( ِتذسب2 ٚدٌتد 21( الػتة ٚ )212اٌؼشال١حص ٚلذ اعرخذِد اٌثاؼصح اعرّاسج ٌؽصش اإلصاتاخ ٌؼ١ٕتح ػتذد٘ا )

ء اٌّفاصتً ٚذّتضق ٔرائط ٘زا اٌثؽس ػٍتٝ أْ اٌىتذِاخ ٚاٌعتشٚغ  تىٍد ٔغتثح وث١تشج ِتٓ اإلصتاتاخ ١ٍ٠ٙتا اٌرتٛا

اٌؼضالخ ٚأْ أوصش األظضاء ػشضح ٌاصاتح ٘تٛ ِفصتً اٌمتذَ شتُ ِفصتً اٌشوثتح شتُ تتالٟ أظتضاء اٌعغتُ وّتا أْ 

 ٌاصاتح األٌٚٝ أشش وث١ش ػٍٝ ذىشاس ٔفظ اإلصاتح اٌغاتمح2

 اٌرؼ١ٍك ػٍٝ اٌذساعاخ اٌغاتمح: 

ّثاص ِشذفؼح ٚأْ أوصش اإلصاتاخ  ١ٛػا ٘تٟ ٠رث١ٓ ِٓ اٌذساعاخ اٌغاتمح أْ ِؼذي ؼذٚز اإلصاتاخ فٟ اٌع      

اٌىذِاخ ٚاٌرٛاء اٌّفاصً ٚذّضق اٌؼضالخ ٚاٌىغٛس ٚاٌعتشٚغ ٚأْ أغٍتة ٘تزٖ اإلصتاتاخ ؼتذشد فتٟ األطتشاف 

اٌغتتف١ٍح ِتتٓ اٌعغتتُ ٚتاٌرؽذ٠تتذ ِفصتتً اٌمتتذَ ِٚفصتتً اٌشوثتتح ِٚفصتتً اٌىرتتف شتتُ تتتالٟ أظتتضاء اٌعغتتُ ، وّتتا أْ 

ٔفظ اإلصاتح اٌغاتمح2 ٚوأد أغٍة اإلصاتاخ ِٛصػح ػٍٝ أظٙضج اٌعّثاص  ٌاصاتح األٌٚٝ أشش وث١ش ػٍٝ ذىشاس

 اٌرا١ٌح:    

اٌؽشواخ األسض١ح ٚاٌرشاِث١ٌٛٓ ٚاٌّرٛاصٞ، وّا ٠ّىٕٕا أْ ٔغرٕرط ِٓ ٘زٖ اٌذساعاخ أْ أوصش األعثاب اٌّإد٠تح 

األدٚاخ اٌّرتتٛفشج ٌؽتتذٚز اإلصتتاتاخ ذىّتتٓ فتتٟ ضتتؼف ا١ٌٍالتتح اٌثذ١ٔتتح ٚطش٠متتح اٌٙثتتٛط ٚعتتٛء ؼاٌتتح األظٙتتضج ٚ

تاإلضافح ئٌٝ ض١ك ِغاؼح صاٌح اٌعّثاص ٚاالعرّشاس فٟ ِضاٌٚح اٌرتذس٠ثاخ ا١ِٛ١ٌتح ٚاٌّشتاسوح فتٟ اٌثطتٛالخ 

 ػٍٝ اٌشغُ ِٓ ٚظٛد أػشا  ٌاصاتح اٌش٠اض١ح ػٍٝ اٌالػث2ٓ١

 اظشاءاخ اٌذساعح:

  ِٕٙط اٌذساعح: -أ

ّالئّرتٗ ٌطث١ؼتتح ٘تزٖ اٌذساعتتح ؼ١تس ٠ؼرثتتش أؼتتذ اعترخذَ اٌثتتاؼصْٛ اٌّتٕٙط اٌٛصتتفٟ تاالعتٍٛب اٌّغتتؽٟ ٚرٌتته ٌ

 إٌّا٘ط األعاع١ح فٟ اظشاء اٌذساعاخ ٚاٌثؽٛز اٌٛصف١ح2
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 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ
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 ػ١ٕح اٌذساعح:  -ب

( الػثتتا ِغتتع١ٍٓ تاالذؽتتاد اٌىتت٠ٛرٟ ٌٍعّثتتاص ِٚشتتاسو١ٓ فتتٟ تطتتٛالخ اٌّٛعتتُ 11ذىتتْٛ ِعرّتتغ اٌذساعتتح ِتتٓ )

،اٌمادعتتت١ح ، اٌغتتتا١ٌّح ، اٌؼشتتتتٟ ،  ٠ّٚصٍتتتْٛ خّغتتتح أٔذ٠تتتح س٠اضتتت١ح ٚ٘تتٟ )واظّتتتح 1001/1020اٌش٠اضتتٟ 

(2 ٚلتذ ٚصتً ػتذد اٌالػثت١ٓ اٌتز٠ٓ 2عتٕح ِٚتا فتٛق( وّتا ٘تٛ ِٛضتػ تاٌعتذٚي ) 21اٌى٠ٛد( ِٓ اٌغٓ اٌؼتاَ )

( الػثا ؼ١تس أدخ ٘تزٖ اإلصتاتح ئٌتٝ ِتٕؼُٙ ِتٓ 21ذؼشضٛا ٌاصاتاخ اٌش٠اض١ح فٟ ٘زا اٌّٛعُ اٌش٠اضٟ ئٌٝ )

 فٟ تطٛالخ االذؽاد اٌى٠ٛرٟ ٌٍعّثاص2ِضاٌٚح اٌرذس٠ثاخ ا١ِٛ١ٌح أٚ اٌّشاسوح 

 (1ظذٚي )

 طاتاخ ٚػذد اٌالػث١ٓ اٌّغع١ٍٓاإل ػذدٚ ضٛء ػذد اٌّظات١ٓ فٟ ػ١ٕح اٌذساعح 

 إٌادٞ
 ػذد

 اٌّظات١ٓ

 ػذد

 خطاتااإل

اٌالػث١ٓ  ػذد

 اٌّغع١ٍٓ

 21 20 1 واظّح

 22 20 1 اٌمادع١ح

 1 1 1 غا١ٌّحاٌ

 22 1 1 ؼشتٟاٌ

 1 1 2 اٌى٠ٛد

 11 12 21 اٌّعّٛع

 

 

 

 

 

 

 

 (2ظذٚي )

 ٚاألػّاس اٌغ١ٕح ػ١ٕح اٌذساعح فٟ ضٛء ػذد اٌّظات١ٓ 

اٌؼّش 

 )عٕٛاخ(

ػذد 

 اإلطاتاخ
 إٌغثح اٌّل٠ٛح

16 - 11  15 43.1% 

20 – 25 12 21.3% 

 %26.5 11  26أوثش ِٓ 

 %100 41 اٌّعّٛع

 

 أداج اٌذساعح:  -ظ
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 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ
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عّٛػتح ِتٓ اٌّؽىّت١ٓ اٌخثتشاء ٚ٘تُ ِتٓ اصتؽاب اٌؼاللتح لاَ اٌثاؼصْٛ ترص١ُّ االعرث١اْ ٚػشضٗ ػٍٝ ِ -2

ٚاٌّخرصتت١ٓ فتتٟ ِعتتاي االصتتاتاخ اٌش٠اضتت١ح ٚاٌؼتتالض اٌطث١ؼتتٟ ٚا١ٌّىا١ٔىتتا اٌؽ٠ٛ١تتح ٚفغتت١ٌٛٛظ١ا اٌش٠اضتتح 

ٚاٌرتتتذس٠ة اٌش٠اضتتتٟ ِٚٚرخصصتتتْٛ فتتتٟ س٠اضتتتح اٌعّثتتتاص ِٚذسعتتتٟ اٌرشت١تتتح اٌثذ١ٔتتتح ٚاالختتتز تتتتاسائُٙ 

 ِٚمرشؼاذ2ُٙ

الذؽاد اٌى٠ٛرٟ ٌٍعّثاص ٌٍرؼشف ػٍٝ ػذد اٌالػث١ٓ اٌّشاسو١ٓ فٟ وً ٔتادٞ فتٟ اعرؼاْ اٌثاؼصْٛ تغعالخ ا -1

 تطٛالخ االذؽاد2

 االعرؼأح تاٌّذست١ٓ فٟ  شغ اع ٍح االعرث١اْ ٚاالظاتح ػٍٝ االع ٍح2 -1

 اعرخذاَ االعرثأح فٟ ظّغ اٌث١أاخ ف١ّا ٠رؼٍك تاالصاتاخ ٚأٛاػٙا2 -1

أظش٠د دساعح اعرطالػ١ح ػٍٝ ػذد ِتٓ الػثتٟ اٌعّثتاص ٌٍرأوتذ  ذطث١ك االعرثأح ػٍٝ ػ١ٕح اٌذساعح تؼذ أْ -1

 ِٓ اِىا١ٔح ذطث١ك االعرث١ا2ْ

اٌم١اَ تاٌّماتالخ اٌشخصت١ح ِتغ وتً ِتٓ )اٌّتذست١ٓ ، ِشتشفٟ اٌصتاالخ ، ِرخصصتْٛ فتٟ ِعتاي اإلعتؼاف  -1

ظاتتح ػٍتٝ األٌٟٚ ٚاٌؼالض اٌطث١ؼٟ( ٚلذ ذضّٕد ٘زٖ اٌّماتالخ وتً ِتا ٠رؼٍتك تاصتاتاخ اٌعّثتاص ٚو١ف١تح اال

 أع ٍح االعرث١ا2ْ

 اٌّؼاٌعاخ االؼصائ١ح:

تؼذ ظّؼٙا ِٓ افشاد ػ١ٕح اٌثؽس  SPSSادخٍد ظ١ّغ اٌث١أاخ فٟ اٌؽاعة االٌٟ تاعرخذاَ اٌثشٔاِط االؼصائٟ 

( اٌرىتتشاساخ 2تٛاعتتطح االعتترثأاخ ٚذتتُ ذؽ١ٍتتً اٌث١أتتاخ ٚإٌرتتائط تاعتترخذاَ اٌّؼاٌعتتاخ االؼصتتائ١ح اٌرا١ٌتتح: )

 ( اٌّرٛعظ اٌؽغاتٟ ٚاالٔؽشاف اٌّؼ١اس12ٞح )ٚإٌغة اٌّ ٠ٛ

 ٔرائط اٌذساعح:

 (3ظذٚي )

 أُ٘ أٔٛاع اإلطاتاخ اٌش٠اض١ح ٚأوصش إٌّاطك اٌرشش٠ؽ١ح ػشضح ٌإلطاتاخ فٟ س٠اضح اٌعّثاص 

ِىاْ 

اإلطاتح 

 تاٌعغُ

 ٔٛع االطاتح

 اٌّعّٛع
 اٌرٛاء وغش

ذّضق 

 اٌشتاط

ذمٍض 

 ػضٍٟ
 اٌُ شذ٠ذ ظشغ سضح

 0 1 0 0 0 0 0 اٌشأط
1 

(2.4)% 

 0 0 0 3 1 0 0 اٌىرف
4 

(1.5)% 

 0 0 1 0 0 0 1 اٌّشفك
2 

(4.1)% 

 0 0 0 2 0 1 0 اٌغاػذ
3 

(1.3)% 

اٌشعغ 

 ٚا١ٌذ
0 2 0 0 5 0 0 

1 

(11.1)% 

 6 1 0 0 5 0 0 0 اٌظٙش



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(14.6)% 

 0 0 0 1 0 0 0 اٌفخز
1 

(2.4)% 

 0 0 0 0 3 1 0 اٌشوثح
4 

(1.5)% 

 0 0 0 2 0 0 0 اٌغاق
2 

(4.1)% 

 0 0 4 0 1 5 1 اٌمذَ
4 

(26.5)% 

 اٌّعّٛع
2 

(4.1)% 

1 

(22.0)% 

5 

(12.2)% 

13 

(31.1)% 

10 

(24.4)% 

1 

(2.4)% 

1 

(2.4)% 

41 

(100)% 

 

( ٚاٌخا  تأٔٛاع اإلصاتاخ اٌش٠اض١ح ٚأِاوٓ ؼذٚشٙا تاٌعغ2ُ ٠ٚش١ش ٘زا اٌعذٚي ئٌٝ أْ ٠1ٛضػ اٌعذٚي )

( ئصاتح ١ٍ٠ٚٙا 21ٟ األوصش  ١ٛػا ِٓ ت١ٓ اإلصاتاخ األخشٜ ٚترىشاس )اإلصاتح تاٌرمٍص اٌؼضٍٟ وأد ٘

( ئصاتاخ شُ 1( ئصاتاخ ٚتؼذ٘ا ذّضق األستطح )1( ئصاتاخ شُ اٌرٛاء اٌّفاصً )20تاٌرشذ١ة اٌشضٛ  )

اٌىغٛس )ئصاتر١ٓ( ٚاٌعشٚغ ٚاألٌُ اٌشذ٠ذ )ئصاتح ٚاؼذج( ٌىً ٚاؼذ ِّٕٙا2 ٠ٚش١ش اٌعذٚي أ٠ضا ئٌٝ أْ أوصش 

( 1( ئصاتح ١ٍ٠ٚٗ تاٌرشذ١ة اٌشعغ ٚا١ٌذ )22ضاء اٌعغُ ذؼشضا ٌاصاتاخ ٘ٛ اٌمذَ ِٚفصٍٙا ترىشاس )أظ

( ئصاتاخ شُ 1( ئصاتاخ شُ اٌغاػذ )1( ئصاتاخ شُ اٌىرف ٚاٌشوثح ٌىً ٚاؼذ ِّٕٙا )1ئصاتاخ شُ اٌظٙش )

ّا )ئصاتح ٚاؼذج(2 وّا أْ اٌّشفك ٚاٌغاق ٌىً ٚاؼذ ِّٕٙا )ئصاتر١ٓ( ٚأخ١شا اٌشأط ٚاٌفخز ٌىً ٚاؼذ ِٕٙ

اٌعذٚي ٠ش١ش أ٠ضا ئٌٝ أْ ئصاتاخ اٌىغش ؼذشد ٌٍّشفك ٚاٌمذَ ترىشاس )ئصاتح ٚاؼذج( ٌىً ِّٕٙا2 ٚأغٍة 

( ئصاتاخ شُ )ئصاتر١ٓ( فٟ اٌشعغ ٚا١ٌذ ٚ)ئصاتح ٚاؼذج( فٟ 1ئصاتاخ االٌرٛاء وأد فٟ ِفصً اٌمذَ ترىشاس )

( ئصاتاخ شُ )ئصاتح ٚاؼذج( فٟ 1ط وأد فٟ ِفصً اٌشوثح ترىشاس )اٌغاػذ ٚاٌشوثح2 أغٍة ئصاتاخ ذّضق اٌشتا

( 1( ئصاتاخ شُ )1ِفصً اٌىرف ِٚفصً اٌمذ2َ أغٍة اٌرمٍص اٌؼضٍٟ ؼذشد فٟ ِٕطمح اٌظٙش ترىشاس )

ئصاتاخ فٟ ِفصً اٌىرف شُ )ئصاتر١ٓ( فٟ اٌغاػذ ٚاٌغاق شُ )ئصاتح ٚاؼذج( فٟ اٌفخز2 ٚأغٍة اٌشضٛ  

( ئصاتاخ شُ )ئصاتح ٚاؼذج( فٟ اٌّشفك2 1( ئصاتاخ شُ اٌمذَ ترىشاس )1عغ ٚا١ٌذ ترىشاس )وأد فٟ ِٕطمح اٌش

ٚئصاتح اٌعشغ وأد فٟ اٌشأط ٚاألٌُ اٌشذ٠ذ فٟ اٌظٙش2 ٚاٌّالؼع أ٠ضا أْ أغٍة اإلصاتاخ ؼذشد فٟ 

     2( ئصاتح21( ئصاتح أِا األطشاف اٌغف١ٍح فىاْ ػذد٘ا )11األطشاف اٌؼ٠ٍٛح ِٓ اٌعغُ ترىشاس )

 

 

 

 

 

 (4ظذٚي )
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 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ
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 أٔٛاع اإلطاتاخ ٌذٜ وً ظٙاص ِٓ أظٙضج اٌعّثاص

 ٔٛع اإلطاتح

 اٌعٙاص اٌزٞ ؼذشد ػ١ٍٗ اإلطاتح

 اٌّعّٛع
 األسضٟ

ؼظاْ 

 اٌؽٍك

طاٌٚح 

 اٌمفض
 اٌّششَٚ اٌؼمٍح

 0 2 0 0 0 وغش
2 

(4.1)% 

 1 1 2 3 2 اٌرٛاء
1 

(22.0)% 

 0 0 4 1 0 ذّضق اٌشتاط
5 

(12.2)% 

 1 2 0 2 5 ٍٟذمٍض ػض
13 

(31.1)% 

 0 4 1 2 3 سضح
10 

(24.4)% 

 0 1 0 0 0 ظشغ
1 

(2.4)% 

 0 0 1 0 0 اٌُ شذ٠ذ
1 

(2.4)% 

 اٌّعّٛع
13 

(31.1)% 

5 

(11.5)% 

5 

(11.5)% 

10 

(24.4)% 

2 

(4.1)% 

41 

(100)% 

 

اٌّالؼتع أْ ( أٔٛاع اإلصاتاخ اٌش٠اض١ح ػٍٝ وً ظٙاص أشٕاء ِّاسعح س٠اضتح اٌعّثتاص2 ٠1ٚٛضػ اٌعذٚي )

( 20( ئصتاتح ١ٍ٠ٚتٗ ظٙتاص اٌؼمٍتح ترىتشاس )21أوثش ػذد ِٓ اإلصاتاخ ؼذشد ػٍٝ ظٙتاص األسضتٟ ترىتشاس )

( ئصتاتاخ ٚأخ١تشا ظٙتاص اٌّشتشَٚ )ئصتاتر١ٓ(2 1ئصاتاخ شُ ؼصاْ اٌؽٍتك ٚطاٌٚتح اٌمفتض ػٍتٝ وتً ظٙتاص )

( 1تاخ شُ اٌشضتح ترىتشاس )( ئصا1ٚٔالؼع أْ أغٍة ئصاتاخ ظٙاص األسضٟ وأد اٌرمٍص اٌؼضٍٟ ترىشاس )

( ئصتاتاخ شتُ وتال ِتٓ 1ئصاتاخ شُ االٌرٛاء ترىشاس ئصاتر2ٓ١ ٚئصاتاخ ؼصاْ اٌؽٍك ٘تٟ االٌرتٛاء ترىتشاس )

اٌرمٍص اٌؼضٍٟ ٚاٌشضح ٌٚىً ٚاؼذ ِّٕٙا ئصاتر2ٓ١ ٚئصاتاخ ظٙاص طاٌٚح اٌمفض ٟ٘ ذّضق اٌشتاط ترىشاس 

ح ٚاألٌُ اٌشذ٠ذ ٌٚىً ٚاؼذ ِّٕٙتا ئصتاتح ٚاؼتذج2 ٚأغٍتة ( ئصاتاخ شُ االٌرٛاء ئصاتر١ٓ شُ وال ِٓ اٌشض1)

( ئصاتاخ شُ اٌىغش ٚ اٌعشغ ترىشاس ئصتاتر١ٓ ٌىتً ٚاؼتذ ِّٕٙتا 1ئصاتاخ ظٙاص اٌؼمٍح ٟ٘ اٌشضح ترىشاس )

شتتُ االٌرتتٛاء ٚاٌعتتشغ ٌىتتً ٚاؼتتذ ِّٕٙتتا ئصتتاتح ٚاؼتتذج2 ٚأخ١تتشا ظٙتتاص اٌّشتتشَٚ ٚئصتتاتح ٚاؼتتذج تتتاٌرمٍص 

 اٌؼض2ٍٟ
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 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( 5ظذٚي )

 أٔٛاع اإلطاتاخ اٌش٠اض١ح ٚدسظاخ اٌظؼٛتح فٟ س٠اضح اٌعّثاص

ٔٛع 

 اإلطاتح

 ِعّٛع دسظاخ اٌظؼٛتح

 A B C D E اإلطاتاخ

 0 0 1 1 0 وغش
2 

(4.1)% 

 1 1 5 0 2 اٌرٛاء
1 

(22.0)% 

ذّضق 

 اٌشتاط
1 1 1 2 0 

5 

(12.2)% 

ذمٍض 

 ػضٍٟ
1 5 6 1 0 

13 

(31.1)% 

 0 1 3 5 1 سضح
10 

(24.4)% 

 0 0 0 1 0 غظش
1 

(2.4)% 

 0 0 0 1 0 اٌُ شذ٠ذ
1 

(2.4)% 

 اٌّعّٛع
5 

(12.2)% 

14 

(34.1)% 

16 

(31.0)% 

5 

(12.2)% 

1 

(2.4)% 

41 

(100)% 

 

( أُ٘ أٔٛاػٙا اإلصاتاخ اٌش٠اض١ح ٚدسظاخ اٌصؼٛتح فتٟ س٠اضتح اٌعّثتاص2 ٚاٌّالؼتع أْ ٠1ٛضػ اٌعذٚي )

( B( ئصتاتح ١ٍ٠ٚتٗ دسظتح اٌصتؼٛتح )21( ترىتشاس )C)أوثش ػذد ِٓ اإلصاتاخ ؼذشد فٟ دسظاخ اٌصتؼٛتح 

( E( ئصتاتاخ ٌىتً ِّٕٙتا ٚأخ١تشا اٌذسظتح )1( ترىتشاس )D( ٚاٌذسظتح )A( ئصتاتح شتُ اٌذسظتح )21ترىشاس )

( ٘تٟ اٌرتٛاء ترىتشاس ئصتاتر١ٓ Aترىشاس ئصاتح ٚاؼذج فمظ2 وّا ٚٔالؼع أْ أغٍة ئصاتاخ دسظح اٌصتؼٛتح )

ٚاٌشضح ترىشاس ئصاتح ٚاؼذج ٌىتً ٚاؼتذ ِت2ُٕٙ ٚأغٍتة ئصتاتاخ اٌذسظتح  شُ ذّضق اٌشتاط ٚاٌرمٍص اٌؼضٍٟ

(B( اٌرمٍص اٌؼضٍٟ ٚاٌشضح ترىشاس ٟ٘ )ئصاتاخ ٌىً ٚاؼذ ِّٕٙا شُ اٌىغتش ٚذّتضق اٌشتتاط ٚاٌعتشغ 1 )

( ٘تٟ اٌتترمٍص اٌؼضتتٍٟ Cٚاألٌتُ اٌشتتذ٠ذ ترىتشاس ئصتتاتح ٚاؼتذج ٌىتتً ٚاؼتتذ ِت2ُٕٙ ٚأغٍتتة ئصتاتاخ اٌذسظتتح )

( ئصتاتاخ شتُ اٌىغتش ٚذّتضق 1( ئصتاتاخ شتُ ٚاٌشضتح ترىتشاس )1ترىتشاس ) االٌرتٛاءاخ شتُ ( ئصتات1ترىشاس )

( ٘تتٟ ذّتتضق اٌشتتتاط  ترىتتشاس Dئصتتاتاخ اٌذسظتتح ) اٌشتتتاط ترىتتشاس ئصتتاتح ٚاؼتتذج ٌىتتً ٚاؼتتذ ِّٕٙتتا2 ٚأغٍتتة



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( ٚ٘تٟ Eٚاٌشضتح ترىتشاس ئصتاتح ٚاؼتذج ٌىتً ٚاؼتذ ِّٕٙتا2 ٚأخ١تشا ئصتاتاخ اٌذسظتح ) االٌرتٛاءئصاتر١ٓ شُ 

 ترىشاس ٚاؼذ فمظ2 االٌرٛاءئصاتح 

 

 

 

 

 

 (1ظذٚي )

 أوصش إٌّاطك اٌرشش٠ؽ١ح ػشضح ٌاصاتاخ ٚدسظاخ اٌصؼٛتح فٟ س٠اضح اٌعّثاص 

ِىاْ اإلطاتح 

 تاٌعغُ

 دسظاخ اٌظؼٛتح
 اٌّعّٛع

A B C D E 

 0 0 0 1 0 اٌشأط
1 

(2.4)% 

 0 1 1 2 0 اٌىرف
4 

(1.5)% 

 0 0 0 2 0 اٌّشفك
2 

(4.1)% 

 0 0 1 1 1 ذاٌغاػ
3 

(1.3)% 

 1 2 2 2 0 اٌشعغ ٚا١ٌذ
1 

(11.1)% 

 0 0 3 3 0 اٌظٙش
6 

(14.6)% 

 0 0 1 0 0 اٌفخز
1 

(2.4)% 

 0 2 2 0 0 اٌشوثح
4 

(1.5)% 

 0 0 1 1 0 اٌغاق
2 

(4.1)% 

 0 0 5 2 4 اٌمذَ
11 

(26.5)% 

 اٌّعّٛع
5 

(12.2)% 

14 

(34.1)% 

16 

(31.0)% 

5 

(12.2)% 

1 

(2.4)% 
41 

 

( أوصاش إٌّااطك اٌرشاش٠ؽ١ح ػشضاح ٌإلطااتاخ ٚدسظااخ اٌظاؼٛتح فاٟ س٠اضاح اٌعّثااص. 6ػ اٌعذٚي )٠ٛض

( ئصتاتاخ ١ٍ٠ٚتٗ اٌغتاػذ ئصتاتح 1)( ؼذشد ٌٍمذَ ترىاشاس Aٚاٌّالؼظ أْ أمٍة إطاتاخ دسظاخ اٌظؼٛتح )

ك ( ئصتتاتاخ ١ٍ٠ٚتتٗ ئصتتاتر١ٓ ٌىتتً ِتتٓ اٌىرتتف ٚاٌّشفتت1( ؼتتذشد ٌٍظٙتتش )Bٚاؼتتذج2 ٚفتتٟ دسظتتح اٌصتتؼٛتح )

( ؼتذشد ٌٍمتذَ ترىتشاس Cٚاٌشعغ ٚاٌمذَ شُ ئصاتح ٚاؼذج ٌٍشأط ٚاٌغاػذ ٚاٌغاق2  ٚفتٟ دسظتح اٌصتؼٛتح )



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

210 

( ئصاتاخ شُ ئصاتر١ٓ ٌٍشعغ ٚاٌشوثح شُ ئصاتح ٚاؼذج ٌٍىرف ٚاٌغاػذ 1( ئصاتاخ ١ٍ٠ٚٗ اٌظٙش ترىشاس )1)

اتح ٚاؼتذج ٌٍىرتف2 ٚفتٟ ( ؼذشد ئصتاتر١ٓ ٌٍشعتغ ٚاٌشوثتح شتُ ئصتDٚاٌفخز ٚاٌغاق2 ٚفٟ دسظح اٌصؼٛتح )

 2 ( ؼذشد ئصاتح ٚاؼذج ٌٍشعغ ٚا١ٌذEدسظح اٌصؼٛتح )

 

 

 

 

 

 

 

 (1ظذٚي )

 اٌعٙاص اٌزٞ ؼذشد ػ١ٍٗ االصاتح ٚدسظاخ صؼٛتح اٌؽشواخ 

اٌعٙاص 

اٌزٞ 

ؼذشد 

ػ١ٍٗ 

 االطاتح

 دسظاخ اٌظؼٛتح

  ِعّٛع

 A B C D E االطاتاخ

 0 0 5 1 1 األسضٟ
13 

(31.1)% 

ؼظاْ 

 اٌؽٍك
0 2 4 1 1 

5 

(11.5)% 

طاٌٚح 

 اٌمفض
2 2 2 2 0 

5 

(11.5)% 

 0 2 5 3 0 اٌؼمٍح
10 

(24.4)% 

 0 0 0 0 2 اٌّششَٚ
2 

(4.1)% 

 اٌّعّٛع
5 

(12.2)% 

14 

(34.1)% 

16 

(31.0)% 

5 

(12.2)% 

1 

(2.4)% 

41 

(100)% 

 

دسظتتح  ( اٌعٙتتاص اٌتتزٞ ؼتتذشد ػ١ٍتتٗ االصتتاتح ٚدسظتتاخ صتتؼٛتح اٌؽشوتتاخ2 ٚاٌّالؼتتع أ٠1ْٛضتتػ اٌعتتذٚي )

( ؼذشد ف١ٙا )ئصاتر١ٓ( ػٍٝ وال ِٓ ظٙاص طاٌٚح اٌمفض ٚاٌّششَٚ ١ٍ٠ٚٗ )ئصاتح ٚاؼذج( ػٍٝ Aاٌصؼٛتح )

( ئصتاتاخ ١ٍ٠ٚتٗ 1( وأد ػٍٝ ظٙتاص األسضتٟ ترىتشاس )Bظٙاص األسض2ٟ ٚأغٍة ئصاتاخ دسظح اٌصؼٛتح )



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

212 

ح اٌمفتض2 ٚأغٍتة ئصتاتاخ ( ئصاتاخ ػٍٝ ظٙاص اٌؼمٍح )ئصاتر١ٓ( ػٍٝ وال ِٓ ظٙاص ؼصاْ اٌؽٍك ٚطا1ٌٚ)

( ئصتاتاخ ػٍتٝ ظٙتاص 1( ئصاتاخ ١ٍ٠ٚٗ )1( وأد ػٍٝ ظٙاص األسضٟ ٚاٌؼمٍح ترىشاس )Cدسظح اٌصؼٛتح )

وأتد  (Dؼصاْ اٌؽٍك شُ )ئصاتر١ٓ( ػٍٝ وال ِتٓ ظٙتاص طاٌٚتح اٌمفتض2 ٚأغٍتة ئصتاتاخ دسظتح اٌصتؼٛتح )

ٚاؼتذج( ػٍتٝ ظٙتاص ؼصتاْ اٌؽٍتك2 ٚأخ١تشا ظٙاص طاٌٚح اٌمفض ٚاٌؼمٍح ترىتشاس )ئصتاتر١ٓ( شتُ )ئصتاتح  ػٍٝ

 (E2)ئصاتح ٚاؼذج( ػٍٝ ظٙاص ؼصاْ اٌؽٍك فٟ دسظح اٌصؼٛتح )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (11ظذٚي )

 ػذد عاػاخ اٌرذس٠ة ١ِٛ٠ا ٚػذد أ٠اَ اٌرذس٠ة اعثٛػ١ا

عاػاخ اٌرذس٠ة 

 ١ِٛ٠ا

 أ٠اَ اٌرذس٠ة اعثٛػ١ا
 اٌّعّٛع

 أ٠اَ 6 أ٠اَ 5 أ٠اَ 4 أ٠اَ 3

 0 2 6 6 عاػر١ٓ
14 

(34.1)% 

 13 14 0 0 عاػاخ 3
21 

(65.5)% 

 اٌّعّٛع
6 

(14.6)% 

6 

(14.6)% 

16 

(31.0)% 

13 

(31.1)% 

41 

(100)% 
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اخ اٌرذس٠ة ١ِٛ٠ا ٚػذد أ٠اَ اٌرتذس٠ة أعتثٛػ١ا2 تإٌغتثح ٌّتٓ ( ػذد عاػ٠22ٛضػ اٌعضء اٌؼٍٛٞ ِٓ اٌعذٚي )

( 1أ٠تاَ أعتثٛػ١ا  ) 1( ئصاتح ِٛصػح واٌراٌٟ: اٌرتذس٠ة تّؼتذي ٠21رذسب تّؼذي عاػر١ٓ ١ِٛ٠ا ٔالؼع ٚظٛد )

أ٠تتاَ أعتتثٛػ١ا )ئصتتاتر١ٓ(2 أِتتا  1( ئصتتاتاخ ، اٌرتتذس٠ة تّؼتتذي 1أ٠تتاَ أعتتثٛػ١ا ) 1ئصتتاتاخ ، اٌرتتذس٠ة تّؼتتذي 

أ٠تاَ  1( ئصاتح ِٛصػح واٌرتاٌٟ: اٌرتذس٠ة تّؼتذي 11عاػاخ ١ِٛ٠ا ٔالؼع ٚظٛد ) 1ّٓ ٠رذسب تّؼذي تإٌغثح ٌ

( ئصاتح2 ٠ٚش١ش اٌعتضء اٌغتفٍٟ ِتٓ اٌعتذٚي 21أ٠اَ أعثٛػ١ا ) 1( ئصاتح ، أشٕاء اٌرذس٠ة تّؼذي 21أعثٛػ١ا )

ػاخ اٌرتذس٠ة ١ِٛ٠تا ٚػتذد ( ئٌٝ ألً ل١ّح ٚأػٍٝ ل١ّح ٚاٌّرٛعظ اٌؽغاتٟ ٚاالٔؽتشاف اٌّؼ١تاسٞ ٌؼتذد عتا22)

أ٠اَ اٌرذس٠ة أعثٛػ١ا2 تإٌغثح ٌؼذد عاػاخ اٌرذس٠ة ١ِٛ٠ا فاْ ألتً ل١ّتح وأتد )عتاػر١ٓ( تتا١ٌَٛ ٚأػٍتٝ ل١ّتح 

(2 أِتتا تإٌغتتثح ٌؼتتذد أ٠تتاَ اٌرتتذس٠ة 021( ٚاالٔؽتتشاف اٌّؼ١تتاسٞ )121عتتاػاخ تتتا١ٌَٛ ٚاٌّرٛعتتظ اٌؽغتتاتٟ )  1)

( 121( عتاػاخ تتا١ٌَٛ ٚاٌّرٛعتظ اٌؽغتاتٟ )1ثٛػ١ا ٚأػٍتٝ ل١ّتح )( أ٠تاَ أعت1اعثٛػ١ا فتاْ ألتً ل١ّتح وأتد )

 (2202ٚاالٔؽشاف اٌّؼ١اسٞ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (12ظذٚي )

 ظٕغ١ح اٌّذست١ٓضٛء اٌرذس٠ة ػٍٝ ذٛص٠غ اإلطاتاخ فٟ  

ظٕغ١ح 

 اٌّذسب

ػذد 

 طاتاخاإل
 إٌغثح اٌّل٠ٛح

 %51.2 21 ط١ٕٟ

 %21.3 12 أٚوشأٟ

 %11.1 1 أس١ِٕٟ

 %2.4 1 ػشتٟ

 %100 41 ٌّعّٛعا

 

( ظٕغتت١اخ ِخرٍفتتح ِتتٓ 1( ذٛص٠تتغ اإلصتتاتاخ فتتٟ ضتتٛء ظٕغتت١ح اٌّتتذست١ٓ ؼ١تتس ٔالؼتتع )٠21ٛضتتػ اٌعتتذٚي )

( %1221( ئصاتح تٕغتثح )12( ئصاتح ِٛصػح واٌراٌٟ: )12اٌّذست١ٓ ٚٔعذ أْ اٌؼذد اإلظّاٌٟ ٌاصاتاخ ٘ٛ )

ئصتاتاخ تٕغتثح ( 1األٚوتشا١١ٔٓ ٚ ) ١ٓ( ٌتذٜ اٌّتذست%1121( ئصتاتح تٕغتثح )21ٌذٜ اٌّذست١ٓ اٌصت١١ٕ١ٓ ٚ )

 %( ٌذٜ اٌّذست١ٓ اٌؼشب2 121) تٕغثح األس١١ٕ١ِٓ ٚئصاتح ٚاؼذج ٌذٜ اٌّذست١ٓ%( 2122)

 ِٕالشح إٌرائط:
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ئْ ٘زا اٌثؽس اػرّذ ػٍٝ عرح أ٘ذاف سئ١غ١ح ٚدٚس اإلصاتاخ اٌش٠اض١ح فٟ ذؽذ٠ذ ِغرٜٛ االٔعتاص فتٟ س٠اضتح 

( أُ٘ 2ٚرٌه ِٓ خالي اٌرؼشف ػٍٝ: ) ٠ٛ1001/1020د ٌٍّٛعُ اٌش٠اضٟ اٌعّثاص اٌفٕٟ ٌٍشظاي فٟ دٌٚح اٌى

( أُ٘ أٔٛاع اإلصاتاخ اٌش٠اضت١ح ٌتذٜ 1أٔٛاع اإلصاتاخ اٌش٠اض١ح ٚأوصش إٌّاطك اٌرشش٠ؽ١ح ػشضح ٌاصاتاخ )

( أوصتش إٌّتاطك 1( أُ٘ أٔٛاع اإلصاتاخ اٌش٠اض١ح ٚدسظتاخ صتؼٛتح اٌؽشوتاخ )1وً ظٙاص ِٓ أظٙضج اٌعّثاص )

( اٌعٙتتاص اٌتتزٞ ؼتتذشد ػ١ٍتتٗ اإلصتتاتح ٚدسظتتاخ صتتؼٛتح 1ٌرشتتش٠ؽ١ح ػشضتتح ٌاصتتاتاخ ٚدسظتتاخ اٌصتتؼٛتح )ا

 ( أُ٘ أعثاب اإلصاتاخ اٌشائؼح فٟ اٌعّثاص اٌفٕٟ ٌٍشظاي فٟ دٌٚح اٌى٠ٛد12اٌؽشواخ )

ٌمتتذ  تتًّ اٌثؽتتس ظ١ّتتغ اٌالػثتت١ٓ اٌتتز٠ٓ  تتاسوٛا فتتٟ تطتتٛالخ االذؽتتاد اٌىتت٠ٛرٟ ٌٍعّثتتاص ٌٍّٛعتتُ اٌش٠اضتتٟ 

( الػثا ِصٍٛا خّغتح أٔذ٠تح س٠اضت١ح 11عٕح ِٚا فٛق( ؼ١س تٍغ ػذدُ٘ ) 21َ ِٓ اٌغٓ اٌؼاَ )1001/1020

( ئصتاتح ِتٓ أصتً 12ٟٚ٘ )واظّح ،اٌمادع١ح ، اٌغا١ٌّح ، اٌؼشتٟ ، اٌى٠ٛد(2 ٚلذ ٚصتً ػتذد اإلصتاتاخ ئٌتٝ )

ٔرتتتائط اٌذساعتتتح (2 ٚوتتتاْ ِتتتٓ 2( الػثتتتا ذؼشضتتتٛا ألوصتتتش ِتتتٓ ئصتتتاتح ٚاؼتتتذج وّتتتا ٘تتتٛ ِٛضتتتػ تاٌعتتتذٚي )21)

عتٕح( ٚػ١ٍتٗ فمتذ لتاَ اٌثتاؼصْٛ ترغت١ٍظ اٌضتٛء  21االعرطالػ١ح لٍح ػذد اإلصاتاخ فٟ اٌف ح اٌغ١ٕح )ألتً ِتٓ 

عتتٕح ِٚتتا فتتٛق(2 ٚلتتذ دٌتتد ٔرتتائط اٌثؽتتس ػٍتتٝ أْ أػٍتتٝ ٔغتتثح  21ػٍتتٝ ػ١ٕتتح اٌذساعتتح ِتتٓ ف تتح اٌغتتٓ اٌؼتتاَ )

%( أٞ ِا ٠ؼادي أوصتش ِتٓ 1121ٌٕغثح ئٌٝ )( عٕح ؼ١س ٚصٍد ا21 -21ٌاصاتاخ وأد فٟ األػّاس اٌغ١ٕح )

%( ، شتُ ٚصتٍد 1121( عتٕح ٌرصتً ئٌتٝ )11 -10اإلصاتاخ ، شُ تذأخ إٌغثح ذمتً فتٟ األػّتاس اٌغت١ٕح )شٍس 

(2 ٚ٘تزٖ إٌر١عتح ذتذي ػٍتٝ 1( عٕح وّا ٘ٛ ِٛضػ تاٌعذٚي )11%( فٟ األػّاس اٌغ١ٕح )أوثش ِٓ 1121ئٌٝ )

ٟ اٌى٠ٛد وٍّتا لٍتد ٔغتثح اإلصتاتاخص أٞ أْ أػٍتٝ ٔغتثح ٌاصتاتاخ ذىتْٛ أٔٗ صوٍّا صاد ػّش الػثٟ اٌعّثاص ف

( عتتٕح2 ٚلتتذ ٠شظتتغ اٌغتتثة ئٌتتٝ ل١تتاَ ٘تتزٖ اٌف تتح اٌغتت١ٕح تتتأداء أصتتؼة اٌّٙتتاساخ ٚخاصتتح 21 -21فتتٟ اٌؼّتتش )

 اٌّخرٍفح2 اٌؽشواخ اٌّشوثح ٚاٌرٟ ٠رخٍٍٙا اٌذٚساْ ؼٛي ِؽاٚس اٌعغُ

ٓ اإلصتاتاخ اٌش٠اضت١ح اٌرتٟ ذؼتش  ٌٙتا الػثتٛا اٌعّثتاص اٌفٕتٟ ٚذش١ش ٔرائط اٌثؽس ػٍتٝ ٚظتٛد عتثؼح أٔتٛاع ِت

ٌٍشظاي فٟ اٌى٠ٛد ٚوأد أوصش اإلصاتاخ  ١ٛػاً ٟ٘ اٌرمٍص اٌؼضٍٟ ٚاٌشضح ٚاٌرتٛاء اٌّفصتً ٚوأتد  تذذٙا 

%( أٞ اٌصٍتتس ِتتٓ ِعّتتٛع 1221ِرٛعتتطح ؼ١تتس ذتتأذٟ تاٌّشذثتتح األٌٚتتٝ اإلصتتاتح تتتاٌرمٍص اٌؼضتتٍٟ تٕغتتثح )

اتاخ األختشٜ ِصتً اٌعتشغ ٚاألٌتُ اٌشتذ٠ذ فىأتد خف١فتح اٌشتذج ٚٔغتثرٙا ل١ٍٍتح ٚذأش١ش٘تا ٌتُ اإلصاتاخ ، أِتا اإلصت

(2 ٚاٌّمصتٛد تاإلصتاتح اٌخف١فتح ٘تٟ اٌرتٟ ذتإدٞ ٠1رؼذٜ إٌّغ ِٓ اٌّشاسوح فٟ األٔشتطح اٌش٠اضت١ح ، ظتذٚي )

٘تٟ اٌرتٟ ذتإدٞ ئٌتٝ ئٌٝ اٌشؼٛس تاألٌُ ِغ ئِىا١ٔح اعرّشاس اٌالػة تاٌرتذس٠ة2 ٚاٌّمصتٛد تاإلصتاتح اٌّرٛعتطح 

اٌشؼٛس تاألٌُ ٚذؼ١ك اٌالػة ِٓ األداء تاٌشىً اٌّطٍٛب اٌم١اَ تأدائ2ٗ أِا اإلصتاتح اٌشتذ٠ذج فأٙتا ذّٕتغ اٌالػتة 

ِٓ االعرّشاس تاٌرذس٠ة ِغ اٌؽاظح ئٌٝ اٌشاؼح ٚاٌؼالض ٚاٌرٟ لذ ذّرذ ئٌٝ ػذج أ ٙش2 ِٚٓ إٌرائط اال٠عات١ح فٟ 

١تتشج ِصتتً اٌىغتتش ٚػتتذَ ٚظتتٛد ئصتتاتح اٌخٍتتغ2 ٠ٕتترط ػتتٓ اإلصتتاتاخ اٌخف١فتتح ٘تتزا اٌثؽتتس ٘تتٛ لٍتتح اإلصتتاتاخ اٌخط

ٚاٌّرٛعطح اٌشذج أمطتاع ػتٓ ِّاسعتح اٌش٠اضتح ٌفرتشج ص١ِٕتح ذرتشاٚغ ِتا تت١ٓ أ٠تاَ ئٌتٝ أعتات١غ ٠ٚؼتٛد تؼتذ٘ا 

اٌالػة اٌّصاب ئٌٝ إٌّافغح ِٓ ظذ٠ذ2 ٌٚرؼ٠ٛض فرتشج االٔمطتاع ٚاٌؼتٛدج ئٌتٝ اٌّغترٜٛ اٌتزٞ وتاْ ػ١ٍتٗ لثتً 

صتتاتح فتتاْ اٌالػتتة ٠متتَٛ تثتتزي ِعٙتتٛد ػتتاٌٟ ٚص٠تتادج فتتٟ اٌعشػتتاخ اٌرذس٠ث١تتح لتتذ ذصتتً ئٌتتٝ ِشؼٍتتح اإلظٙتتاد اإل

ٚاٌشؼٛس تأٌُ اإلصاتح ِغ االعرّشاس تاٌرذس٠ة2 ٚلذ ال ٠ؼٟ اٌالػة أْ ٌرٍه اٌّّاسعاخ ٔر١عح عٍث١ح ػٍٝ ػ١ٍّح 

اٌؽذ ِٓ ذؽم١ك اٌّغر٠ٛاخ اٌؼا١ٌتح ِتٓ ئذماْ اٌؽشواخ تاٌشىً اٌّطٍٛب ِٚا ٠رشذة ػٍٝ ِغرٜٛ أدائٗ ٚتاٌراٌٟ 

 ,.Bennel et alاالٔعتاص تتً ٚفتٟ تؼتض األؼ١تاْ ٚاترؼتادٖ ػتٓ إٌّافغتاخ ٌفرتشج ِتٓ اٌتض2ِٓ ٠ٚتزوش ت١ٕ١تً )

( أْ اٌش٠اضٟ لذ ٠فمذ ِغرٛاٖ تؼذ اإلصاتح تغثة االٔمطاع ػٓ اٌرذس٠ة ٌفرتشج ِتٓ اٌتضِٓ ٚاٌرغ١تة 21()1996
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 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح
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 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ
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ٗ ئٌٝ اٌشاؼح ٚاٌؼالض ٚاْ ٘زٖ اٌفرشج لذ ذطٛي أٚ ذمصش ذثؼتا ٌٕتٛع ٚ تذج ػٓ إٌّافغاخ اٌش٠اض١ح ٚرٌه ٌؽاظر

 ِٚىاْ اإلصاتح تاٌعغ2ُ

ٚف١ّا ٠رؼٍك تإٌّاطك اٌرشش٠ؽ١ح فاْ ٔرائط اٌثؽس دٌد ػٍٝ ذؼش  ػششج أظضاء ِٓ اٌعغُ ٌاصاتاخ  ٚوأد 

 ٘تتزٖ إٌر١عتتح ذرفتتك ِتتغ أوصتتش أظتتضاء اٌعغتتُ ذؼشضتتا ٌاصتتاتاخ ٘تتٟ اٌمتتذَ ِٚفصتتٍٙا ٚاٌشعتتغ ٚا١ٌتتذ ٚاٌظٙتتش، ٚ

(Cupisti et al, 2007()21) ٚ(Caine & Maffullin, 2006()21( ٚ )Harringe et al, 

وّتتا ٚأْ ئصتتاتاخ األطتتشاف اٌؼ٠ٍٛتتح ِتتٓ اٌعغتتُ عتتعٍد ٔغتتثح ( ، 1()1001( ٚ )ػّتتشاْ ٍِؽتتُ ، 21()2004

 ,Harringe et al)%( ٚ٘تزٖ إٌر١عتح ال ذرفتك ِتغ 11%( أػٍٝ ِٓ ٔغثح ئصاتاخ األطشاف اٌغف١ٍح )11)

2004()21( ٚ )Kirialanis et. al., 2003()12( ٚ )Hardy Fink, 1992()21 ْؼ١تس ٚظتتذٚا أ )

2 ٚػٕتذ إٌظتش ٌٕتٛع اإلصتاتح ِٚىأٙتا تاٌعغتُ فتاْ اإلصتاتح تتاٌرمٍص االطتشاف اٌغتف١ٍح إٌغثح األوثش وأد فتٟ

ٚاٌغتاػذ ٚاٌغتاق ، شتُ اإلصتاتح تاٌشضتح  اٌؼضٍٟ اؼرٍد اٌرشذ١ة األٚي ٚواْ أغٍثٙا فٟ ػضالخ اٌظٙش ٚاٌىرف

تتاالٌرٛاء ٚوتاْ أغٍثٙتا فتٟ ِفصتٍٟ اٌمتذَ  ٚواْ أغٍثٙا فٟ إٌّطمح اٌّؽ١طتح تاٌشعتغ ٚا١ٌتذ ٚاٌمتذَ شتُ اإلصتاتح

٘تً ٠ٛظتذ ئصتاتاخ  س٠اضت١ح  فتٟ س٠اضتح اٌعّثتاص ٚأٞ األٚي ٌٍثؽتس ٚ٘تٛ )ٚ٘زا ٠ع١ة ػٍٝ اٌرغتاؤي ٚاٌشعغ2 

اصاتاخ فٟ س٠اضح اٌعّثتاص اٌفٕتٟ ٌٍشظتاي تذٌٚتح اٌى٠ٛتد ٌٍّٛعتُ اٌش٠اضتٟ إٌّاطك اٌرشش٠ؽ١ح أوصش ػشضح ٌ

 َ ؟1001/1020

ذؼرّذ س٠اضح اٌعّثاص تشىً وث١ش ػٍٝ األظٙضج ٚاألدٚاخ اٌخاصح تؽ١س ٠غترغشق اٌالػتة أوصتش أٚلتاخ ذذس٠ثتٗ ٚ

اٌؼمٍتح ٚؼصتاْ ػٍٝ ٘زٖ األدٚاخ2 ٚلذ دٌد ٔرائط اٌثؽس ػٍٝ أْ أغٍة اإلصاتاخ ؼذشد ػٍٝ أظٙتضج األسضتٟ ٚ

( ٚذخرٍتتف ِتتغ ٔر١عتتح Kirialanis et. al., 2003()12اٌؽٍتتك ٚطاٌٚتتح اٌمفتتض2 ٚ٘تتزٖ إٌر١عتتح ذرفتتك ِتتغ )

(Knobloch et. al., 2006()11 ٍٟ2 ٚوأد اإلصاتح األوصش  ١ٛػا ػٍٝ ظٙاص األسضٟ ٘تٟ اٌترمٍص اٌؼضت)

األوصش  ١ٛػا ػٍٝ ظٙاص ؼصاْ اٌؽٍتك  ، أِا اإلصاتح األوصش  ١ٛػا ػٍٝ ظٙاص اٌؼمٍح فىأد اٌشضح ، ٚاإلصاتح

فىأد االٌرٛاء ، ٚاإلصاتح األوصش  ١ٛػا ػٍٝ ظٙاص طاٌٚح اٌمفض فىأد ذّضق اٌشتاط2 ِٚٓ ا٠عات١اخ ٔرتائط ٘تزا 

(2 ٚلتذ اعترذي اٌثتاؼصْٛ ػٍتٝ أْ أؼتذ أ٘تُ 1اٌثؽس ٘ٛ لٍتح ئصتاتاخ اٌىغتش ٚاٌعتشغ وّتا ٘تٛ ِثت١ٓ فتٟ ظتذٚي )

صتتاتاخ ٘تتٛ اعتترخذاَ أظٙتتضج ٚأدٚاخ لذ٠ّتتح ِٚغتترٍٙىح وّتتا أٔٙتتا ذغتترخذَ األعتتثاب اٌرتتٟ أدخ ئٌتتٝ ؼتتذٚز اإل

ٌٍرذس٠ثاخ ا١ِٛ١ٌح ٚاٌثطٛالخ اٌّٛع١ّح ٚوزٌه اعرخذاَ إٌا  ١ٓ أظٙتضج ٚأدٚاخ خاصتح تاٌىثتاس ٘تزا تاإلضتافح 

اَ ئٌٝ ل١اَ أفشاد غ١ش ِرخصص١ٓ تؼ١ٍّح اإلصالغ ٚاٌص١أح2 فاٌّطٍٛب ِٓ اٌمتائ١ّٓ ػٍتٝ ٘تزٖ اٌش٠اضتح اال٘رّت

تاألظٙضج ٚاألدٚاخ اٌرٟ ٠غرخذِٙا اٌالػث١ٓ ٚفصً أظٙضج اٌرذس٠ة ػٓ أظٙضج اٌثطٌٛتح ٚأظٙتضج إٌا ت ١ٓ ػتٓ 

أظٙتتضج اٌىثتتاس ِٚشاػتتاج ِثتتذأ األِتتٓ ٚاٌغتتالِح ِتتٓ ختتالي اٌصتت١أح اٌذٚس٠تتح ػٍتتٝ أ٠تتذٞ ف١ٕتت١ٓ ِرخصصتت١ٓ ؼرتتٝ 

ِا ٟ٘ أُ٘ أٔٛاع ٌصأٟ ٌٍثؽس ٚ٘ٛ )ا ٚ٘زا ٠ع١ة ػٍٝ اٌرغاؤي ٔغرط١غ ٚلا٠ح اٌالػث١ٓ ِٓ اٌرؼش  ٌاصاتاخ2

 َ ؟1001/1020اإلصاتاخ اٌش٠اض١ح ٌذٜ وً ظٙاص فٟ اٌعّثاص اٌفٕٟ ٌٍشظاي تذٌٚح اٌى٠ٛد ٌٍّٛعُ اٌش٠اضٟ 

2) 

( ذٛص٠غ أُ٘ أٔٛاع اإلصاتاخ ػٍٝ ؼغة دسظح صؼٛتح اٌؽشوح اٌرٟ ٠إد٠ٙتا الػثتٛا اٌعّثتاص2 ٠1ٛضػ اٌعذٚي )

( ٟٚ٘ ذصٕف ذؽد دسظاخ اٌصؼٛتح صاٌّرٛعطحص ١ٍ٠ٚٙتا Cٟ٘ اٌصؼٛتح )ٚلذ ظاءخ اٌصؼٛتح األوصش ئصاتح 

( صعتٍٙح ظتذاص ٚ A( ٚاٌرٟ ذصٕف ذؽد دسظتاخ اٌصتؼٛتح صاٌغتٍٙحص، ذ١ٍٙتا وتً ِتٓ اٌصتؼٛتاخ )Bاٌذسظح )

(D( ٚ صصؼثحص )E( صصتؼثح ظتذاص2 ٌٍٚؼٍتُ فتاْ دسظتح اٌصتؼٛتح )E ٟذؼتذ ِتٓ أصتؼة دسظتاخ اٌصتؼٛتح فت )

٠تتد ٚأظٙتتشخ ٔرتتائط اٌثؽتتس ػٍتتٝ أٔٙتتا ِتتٓ ألتتً دسظتتاخ اٌصتتؼٛتح اٌرتتٟ أصتت١ة ف١ٙتتا تطتتٛالخ اٌعّثتتاص فتتٟ اٌىٛ
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 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح
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 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

211 

( ٠ىتْٛ تغتثة لٍتح ػتذد Eاٌالػث١ٓ أشٕاء أدائُٙ ٌٍؽشوتاخ ٌٚؼتً أخفتا  ػتذد اإلصتاتاخ فتٟ دسظتح اٌصتؼٛتح )

اٌّشاسو١ٓ ف١ٙا2 ٚف١ّا ٠رؼٍك تأٔٛاع اإلصاتاخ فاْ أغٍة ئصاتاخ اٌرمٍص اٌؼضٍٟ ؼذشد ػٍتٝ دسظتح اٌصتؼٛتح 

(C( ٚأغٍتتة ئصتتاتاخ اٌشضتتح ؼتتذشد ػٍتتٝ دسظتتح اٌصتتؼٛتح )B ٚأغٍتتة ئصتتاتاخ االٌرتتٛاء ؼتتذشد ) ػٍتتٝ دسظتتح

(2 1( ، وّا ٘ٛ ِٛضػ فٟ ظذٚي )D( ٚأغٍة ئصاتاخ ذّضق األستطح ؼذشد ػٍٝ دسظح اٌصؼٛتح )Cاٌصؼٛتح )

اٌؼضتتٍٟ  ( ؼتتذز ف١ٙتتا أغٍتتة اإلصتتاتاخ ٚأوصش٘تتا  تت١ٛػا وأتتد اإلصتتاتح تتتاٌرمٍصCأٞ أْ دسظتتح اٌصتتؼٛتح )

ٚ٘تتزا  ( ٚأوصتتش اإلصتتاتاخ  تت١ٛػا ف١ٙتتا ٘تتٟ اٌتترمٍص اٌؼضتتٍٟ ٚاٌشضتتحB 2ٚاالٌرتتٛاء ، ١ٍ٠ٚٙتتا دسظتتح اٌصتتؼٛتح )

اٌصاٌس ٌٍثؽس ٚ٘ٛ )ِا ٟ٘ أُ٘ أٔتٛاع اإلصتاتاخ اٌش٠اضت١ح ٚدسظتاخ اٌصتؼٛتح فتٟ س٠اضتح  ٠ع١ة ػٍٝ اٌرغاؤي 

 ؟(2 1001/1020َاٌعّثاص اٌفٕٟ ٌٍشظاي فٟ دٌٚح اٌى٠ٛد ٌٍّٛعُ اٌش٠اضٟ 

( ئٌٝ أْ أوصتش إٌّتاطك اٌرشتش٠ؽ١ح ػشضتح ٌاصتاتاخ وأتد اٌمتذَ اٌشعتغ ٚا١ٌتذ ٚاٌظٙتش2 ٚػٕتذ ٠1ش١ش ظذٚي )

( ، ٚأغٍة ئصاتاخ اٌشعغ ٚا١ٌذ ؼذشد A( ٚ )Cإٌظش إلصاتاخ اٌمذَ فاْ أغٍثٙا ؼذشد ػٍٝ دسظرٟ اٌصؼٛتح )

(2 أِتا B(ٚ )Cدسظرٟ اٌصؼٛتح ) ( ، ٚأغٍة ئصاتاخ اٌظٙش ؼذشد ػB(ٚ )C(ٚ )Dٍٝػٍٝ دسظاخ اٌصؼٛتح )

( ٚؼتذشد Cئرا ٔظشٔا ئٌٝ إٌرائط ِٓ خالي دسظاخ اٌصؼٛتح فاْ أغٍة اإلصاتاخ ؼتذشد ػٍتٝ دسظتح اٌصتؼٛتح )

( ٚؼذشد فٟ اٌظٙش2 ٌٚؼً اٌغثة فتٟ رٌته ٠شظتغ ئٌتٝ أْ اٌغاٌث١تح اٌؼظّتٝ Bفٟ اٌمذَ ، ١ٍ٠ٚٙا دسظح اٌصؼٛتح )

( C(ٚ )B( ٠ٚخرتاسْٚ دسظرتٟ اٌصتؼٛتح )Eسظاخ اٌصؼٛتح اٌؼا١ٌح )ِٓ اٌالػث١ٓ ٠ثرؼذْٚ ػٓ اٌّشاسوح فٟ د

ِاٟ٘ أوصش إٌّاطك اٌرشتش٠ؽ١ح اٌشاتغ ٌٍثؽس ٚ٘ٛ ) ٚ٘زا ٠ع١ة ػٍٝ اٌرغاؤي ػٍٝ ؼغة ِغر٠ٛاذُٙ ٚلذساذ2ُٙ

ػشضتتح ٌاصتتاتاخ ٚدسظتتاخ اٌصتتؼٛتح فتتٟ س٠اضتتح اٌعّثتتاص اٌفٕتتٟ ٌٍشظتتاي فتتٟ دٌٚتتح اٌى٠ٛتتد ٌٍّٛعتتُ اٌش٠اضتتٟ 

 (2َ ؟1001/1020

ػٕذ إٌظتش ئٌتٝ اٌعٙتاص اٌتزٞ ؼتذشد ػ١ٍتٗ اإلصتاتح ٚدسظتاخ اٌصتؼٛتح ٠رثت١ٓ أْ أغٍتة اإلصتاتاخ ؼتذشد ػٍتٝ ٚ

( ١ٍ٠ٚٙا ظٙاص اٌؼمٍح ٚأغٍة ئصاتاذٙا وأد ػٍتٝ Bظٙاص األسضٟ ٚأغٍة ئصاتاذٙا وأد ػٍٝ دسظح اٌصؼٛتح )

( أ٠ضتا ، أِتا ظٙتاص Cصؼٛتح )( شُ ظٙاص ؼصاْ اٌؽٍك ٚأغٍة ئصاتاذٙا وأد ػٍٝ دسظح اCٌدسظح اٌصؼٛتح )

( تاٌرغتا2ٞٚ ٚئرا A(ٚ )B(ٚ )C(ٚ )Dطاٌٚح اٌمفض فاْ أغٍة ئصاتاذٙا وأد ػٍٝ ِٛصػتح دسظتاخ اٌصتؼٛتح )

( ػٍتتٝ Cِتتا الؼظٕتتا إٌرتتائط ِتتٓ ختتالي دسظتتاخ اٌصتتؼٛتح فتتاْ أغٍتتة اإلصتتاتاخ ؼتتذشد ػٍتتٝ دسظتتاخ اٌصتتؼٛتح )

ػٍٝ ظٙتاص األسضت2ٟ ِٚتٓ ٚظٙتح ٔظتش اٌثتاؼصْٛ فتاْ ( Bظٙاصٞ اٌؼمٍح ٚؼصاْ اٌؽٍك ١ٍ٠ٙا دسظح اٌصؼٛتح )

ٌىتتً ظٙتتاص ِتتٓ أظٙتتضج اٌعّثتتاص طش٠متتح خاصتتح تتتاألداء ٚأٚضتتاع ٚؼشوتتاخ ِؼ١ٕتتح ٠رختتز٘ا اٌالػتتة ذصتتً ٌذسظتتح 

اٌخطٛسج أؼ١أا ِٓ أظً اٌٛصٛي ٌالٔعاص اٌّطٍٛب ، ِٚتٓ اٌّؼتشٚف أْ االعترؼذاداخ اٌثذ١ٔتح ٚإٌفغت١ح ذخرٍتف 

ٌح أخش2ٜ ٌٚؼً اٌرذس٠ة اٌضائذ ٚأؼ١أا اٌماعٟ اٌزٞ ال ٠رؽٍّٗ اٌالػتة ٚذىتشاس ِٓ الػة ٢خش ِٚٓ تطٌٛح ٌثطٛ

( أْ ِٓ أ٘تُ األعتثاب اٌّرؼٍمتح 20()2111األخطاء اٌف١ٕح ذؼش  أٔغعح اٌعغُ ٌاصاتح2 ٚذزوش ٔاد٠ح س اد )

اءج تاصاتاخ اٌعّثاص ٟ٘ دسظتح صتؼٛتح اٌؽشوتاخ ػٍتٝ أظٙتضج اٌعّثتاص اٌّخرٍفتح ٚاٌرتٟ ذرٛلتف ػٍتٝ ِتذٜ وفت

اوصتش األظٙتضج اٌرتٟ ٠ؽتذز ػ١ٍٙتا  ِٟتا٘اٌختاِظ ٌٍثؽتس ٚ٘تٛ ) ٚ٘زا ٠ع١ة ػٍٝ اٌرغاؤي اٌالػة تذ١ٔا ٚٔفغ١ا2

اإلصتتتاتح ٚدسظتتتاخ صتتتؼٛتح اٌؽشوتتتاخ فتتتٟ اٌعّثتتتاص اٌفٕتتتٟ ٌٍشظتتتاي فتتتٟ دٌٚتتتح اٌى٠ٛتتتد ٌٍّٛعتتتُ اٌش٠اضتتتٟ 

 (2َ ؟1001/1020

 

ذاخً ف١ّا ت١ٕٙا ؼ١س ذش١ش اٌذساعاخ اٌغاتمح لذ ذؽذز اإلصاتاخ اٌش٠اض١ح ٔر١عح ٌّعّٛػح ِٓ اٌؼٛاًِ اٌرٟ ذر

ئٌٝ أْ ِٓ أُ٘ أعثاب اإلصاتاخ فٟ س٠اضح اٌعّثاص ض١ك ِغاؼح صاٌح اٌعّثاص ٚضؼف ا١ٌٍالح اٌثذ١ٔتح ٚعتٛء 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ
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( ، طش٠متتح اٌٙثتتٛط ٚأسضتت١ح اٌٍّؼتتة 1()1001ؼاٌتتح األظٙتتضج ٚاٌّؼتتذاخ ٚاألدٚاخ اٌّرتتٛفشج )ػّتتشاْ ٍِؽتتُ ، 

(Kirialanis et al., 2003) (12 ، ( ، دسظح صؼٛتح اٌؽشواخ ػٍتٝ أظٙتضج اٌعّثتاص اٌّخرٍفتح )ٔاد٠تح س تاد

 ,.Harringe et. al( ، االعرّشاس تاٌرذس٠ة ػٍٝ اٌشغُ ِٓ ٚظٛد أػشا  ٌالصاتح اٌش٠اضت١ح )22()2111

(2 ٠ٚض١ف اٌثاؼصْٛ أْ اٌؼٛدج اٌم٠ٛح ئٌٝ اٌرذس٠ة تؼذ فرشج ِٓ االٔمطتاع تغتثة اٌؼطتً ٚاإلظتاصاخ 21()2004

 شع١ّح أؼذ أُ٘ أعثاب ؼذٚز اإلصاتاخ فٟ س٠اضح اٌعّثاص فٟ اٌى٠ٛد2اٌ

تإٌغثح ٌؼذد عاػاخ اٌرتذس٠ة تتا١ٌَٛ ٚأ٠تاَ اٌرتذس٠ة تاألعتثٛع ٚػاللرّٙتا تاصتاتاخ اٌعّثتاص فتاْ ٔرتائط اٌثؽتس 

%( ِٓ اإلصاتاخ ٌّٓ ٠رذسب تّؼذي )عاػر١ٓ( ١ِٛ٠ا شتُ ذتضداد ٔغتثح اإلصتاتاخ ٌرصتً 1122ذش١ش ئٌٝ ٚظٛد )

(2 ٠ٚغرٕرط اٌثتاؼصْٛ ػٍتٝ 1( عاػاخ ١ِٛ٠ا ، اٌعضء اٌؼٍٛٞ ِٓ ظذٚي )1%( ٌّٓ ٠رذسب تّؼذي )1121ٝ )ئٌ

أٔٗ صوٍّا اصدادخ عاػاخ ٚأ٠اَ اٌرتذس٠ة وٍّتا اصدادخ ٔغتثح اإلصتاتاخص2 ِٚتٓ اٌّؼتشٚف أْ ٕ٘تان اسذثتاط تت١ٓ 

ح ٚئظٙاد٘تا ٚذتأش١ش رٌته ػٍتٝ ص٠ادج ؼًّ اٌرذس٠ة ٚاإلصاتح ؼ١س أْ اٌض٠تادج تؽّتً اٌرتذس٠ة ٠غتثة ذؼتة اٌؼضتٍ

أداء اٌالػة2 فاٌالػتة تؽاظتح ئٌتٝ فرتشج االعرشتفاء عتٛاء تت١ٓ أٚ تؼتذ فرتشاخ اٌرتذس٠ة ا١ِٛ١ٌتح إلػطتاء اٌعغتُ 

 اٌفشصح اٌىاف١ح ٌٍؼٛدج ئٌٝ ِغرٛاٖ اٌطث١ؼٟ ٚاالعرؼذاد ٌٍؼًّ فٟ األ٠اَ اٌرا١ٌح2 

طاس خطح ذذس٠ث١ح ِٛضٛػح ِغثما ٚاٌّتذسب ٘تٛ ئْ ػ١ٍّح ئػذاد اٌالػة ذرُ ِٓ خالي اٌرذس٠ة اٌش٠اضٟ ٚفٟ ئ

اٌّغ ٛي األٚي ػٓ ٘زٖ اٌؼ١ٍّح ِٚٓ اٌّفرش  أْ ٠ىْٛ ػٍٝ دسا٠تح ذاِتح تاألعتظ اٌؼ١ٍّتح ٌٍرتذس٠ة اٌش٠اضت2ٟ 

ٚعٛء ذٕظ١ُ ٚذخط١ظ تشٔاِط اٌرذس٠ة ٠إشش عٍثا ػٍٝ أداء اٌالػة ٚتاٌراٌٟ ذؼشضٗ ٌاصاتاخ اٌش٠اض١ح2 ٚدٌد 

%( اإلصاتاخ وأد ٌتذٜ اٌالػثت١ٓ اٌتز٠ٓ وتأٛا ٠رتذستْٛ ذؽتد ئ تشاف 1221ٔصف ) ٔرائط ٘زا اٌثؽس ػٍٝ أْ

ِذست١ٓ ص١١ٕ١ٓ ػٍّا تأْ أفضً الػثٟ اٌعّثاص ػٍٝ ِغرٜٛ اٌؼاٌُ ِٓ اٌص2ٓ١ وّا أْ أوصش ِتٓ ستتغ اإلصتاتاخ 

٠عات١تح %( وأد ٌذٜ اٌالػث١ٓ اٌز٠ٓ وأٛا ٠رتذستْٛ ذؽتد ئ تشاف ِتذست١ٓ أٚوتشا2ٓ١١ٔ ِٚتٓ إٌرتائط اال1121)

(2 ٚاٌّطٍتٛب 21لٍح ػذد اإلصاتاخ ٌذٜ اٌالػث١ٓ اٌز٠ٓ وتأٛا ٠رتذستْٛ ذؽتد ئ تشاف ِتذست١ٓ ػتشب ، ظتذٚي )

ِٓ اٌّذسب أْ ٠ىْٛ ٍِّا تاألعظ اٌؼ١ٍّح ٌٍرذس٠ة اٌش٠اضٟ ٚأْ ٠خطتظ ٌثشٔاِعتٗ اٌرتذس٠ثٟ ِغتثما ٚاْ ٠ىتْٛ 

ٚأْ ٠ىتتْٛ ػٍتتٝ دسا٠تتح تتتأٔٛاع اإلصتتاتاخ  ٌذ٠تتٗ اٌتتٛػٟ اٌىتتافٟ ٌىافتتح اٌّختتاطش اٌّرؼٍمتتح تتتاألظٙضج ٚاٌرّش٠ٕتتاخ

اٌش٠اض١ح ٚطشق ذالف١ٙا ٚاٌٛلا٠ح ِٕٙا ٚذمذ٠ُ اإلعؼافاخ األ١ٌٚح فٟ ؼ١ٕٙا ، ٚػٍٝ اٌّغ ١ٌٛٓ اال٘رّاَ تاخر١اس 

ِتا ٘تٟ أ٘تُ أعتثاب االصتاتاخ اٌشتائؼح اٌغادط ٚاألخ١ش ٌٍثؽتس ٚ٘تٛ )ٚ٘زا ٠ع١ة ػٍٝ اٌرغاؤي  اٌّذسب اٌع١ذ2

     (2َ ؟   1001/1020ٟ ٌٍشظاي فٟ دٌٚح اٌى٠ٛد ٌٍّٛعُ اٌش٠اضٟ فٟ س٠اضح اٌعّثاص اٌفٕ

 

ٚٔغرط١غ اٌمٛي تأٔٗ ِٓ اٌّّىٓ ذعٕة اٌؼذ٠ذ ِٓ اإلصاتاخ ِٓ ختالي ذتٛف١ش اٌث١ تح اٌصتؽ١ح ٚا٢ِٕتح فتٟ صتاٌح 

تأٌُ اٌعّثاص ٚاٌّالؼظح اٌّثا شج ٚاٌّغرّشج ٌىً الػة ِغ ذم١ٕٓ اٌثشٔاِط اٌرذس٠ثٟ ٚاٌرٛلف فٛسا تؼذ اٌشؼٛس 

 اإلصاتح ِٚشاظؼح طث١ة ِرخصص تاإلصاتاخ اٌش٠اض١ح2

 اٌرٛص١اخ:

ضشٚسج اال٘رّاَ ترؽ٠ًٛ اٌالػة اٌّصاب ئٌٝ طث١ة ِرخصص تاإلصاتاخ اٌش٠اض١ح ٌضّاْ ػذَ ذىشاس  -2

 اإلصاتاخ2

 ذم١ٕٓ ػذد عاػاخ ٚأ٠اَ اٌرذس٠ة ٌرعٕة اإلظٙاد ِغ اال٘رّاَ تفرشاخ اٌشاؼح2 -1

 فرشاخ االٔمطاع تغثة اٌؼطً ٚاإلظاصاخ اٌشع١ّح2اٌرذسض تثشٔاِط اٌرذس٠ة تؼذ  -1

 اٌؽش  ػٍٝ ِراتؼح ِا ٘ٛ ظذ٠ذ فٟ ِعاي األظٙضج ٚاألدٚاخ اٌخاصح تاٌعّثاص2 -1



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ
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 اال٘رّاَ تؼ١ٍّح ئصالغ ٚص١أح األظٙضج ٚاألدٚاخ ػٍٝ أ٠ذٞ ِرخصص١ٓ ٚاعرثذاي اٌمذ٠ُ ٚاٌّغرٍٙه2 -1

 2ٓ ضشٚسج ذٛف١ش األظٙضج ٚاألدٚاخ اٌرٟ ذٕاعة ػّش اٌالػث١ -1

 اال٘رّاَ تؼًّ دساعاخ اػّك ٚادق ػٍٝ ِشاؼً ع١ٕح اخشٜ ِٚماسٔح االصاتاخ تذسظاخ اٌصؼٛتح 2 -1

 :اٌؼشت١ح ٚاالظٕث١ح  اٌّشاظغ 

أؼّذ اٌشارٌٟ ، ِؽّٛد اٌؽشص ، ٠ٛعف تٛػثاط: األعظ اٌرطث١م١ح ٌرؼ١ٍُ ٚذذس٠ظ اٌعّثاص ، راخ  -2
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 التحميؿ الكينماتيكي لميارة الرمي عمى الذراع المسمحة
 والمتابعة في الصدر بسبلح سيؼ المبارزة

        ـ.د / السيد معوض السيد 
 لمقدمة ومشكمة البحث:ا

تعتبر رياضة المبارزة مف األنشطة الرياضية التي حظيت بنصيب كبير مف االبتكار في األساليب 
ب ىذا االبتكار التعرؼ عمى التركيب البنائي لممسار الحركي لمختمؼ الميارات في الفنية لؤلداء الحركي ويتطم

 رياضة المبارزة.
ولقد أىتـ البحث العممي بدراسة العوامؿ التي تؤثر عمى حركة البلعب مف أجؿ الوصوؿ بالحركة إلى 

ة أو تشريحية أو نفسية أعمى مستوياتيا مع االقتصاد في الوقت والجيد، وسواء كانت ىذه العوامؿ فسيولوجي
أو اجتماعية أو عوامؿ ميكانيكية وذلؾ لموصوؿ إلى أفضؿ تصميمات يمكف عف طريقيا ترشيد عممية 

 التدريب وتحسيف األداء إلنجاز أفضؿ النتائج.
وتعتبر الميكانيكا الحيوية في المجاؿ الرياضي مف العمـو األساسية التي تساىـ في وضع األساس النظري 

يجاد البراىيف المبلئمة لتطوير التكنيؾ الرياضي وتنمية النظاـ الحركي الذي يتحدد مف خبلؿ  والتطبيقي وا 
 (.369:03العوامؿ المختمفة التي تدخؿ في تفصيبلتو محققة التوافؽ الحركي بيف الجسـ وأجزاءه )

ىو  عمى أف استخداـ التحميؿ البيوميكانيكي ـPaul & Duane (0999)بوؿ ودايف ويؤكد كؿ مف 
الطريؽ العممي لتطوير برامج التدريب واالداء حيث يعمؿ عمى تعمـ تحسيف االداء وتصحيح الخطاء وكذلؾ 

 ( 00:87تطوير األداء الفني وبرامج تدريب المياقة البدنية لمبلعب كما يمنع حدوث اإلصابات ) 
حركية  ـ( إلى أف لكؿ ميارة مف الميارات الرياضية أبعاد2111) الجبالي عويسويشير 

الفنى لمبلعبيف الدولييف لتدعيـ ىذا االتجاه، حيث يمكف مف خبلؿ  )بيوميكانيكية( ويمكف االسترشاد باألداء
النظر إلى شكؿ األداء تحديد درجة إجادة المستوى الفنى، وباستخداـ طرؽ التحميؿ الحركي يمكف التوصؿ إلى 

خبلؿ تكرار األداء يمكف التوصؿ إلى  رتبطة، ومفدقائؽ وتفاصيؿ الحركة والتعرؼ عمى الصفات البدنية الم
مرحمة الكماؿ الحركي، ليصبح أداء الميارات الحركية مثالي وآلي ويقابمو اقتصاد عالي في الجيد المبذوؿ 

                                                 

 شت١ح اٌش٠اض١ح ـ و١ٍح اٌرشت١ح ـ ظاِؼح األص٘شِذسط تمغُ اٌر  
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 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

210 

 وأداء ما يسمى بالحركة االقتصادية
 (95:9-  96) 

رة عمى التنويع عمى أنو لكي يتمتع المدرب الكؼء بالقد عمي عبد الرحمف وطمحو حسيفويؤكد 
واالبتكار في الطرؽ المستخدمة لتعميـ وتدريب الميارات الحركية يجب أف يمـ بقواعد التحميؿ الحركي التي 
تتعمد عمى المبادئ األساسية لكؿ مف عمـ الحركة التشريحي والميكانيكا الحيوية والعمـو األخرى المرتبطة 

ذا يعني فيـ كيفية األداء في ضوء مجموعة مف المعمومات بالحركة، والمعمومات التكنيكية عف أي ميارة، وى
التي تساعد عمى تحديد اإلجراءات الحركية المطموبة إلنجاز ىذا األداء بأعمى كفاءة ممكنة وبأقؿ جيد 

(097:7.) 
فى اف المسافة والتوقيت وااليقاع مف اىـ عوامؿ نجاح  أسامة عبد الرحمفويتفؽ الباحث مع 

( ال شؾ فيو أف تطوير مستوى األداء في المبارزة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتطوير التكنيؾ،  ( ومما096:0اليجـو
حيث إف التكنيؾ أحد العوامؿ المحددة لمستوى األداء في المبارزة ومحاولة االرتقاء بمستوى البلعبيف 

مف الربط بيف  والوصوؿ بيـ إلى أعمى المستويات البدنية والميارية والخططية يتطمب تحقيؽ مستوى عاؿ
 التكنيؾ المطموب وطرؽ األداء الفنية ويعتمد ىذا عمى الجوانب الكينماتيكية لؤلداء المياري.

وتعد ميارة الرمي عمى الذراع المسمحة والمتابعة في الصدر إحدى أىـ الميارات األساسية لسبلح 
يمييا الصدر في حالة الدفاع  سيؼ المبارزة باعتبار أف الذراع المسمحة ىي أقرب جزء مف اليدؼ لممنافس

عف الزراع وفي ضوء تعديبلت القانوف وسرعة األداء أثناء المنافسات تتضح أىمية تمؾ الميارة حيث إف 
إتقانيا يتيح لبلعب الحصوؿ عمى أعمى عدد مف الممسات وبالتالي يستطيع البلعب إنياء المباراة لصالحو 

 بالتفوؽ الواضح.

تـ تناوؿ ميارة الرمي عمى الذراع المسمحة والمتابعة في الصدر بسبلح وفي حدود عمـ الباحث لـ ي
سيؼ المبارزة بالدراسة والتحميؿ الحركي لتحديد الخصائص الكينماتيكية واالستفادة منيا في ضوء أحدث 
تعديبلت القانوف ودعي ذلؾ الباحث إلى قيامو بتحميؿ تمؾ الميارة كمحاولة عممية لتوفير أنسب األوضاع 

البحث لتحديد أفضؿ تكنيؾ ألدائيا واالستفادة مف لمتغيرات والخصائص الكينماتيكية الخاصة بالميارة قيد وا
تقانيا وتطوير مستوى أدائيا بشكؿ عاـ لموصوؿ  ذلؾ في التعميـ والتدريب وتصحيح األخطاء وتقويـ أدائيا وا 

 لؤلداء المثالي لتحقيؽ أفضؿ النتائج.

 * أىداؼ البحث:ػ
 البحث إلى التعرؼ عمى :ػييدؼ ىذا 
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المراحؿ الفنية لميارة الرمي عمى الذراع المسمحة والمتابعة في الصدر بسبلح سيؼ المبارزة مف  -0
 الوضع القانوني.

الخصائص الكينماتيكية لؤلداء المميز لميارة الرمي عمى الذراع المسمحة والمتابعة في الصدر بسبلح  -2
 سيؼ المبارزة.

  * تساؤالت البحث: -3
ؿ ىذا البحث مف خبلؿ التحميؿ الكينماتيكي لميارة الرمي عمى الذراع المسمحة والمتابعة في يحاو

 الصدر بسبلح سيؼ المبارزة اإلجابة عف التساؤالت التالية:ػ
ما ىي المراحؿ الفنية لميارة الرمي عمى الذراع المسمحة والمتابعة في الصدر بسبلح سيؼ المبارزة  -0

 مف الوضع القانوني؟
الخصائص الكينماتيكية لؤلداء المميز لميارة الرمي عمى الذراع المسمحة والمتابعة في الصدر  ما ىي -2

 بسبلح سيؼ المبارزة؟

 المصطمحات المستخدمة في البحث: 
 التحميؿ الكينماتيكى -

ىو توصيؼ الحركة في ضوء التغير الزماني والمكاني بما في ذلؾ سرعة وعجمة األجساـ، فقد تحدث 
خط مستقيـ أو حوؿ محور ثابت فالكينماتيكا تيتـ بالوصؼ والتحميؿ الرياضي ألنواع الحركة  الحركة في

 (.029:4وليس بمسببات الحركة )

 والمتابعة في الصدر بسبلح سيؼ المبارزة: ػ ميارة الرمي عمى الذراع المسمحة
واحدة باليجـو ىي إحدى ميارات اليجـو المركب والتى تتـ فى نفس اتجاه خط التبلحـ بتيويشو 

عمى الذراع المسمحة ،وقياـ المنافس بدفاع ناجح مخدوع فيتـ توجيو ذبابة السبلح لصدر المنافس بسرعة 
 إجرائى( لتحقيؽ لمسة قانونية )تعريؼ

 الدراسات السابقة:
قاـ الباحث باإلطبلع عمى الدراسات والبحوث السابقة والمشابية لمجاؿ الدراسة الحالية بيدؼ 

بيا في تحديد منيج البحث واألدوات واألجيزة المستخدمة وكذلؾ تفسير النتائج وفيما يمي عرض  االستعانة
 لبعض الدراسات السابقة:ػ

ـ(" بدراسة عنوانيا "التحميؿ الكينماتيكي لطريقة أداء اليجمة 0987قاـ "عصاـ الديف متولي )  -0
الكينماتيكية المميزة لميارة اليجمة  المستقيمة في سبلح الشيش" وقد استيدفت التعرؼ عمى الخصائص



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المستقيمة والتعرؼ عمى المسار الحركي لمركز ثقؿ الجسـ وخصائص سرعات مركز ثقؿ الجسـ لمميارة قيد 
الدراسة والعبلقة بيف زوايا أجزاء الجسـ خبلؿ مراحؿ أداء الميارة قيد الدراسة واستخدـ الباحث المنيج 

نة قواميا العب واحد، واستخدـ الباحث التصوير السينمائي والتحميؿ الوصفي، طبقت ىذه الدراسة عمى عي
 الكينماتوجرافي كوسائؿ لجمع البيانات ومف أىـ نتائج ىذه الدراسة:

 ( 1.72المتوسط الزمني المستغرؽ ألداء الميارة المستقيمة بمغ .)ث 
 ير زوايا مفصؿ المرفؽ، ىناؾ ارتباط سالب غير داؿ إحصائيًا بيف مقادير زوايا مفصؿ الركبة ومقاد

 وكذا بيف مقادير زوايا مفصؿ المرفؽ ومقادير زوايا مفصؿ الجذع.

  ( .6ىناؾ عبلقة عكسية بيف مفصؿ المرفؽ ومقادير زوايا مفصؿ الركبة والجذع ) 

ـ(" بدراسة تحميمية لميكانيكية حركة الطعف في سبلح الشيش 0990قامت "تياني عبد الباقي السيد ) -2
دراسة الخصائص التكنيكية لميارة الطعف في المبارزة بسبلح الشيش مف خبلؿ أدائيا منفردة ومف واستيدفت 

التقدـ وكذلؾ النشاط العضمي لبعض العضبلت المختارة أثناء أداء ىذه الميارة منفردة ومف التقدـ، وقد 
واشتممت عينة البحث عمى استخدمت الباحثة المنيج الوصفي بالتحميؿ الكينماتوجرافي والتصوير السينمائي، 

المصري السبلح، ومف أىـ نتائج البحث أف زمف  ثبلثة العبيف تـ اختيارىـ عمديًا مف العبي المنتخب القومي
ث( ، تشابو منحنى كمية الحركة الخطية مع منحنى السرعة المحصؿ مع 0.12أداء الميارة الكمي قدرة )

الركبة الخمفية عند أداء ميارة الطعف، التقدـ يؤدي تنبيو نفس التوقيت، تشابو المسار الحركي لقيـ زوايا 
العضبلت لبلنقباض بمعدالت أعمى منو في حالة الطعف الثابت، انقباض العضبلت استاتيكيا عند بدأ الحركة 

ىي المسئولة عف مسؾ  Intercrossبمقدار أكثر مف الميارة الحركية، تعتبر العضبلت بيف عظاـ راحة اليد 
 ( 3ؿ فترة أداء الميارة.) السبلح طوا

ـ(" بدراسة عنوانيا "مقارنة بعض المتغيرات الكينماتيكية 0997قامت كؿ مف أماؿ جابر، محروسة عمى ) -3
لمميارة االنبساطية الطائرة بيف مبارزي سيؼ المبارزة واستيدفت التعرؼ عمى الفروؽ فى بعض المتغيرات 

( سنة والمستويات العميا، 05لطائرة لمبارزى سيؼ المبارزة تحت )الكينماتيكية الخاصة لمميارة االنبساطية ا
( سنة ومبارزًا واحدًا 05وقد استخدمت الباحثتاف المنيج الوصفي، وأجريت الدراسة عمى مبارزًا واحدًا تحت )

ي مستوى عالي في سيؼ المبارزة، وتـ جمع البيانات باستخداـ التصوير التميفزيوني والتحميؿ الكينماتوجراف
باستخداـ برامج خاصة بالكمبيوتر، ومف أىـ النتائج ظيور فروؽ في بعض المتغيرات الكينماتيكية لممبارزيف 

 (.  2( سنة في سبلح سيؼ المبارزة )  05تحت )
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م(" بدراسة الخصائص الكينماتيكية لطرق أداء الرد بميارة القاطعة في الظير 4998قام "محمد سميمان ) -4
، واستيدفت الدراسة التعرف عمى الخصائص الكينماتيكية لميارة الرد بالقاطعة في الظير لالعبي سالح الشيش

لالعبي سالح الشيش، وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي بالتحميل الكينماتوجرافي باستخدام وحدة التحميل 
العبي المنتخب  ( واشتممت عينة البحث عمى العب دولي واحد فقط تم اختياره عمديًا منElitteالحركي )

ث( وكان 0.06القومي المصري لمسالح، ومن أىم النتائج أن زمن أداء ميارة القاطعة بالرمي في الظير ىو )
سم/ث( خالل المرحمة األساسية، ويالحظ 44.64أسرع النقاط ىي نقطة مقدمة السالح )الذبابة( وبمغت سرعتيا )

سم ثم تناقصت فى المرحمتين  484ء الدفاعي حيث بمغت زيادة محصمة إزاحة مركز ثقل الجسم خالل أداء الجز 
سـ/ث( ثـ 42.50الرئيسية والختامية، وبينما زادت سرعة مركز الثقؿ فى الجزء الدفاعى حيث بمغت )

تناقصت سرعتو لحظة إحراز الممسة، كما إف ىناؾ عبلقة عكسية بيف زاوية مفصؿ الكتؼ وزاوية مفصؿ 
ئية بينما كانت طردية بيف زاوية الكتؼ والمرفؽ والرسغ والحوض والركبة المرفؽ في نياية المرحمة النيا

اليمنى ورسغ القدـ مع نياية المرحمة الرئيسية، كما أف ىناؾ عبلقة عكسية بيف إزاحة مفصؿ الحوض 
 (01والمقدار الزاوي لمفصؿ الحوض حيث زادت محصمة اإلزاحة وتناقص المقدار الزاوي)

ـ(" بدراسة الخصائص الكينماتيكية لطريقة أداء الصد بميارة الوضع 0999مد )قاـ :عمرو سميماف مح -5
الدفاعي السادس العالي لبلعبي سبلح الشيش، وقد استيدفت الدراسة التعرؼ عمى الخصائص الكينماتيكية 
 لميارة الوضع الدفاعى السادس العالى لبلعب سبلح الشيش، وقد استخدـ الباحث المنيج الوصفي باستخداـ
التحميؿ الكينماتوجرافي والتصوير بالفيديو عمى العب دولي واحد مف العبي المنتخب القومي المصري 
لمسبلح، ومف أىـ النتائج إف ميارة دفاع الوضع السادس العالي في سبلح الشيش تؤدي في فترة زمنية قدرىا 

خبلؿ األداء يمييا نقطة  ـ/ث(3.35ـ/ث(، نقطة القبض ىي أسرع النقاط عمى اإلطبلؽ حيث سجمت )1.66)
رسغ اليد ثـ المرفؽ ثـ الركبة ثـ الحوض ثـ مقدمة القدـ ثـ الكتؼ ثـ الرأس وأخيرًا رسغ القدـ، مف خبلؿ 

 (. 8المسار الحركي لمركز ثقؿ نقطة القبض يتضح أىمية دفاع الوضع السادس العالي البسيط النصؼ دائري ) 

 ـ (Saide. A. hassan , Jurgen Klauck0999قاـ كؿ مف "سعيد حسف، جورجف كبلوؾ") -6
بدراسػػػة عنوانيػػػا التحميػػػؿ الكينمػػػاتيكي لحركػػػات األطػػػراؼ السػػػفمى والعميػػػا أثنػػػاء حركػػػة الطعػػػف فػػػي المبػػػارزة ، 
واستيدفت عرض وتقييـ الحالة الفعمية لتنفيذ حركة الطعف عمى أساس عوامؿ كمية باستخداـ بيانػات التحميػؿ 

طرفيف السفمي والعموي، وقد استخدـ الباحثاف المػنيج الوصػفي )المسػحي( عمػى عينػة ثبلثي األبعاد لحركات ال
قواميػا أربػػع العبػػات مبػػارزة ذوات مسػػتوى عػػاؿ ، واشػػتممت اىػػـ نتػػائج الدراسػػة عمػػى تفسػػير البيانػػات الرقميػػة 

كؿ أفػراد عينػة حيث يصؼ حالة األداء الفعمى لطعنة المبارزة حيث تـ بدأ الحركة مف الردؼ والذراع المسمحة ل
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ـ/ث( وكانػت أقصػى سػرعة لمسػيؼ حػوالي 2البحث فى نفس التوقيت، ووصؿ الردؼ إلى قيمػة أفقيػة حػوالي )
ـ/ث( كمػػػا إف الضػػػربة التػػػي قيسػػػت وسػػػجمت باسػػػتخداـ وسػػػائد لحػػػائط تزامنػػػت مػػػع أقصػػػى قيمػػػة لسػػػرعة 4)

 (02السيؼ)

 إجراءات البحث:
   منيج البحث:

ناسبتو بطبيعة البحث وأىدافو وذلؾ بالتحميؿ الحركي ثبلثي األبعاد استخدـ الباحث المنيج الوصفي لم
 لمميارة قيد البحث.

 عينة البحث:ػ
طبيعة الدراسة تعتمد عمى ألداء المياري المتميز لذا تـ اختيار عينة البحث بالطريقة العمديو حيث تـ 

، كما تـ اختيار العب دولي آخر اختيار العب )مبارز( دولي وأوليمبي مصنؼ دوليًا في سبلح سيؼ المبارزة
 لؤلداء أمامو.

 وسائؿ جمع البيانات:
 استخدـ الباحث األدوات واألجيزة اآلتية:ػ

 ميزاف طبي معاير لقياس الوزف. -
 جياز دستاميتر لقياس الطوؿ. -

 مممى( 8كادر/ث.)ماركة سونى  25( كاميرة فيديو بسرعة 0عدد ) -

 مـ. 8( شريط فيديو 0عدد ) -

 بلثي بميزاف مائى لكاميرة الفيديو.( حامؿ ث0عدد ) -

  Motion Track (2D /3Dجياز كمبيوتر مزود ببرنامج لمتحميؿ الحركي ثنائى و ثبلثي األبعاد )  -

 (.Calibrationوحدة معايرة )  -

 (.Animation Shop3برنامج لتقطيع الفيمـ إلى صور ) -

 إجراءات التصوير:ػ
 ة بكمية التربية الرياضية بطنطا مع مراعاة اآلتي:ػقاـ الباحث بإجراءات التصوير بصالة المبارز 

 تجييز مكاف التصوير مف حيث اإلضاءة. -
تحديد أنسب مكاف لوضع الكاميرات بحيث تكوف عمودية عمى الممعب وتظير صورة البلعب ومنافسو  -

 واضحة وبحجـ مناسب.
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 رة.تحديد بداية ونياية أداء الميارة مع البلعب بحيث تكوف داخؿ كادر الكامي -

 تثبيت الكاميرة. -

 تصوير وحدة المعايرة داخؿ الكادر قبؿ بدء االداء لمدة خمس ثوانى. -

 تصوير البلعب مف وضع الثبات قبؿ بدء االداء ولمدة خمس ثواف. -

 الدراسة االستطبلعية:_
 قاـ الباحث بإجراء دراسة استطبلعية اليدؼ منيا االتى: 

الخاصة بالدراسة والتأكد مف تحقيؽ إجراءات التصوير التأكد مف صبلحية المكاف الجراء القياسات  -
 السابقة .

 . التأكد مف صبلحية األجيزة واألدوات والتوصيبلت الخاصة بالتصوير -

 تنفيذ البحث:ػ
ـ بصالة المبارزة بكمية التربية الرياضية ػ جامعة طنطا وذلؾ 20/2/2119تـ تنفيذ البحث يـو السبت الموافؽ

 كما يمي:
 أداء ثبلث محاوالت متتالية مع مراعاة فترات الراحة بيف المحاوالت.قاـ البلعب ب -
قاـ الباحث باختيار أفضؿ محاولة لبلعب لمتحميؿ باستخداـ جياز الكمبيوتر وبرنامج تقطيع الفيمـ إلى  -

 صور.

( بيدؼ تحديد 2D /3Dإجراء عممية التحميؿ باستخداـ برنامج التحميؿ الحركي ثبلثي األبعاد ) -
 الفنية والخصائص الكينماتيكية لمميارة قيد البحث .المراحؿ 

وفى ضوء التحميؿ الكينماتيكى لمميارة قيد البحث تـ تحديد المراحؿ الفنية التي تعبر عنيا فى اربع  -
 مراحؿ ىى :

 )وضع االستعداد ػ التقدـ والتمويو ػ اليجـو والطعف ػ العودة لبلستعداد( -

لكؿ مرحمة مف مراحؿ األداء المميز لمميارة قيد البحث، والتي كما تـ تحديد الخصائص الكينماتيكية  -
 تمثؿ أىمية مباشرة مف خبلؿ تحديد األتى:

 _التوزيع الزمني )بالثانية( لمراحؿ أداء الميارة قيد البحث .0
 _المسافة األفقية والرأسية ) المسار اليندسي بالمتر(  لمركز ثقؿ الجسـ العاـ .2
 أسية لميد الحاممة لمسبلح ._المسافة األفقية والر 3
 _المسافة األفقية لقدمي المبارز .4
 _التغير الزاوى )بالدرجة( لمرفؽ اليد الحاممة لمسبلح .5
 _التغير الزاوى لمفصؿ الركبة .6
 _السرعة المحصمة ) ـ/ث (لمركز ثقؿ الجسـ واليد الحاممة لمسبلح.7
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 عرض ومناقشة النتائج: 

 ( 2ظذٚي ) 

 ) ز ( ٌّٙاساخ اٌشِٟ ػٍٝ اٌزساع اٌّغٍؽح ٚاٌّراتؼح اٌرٛص٠غ اٌضِٕٟ

 فٟ اٌصذس تغالغ ع١ف اٌّثاسصج 

 

 نسبة المرحمة )%( زمف المرحمة الصور المرحمة

 وضع لبلستعداد
2 

1.06 9.19% 1 

1 

 التقدـ والتمويو

1 

1.48 27.27% 
1 

1 

1 

1 

1 

 اليجـو والطعف

20 

1.48 27.27% 
22 

21 

21 

21 

21 

 العودة لبلستعداد

21 

1.64 36.37% 

21 

21 

21 

10 

12 

11 

11 

 %011 ثانية 0.76 إجمالي زمف األداء
 

( لمتوزيع الزمني لميارة الرمي عمى الذراع المسممة والمتابعة في الصدر بسبلح سيؼ  0يتضح مف جدوؿ ) 
أف كؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ التي تمر بيا الميارة قد اشتممت عمى نسبة محددة مف إجمالي زمف المبارزة 

%(، أما مرحمة التقدـ والتمويو 9.19األداء حيث بمغت نسبة وضع االستعداد مف إجمالي زمف الميارة )
 %(، كما أف27.27فبمغت )
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%(، ومف ىذه 36.36ستعداد فبمغت )%(، ومرحمة العودة لبل27.27مرحمة اليجـو والطعف فبمغت )

النسب ظير لنا تساوي مرحمتي )التقدـ والتمويو ، واليجـو والطعف( مف حيث الزمف المستغرؽ ألدائيما حيث 
كانو يمثبلف المرحمة التمييدية واألساسية في الميارة ، كما يتضح أف زمف أداء الميارة قيد البحث قد بمغ         

 ث ( . 0102) 
 (2جدوؿ )

ميارة الرمي أداء بالمتر( لمركز ثقؿ الجسـ العاـ خبلؿ مراحؿ المسار اليندسي المسافة األفقية والرأسية )
 عمي الذراع المسمحة والمتابعة في الصدر بسبلح سيؼ المبارزة

 المسافة الرأسية )ص( المسافة األفقية )س( الزمف الصور المرحمة

 لبلستعدادوضع 
0 1 1.47 1.97 
2 1.18 1.47 1.97 
3 1.06 1.43 1.97 

 والتمويوالتقدـ 

4 1.24 1.41 1.94 
5 1.32 1.33 1.90 
6 1.4 1.22 1.90 
7 1.48 1.17 1.94 
8 1.56 - 1.03 1.97 
9 1.64 - 1.32 1.94 

 والطعفاليجـو 

01 1.72 - 1.53 1.90 
00 1.8 - 1.73 1.84 
02 1.88 - 1.98 1.81 
03 1.96 - 0.23 1.70 
04 0.14 - 0.42 1.64 
05 0.02 - 0.52 1.64 

 لبلستعدادالعودة 

06 0.2 - 0.55 1.67 
07 0.28 - 0.56 1.74 
08 0.36 - 0.52 1.83 
09 0.44 - 0.46 1.91 
21 0.52 - 0.37 1.91 
20 0.6 - 0.30 1.86 
22 0.68 - 0.21 1.82 
23 0.76 - 0.16 1.84 

 

 
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (1شكل )

 المسافة األفقٌة لمركز ثقل الجسم العام لمهارة الرمً على الذراع المسلحة
 والمتابعة فً الصدر لسالح سٌف المبارزة 

( أف حركػػة مركػػز الثقػػؿ العػػاـ متجيػػة إلػػى األمػػاـ وألسػػفؿ نظػػرًا ألف حركػػة 0( والشػػكؿ )2يتضػػح مػػف جػػدوؿ )
ب عمميػػة الطعػػف فبأتسػػاع المسػػافة بػػيف الػػرجميف انخفػػض مركػػز ثقػػؿ الجسػػـ أمػػا بالنسػػبة لمػػذراع البلعػػب تتطمػػ

المسمحة كانت موجية بالسبلح إلى ذراع الخصـ المسمحة لمتمويػو ثػـ المتابعػة فػي الصػدر، وكانػت أقػؿ قيمػة 
لموجبػة ،أمػا أكبػر ـ( وىي تعبر عف وجود مركز ثقؿ الجسـ قبؿ العبلمة اإلرشادية فػي الجيػة اليمنػى ا1.47)

ـ( وىي تعبر عف وجود مركز ثقؿ الجسػـ بعػد العبلمػة اإلرشػادية فػي الجيػة اليسػرى السػالبة، 0.56 -قيمة )
ـ( ، ويمكػف ىنػا لممػدرب ومػف خػبلؿ تحديػد 2.13حيث كانت المسافة األفقية التي تحركيا مركز ثقؿ الجسػـ )
نسػابيا لطػوؿ البلعػب وتحديػد الحيػز الػذي  المسافة الرأسية واألفقيػة )المسػار اليندسػي( لمركػز ثقػؿ الجسػـ وا 

 يتحرؾ فيو المبارز تصميـ تدريبات نوعية لمحدود الرأسية واألفقية لمميارة قيد البحث.

   



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (2شكل )

 الرمً على الذراع المسلحة  المسافة الرأسية لمركز ثقؿ الجسـ العاـ لميارة 
 والمتابعة فً الصدر لسالح سٌف المبارزة

( أف المدى الحركي الرأسي لمركز ثقؿ الجسـ أثناء عممية الطعف قد 2( وشكؿ )2ح مف جدوؿ )يتض
متر( عمى التوالي، 1.64متر(، )1.97تراوحت أعمى قيمة وأقؿ قيمة لو مف مستوى سطح األرض ما بيف )

داء البلعب متر( أثناء أ1.33ىذا يعني إف المسافة الرأسية التي تحرؾ فييا مركز ثقؿ الجسـ قد بمغت )
( وأكبر قيمة ارتفاع مركز ثقؿ كانت في 05، 04لمميارة حيث كاف أقؿ انخفاض ليذا البلعب في الكادر )

 (. 8، 3، 2، 0الكادر )
 
 
 (3جدوؿ )

المسافة األفقية )بالمتر( لميد الحاممة لمسبلح البلعب خبلؿ مراحؿ أداء ميارة الرمي عمى الذراع المسمحة 
 سبلح سيؼ المبارزةوالمتابعة في الصدر ب

 المسافة الرأسية )ص( المسافة األفقية )س( الزمف الصور المراحؿ
 

 وضع األستعداد
0 1 -1.28 0.22 
2 1.18 -1.27 0.22 
3 1.06 -1.31 0.08 

 
 

 التقدـ والتمويو
4 1.24 -1.38 0.03 
5 1.32 -.145 0.05 
6 1.4 -1.58 0.22 
7 1.48 -.189 0.34 
8 1.56 -0.03 0.51 
9 1.64 -0.23 0.47 

 
 

 اليجـو والطعف
01 1.72 -0.36 0.41 
00 1.8 -0.58 0.33 
02 1.88 -0.89 0.38 
03 1.96 -2.01 0.41 
04 0.14 -2.20 0.49 

 
 

05 0.02 -2.32 0.51 
06 0.2 -2.30 0.43 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 العودة لبلستعداد
07 0.28 -2.25 0.32 
08 0.36 -2.04 0.25 
09 0.44 -0.97 0.26 
21 0.52 -0.82 0.05 
20 0.6 -0.75 0.08 
22 0.68 0.62 0.24 
23 0.76 -0.51 0.21 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

-2.50-2.00-1.50-1.00-0.500.00 
 (3شكل )

المسػػافة األفقيػػة والرأسػػية لميػػد الحاممػػة لمسػػبلح البلعػػب خػػبلؿ مراحػػؿ أداء ميػػارة الرمػػي عمػػى الػػذراع 
 لمتابعة في الصدر بسبلح سيؼ المبارزةالمسمحة وا

( أنػػو أثنػػاء أداء الميػػارة تتحػػرؾ الػػذراع الحاممػػة لمسػػبلح مسػػافة فػػي 3( وشػػكؿ )3يتضػح مػػف جػػدوؿ )
اتجاىيف متزامنيف األوؿ فػي االتجػاه األفقػي والثػاني فػي االتجػاه الرأسػي ولكػف الشػكؿ العػاـ أنيػا تتحػرؾ تجػاه 

ذلؾ الميؿ نحصؿ عمى المدى األفقي مف اليميف إلى اليسػار أي فػي  الخصـ في خط مستقيـ مائؿ وعند تحميؿ
 اتجاه أفقي موازي لؤلرض، والمدى الرأسي مف أعمى إلى أسفؿ أو العكس.

-ـ( وكانػػت أقػػؿ قيمػػة ) 1.27-أواًل: االتجػػاه األفقػػي "حيػػث كانػػت أكبػػر قيمػػة لكػػؼ الػػذراع الحاممػػة لمسػػبلح )
 ـ(" 2.15)ـ( وبالتالي قد بمغ المدى األفقي 2.32

ـ( 0.08ـ( وكانػت أقػؿ قيمػة )0.15ثانيًا: االتجاه الرأسي "حيث كانت أكبر قيمة لكؼ اليػد الحاممػة لمسػبلح )
ـ( أي أف حركة اليد الحاممػة لمسػبلح فػي االتجػاه الرأسػي تمثػؿ االنتقػاؿ 1.32وبالتالي قد بمغ المدى الرأسي )

 المنافس"  داء لمسة في صدرمف التمويو عمى الذراع المسمحة لمخصـ إلى الوصوؿ أل
 
 
 (4جدوؿ )



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

212 

المسافة األفقية )بالمتر( لقدمي البلعب خبلؿ مراحؿ أداء ميارة الرمي عمى الذراع المسمحة والمتابعة فى 
 الصدر بسبلح سيؼ المبارزة

 المسافة الرأسية )ص( المسافة األفقية )س( الزمف الصور المراحؿ
 

 وضع األستعداد
0 1 1.24  1.83 
2 1.18 1.23 1.83 
3 1.06 1.20 1.84 

 
 

 التقدـ والتمويو
4 1.24 1.14 1.84 
5 1.32 - 1.23 1.83 
6 1.4 - 1.25 1.82 
7 1.48 - 1.26 1.78 
8 1.56 - 1.25 1.58 
9 1.64 - 1.29 1.09 

 
 

 اليجـو والطعف
01 1.72 - 1.56 - 1.14 
00 1.8 - 0.07 1.11 
02 1.88 - 0.68 - 1.01 
03 1.96 - 0.76 - 1.31 
04 0.14 - 0.82 - 1.46 

 
 
 
 

 العودة لبلستعداد

05 0.02 - 0.82 - 1.57 
06 0.2 - 0.82 - 1.60 
07 0.28 - 0.85 - 1.62 
08 0.36 - 0.86 - 1.62 
09 0.44 - 0.80 - 1.62 
21 0.52 - 0.70 - 1.61 
20 0.6 - 0.47 - 1.55 
22 0.68 - 0.48 - 1.62 
23 0.76 - 0.47 - 1.55 
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 ( 4شكؿ )  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

211 

 المياجم خالل مراحل أداء ميارة الرمى عمى الذراع المسمحة  المسافة األفقية لقدمي
 -والمتابعة في الصدر بسبلح سيؼ المبارزة 

متر(، 1.24اليمنى واليسرى كانت )( أف أكبر قيمة لمرجؿ 4( وشكؿ )4يتضح مف الجدوؿ )
 متر(عمى التوالي، بينما أقؿ قيمة لمرجؿ اليمنى واليسرى كانت1.84)
واليسرى( أثناء  متر( عمى التوالي، وأف مدى المسافة األفقية لحركة الرجميف )اليمنى1.62-متر(، )0.86-)

لتمويو قد تراوحت ما بيف التقدـ ألداء الطعف وتحقيؽ لمسة بالسبلح في صدر المنافس بعد عممية ا
( عمى التوالي، ىذا يعني أف إجمالي نسبة تحرؾ الرجؿ اليمنى إلى اليسرى متر0.46متر(، )2.0)
( أي أف تحرؾ الرجؿ اليمنى يزيد عف حركة الرجؿ اليسرى في االتجاه األفقي بمقدار مرة ونصؼ 0: 0.44)

 تقريبًا أثناء أداء البلعب ليذه الميارة.  
 
 

 (5جدوؿ )
التغير الزاوي لمرفؽ اليد الحاممة لمسبلح خبلؿ مراحؿ أداء ميارة الرمي عمى الذراع المسمحة والمتابعة في 

 الصدر بسبلح سيؼ المبارزة .
 المرفؽ األيمف الزمف  المراحؿ

 وضع االستعداد   
       

0 1 131.63 
2 1.18 124.66 
3 1.06 039.20 
               

 التقدـ والتمويو
4 1.24 051.29 
5 1.32 035.38 
6 1.4 026.82 
7 1.48 059.60 
8 1.56 069.48 
9 1.64 065.03 
               

 اليجـو والطعف
 
 
 

01 1.72 070.29 
00 1.8 074.52 
02 1.88 078.95 
03 1.96 081.11 
04 0.14 078.50 
05 0.02 071.43 

                            
لعودة                           ا

 لبلستعداد        
06 0.2 055.37 
07 0.28 025.48 
08 0.36 93.30 
09 0.44 76.39 
21 0.52 84.15 
20 0.6 78.65 
22 0.68 99.62 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

211 

23 0.76 018.19 
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خػػبلؿ مراحػػؿ أداء ميػػارة ي لمرفػػؽ اليػػد الحاممػػة لمسػػبلح خػػبلؿ أداء ميػػارة ( التغيػػر الػػزاو   5شػػكؿ )  
 الرمي عمى الذراع المسمحة

( أف أكبر قيمػة لمرفػؽ 5( وشكؿ ) 5والمتابعة في الصدر بسبلح سيؼ المبارزة يتضح مف الجدوؿ ) 
المػدى الػزاوي  درجػة(، حيػث بمػغ024.33درجة( في حيف كانت أقػؿ قيمػة )081اليد الحاممة لمسبلح  كانت )

(أف زاويػة المرفػؽ لػـ تقػؿ 03: 0درجػة(، فػنبلحظ مػف الكػادر)55.34لمرفؽ الذراع األيمف "الحاممػة لمسػبلح" )
درجة( األمر الذي يدلنا عمى أف البلعب يتحرؾ والذراع منفرجة الزاوية أي مفػرودة خػبلؿ أدائػو  024.66عف)

 يجـو وأداء الميارة بطريقة صحيحة .لممرحمة التمييدية األساسية، وذلؾ الكتساب أحقية ال
 
 
 (6جدوؿ )

ى الذراع المسمحة والمتابعة الرمي عم أداء ميارة مراحؿ التغير الزاوي لمفصمي الركبة لدى المياجـ خبلؿ
  الصدر بسبلح سيؼ المبارزة في

 الركبة اليسرى الركبة اليمنى الزمف الصور المراحؿ
 0 1 033.08 079.51 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

211 

 065.66 026.32 1.18 2 وضع االستعداد
3 1.06 026.90 078.07 

 
 

 التقدـ والتمويو
 
 

4 1.24 037.62 073.98 
5 1.32 058.83 072.75 
6 1.4 046.22 074.56 
7 1.48 040.00 070.14 
8 1.56 026.42 064.32 
9 1.64 016.36 076.66 

 
 ا

 اليجـو والطعف  
01 1.72 92.35 078.74 
00 1.8 020.09 066.98 
02 1.88 079.17 066.42 
03 1.96 047.00 064.13 
04 0.14 001.10 057.69 

 
 
 

 العودة لبلستعداد

05 0.02 90.12 062.02 
06 0.2 90.25 067.12 
07 0.28 016.40 064.03 
08 0.36 023.34 071.37 
09 0.44 053.18 063.90 
21 0.52 040.80 065.51 
20 0.6 002.16 067.73 
22 0.68 004.87 037.09 
23 0.76 036.39 039137 

 

 الركبة اليمنى

 

 الركبة الٌسرى
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 (6شكل )

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

211 

الرمي  لدى المياجـ خبلؿ أداء ميارةميارة  التغير الزاوي لمفصمي الركبتيف لدى المياجـ خبلؿ مراحؿ أداء
 عمى الذراع المسمحة والمتابعة في الصدر بسبلح سيؼ المبارزة

 079.17( أف أكبر قيمة لكؿ مف الركبتيف )اليمنى واليسرى( كانت )6( وشكؿ )6يتضح مف جدوؿ )
درجة(، عمى التوالي، في حيف أف أقؿ قيمة لكؿ مف الركبتيف )اليمنى واليسرى( كانت  079.51درجة(، )

 42.30درجة(، ) 88.15درجة ( حيث كاف المدى الزاوي لكبل الركبتيف ) 037.09درجة(، ) 90.12)
درجة(، عمى التوالي، األمر الذي يدلنا عمى أف المدى الزاوي لمركبة اليمنى كاف اكبر مف الركبة اليسرى 

الركبة  درجة(، أي أف الركبة اليسرى تحافظ عمى امتدادىا أثناء أداء البلعب لمميارة، وأف 45.64بفارؽ )
 اليمنى قد تصؿ إلى الزاوية القائمة حيث أف البلعب يكوف مرتكزًا عمى الرجؿ اليسرى أثناء أداءه لمميارة.

 

 
 
 
 
 
 
 

 (7جدوؿ )
الرمي  أداء ميارة مراحؿ السرعة المحصمة )ـ/ث( لمركز ثقؿ الجسـ واليد الحاممة لمسبلح لبلعب خبلؿ

  بلح سيؼ المبارزةالصدر بس ى الذراع المسمحة والمتابعة فيعم
 اليد الحاممة لمسبلح مركز ثقؿ الجسـ الزمف الصور المراحؿ
 

 وضع االستعداد
0 1 1.11 1.11 
2 1.18 1.14 1.04 
3 1.06 1.40 1.74 

 
 

 التقدـ والتمويو
 
 

4 1.24 1.56 0.04 
5 1.32 1.94 1.92 
6 1.4 0.38 0.74 
7 1.48 0.94 4.21 
8 1.56 1.89 3.61 
9 1.64 2.48 0.31 

 
 ا

 اليجـو والطعف  
01 1.72 2.56 0.92 
00 1.8 2.71 2.84 
02 1.88 3.05 3.86 
03 1.96 .3.25 2.65 
04 0.14 2.53 0.46 
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 العودة لبلستعداد

05 0.02 0.32 0.44 
06 0.2 1.50 1.04 
07 0.28 1.80 1.81 
08 0.36 0.20 0.53 
09 0.44 0.09 2.40 
21 0.52 0.15 2.19 
20 0.6 1.94 0.30 
22 0.68 0.42 2.05 
23 0.76 0.80 0.57 
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 (7شكل )

منحنى السرعة المحصمة لمركز ثقؿ الجسـ واليد الحاممة لمسبلح لبلعػب خػبلؿ مراحػؿ أداء ميػارة الرمػي عمػى 
 ي الصدر بسبلح سيؼ المبارزةالذراع المسمحة والمتابعة ف
( أف ىنػػاؾ اخػػتبلؼ واضػػح بػػيف السػػرعات ألجػػزاء الجسػػـ المختمفػػة 7(  وشػػكؿ )7يتضػػح مػػف جػػدوؿ )

ـ/ث( وجػاءت فػي مرحمػة اليجػـو والطعػف، أمػا سػرعة 3.25والمتمثمة في سرعة مركز ثقؿ الجسـ حيث بمػغ )
التقػدـ والتمويػو، األمػر الػذي يوضػح لنػا  ـ/ث( وقد جاءت فػي مرحمػة4.21الذراع الحاممة لمسبلح فقد بمغت )

أف سرعة حركة الذراع تزيد عف سرعة حركة مركز ثقؿ الجسـ، وأف الذراع الحاممػة لمسػبلح تبػدأ فاعميتيػا قبػؿ 
تحرؾ مركز ثقؿ الجسـ ليتـ النقؿ الحركػي مػف الجػذع إلػى األطػراؼ وىػذا يتفػؽ مػع طبيعػة األداء فػي المبػارزة 

 ا توضحو لنا السمسمة الكينماتيكية المفتوحة.الكتساب أحقية اليجـو كم

 تاالستنتاجا
في ضوء أىداؼ البحث وما أسفرت عنو نتائج التحميؿ الكينماتيكي لميارة الرمي عمى الذراع المسمحة 
والمتابعة في الصدر بسبلح سيؼ المبارزة أمكف الباحث تقسيـ المراحؿ الفنية لمميارة قيد البحث إلى أربع 

رحمة وضع االستعداد ػ مرحمة التقدـ والتمويو ػ مرحمة اليجـو والطعف ػ مرحمة العودة مراحؿ ىي ) م
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المميز لمميارة قيد البحث في ضوء )الزمف ػ المسار  لبلستعداد( كما تـ تحديد الخصائص الكينماتيكية لؤلداء
 يرات البحث."المدى" الحركي ػ التغير الزاوي ػ السرعة"( والجدوؿ التالي يوضح توصيؼ عاـ لمتغ

 
 (8جدوؿ )

الصدر  ى الذراع المسمحة والمتابعة فيالرمي عم ميارةأداء  توصيؼ عاـ لمتغيرات البحث خبلؿ مراحؿ
  بسبلح سيؼ المبارزة

 القيمة التمييز المتغيرات 

زمف 
 المراحؿ

 1.06 ثانية زمف وضع االستعداد
 1.48 ثانية زمف التقدـ والتمويو
 1.48 نيةثا زمف اليجـو والطعف
 1.64 ثانية زمف العودة لبلستعداد
 0.02 ثانية زمف آداء الميارة
 0.76 ثانية  ءإجمالي زمف األدا

المسار 
 "المدى"

 الحركي

 2.13 متر األفقي لمركز ثقؿ الجسـ
 1.33 متر الرأسي لمركز ثقؿ الجسـ
 2.15 متر األفقي لميد الحاممة لمسبلح

 1.32 متر سبلحالرأسي لميد الحاممة لم
 2.01 متر األفقي لمقدـ اليمنى
 0.46 متر الرأسي لمقدـ اليسرى

التغير 
 الزاوي

 55.34 درجة اليد الحاممة لمسبلح لمرفؽ
 67.80 درجة لمركبة اليمنى
 20.80 درجة لمركبة اليسرى

السرعة 
 المحصمة

 3.25 متر/ ثانية مركز ثقؿ الجسـ
 4.21 / ثانيةمتر الذراع الحاممة لمسبلح
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 التوصيات
في حدود ما أسفرت عنو نتائج البحث وفي ظؿ التطور المياري وارتفاع المستوى العاـ في رياضة 

 المبارزة يتقدـ الباحث بالتوصيات التالية:ػ
ضرورة االىتماـ بأسموب التحميؿ الحركي لباقي الميارات في رياضة المبارزة )شيش ػ سيؼ مبارزة ػ  -

 ومات األساسية واليامة في تعمميا والتدريب عمييا إلتقانيا وتقومييا.سيؼ( كأحد المق
 إجراء دراسات مشابية لمختمؼ ميارات رياضة المبارزة لمنيوض بالمستوى المياري. -

 إجراء المزيد مف الدراسات التي تتناوؿ القوة المسببة لؤلداء )ديناميؾ( خبلؿ مراحؿ األداء. -

 ف مراحؿ أداء الميارات التي يتـ دراستيا وكذلؾ الربط بينيـ.وضع تدريبات نوعية لكؿ مرحمة م -

 نشر ىذه النتائج في األوساط المعنية برياضة المبارزة إلمكانية االستفادة منيا. -

 :المراجع
                       المؤلف، الطبعة  ،المبادئ األساسية في المبارزة "الجزء أألوؿ" أسامو عبد الرحمف: -4

 م.2008لثانيةا            
مقارنة تعييف المتغيرات الكينماتيكية لمميارة أماؿ جابر متولي و محروسة عمى حسف:  -2

، المؤتمر بحث منشوراالنبساطية الطائرة :بيف مبارزي سيؼ المبارزة، 
العممي الدولي الثاني لرياضة المرأة "المرأة والطفؿ رؤية مستقبمية مف 

ضية لمبنات، جامعة اإلسكندرية منظور رياضي" كمية التربية الريا
 .ـ0997

رسالة دراسة تحميمية لميكانيكية حركة الطعن في سالح الشيش،  تياني عبد الباقي السيد: -3
 .ـ0990، ، كمية التربية الرياضية، جامعة المنياغير منشورة دكتوراه

 لمنشر، القاىرة، ب. ت. مركز الكتاب عمـ الحركة التطبيقي "الجزء األوؿ" طمحة حساـ الديف وآخروف: -4

، الميكانيكا الحيوية والتكامؿ بيف النظرية والتطبيؽ في المجاؿ الرياضي عادؿ عبد البصير: -5
 .ـ0991 المكتبة المتحدة، بور سعيد

التحميل الكينماتيكي لطريقة أداء ميارة اليجمة المستقيمة في سالح  عصاـ الديف متولي عمي: -6
، كمية التربية الرياضية لمبنين منشورة رسالة ماجستير غيرالشيش، 

 .     ـ0987، باليرم، جامعة حموان
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 : كينسولوجية الرياضية وأسس التحميل الحركي،عمي محمد عبد الرحمف، طمحة حسيف حساـ الديف -7
 دار الفكر العربي، القاىرة،ب.ت.

لوضع الدفاعي الخصائص الكينماتيكية لطريقة أداء الصد بميارة ا عمرو سميماف محمد: -8
كمية  منشورة،رسالة ماجستير غير السادس العالي لالعبي الشيش، 

 .ـ0999 التربية الرياضية، جامعة المنيا

، ، القاىرةGMS، دار التدريب الرياضي بيف النظرية والتطبيؽ: يعويس عمى الجبال -9
 .ـ2111

رة القاطعة في الظير دراسة الخصائص الكينماتيكية لطرق أداء الرد بميا محمد سميماف: -01
، كمية التربية رسالة ماجستير غير منشورةلالعبي سالح الشيش، 

 .ـ0998 ،الرياضية، جامعة المنيا
11-Paul-I-Guane’k: Biomechanics in http://www.explorcspacenotdrugs,com 

                                Biomechanic,html;1999.      
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عبدالقادر أحمد إبراىيـ أشرؼ 
  ريو ابو السبلـ عبد محمد 1

 :البحث ومشكلة مقدمة

ف خمػػػػؽ اح سػػػػبحانة وتعػػػػالى اإلنسػػػػاف وفضػػػػمة عمػػػػى سػػػػائر مخموقاتػػػػو بالعقػػػػؿ الػػػػذى اسػػػػتطاع مػػػػ
خبللػػػة أف يػػػدرؾ نفسػػػػة ويػػػدرؾ المجتمػػػػع الػػػذى يعػػػيش فيػػػػو ومػػػف ثػػػػـ كػػػاف عميػػػو أف يتعامػػػػؿ مػػػع أشػػػػياء 
وموضػػػوعات كثيػػػرة ذات طبيعػػػة اجتماعيػػػػة ومػػػف ىنػػػا كػػػػاف البػػػد مػػػف نمػػػو مجموعػػػػة مػػػف الميػػػارات التػػػػى 
تسػػػاعده عمػػػى إدارؾ عبلقاتػػػو مػػػع اآلخػػػريف والتعػػػاطؼ معيػػػـ لزيػػػادة كفػػػاءة التفاعػػػؿ االجتمػػػاعى وىػػػذا مػػػا 

 حققة الذكاء الوجدانى.ي
ولقػػػػد تناولػػػػت نظريػػػػة الػػػػذكاء المتعػػػػدد جانبػػػػًا مػػػػف جوانػػػػب الحيػػػػاة النفسػػػػية وىػػػػو العػػػػالـ الػػػػداخمى 
لمفػػػرد بمػػػا يتضػػػمنو مػػػف عمميػػػات تقيػػػيـ لمشػػػاعرة ودوافعػػػة وانفعاالتػػػو وقدرتػػػو عمػػػى التعامػػػؿ مػػػع العػػػالـ مػػػف 

)المغػػػة والمنطػػػؽ الرياضػػػى  حولػػػة وذلػػػؾ خػػػبلؿ سػػػبعة طػػػرؽ أطمػػػؽ عمييػػػا ذكػػػاءات اإلنسػػػاف السػػػبعة ىػػػى
وتقػػػػدير وتمثيػػػػؿ الفراغػػػػات والتفكيػػػػر الموسػػػػيقى واسػػػػتخداـ الميػػػػارات الجسػػػػمية فػػػػى حػػػػؿ المشػػػػكبلت وفيػػػػـ 

 (45: 5اإلنساف لنفسو وفيـ اإلنساف لآلخريف(. )
أف نمػػػػوذج الػػػػذكاء الوجػػػػدانى كقػػػػدرة ينطمػػػػؽ مػػػػف فكػػػػرة أف  MAYER ET , 2001ويػػػػذكر 

عبلقػػػات )والنمػػػاذج األخػػػرى كػػػذلؾ تركػػػز عمػػػى مكػػػوف عبلقػػػات الفػػػرد االنفعػػػاالت تتضػػػمف معمومػػػات عػػػف ال
بػػػػاآلخريف وباألشػػػػياء( ولكػػػػف الميػػػػـ مػػػػػف وجيػػػػة نظػػػػر ىػػػػذا النمػػػػػوذج ىػػػػو المعمومػػػػات المرتبطػػػػة بيػػػػػذه 
العبلقػػػات وىػػػذه العبلقػػػات تتصػػػؼ بأنيػػػا واقعيػػػة وقابمػػػة لمتػػػذكر والتخيػػػؿ حيػػػث تتكػػػوف تمػػػؾ العبلقػػػات مػػػف 

الوجػػػدانى وبالتػػػالى يتمثػػػؿ الػػػذكاء الوجػػػدانى كقػػػدرة فػػػى " القػػػدرة عمػػػى  مجموعػػػة مػػػف الػػػدالالت ذات الطػػػابع
تػػػػذكر معنػػػػى االنفعػػػػاالت والعبلقػػػػات بينيػػػػا واسػػػػتخداـ تمػػػػؾ االنفعػػػػاالت كأسػػػػاس معرفػػػػى لبلسػػػػتدالؿ وحػػػػؿ 

أكثػػػػر مػػػػف ذلػػػػؾ اسػػػػتخداـ ىػػػػذه االنفعػػػػاالت فػػػػى تحسػػػػيف الوظػػػػائؼ المعرفيػػػػة ، وكػػػػذلؾ يػػػػذكر  المشػػػػكبلت
MAYER, 2000 ذكاء الوجػػػادنى كقػػػدرة ظيػػػر مػػػف خػػػبلؿ البحػػػوث والدراسػػػات فػػػى مجػػػاؿ أف مفيػػػـو الػػػ

المعرفػػػة واالنفعػػػاالت والتػػػى تيػػػتـ بصػػػفة خاصػػػة بكيفيػػػة االنفعػػػاالت لمتفكيػػػر والعكػػػس فاالنفعػػػاالت والػػػذكاء 
 يمكف أف يمتزجا لتكويف منظومة تجييز ومعالجة أكثر فاعمية.

كاء المعيػػػػود يتضػػػػمف مجموعػػػػة مػػػػف ويوصػػػؼ الػػػػذكاء الوجػػػػدانى كقػػػػدرة بأنػػػو نػػػػوع مػػػػف أنػػػػواع الػػػذ
القػػػػدرات تسػػػػيـ بصػػػػفة عامػػػػو فػػػػى التفكيػػػػر المنطقػػػػى وتػػػػرتبط بالقػػػػدرة العقميػػػػة العامػػػػو وتنػػػػتظـ ىرميػػػػًا مػػػػف 
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العمميػػػات النفسػػػية األساسػػػية إلػػػى العمميػػػات األكثػػػر تعقيػػػدًأ أو تركيبػػػًا ومػػػف المفتػػػرض أنيػػػا تنمػػػو وتتطػػػور 
 &GARDNERمػػػو وتطػػػور القػػػدرات العقميػػػة المتبمػػػرة او المكتسػػػبة )بتطػػػور العمػػػر والخبػػػرة بطريقػػػة تتشػػػابة كثيػػػرًا مػػػع ن

STOUGH,2002  وكػػػػذلؾ تسػػػػتقؿ عػػػػف سػػػػمات الشخصػػػػية وعػػػػف تفضػػػػيبلت السػػػػموؾ فمعػػػػامبلت ارتبػػػػاط ىػػػػذه العمميػػػػات )
 , BASTIAN ET AL , 2005الفرعيػػػة بسػػػمات الشخصػػػية ضػػػعيفة بينمػػػا ارتباطيػػػا بالقػػػدرة العامػػػو متوسػػػطة )

CARUSO ET SL 2002.) 
عمػػى أف الػػذكاء الوجػػدانى كقػػدرة يمكػػف قياسػػة MAYER, ET AL 2000, 408 CONTE 2005  يؤكػػدو 

بمقػػػػاييس التقػػػػدير الػػػػذاتى وبصػػػػفة خاصػػػػة اإلدارؾ االنفعػػػػالى واسػػػػتخداـ االنفعػػػػاالت وضػػػػبط وتنظػػػػيـ االنفعػػػػاالت والتعػػػػاطؼ 
 والتػػػى أكػػػدت EXTREMERA & FERNANDEZ- BERROCAL 2005وىػػػو مػػػا أثبتتػػػو نتػػػائج دراسػػػة 

عمػػػى كفػػػاءة المقػػػاييس التػػػى تقػػػـو عمػػػى أسػػػموب التقػػػدير الػػػذاتى فػػػى قيػػػاس الػػػذكاء الوجػػػدانى كقػػػدرة حيػػػث أثبتػػػت نتائجيػػػا 
تمػػػايز مػػػا يقػػػاس ىػػػذه المقػػػاييس عػػػف سػػػمات الشخصػػػية وكػػػذلؾ القػػػدرة التنبئيػػػة لمثػػػؿ ىػػػذه المقػػػاييس بعػػػد عػػػزؿ أو ضػػػبط 

 تأثير سمات الشخصية.
االىتمػػػاـ بمفيػػػوـ الػػػذكاء الوجػػػدانى قػػػد يرجػػػع إلػػػى سػػػببيف أف زيػػػادة  AUSTIN ET AL , 2005ويػػػذكر 

األوؿ يكمػػػف فػػػى فكػػػػرة اخػػػتبلؼ األفػػػػراد فػػػى الميػػػارات االنفعاليػػػػة القابمػػػة لمقيػػػػاس والتػػػى تعػػػد مػػػػف األفكػػػار اليامػػػػو فػػػى حػػػػد 
ييس ذاتيػػػا فيػػػى تعػػػد أذانػػػًا بفػػػتح منطقػػػة جديػػػدة تمامػػػًا فػػػى مجػػػاؿ الفػػػروؽ الفرديػػػة لػػػـ يػػػتـ تغطيتيػػػا بعػػػد مػػػف خػػػبلؿ المقػػػا

المعيػػػػودة لمػػػػذكاء والشخصػػػػية ، وثانييمػػػػا أىميػػػػة النتػػػػائج المتوقعػػػػة مػػػػف الناحيػػػػة النظريػػػػة عػػػػف ارتبػػػػاط الػػػػذكاء الوجػػػػدانى 
بمػػػػػدى كبيػػػػػر مػػػػػف المتغيػػػػػرات ذات األىميػػػػػة فالميػػػػػارات االجتماعيػػػػػة لػػػػػدى مرتفعػػػػػى الػػػػػذكاء الوجػػػػػدانى يتوقػػػػػع أف تػػػػػرتبط 

اخػػػؿ الشػػػخص كجػػػزء مػػػف الػػػذكاء الوجػػػدانى مثػػػؿ تنظػػػيـ المػػػزاج بالمواطنػػػة الصػػػالحة والعبلقػػػات الشخصػػػية بينمػػػا ميػػػارات د
 يتوقع أف ترتبط بإرتفاع مستوى الرضا وانخفاض مستوى الضغوط والقمؽ.

ونتيجػػػػة لبلىتمػػػػاـ المتزايػػػػد بمفيػػػػوـ الػػػػذكاء الوجػػػػدانى ظيػػػػرت العديػػػػد مػػػػف النمػػػػاذج التػػػػى تتبػػػػايف فػػػػى تفسػػػػيرىا 
لعديػػػػد مػػػػف المقػػػػاييس التػػػػى تسػػػػتخدـ فػػػػى قيػػػػاس بنيػػػػة الػػػػذكاء ورؤيتيػػػػا ليػػػػذا المفيػػػػـو وفػػػػى ضػػػػوء تمػػػػؾ النمػػػػاذج ظيػػػػرت ا

الوجػػػدانى وأظيػػػرت نتػػػائج الدراسػػػات والبحػػػوث فػػػى ىػػػذا المجػػػاؿ أف مػػػا يقػػػاس بواسػػػطة بعػػػذ ىػػػذه المقػػػاييس يتػػػداخؿ مػػػع مػػػا 
مػػػػا يقػػػػاس بمقػػػػاييس سػػػػمات الشخصػػػػية عػػػػف مػػػػا يقػػػػاس بمقػػػػاييس الشخصػػػػية وأصػػػػبحت ىػػػػذه المشػػػػكمة مػػػػف القضػػػػايات 

 دراسة الذكاء الوجدانى. المعقدة واليامة فى
وبنمػػػو الفػػػرد وتطػػػورة تتطػػػور لديػػػة ردود الفعػػػؿ االنفعاليػػػة وتتواكػػػب مػػػع أفكػػػارة المركبػػػة الناتجػػػة عػػػف ذلػػػؾ التطػػػور 
حتػػػػى تسػػػػاعده فػػػػى تطػػػػوير طػػػػرؽ أكثػػػػر منطقيػػػػة ألداء وظائفػػػػة الحيويػػػػة فػػػػى الحيػػػػاة ولػػػػذلؾ تفتػػػػرض معظػػػػـ نمػػػػاذج الػػػػذكاء 

ومعالجػػػة المعمومػػػات االنفعاليػػػة مػػػف أىػػػـ المنبئػػػات بػػػالفروؽ الفرديػػػة فػػػى نجػػػاح  الوجػػػدانى أف الفػػػروؽ الفرديػػػة فػػػى تجييػػػز
 األفراد فى العديد مف جوانب الحياة.

ويتضػػػمف الػػػذكاء الوجػػػدانى حػػػؿ المشػػػكبلت االنفعاليػػػة وفػػػى سػػػبيؿ تحقيػػػؽ ذلػػػؾ البػػػد وأف يكػػػوف لػػػدى الفػػػرد وعيػػػًا 
ت اآلخػػػػػريف فالقػػػػػدرة عمػػػػػى إدراؾ االنفعػػػػػاالت تعػػػػػد العمميػػػػػة بإنفعاالتػػػػػو وقػػػػػدرة عاليػػػػػة عمػػػػػى إدارؾ ىػػػػػذه االنفعػػػػػاالت وانفعػػػػػاال

المركزيػػػػة والحيويػػػػة لمػػػػذكاء الوجػػػػدانى فبػػػػدوف القػػػػدرة عمػػػػى إدارؾ االنفعػػػػاالت الذاتيػػػػة والخاصػػػػة بػػػػاآلخريف مػػػػف المحتمػػػػؿ أف 
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الى تػػػأثيرات يفقػػػد األفػػػراد أو يصػػػبحوا أقػػػؿ قػػػدرة عمػػػى التعػػػاطؼ والفيػػػـ تجػػػاة اآلخػػػريف وىػػػو مػػػا يعنػػػى أف لبعػػػد اإلدارؾ االنفعػػػ
 مباشرة فى األبعاد اآلخرى لمذكاء الوجدانى وأف تأثيرة فى النواتج أو العمميات السموكية قد يكوف تأثير مباشر.

وتحػػػػاوؿ الدراسػػػػة الحاليػػػػة التحقػػػػؽ مػػػػف مػػػػدى صػػػػحة أفتػػػػراض أف الػػػػذكاء الوجػػػػدانى أىميػػػػة فػػػػى إنتقػػػػاء السػػػػباحيف 
لحاليػػػة فػػػى التأكػػػد مػػػف صػػػحة االفتراضػػػات القػػػائـ عمييػػػا نمػػػوذج مػػػف منظػػػور نفسػػػى وىػػػو مػػػا يمثػػػؿ أىميػػػة نظريػػػة لمدراسػػػة ا

الػػػػذكاء الوجػػػػدانى كقػػػػدرة وكػػػػذلؾ تسػػػػيـ الدراسػػػػة الحاليػػػػة فػػػػى التأكػػػػد مػػػػف مػػػػدى صػػػػبلحية المقيػػػػاس عمػػػػى أسػػػػموب التقػػػػدير 
 الذاتى فى قياس الذكاء الوجدانى كقدرة.

 
 يصطهحاث انبحث:

 الذكاء الوجدانى:
لموجػػػػػداف والػػػػػذى بػػػػػدورة ييسػػػػػر عمميػػػػػة التفكيػػػػػر والفيػػػػػـ الػػػػػدقيؽ لطبيعػػػػػة  " القػػػػػدرة عمػػػػػى قيػػػػػاس اإلدارؾ الػػػػػدقيؽ

دارة الوجداف ". )  ( 059:  08الوجداف وا 
 أهداف انبحث:

 التعرؼ عمى بصمة الذكاء الوجدانى لدى سباحى الحرة. -2

 التعرؼ عمى بصمة الذكاء الوجدانى لدى سباحى الظير. -1

 ر.التعرؼ عمى بصمة الذكاء الوجدانى لدى سباحى الصد -1

 التعرؼ عمى بصمة الذكاء الوجدانى لدى سباحى الفراشة. -1
 

 تظاؤالث انبحث:

 ما ىى بصمة الذكاء الوجدانى لسباحة الحرة. -2

 ماىى بصمة الذكاء الوجدانى لدى سباحى الظير. -1

 ما ىى بصمة الذكاء الوجدانى لدى سباحى الصدر. -1

 ما ىى بصمة الذكاء الوجدانى لدى سباحى الفراشة. -1

 زتبطت:اندراطاث انً

وىػػػػدفت إلػػػػى كشػػػػؼ عػػػػف العبلقػػػػة بػػػػيف الػػػػذكاء الوجػػػػدانى كسػػػػمة وسػػػػوء  PAKER ET AL.,2001دراسػػػػة 
 32إنػػػػاث بكنػػػػدا متوسػػػػط أعمػػػػارىـ  415ذكػػػػور و 329( فػػػػرد مػػػػنيـ 734التوافػػػػؽ االنفعػػػػالى وتكونػػػػت عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف )

كاء الوجػػػػدانى وأشػػػارت نتائجيػػػا إلػػػػى أوف " فػػػى قيػػػاس الػػػذ –سػػػنو وتػػػـ اسػػػتخداـ قائمػػػػة معامػػػؿ االنفعاليػػػة لػػػػ " بػػػػار  53: 
أف اإلنػػػػاث أقػػػػؿ مػػػػف الػػػػذكور فػػػػى االضػػػػطرابات االنفعاليػػػػة وكػػػػذلؾ وجػػػػود فػػػػروؽ بػػػػيف الػػػػذكور واإلنػػػػاث فػػػػى الدرجػػػػة الكميػػػػة 
لمػػػػذكاء الوجػػػػدانى وبعػػػػد الػػػػذكاء الشخصػػػػى لصػػػػالح اإلنػػػػاث وارتبػػػػاط الػػػػذكاء الوجػػػػدانى وأبعػػػػادة الفرعيػػػػة بػػػػالتوافؽ االنفعػػػػالى 

 لدى الفرد.
والتػػػػى تناولػػػػت الػػػػذكاء الوجػػػػدانى كعامػػػػؿ ميػػػػـ لمنجػػػػاح والتكيػػػػؼ فػػػػى الحيػػػػاة لػػػػدى  SIOBERG 2001 دراسػػػػة

سػػػنو ومػػػف نتائجيػػػا أف الػػػذكاء الوجػػػدانى يػػػرتبط إيجابيػػػًا بػػػالتكيؼ  77:  22مجموعػػػة مػػػف العػػػامميف تتػػػراوح أعمػػػارىـ بػػػيف 
قػػػػؿ لمنجػػػػاح االقتصػػػػادى كمػػػػا يػػػػرتبط الػػػػذكاء والميػػػػارات االجتماعيػػػػة وأف األفػػػػراد مرتفعػػػػى الػػػػذكاء الوجػػػػدانى يعطػػػػوف اىتمػػػػاـ أ

 الوجدانى إيجابيًا باإلبداع والمثابرة فى مواجية الفشؿ وتقدير الذات.
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وىػػػػدفت إلػػػػى معرفػػػػة بػػػػيف الػػػػذكاء الوجػػػػدانى كقػػػػدرة كمػػػػا  ENGELBERG & SIOBERG 2004دراسػػػة 
ى عينػػػو مػػػف طػػػبلب الجامعػػػة وتػػػـ يقػػػاس بمقػػػاييس التقػػػدير الػػػذاتى ومقػػػاييس األداء األقصػػػى وبػػػيف التوافػػػؽ االجتمػػػاعى لػػػد

ـ لقيػػػػاس الػػػػذكاء الوجػػػػػدانى كقػػػػدرة بأسػػػػػموب التقػػػػدير الػػػػػذاتى 0998فػػػػػى  SCHUTTE ET ALاسػػػػتخداـ مقيػػػػاس 
وأشػػػػارت الدراسػػػػة فػػػػى  2110فػػػػى  SIOBERGواسػػػػتخداـ مقيػػػػاس لمػػػػذكاء االنفعػػػػالى بأسػػػػموب األداء األقصػػػػى مػػػػف إعػػػػداد 

عى والػػػػذكاء الوجػػػػدانى كقػػػػدرة كمػػػػا يقػػػػاس بمقػػػػاييس األداء األقصػػػػى بعػػػػض نتائجيػػػػا إلػػػػى أف العبلقػػػػة بػػػػيف التوافػػػػؽ االجتمػػػػا
غيػػػر دالػػػة إحصػػػائيًا بينمػػػا كانػػػت العبلقػػػة بػػػيف التوافػػػؽ االجتمػػػاعى والػػػذكاء الوجػػػدانى كقػػػدرة كمػػػا يقػػػاس بمقػػػاييس التقػػػدير 

 الذاتى عبلقة موجبة دالة إحصائيًا.
قػػػة اإلنجػػػاز األكػػػاديمى وىػػػدفت إلػػػى المقارنػػػة بػػػيف عبل O CONNOR JR. & LITTLE 2003دراسػػػة 

" MSCEITأوف " والػػػذكاء الوجػػػدانى كقػػػدرة كمػػػا يقػػػاس بمقيػػػاس "  –بالػػػذكاء الوجػػػدانى كسػػػمة كمػػػا يقػػػاس بقائمػػػة " بػػػار 
لػػػػدى طػػػػبلب الجامعػػػػة واسػػػػتخدـ المعػػػػدؿ التراكمػػػػى لمػػػػدرجات  MAYER , SALOVEY , CARUSOمػػػػف إعػػػػداد 

اإلنجػػػػاز األكػػػػاديمى بالقػػػػدرة العقميػػػػة العامػػػػو وببعػػػػد االسػػػػتدالؿ " كمؤشػػػػر لئلنجػػػػاز األكػػػػاديمى وأشػػػػارت نتائجيػػػػا إلػػػػى ارتبػػػػاط 
" مػػػف سػػػمات الشخصػػػية وبخصػػػوص الػػػذكاء الوجػػػدانى جػػػاءت النتػػػائج عمػػػى عكػػػس مػػػا ىػػػو متوقػػػع فقػػػد ارتبطػػػت  Bالعامػػػؿ 

دارة 1.206( وبعػػػػػد الػػػػػذكاء داخػػػػػؿ الشػػػػػخص )1.233الدرجػػػػػة الكميػػػػػة لمػػػػػذكاء الوجػػػػػدانى كسػػػػػمة باإلنجػػػػػاز األكػػػػػاديمى ) ( وا 
( بينمػػػػػا لػػػػػـ تػػػػػرتبط الدرجػػػػػة الكميػػػػػة لمػػػػػذكاء الوجػػػػػدانى كقػػػػػدرة باإلنجػػػػػاز األكػػػػػاديمى وأرتػػػػػبط بعػػػػػد الفيػػػػػـ 1.293غوط )الضػػػػػ

 (1.227االنفعالى باإلنجاز األكاديمى وكانت قيمة معامؿ االرتباط مساوية )
ىػػػدفت إلػػى الكشػػػؼ عػػف العبلقػػػة بػػيف الػػػذكاء الوجػػدانى كسػػػمة واإلنجػػػاز  PARKER ET AL., 2004دراسػػة 

ألكػػػاديمى وكػػػذلؾ إلػػػى معرفػػػة التطػػػورات النمائيػػػة فػػػى الػػػذكاء الوجػػػدانى وأبعػػػادة الفرعيػػػة لػػػدى التبلميػػػذ مػػػف الصػػػؼ التاسػػػع ا
وحتػػػػى الصػػػػؼ الثػػػػانى عشػػػػر وأشػػػػارت بعػػػػض نتائجيػػػػا إلػػػػى ارتبػػػػاط اإلنجػػػػاز االكػػػػاديمى بالػػػػذكاء الوجػػػػدانى وأبعػػػػادة الفرعيػػػػة 

لػػػى وجػػػود فػػػروؽ بػػػيف الػػػذكور واإلنػػػاث فػػػى الػػػذكاء داخػػػؿ الشػػػخص والػػػذكاء االجتمػػػاعى لصػػػالح اإلنػػػاث وفػػػى القػػػدرة عمػػػى  وا 
التوافػػػػؽ لصػػػػالح الػػػػذكور وكانػػػػت ىنػػػػاؾ فػػػػروؽ بػػػػيف الصػػػػفوؼ الدراسػػػػية فػػػػى الػػػػذكاء داخػػػػؿ الشػػػػخص والػػػػذكاء االجتمػػػػاعى 
دارة الضػػػػػغوط وفػػػػػى الدرجػػػػػة الكميػػػػػة فػػػػػى الػػػػػذكاء الوجػػػػػدانى وأشػػػػػارت المقارنػػػػػات المتعػػػػػددة بػػػػػيف  والقػػػػػدرة عمػػػػػى التوافػػػػػؽ وا 

عػػػػات إلػػػػى أف مجموعػػػػة الصػػػػؼ التاسػػػػع كانػػػػت أقػػػػؿ المجموعػػػػات فػػػػى الػػػػذكاء الشخصػػػػى والػػػػذكاء بػػػػيف ألشػػػػخاص المجمو 
دارة الضغوط.           والدرجة الكمية والقدرة عمى التوافؽ وا 

 

 إجزاءاث انبحث:

 :منيج البحث

جراءتو نظرًا لمبلئمتو لطبيعة البحث.  استخدـ الباحث المنيج الوصفى بخطواتو وا 

 ة البحث األساسيةاواًل :عين

تػػػػػػػـ اختيػػػػػػػار عينػػػػػػػة البحػػػػػػػث بطريقػػػػػػػة عمديػػػػػػػة مػػػػػػػف السػػػػػػػباحيف المشػػػػػػػتركيف فػػػػػػػى بطولػػػػػػػة الجميوريػػػػػػػة فػػػػػػػى 
ـ والحاصػػػػػػػػػميف عمػػػػػػػػػى المركػػػػػػػػػز األوؿ والثػػػػػػػػػانى والثالػػػػػػػػػث فػػػػػػػػػى 04/00/2101ـ إلػػػػػػػػػى 00/2101/ 01الفتػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػف 
 –لصػػػػػػػػػدر ا –الظيػػػػػػػػػر  –متػػػػػػػػػر ( لطػػػػػػػػػرؽ السػػػػػػػػػباحة األربعػػػػػػػػػة )الحػػػػػػػػػرة  211متػػػػػػػػػر ،  011متػػػػػػػػػر ، 51سػػػػػػػػػابقات ) 

 ( يوضح وصؼ عينة البحث.  0( سنة والجدوؿ رقـ )08،  07،  06الفراشة( لممراحؿ السنية )
 

 (0جدوؿ )
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 وصؼ عينو البحث
 المجموع الفراشة الصدر الظير الحرة

27 27 27 27 018 
 

 
 ثانيًا : عينة البحث االستطبلعية:

يف المشػػػػػػتركيف فػػػػػػى بطولػػػػػػة منطقػػػػػػة تػػػػػػـ اختيػػػػػػار عينػػػػػػة البحػػػػػػث االسػػػػػػتطبلعية بطريقػػػػػػة عمديػػػػػػة مػػػػػػف السػػػػػػباح
متػػػػر،  51الحاصػػػػميف عمػػػػى المراكػػػػز األولػػػػى فػػػػى سػػػػباقات )  2101/ 2/01إلػػػػى  2101/ 31/9االسػػػػكندرية فػػػػى الفتػػػػرة 

( يوضػػػػح وصػػػػؼ عينػػػػة 2فراشػػػػة( وجػػػػدوؿ ) –صػػػػدر  –ظيػػػػر  –متػػػػر( لطػػػػرؽ السػػػػباحة األربعػػػػة )حػػػػرة  211متػػػػر،  011
 البحث االستطبلعية

 (2جدوؿ )
 االستطبلعيةوصؼ عينة التجربة 

 المجموع الفراشة الصدر الظير الحرة

9 9 9 9 36 
 
 

 
 أدواث انقياص:

 مقياس الذكاء الوجدانى لباروف -

 وصف انًقياص :

 االمصدر : 
BAR – ON ,R .(2004). THE BAR – ON EMOTIONAL QUOTIENT INVENTORY (EQ-I): 
RATIONALE, DESCRIPTION, AND SUMMARY OF PSYCHOMETRIC PROPERITES. IN 
GLENN GEHER (ED.), MEASURING EMOTIONAL INTELLIGENCE: COMMON GROUND 
AND CONTROVERSY.HAUPPAUGE,NY: NOVASCIENCE PUBLISHERS,PP.111-142 

 انهدف يٍ انًقياص :

 التعرؼ عمى الذكاء الوجدانى لدى السباحيف.
 
 
 

 : يكىَاث انًقياص
 مى النحو التالى:(  محور وىى ع05يتكوف المقياس مف )
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 مفتاح التصحيح:
ينػػػػػػػػدرج المقيػػػػػػػػاس تحػػػػػػػػت المقيػػػػػػػػاس الخماسػػػػػػػػى  بدرجػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػرة جػػػػػػػػدًا )خمػػػػػػػػس درجػػػػػػػػات( ، بدرجػػػػػػػػة كبيػػػػػػػػرة 
)أربػػػػػػػع درجػػػػػػػات( ، بدرجػػػػػػػة متوسػػػػػػػطة )ثػػػػػػػبلث درجػػػػػػػات( ، بدرجػػػػػػػة قميمػػػػػػػة )درجتػػػػػػػاف( ، بدرجػػػػػػػة قميمػػػػػػػة جػػػػػػػدًا ) درجػػػػػػػة 

 واحدة(.
 العممية لممقياس:المعامبلت 

 أواًل: الصدؽ:
تػػػػـ حسػػػػاب قيمػػػػة معامػػػػؿ االرتبػػػػاط بػػػػيف درجػػػػة كػػػػؿ عبػػػػارة عمػػػػى حػػػػدة بكػػػػؿ محػػػػور والدرجػػػػة الكميػػػػة ليػػػػذا المحػػػػور 

 (.3وذلؾ عمى عينة البحث  االستطبلعية وكانت النتائج كما فى الجدوؿ رقـ )

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 (   3جدوؿ )  
 كؿ محور بالدرجة الكمية لممحور معامؿ ارتباط درجة كؿ عبارة مف عبارات
 36ف=

 انبعد و
رقى 

 انعبارة
يعايم 
 االرتباط

 انبعد و
رقى 

 انعبارة
يعايم 
 االرتباط

 الوعى الذاتى العاطفى 0

0 1.422** 

 حؿ المشكبلت 9

9 1.769** 

06 1.867** 24 1.574** 

30 1.387* 39 1.825** 

46 1.387* 54 1.416* 

 تأكيد الذات 2

2 1.631** 

 اختبار الواقع 01

01 1.511** 

07 1.514** 25 1.647** 

32 1.567** 41 1.616** 

47 1.378* 55 1.616** 

 تقدير الذات 3

3 1.511** 

 المرونة 00

00 1.470** 

08 1.333* 26 1.448** 

33 1.765** 40 1.577** 

48 1.574** 56 1.661** 

 **1.580 02 التسامح 02 **1.436 4 لذاتتحقيؽ ا 4



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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09 1.436** 27 1.616** 

34 1.655** 42 1.728** 

48 1.546** 57 1.664** 

 استقبلال الذات 5

5 1.533** 

 التحكـ فى الذات 03

03 1.448** 

21 1.641** 28 1.441** 

35 1.437** 43 1.482** 

51 1.764** 58 1.694** 

 اإلحساس العاطفى 6

6 1.376* 

 السعادة 04

04 1.507** 

20 1.764** 29 1.735** 

36 1.376* 44 1.669** 

50 1.764** 59 1.588** 

 العبلقات بيف االشخاص 7

7 1.667** 

 التفاؤؿ 05

05 1.531** 

22 1.444** 31 1.538** 

37 1.709** 45 1.631** 

52 1.709** 61 1.426** 

 المسئولية االجتماعية 8

8 1.556**  

23 1.825** 

38 1.868** 

53 1.825** 

 1.325= 1.15* قيمة )ر( الجدولية عند مستوى 
 1.408= 1.10* قيمة )ر(  الجدولية عند مستوى 

 1.10مسػػػػتوى  ( أف جميػػػػع قػػػػيـ معػػػػامبلت االرتبػػػػاط لجميػػػػع العبػػػػارات دالػػػػة إحصػػػػائيًا عنػػػػد3يتضػػػػح مػػػػف جػػػػدوؿ )
وقػػػػد بمػػػػغ أعمػػػػى  1.15( داؿ إحصػػػػائيًا عنػػػػد مسػػػػتوى 54، 36،  6، 47، 46،  30فيمػػػػا عػػػػدا معامػػػػؿ ارتبػػػػاط العبػػػػارات )

(  وىػػػذا يػػػدؿ 08( عنػػػد العبػػػارة رقػػػـ )1.333( وبمػػػغ أدنػػػى معامػػػؿ ارتبػػػاط )38( عنػػػد العبػػػارة رقػػػـ )1.868معامػػػؿ ارتبػػػاط )
 ات.عمى توافر صدؽ االتساؽ الداخمى لجميع العبار 

 
 

 ثانيُا: الثبات :
 (4جدوؿ )

 معامؿ ثبات مقياس الذكاء الوجدانى بإستخداـ معامؿ الفا كرونباخ
 36ف=

 يعايم انفا االبعاد و

 **02111 اٌٛػٝ اٌزاذٝ اٌؼاطفٝ 2

 **02111 ذاو١ذ اٌزاخ 1

 **02111 ذمذ٠ش اٌزاخ 1

 **02111 ذؽم١ك اٌزاخ 1

 **02120 اعرمالي اٌزاخ 1

 **02121 اٌؼاطفٝاالؼغاط  1

 **02111 اٌؼاللاخ ت١ٓ اال خا  1



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 **02111 اٌّغ ١ٌٛح االظرّاػ١ح 1

 **02121 ؼً اٌّشىالخ 1

 **02112 اخرثاس اٌٛالغ 20

 **02110 اٌّشٚٔح 22

 **02111 اٌرغاِػ 21

 **02111 اٌرؽىُ فٝ اٌزاخ 21

 **02111 اٌغؼادج 21

 **02111 اٌرفاؤي 21
 

 1.325= 1.15ية عند مستوى * قيمة )ر( الجدول
 1.408= 1.10* قيمة )ر( الجدولية عند مستوى 

 انًعانجاث اإلحصائيت :

 تـ تحميؿ البيانات المستخمصة مف ىذا البحث وفقًا لؤلساليب اإلحصائية التالية:
 المتوسط الحسابى. -

 الوسيط. -

 االلتواء. -

 معامؿ الفا كرونباخ. -

 االنحراؼ المعيارى. -

 بيرسوف.معامؿ االرتباط لػ  -
 

 عزض انُتائج ويُاقشتها:

 (5جدوؿ )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوسيط وااللتواء

 لمقياس الذكاء الوجدانى لبلعبى سباحة الحرة 
 27ف=

 االبعاد و
انًتىطط 

 انحظابً

االَحزاف 

 انًعياري
 االنتىاء انىطيط

 12202 21200 02121 212011 اٌٛػٝ اٌزاذٝ اٌؼاطفٝ 2

 22110 21200 22011 212121 ذاو١ذ اٌزاخ 1

 02111 21200 02110 212111 ذمذ٠ش اٌزاخ 1

 12121 21200 22111 212112 ذؽم١ك اٌزاخ 1

 02111 21200 02111 212011 اعرمالي اٌزاخ 1

 22211 21200 02111 212011 االؼغاط اٌؼاطفٝ 1

 22112 1200 02111 12111 اٌؼاللاخ ت١ٓ اال خا  1

 22111 21200 02111 212111 اٌّغ ١ٌٛح االظرّاػ١ح 1

 22111 21200 02111 212111 ؼً اٌّشىالخ 1

 02111 21200 02112 212111 اخرثاس اٌٛالغ 20

 02121 21200 02111 212121 اٌّشٚٔح 22

 22211 21200 02111 212111 اٌرغاِػ 21

 22211 21200 02111 212111 اٌرؽىُ فٝ اٌزاخ 21

 02111 21200 02111 212111 ؼادجاٌغ 21



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 22020 21200 02111 212111 اٌرفاؤي 21

 

( أف قػػػػػيـ االنحرافػػػػػات المعياريػػػػػة أقػػػػػؿ مػػػػػف قػػػػػيـ المتوسػػػػػطات الحسػػػػػابية وأف جميػػػػػع قػػػػػيـ 5يتضػػػػػح مػػػػػف جػػػػػدوؿ )
بة ( ممػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى أف عينػػػػة البحػػػػث تمثػػػػؿ مجتمعػػػػًا اعتػػػػداليًا متجانسػػػػًا بالنسػػػػ3)±معػػػػامبلت االلتػػػػواء قػػػػد انحصػػػػرت بػػػػيف 

( كأقػػػػؿ 7.296( كػػػػأعمى قيمػػػػة ، )08.480ألبعػػػػاد المقيػػػػاس قيػػػػد البحػػػػث حيػػػػث ينحصػػػػر المتوسػػػػط الحسػػػػابى مػػػػا بػػػػيف )
 قيمة.

ويمكػػػػف ترتيػػػػب أبعػػػػاد مقيػػػػاس ضػػػػغوط المنافسػػػػة لبلعبػػػػى سػػػػباحة الحػػػػرة حسػػػػب درجػػػػة األىميػػػػة وذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػبلؿ 
 المتوسط الحسابى لتكرار استجابات البلعبيف كما يمى:

 
 التحكـ فى الذات -1 ؽ الذاتتحقي -1 تاكيد الذات -2

 المرونة -1 السعادة -1 تقدير الذات -1

 حؿ المشكبلت -1 المسئولية االجتماعية  -1 التسامح -1

 العبلقات بيف األشخاص -02 الوعى الذاتى العاطفى -00 التفاؤؿ -01

 اإلحساس العاطفى -05 اختبار الواقع -04 استقبلؿ الذات -03
 

اس لسػػػػباحى الحػػػػرة يتمثػػػػؿ فػػػػى البعػػػػد أألوؿ) تأكيػػػػد الػػػػذات( حيػػػػث ومػػػػف المبلحػػػػظ أف أىػػػػـ ثػػػػبلث أبعػػػػاد فػػػػى المقيػػػػ
ختبلفػػػة فػػػى الػػػرأى معيػػػـ  خبػػػار اآلخػػػريف عػػػف مػػػدى غضػػػبو مػػػنيـ وا  يسػػػتطيع السػػػباح فػػػى التعبيػػػر عػػػف أفكػػػاره لؤلخػػػريف وا 
والتعبيػػػر عمػػػا بداخمػػػة بصػػػدؽ أمػػػػا البعػػػد الثػػػانى )تحقيػػػؽ الػػػػذات( حيػػػث يسػػػاعد فػػػى االسػػػػتفادة مػػػف الحيػػػاة بقػػػدر اإلمكػػػػاف 

معرفػػػة اسػػػتغبلؿ الميػػػارات بشػػػكؿ جيػػػد واالسػػػتمتاع بيػػػا أمػػػا البعػػػد الثالػػػث )الػػػتحكـ فػػػى الػػػذات( يسػػػاعد فػػػى السػػػيطرة عمػػػى و 
 النفس عند الغضب والتوقؼ عند استخدـ الكبلـ بصوت عاؿ فى المناقشات وعدـ االندفاع عند حؿ المشكبلت. 

 (6جدوؿ )
 وااللتواء المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوسيط

 لمقياس الذكاء الوجدانى لبلعبى سباحة الصدر 
 27ف=

 االبعاد و
انًتىطط 

 انحظابً

االَحزاف 

 انًعياري
 االنتىاء انىطيط

 22110 21200 02111 212211 اٌٛػٝ اٌزاذٝ اٌؼاطفٝ 2

 12100 21200 22211 212111 ذاو١ذ اٌزاخ 1

 02122 21200 02111 212111 ذمذ٠ش اٌزاخ 1

 22211 21200 02111 212101 اٌزاخ ذؽم١ك 1

 02120 21200 02100 212111 اعرمالي اٌزاخ 1

 02010 21200 02101 212111 االؼغاط اٌؼاطفٝ 1

 22111 21200 02111 212111 اٌؼاللاخ ت١ٓ اال خا  1

 22011 21200 02111 212111 اٌّغ ١ٌٛح االظرّاػ١ح 1

 22111 21200 22211 212101 ؼً اٌّشىالخ 1

 02211 21200 02112 212111 اخرثاس اٌٛالغ 20



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

211 

 02111 21200 02112 212111 اٌّشٚٔح 22

 22112 21200 22211 212110 اٌرغاِػ 21

 22111 1200 02111 212110 اٌرؽىُ فٝ اٌزاخ 21

 22111 21200 02111 212111 اٌغؼادج 21

 22020 21200 02111 212111 اٌرفاؤي 21

 

قػػػػػيـ االنحرافػػػػػات المعياريػػػػػة أقػػػػػؿ مػػػػػف قػػػػػيـ المتوسػػػػػطات الحسػػػػػابية وأف جميػػػػػع قػػػػػيـ  ( أف6يتضػػػػػح مػػػػػف جػػػػػدوؿ )
( ممػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى أف عينػػػػة البحػػػػث تمثػػػػؿ مجتمعػػػػًا اعتػػػػداليًا متجانسػػػػًا بالنسػػػػبة 3)±معػػػػامبلت االلتػػػػواء قػػػػد انحصػػػػرت بػػػػيف 

( كأقػػػػؿ 212111( كػػػػأعمى قيمػػػػة ، )08.555ألبعػػػػاد المقيػػػػاس قيػػػػد البحػػػػث حيػػػػث ينحصػػػػر المتوسػػػػط الحسػػػػابى مػػػػا بػػػػيف )
 قيمة.

ويمكػػػف ترتيػػػب أبعػػػاد مقيػػػاس ضػػػغوط المنافسػػػة لبلعبػػػى سػػػباحة الصػػػدر حسػػػب درجػػػة األىميػػػة وذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ 
 المتوسط الحسابى لتكرار استجابات البلعبيف كما يمى:

 تقدير الذات -1 حؿ المشكبلت -1 تأكيد الذات -2

 التسامح -1 تحقيؽ الذات -1 التحكـ فى الذات -1

 حؿ المشكبلت -1 التفاؤؿ -1 السعادة -1

 العبلقات بيف األشخاص -02 الوعى الذاتى العاطفى -00 المرونة -01

 اإلحساس العاطفى -05 اختبار الواقع -04 استقبلؿ الذات -03

ومػػػف المبلحػػػظ أف أىػػػـ ثػػػبلث أبعػػػاد فػػػى المقيػػػاس لسػػػباحى الصػػػدر يتمثػػػؿ فػػػى البعػػػد أألوؿ) تأكيػػػد الػػػذات( حيػػػث 
ختبلفػػػة فػػػى الػػػرأى معيػػػـ يسػػػتطيع السػػػباح فػػػى التعبيػػػر عػػػف أفكػػػاره لؤلخػػػريف و  خبػػػار اآلخػػػريف عػػػف مػػػدى غضػػػبو مػػػنيـ وا  ا 

والتعبيػػػر عمػػػا بداخمػػػة بصػػػدؽ أمػػػا البعػػػد الثػػػانى )حػػػؿ المشػػػكبلت( حيػػػث يسػػػاعد السػػػباح فػػػى التغمػػػب عمػػػى الصػػػعوبات وجمػػػع 
عػػػد المعمومػػػات عنػػػد مواجيػػػة األوضػػػاع الصػػػعبة واإللمػػػاـ بالمحػػػاور المتعمقػػػة بيػػػا وذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ التفكيػػػر الجيػػػد أمػػػا الب

 الثالث )تقدير الذات( يساعد فى الثقة فى النفس واحتراـ الذات جيدًا مع مراجعة النفس. 
 (7جدوؿ )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوسيط وااللتواء 
 لمقياس الذكاء الوجدانى لبلعبى سباحة الظير

 27ف=

 االبعاد و
انًتىطط 

 انحظابً

االَحزاف 

 انًعياري
 نتىاءاال انىطيط

 02111 21200 02111 212111 اٌٛػٝ اٌزاذٝ اٌؼاطفٝ 2

 12121 21200 22111 212112 ذاو١ذ اٌزاخ 1

 22111 21200 22211 212111 ذمذ٠ش اٌزاخ 1

 22111 21200 22211 212110 ذؽم١ك اٌزاخ 1

 02111 21200 02121 212111 اعرمالي اٌزاخ 1

 22211 21200 02111 212101 االؼغاط اٌؼاطفٝ 1

 02111 21200 02111 212111 اٌؼاللاخ ت١ٓ اال خا  1

 22111 1200 02111 212111 اٌّغ ١ٌٛح االظرّاػ١ح 1

 22011 21200 02111 212011 ؼً اٌّشىالخ 1



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

100 

 02111 21200 02111 212211 اخرثاس اٌٛالغ 20

 22111 21200 02101 212111 اٌّشٚٔح 22

 02111 21200 02110 212111 اٌرغاِػ 21

 02111 21200 02121 212101 اٌرؽىُ فٝ اٌزاخ 21

 02111 21200 02100 212111 اٌغؼادج 21

 22101 21200 02110 212222 اٌرفاؤي 21

 
( أف قػػػػػيـ االنحرافػػػػػات المعياريػػػػػة أقػػػػػؿ مػػػػػف قػػػػػيـ المتوسػػػػػطات الحسػػػػػابية وأف جميػػػػػع قػػػػػيـ 7يتضػػػػػح مػػػػػف جػػػػػدوؿ )

عمػػػػى أف عينػػػػة البحػػػػث تمثػػػػؿ مجتمعػػػػًا اعتػػػػداليًا متجانسػػػػًا بالنسػػػػبة ( ممػػػػا يػػػػدؿ 3)±معػػػػامبلت االلتػػػػواء قػػػػد انحصػػػػرت بػػػػيف 
( كأقػػػػؿ 03.137( كػػػػأعمى قيمػػػػة ، )08.480ألبعػػػػاد المقيػػػػاس قيػػػػد البحػػػػث حيػػػػث ينحصػػػػر المتوسػػػػط الحسػػػػابى مػػػػا بػػػػيف )

 قيمة.
ويمكػػػف ترتيػػػب أبعػػػاد مقيػػػػاس ضػػػغوط المنافسػػػة لبلعبػػػى سػػػػباحة الظيػػػر حسػػػب درجػػػة األىميػػػػة وذلػػػؾ مػػػف خػػػػبلؿ 

 سابى لتكرار استجابات البلعبيف كما يمى:المتوسط الح
 

 التحكـ فى الذات -1 تحقيؽ الذات -1 تأكيد الذات -2

 المسئولية االجتماعية -1 تقدير الذات -1 السعادة -1

 اإلحساس العاطفى -1 الوعى الذاتى العاطفى -1 المرونة -1

 العبلقات بيف األشخاص -02 التسامح -00 التفاؤؿ -01

 حؿ المشكبلت -05 استقبلؿ الذات -04 اختبار الواقع -03
 

ومػػػػف المبلحػػػػظ أف أىػػػػـ ثػػػػبلث أبعػػػػاد فػػػػى المقيػػػػاس لسػػػػباحى الحػػػػرة يتمثػػػػؿ فػػػػى البعػػػػد أألوؿ) تأكيػػػػد الػػػػذات( حيػػػػث 
ختبلفػػػة فػػػى الػػػرأى معيػػػـ  خبػػػار اآلخػػػريف عػػػف مػػػدى غضػػػبو مػػػنيـ وا  يسػػػتطيع السػػػباح فػػػى التعبيػػػر عػػػف أفكػػػاره لؤلخػػػريف وا 

الػػػػذات( حيػػػث يسػػػاعد فػػػى االسػػػػتفادة مػػػف الحيػػػاة بقػػػدر اإلمكػػػػاف  والتعبيػػػر عمػػػا بداخمػػػة بصػػػدؽ أمػػػػا البعػػػد الثػػػانى )تحقيػػػؽ
ومعرفػػػة اسػػػتغبلؿ الميػػػارات بشػػػكؿ جيػػػد واالسػػػتمتاع بيػػػا أمػػػا البعػػػد الثالػػػث )الػػػتحكـ فػػػى الػػػذات( يسػػػاعد فػػػى السػػػيطرة عمػػػى 

 النفس عند الغضب والتوقؼ عند استخدـ الكبلـ بصوت عاؿ فى المناقشات وعدـ االندفاع عند حؿ المشكبلت. 
 

 (8دوؿ )ج
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والوسيط وااللتواء 

 لمقياس الذكاء الوجدانى لبلعبى سباحة الفراشة
 27ف=

 االبعاد و
انًتىطط 

 انحظابً

االَحزاف 

 انًعياري
 االنتىاء انىطيط

 22112 21200 22211 212110 اٌٛػٝ اٌزاذٝ اٌؼاطفٝ 2

 12212 21200 22111 212101 ذاو١ذ اٌزاخ 1

 02111 21200 02111 212111 ذمذ٠ش اٌزاخ 1



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

102 

 22101 21200 22011 212121 ذؽم١ك اٌزاخ 1

 02011 21200 02111 212110 اعرمالي اٌزاخ 1

 22111 21200 02112 212111 االؼغاط اٌؼاطفٝ 1

 02121 21200 02111 212121 اٌؼاللاخ ت١ٓ اال خا  1

 02121 21200 02111 212211 اٌّغ ١ٌٛح االظرّاػ١ح 1

 02111 21200 02111 212000 ؼً اٌّشىالخ 1

 22020 21200 02111 212111 اخرثاس اٌٛالغ 20

 02121 21200 02111 212121 اٌّشٚٔح 22

 02110 21200 22011 212111 اٌرغاِػ 21

 02211 1200 22111 212111 اٌرؽىُ فٝ اٌزاخ 21

 02111 21200 02111 212011 اٌغؼادج 21

 22211 21200 02111 212011 اٌرفاؤي 21

( أف قػػػػػيـ االنحرافػػػػػات المعياريػػػػػة أقػػػػػؿ مػػػػػف قػػػػػيـ المتوسػػػػػطات الحسػػػػػابية وأف جميػػػػػع قػػػػػيـ 8يتضػػػػػح مػػػػػف جػػػػػدوؿ )
( ممػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى أف عينػػػػة البحػػػػث تمثػػػػؿ مجتمعػػػػًا اعتػػػػداليًا متجانسػػػػًا بالنسػػػػبة 3)±معػػػػامبلت االلتػػػػواء قػػػػد انحصػػػػرت بػػػػيف 

( كأقػػػػؿ 03.111( كػػػػأعمى قيمػػػػة ، ) 08.508ينحصػػػػر المتوسػػػػط الحسػػػػابى مػػػػا بػػػػيف ) ألبعػػػػاد المقيػػػػاس قيػػػػد البحػػػػث حيػػػػث
 قيمة.

ويمكػػػف ترتيػػػب أبعػػػاد مقيػػػاس ضػػػغوط المنافسػػػة لبلعبػػػى سػػػباحة الفراشػػػة حسػػػب درجػػػة األىميػػػة وذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ 
 المتوسط الحسابى لتكرار استجابات البلعبيف كما يمى:

 

 تقدير الذات -1 تأكيد الذات -1 تحقيؽ الذات -2

 العبلقات بيف االشخاص -1 المرونة -1 فى الذات التحكـ -1

 التسامح -1 الوعى الذاتى العاطفى -1 اختبار الواقع -1

 السعادة -02 المسئولية االجتماعية -00 اإلحساس العاطفى -01

 حؿ المشكبلت -05 التفاؤؿ -04 استقبلؿ الذات -03
 

عػػػػد أألوؿ)تحقيػػػػؽ الػػػػذات( حيػػػػث ومػػػػف المبلحػػػػظ أف أىػػػػـ ثػػػػبلث أبعػػػػاد فػػػػى المقيػػػػاس لسػػػػباحى الحػػػػرة يتمثػػػػؿ فػػػػى الب
يسػػػاعد فػػػى االسػػػتفادة مػػػف الحيػػػاة بقػػػدر اإلمكػػػاف ومعرفػػػة اسػػػتغبلؿ الميػػػارات بشػػػكؿ جيػػػد واالسػػػتمتاع بيػػػا أمػػػا البعػػػد الثػػػانى) 
ختبلفػػػة  خبػػػار اآلخػػػريف عػػػف مػػػدى غضػػػبو مػػػنيـ وا  تأكيػػػد الػػػذات( حيػػػث يسػػػتطيع السػػػباح فػػػى التعبيػػػر عػػػف أفكػػػاره لؤلخػػػريف وا 

ر عمػػػػا بداخمػػػة بصػػػدؽ أمػػػا البعػػػػد الثالػػػث )تقػػػدير الػػػذات( يسػػػاعد فػػػػى الثقػػػة فػػػى الػػػنفس واحتػػػػراـ فػػػى الػػػرأى معيػػػـ والتعبيػػػ
 الذات جيدًا مع مراجعة النفس.                 

 :االطتُتاجاث

 وخاصة فى السباحة. الرياضىمقياس الذكاء الوجدانى فى المجاؿ  صبلحية -2

 التحكـ فى الذات(. –تحقيؽ الذات  – اتالحرة تتميز )بتأكيد الذ ىالذكاء الوجدانى لسباح بصمة -1

 تقدير الذات(. –حؿ المشكبلت  –الذكاء الوجدانى لسباحى الصدر تتميز )بتأكيد الذات  صمةب  -1

 التحكـ فى الذات(. –تحقيؽ الذات  –)بتأكيد الذات  تميزالذكاء الوجدانى لسباحى الظير ت بصمة -1
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 الذات(. رتقدي –تأكيد الذات  –يؽ الذات الذكاء الوجدانى لسباحى الفراشة تتميز )تحق بصمة -1

 بصمة الذكاء الوجدانى لسباحى الحرة والظير. تتفؽ -1

 :انتىصياث

 السباحة. لنوعالسباح  توجيو عندالذكاء الوجدانى  مراعاة -2

 الذكاء الوجدانى لممراحؿ السنية المختمفة فى السباحة. ياسمق تطبيؽ -1

 ياضية الجماعية والفردية.مقايس الذكاء الوجدانى فى األنشطة الر  تطبيؽ -1
 

 

 انًزاجـــــع

 العربيػة : اجػع: المر  أوالً 
الوجػػػػػدانى ، ترجمػػػػػة عػػػػػبلء الػػػػػديف كفػػػػػافى ، صػػػػػفاء األعسػػػػػر ، القػػػػػاىرة ، دار قبػػػػػاء  الػػػػػذكاء : سكػػػوت بػػػاـ -0

 ـ.2111لمطباعة والنشر ، 

القػػػػػػاىرة ، مكتبػػػػػػة زىػػػػػػراء الشػػػػػػرؽ  الوجػػػػػػدانى " األسػػػػػػس والنظريػػػػػػة والتطبيقػػػػػػات " ، الػػػػػػذكاء : ػػاجعج خيػػرى  -2
 ـ.2112، 0لمطباعة والتوزيع ، ط

عثمػػػػػاف  فػػػػػاروؽ -3
 ، محػمد رزؽ

االنفعػػػالى " مفيومػػػة وقياسػػػة " مجمػػػة البحػػػث فػػػى التربيػػػة وعمػػػـ الػػػنفس ، كميػػػة التربيػػػة  الػػػذكاء :
 ـ.0998،  0، العدد  02، جامعة المنيا ، المجمد 

 ـ.0996،  3ة ، القاىرة ، مكتبة األنجمو المصرية، طالعقمي القدرات : أبػوحطػػب فػؤاد -4
 محسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف -5

 عبػدالنبػى
التفاعميػػػػة بػػػػيف الػػػػذكاء االنفعػػػػالى والتفكيػػػػر االبتكػػػػارى والتحصػػػػيؿ الدراسػػػػى لمطالبػػػػات  العبلقػػػػات :

الجامعيػػػػػػات السػػػػػػعوديات ، مجميػػػػػػة البحػػػػػػوث النفسػػػػػػية والتربويػػػػػػة ، كميػػػػػػة التربيػػػػػػة ، جامعػػػػػػة 
 ـ.2110،  3المنوفية ، العدد

 محػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمد -6
عبػدالرحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ 

 عػدس

 ـ.0997مف منظور جديد ، دار الفكر ، عماف ،  الذكاء :

أحمػػػػػػػػد  مختػػػػػػػػار -7
 الكيػػاؿ

النفسػػػػػػية لمػػػػػػػذكاء الموضػػػػػػوعى والػػػػػػػذكاء االجتمػػػػػػاعى والػػػػػػػذكاء الشخصػػػػػػى وعبلقتػػػػػػػو  البنيػػػػػػة :
بمسػػػػتويات تجييػػػػز المعمومػػػػات فػػػػى ضػػػػوء الجػػػػنس والتخصػػػػص األكػػػػاديمى ، دراسػػػػة عامميػػػػة 

،  لعشػػػػػػروفشػػػػػػمس ، العػػػػػػدد السػػػػػػابع وا عػػػػػػيفيديػػػػػػة ، مجمػػػػػػة كميػػػػػػة التربيػػػػػػة ، جامعػػػػػػة توك
 ـ.2113
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فاعلَة اللعب الجواعي بٌظاهي الدهج والعسل علي تٌوَة 

التفاعالت اإلجتواعَة والبدًَة لدى أطفال هتالزهة داوى 

 القابلَي للتعلن
 

 أحمد محمد عبد اهللم.د/ *
 

 :البحػث مةومشػك المقدمة
األصػحاء والمعػاقيف  األطفػاؿاالتجاه العاـ لمدولة إلى ضماف الفرص التعميمية المتكافئة لجميػع  ييدؼ

تتفػؽ مػع ميػوؿ واحتياجػات وخصػائص  ومتطػورةوأنشػطة متكاممػة  امجفإنو مف الضػرورى االىتمػاـ بوضػع بػر 
صبحوا أفراد أصحاء مػف جميػع النػواحى األطفاؿ المعاقيف واألسوياء كى توفر ليـ فرص النمو المتكامؿ حتى ي

 .كافقدر اإلم االجتماعيةالجسمية والنفسية والعقمية و 
االىتمػػاـ بػػذوى االحتياجػػات الخاصػػة مػػف أبػػرز الػػدالالت عمػػى رقػػى المجتمعػػات فػػى جانبييػػا  ويعتبػػر

لنوعيػات  وفقػاً  خاصػةتعددت أشكاؿ وأساليب رعاية األشػخاص ذوى االحتياجػات الى، حيث واالجتماع ىاإلنسان
بيف ىذه األساليب تمؾ التى حظيت بانتشار واسع فى كثير  ومفالفمسفات والسياسات التى توجو ىذه الرعاية، 

مف دوؿ العالـ وىو ما يعرؼ بأسموب الدمج ويقصد بو تقديـ الخدمات لذوى االحتياجات الخاصة فى الظروؼ 
بقػدر اإلمكػػاف عمػى عػدـ عػزليـ فػػى  عمػؿت، والالعاديػة التػى يحصػؿ فييػػا أقػرانيـ العػادييف عمػى نفػػس الخػدما

                                                 
 .الزقازيؽجامعة  –يف بن كمية التربية الرياضية -المناىج وطرؽ التدريس بقسـ  مدرس *
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 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نػابع مػػف حركػة حقػوؽ اإلنسػاف ضػد التصػػنيؼ  أخبلقػي اجتمػاعيأمػاكف منفصػمة، فمفيػـو الػدمج فػػى جػوىره 
 والعزؿ ألى فرد بسبب إعاقتو.

ـ( عمػػى أف ىنػػاؾ العديػػد مػػف السػػمات التػػى تميػػز ىػػؤالء األطفػػاؿ ذوى 2114عػػادؿ عبػػد اح ) ويشػػير
مميػز لموجػو حيػث يشػبو الجػنس  شػكؿ جعؿ منيـ فئة فريدة بيف فئات اإلعاقات األخرى وىىمتبلزمة داوف وت

 معالمنغػػولى، وضػػعؼ السػػيطرة عمػػى المسػػاف، وجفػػاؼ الجمػػد والتعػػرض لعػػدوى الصػػدر، ومشػػكبلت فػػى السػػ
إلى مجموعة مف الخصػائص العامػة المميػزة ليػـ مػف أىميػا قصػر القامػة، وقصػر الرقبػة  باإلضافة، واإلبصار

وعرضيا، وقصر الذراعيف والرجميف، وضعؼ العضبلت وارتخاؤىا، وقفص صدرى غير عادى فى شػكمو وبػروز 
 (34 : 00البطف وزيادة الوزف. )

وتعتبــر األنشــطة الرياضــية جــزء أساســى وىــام فــى التربيــة بالنســبة لمعــاديين، أمــا بالنســبة لألفــراد المعــاقين 
معنويــة وعمــى إحساســيم بــانيم أفــراد ذوى أىميــة فــى المجتمــع، فيــى أكثــر أىميــة حيــث تعمــل عمــى رفــع روحيــم ال

م( إلـى أىميـة المعـب واألنشـطة الرياضـية لألفـراد المعـاقين ذىنيـا ودورىـا فـى 2003حيث يشـير رمضـان القـذافى )
 ( 46:  6إكسابيم الميارات والخبرات المختمفة، وكذلك تغير النشاطات السموكية لدييم. )

االتجاىػات  معظػـوالصبلحيات الجديػدة لتربيػة ذوى االحتياجػات الخاصػة، وأف  الدمج أحد األدوار ويعد
فى الػدوؿ المتقدمػة تطبػؽ سياسػة الػدمج، ويػرى بعػض البػاحثيف المؤيػديف ليػذه الفمسػفة أف  حديثةالعالمية ال

قرانػػو المػػدمرة والخطيػػرة التػػى تقتػػرف بالطفػػؿ المعػػاؽ ويتػػيح لػػو الفرصػػة لمتفاعػػؿ مػػع أ الػػدمج يقمػػؿ مػػف اآلثػػار
 .كما يساعده عمى نمو الجانب األكاديمى واالجتماعى ،العادييف والتعمـ منيـ

 (21  :93) 
الػػدمج أحػػد االتجاىػػات الحديثػػة فػػى التربيػػة الخاصػػة،  أف( ـ2111) Kauffman  كوفمػػاف ويضػيؼ

التػػى  وىػػو يتضػػمف وضػػع األطفػػاؿ المعػػاقيف عقميػػًا بدرجػػة بسػػيطة فػػى المػػدارس العاديػػة مػػع اتخػػاذ اإلجػػراءات
 (44:  26) .تضمف استفادتيـ مف البرامج التربوية المقدمة

ويػػرى الباحػػث أف التفػػاعبلت االجتماعيػػة تشػػير إلػػى زيػػادة حجػػـ التعػػاوف بػػيف الطفػػؿ المعػػاؽ واألطفػػاؿ 
اآلخريف، وبذلؾ يتمتمؾ الطفؿ المعاؽ القدرة فى التعبير عف نفسو وفى تكويف عبلقات اجتماعية وعاطفية مػف 

تماـ بأعماليـ ومشاركتيـ فييا، ومف ىنا وجد الباحث أف االىتماـ بتطوير التفاعػؿ االجتمػاعى لػدى خبلؿ االى
ىؤالء األطفاؿ ال يتـ كما ينبغى وىو ما يقمؿ مف الوصوؿ إلى أقصى قػدرات متاحػة ليػؤالء األطفػاؿ، باإلضػافة 

ى أف الرياضػة بوجػو عػاـ تحسػف إلى أف تنمية المياقة البدنية ليػـ تحسػف مػف النػواحى الصػحية والجسػمية، أ
 مف الحالة المزاجية ألى شخص، مما يزيد مف قدرتو الوظيفية "القدرة عمى التعمـ" وثقتو بنفسو.

مف أقدـ مظاىر النشاط البشرى فيى األلعاب التى يمارسيا األطفاؿ فػى الشػوارع واألمػاكف  المعب عديو 
 رىػاأىميػة األلعػاب وضػرورة تطوي تبػرز، كمػا إلمكانيػاتيـ العامة وفى القرى التى وضع البلعبوف قوانينيا تبعػاً 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ
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ونشرىا ليس فقط مف أجؿ التعبير عف فرحة الحياة أو الصػحة ودعػـ تحمػؿ اإلنسػاف لمتاعػب الحيػاة، وتنميػة 
لممارسػتيا  حاً فسػي ومجػاالً  نػوالفكر ولكف لتميزىا ببعد تاريخى يخص المجتمع ذاتو، ويجد مستقرًا لو فػى وجدا

ال يقبموف عمى ممارسة األلعاب المتبعػة  الذيفلمذيف يعيشوف فى القرى والريؼ والبادية والجباؿ و  ليا، وخاصة
المعبػػة عمػػى أنشػػطة وأدوات قميمػػة كالشػػد والسػػحب والصػػيد  وتعتمػػد، المقننػػة ذات القػػوانيف والتكػػاليؼ الباىظػػة

  (764:  08) .والجرى والقفز والمسؾ واالختفاء وألعاب التوازف
أف أطفاؿ متبلزمة داوف ذو اإلعاقة الذىنيػة مػف أكثػر ىػؤالء األطفػاؿ ما سبؽ رأى الباحث ومف خبلؿ 

ال يػتـ االىتمػاـ بػو  طفػاؿلػدى ىػؤالء األ بتنمية التفاعبلت االجتماعية والبدنيػةوقد وجدت أف االىتماـ  ،انتشاراً 
اإلضػافة إلػى أف تنميػة المياقػة ب ،كما ينبغى وىو ما يقمؿ مف الوصوؿ إلى أقصى قدرات متاحة ليؤالء األطفػاؿ

والجسػمية أى أف الرياضػة بوجػو عػاـ تحسػف مػف الحالػة  حيةالبدنية ليؤالء األطفاؿ تحسف مػف النػواحى الصػ
 عمى التعمـ" وثقتو بنفسو. القدرةالمزاجية ألى شخص مما يزيد مف قدرتو الوظيفية "

متبلزمػػة داوف" مػػع األطفػػاؿ األسػػوياء ذىنيػػًا " اقيفدمػػج ىػػؤالء األطفػػاؿ المعػػ ةوجػػد الباحػػث أىميػػ لػػذلؾ
 الفئػػةليػػذه  النفسػػيةالنفسػػييف وجػػدت أف مػػف أكثػػر المشػػاكؿ  ألطبػػاءحيػػث أنيػػا باالسترشػػاد بػػرأى خبػػراء مػػف ا

مما يصيبيـ بأمراض نفسيو كإىتزاز الثقػة بػالنفس ممػا قػد  ،مف األسوياء آلخريفإدراكيـ أنيـ مختمفوف عف ا
حدة ىػذا اإلدراؾ بػاإلختبلؼ ويزيػد مػف ثقػتيـ  تقؿدمجيـ مع أطفاؿ أسوياء  وبالتالى عند ،يؤدى إلى االكتئاب

النظريػة  ت، ونتيجػة لئلطػبلع عمػى العديػد مػف الدراسػات والقػراءاوبالتالى يزيد مف تفاعميـ االجتماعى سيـبنف
 بلمعػػأى دراسػػة تناولػػت برنػػامج  وجػػد الباحػػث عمػػى حػػد عممػػيواالسترشػػاد بالشػػبكة القوميػػة لممعمومػػات لػػـ 

لػدى أطفػاؿ متبلزمػة  عمى تنمية التفاعبلت االجتماعيػة والبدنيػةومعرفة تأثيره  لعزؿالدمج وا بنظامى الجماعى
 .تعمـلم يفداوف القابم

 البحث: ىدؼ
 الدمج والعزؿ ومعرفة تأثيره عمى: ىنظامب لمعب الجماعىتصميـ برنامج  إلىالبحث  ييدؼ

لػػدى أطفػػاؿ  التواصػػؿ االجتمػػاعى( –االنشػػغاؿ االجتمػػاعى  –التفػػاعبلت االجتماعيػػة )االقبػػاؿ االجتمػػاعى  -0
 متبلزمة داوف القابميف لمتعمـ.

لػدى أطفػاؿ  (التػوازف – المرونة - التوافؽ - الرشاقة -السرعة  -القدرة )بعض عناصر المياقة البدنية  -2
 متبلزمة داوف القابميف لمتعمـ.

 

 البحث: فروض
 - لممجمػوعتيف التجػريبيتيف )مجموعػة الػدمج والبعػدي قبمػيالبػيف القياسػيف  إحصػائيا ةفروؽ دالػ توجد -0

 التفاعبلت االجتماعية.فى  البعديالقياس  ولصالحمجموعة العزؿ( 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ
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 - )مجموعػة الػدمج جػريبيتيفوالبعػدى لممجمػوعتيف الت القبمػيبػيف القياسػيف  إحصػائيا ةفروؽ دالػ توجد -2
 بدنية.عناصر المياقة الالقياس البعدى فى  ولصالحمجموعة العزؿ( 

مجموعػة  - بيف القياسيف البعدييف لممجموعتيف التجريبيتيف )مجموعة الػدمج إحصائيا ةفروؽ دال توجد -3
 .التفاعبلت االجتماعية وعناصر المياقة البدنيةمجموعة الدمج فى  ولصالحالعزؿ( 

 

 المستخدمة فى البحث المصطمحات
 المعب الجماعى:

بعة مف البيئة الشعبية متوارثة عبر األجياؿ يؤدييا ىى ألعاب حركية جماعية بسيطة تمقائية نا
األطفاؿ بدوف التقيد بمكاف أو زماف أو استعداد ميارة وىى تشبع الحاجة لمعب عند الطفؿ لتعدد أنواعيا 

 (220:  7فمنيا األلعاب الحركية ومنيا التنافسية وأيضًا الغنائية. ) 
 التفاعبلت االجتماعية:

الطفؿ فى التعبير عف ذاتو لآلخريف واإلقباؿ عمييـ واالتصاؿ بيـ والتواصؿ ىى الميارة التى يبدييا 
قامة صدقات معيـ ومشاركتيـ فى األنشطة االجتماعية المختمفة، واستخداـ اإلشارات االجتماعية لمتواصؿ  وا 

 ( 83:  01) .معيـ، ومراعاة قواعد الذوؽ االجتماعى العاـ فى التعامؿ معيـ
 ج:ػالدم

 عات الحديثة فى التربية الخاصة، ويتضمف وضع األطفاؿ المعاقيف والمؤىميف لبلستفادة ماالتجاى أحد
العادية مع اتخاذ اإلجراءات التى تتضمف استفادتيـ مف البرامج التربوية  ارسالمد ىاألطفاؿ غير المعاقيف ف

 (07 : 8 ) المقدمة فى ىذه المدارس.
 :*العػزؿ

تياجات الخاصة واألطفاؿ األسوياء مف الناحية االجتماعية الفصؿ التاـ بيف األطفاؿ ذوى االح
  .والتعميمية

 متبلزمة داوف:
ضطراب فى  خطأ صبغى كروموزى يحدث خمبًل فى المخ والجياز العصبى ينتج عنو عوؽ ذىنى وا 

 (314:  23ميارات الجسـ االدراكية والحركية. )
القصور العقمى أو القصور فى القدرة  ىو نمط مف أنماط اإلعاقة العقمية يشيد درجة معينة مف 

العقمية، حيث يتراوح مستوى ذكاء األطفاؿ مف ىذه المتبلزمة بيف التخمؼ العقمى البسيط والمتوسط، ونادرًا ما 
 ( 026:  05نجد أطفااًل منيـ يقؿ مستوى ذكائيـ عف ىذا المستوى. )

 

                                                 
 تعريف إجرائى *
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 :السابقة الدراسات
" أثر الدمج فى ( دراسة بعنواف 28ـ( )0993) Ronning & Navuzokaرونج ونابوزوكا  أجرى -0

زيادة التفاعؿ االجتماعى لدى األطفاؿ المتخمفيف عقميًا فى زامبيا"، بيدؼ التعرؼ عمى أثر الدمج فى 
زيادة التفاعؿ االجتماعى لدى األطفاؿ المتخمفيف عقميًا فى زامبيا، واستخدـ الباحثاف المنيج التجريبى 

واستغرؽ تنفيذ البرنامج ستة أسابيع، ومف أدوات جمع البيانات االختبارات  أطفاؿ، 8عمى عينة تضمنت 
استمارة مبلحظة يحررىا المعمـ يوميًا، ومف أىـ النتائج وجود  –مقياس التفاعؿ االجتماعى  –المستخدمة 

فروؽ دالة فى التفاعؿ االجتماعى لدى األطفاؿ المتخمفيف عقميًا بعد التدريب حيث تحسنت ميارات 
لتفاعؿ االجتماعى لدى األطفاؿ المتخمفيف عقميًا بعد التدريب، باإلضافة إلى المبادرة واستمرار ممارسة ا

 ميارات التفاعؿ االجتماعى.
( دراسة بعنواف "التفاعبلت االجتماعية التربوية لؤلطفاؿ المتخمفيف 22ـ( )0997) Ellis أجرت إليس -2

عرؼ عمى وصؼ التفاعبلت االجتماعية التربوية لؤلطفاؿ عقميًا خبلؿ حصص التربية البدنية"، بيدؼ الت
البدنية، واستخدمت الباحثة المنيج التجريبى عمى عينة تضمنت  المتخمفيف عقميًا خبلؿ حصص التربية

درجة، ومف أىـ النتائج عدـ وجود فروؽ دالة فى  55 – 25أطفاؿ، ونسبة ذكائيـ تتراوح ما بيف  01
 المعاقيف عقميًا وأقرانيـ فى أنشطة التربية البدنية.شكؿ التفاعؿ االجتماعى بيف 

( دراسة بعنواف "التفاعؿ بيف األطفاؿ ما قبؿ المدرسة 25ـ( )0997) ,Goldsteinجولدستيف  أجرى -3
والمتخمفيف عقميًا وغير المتخمفيف"، بيدؼ تناوؿ التفاعؿ بيف األطفاؿ ما قبؿ المدرسة والمتخمفيف عقميًا 

( أطفاؿ والعمر الزمنى ليـ 8الباحث المنيج التجريبى عمى عينة تضمنت ) تخدـ، واسوغير المتخمفيف
ستة سنوات، ومف أىـ النتائج وجود تحسف ممحوظ فى التفاعؿ االجتماعى لؤلطفاؿ المعاقيف المندمجيف 

 مع األطفاؿ العادييف.
ب الجماعى ( دراسة بعنواف "فعالية المع27ـ( )0999) Mac Cabe et alماؾ كاب وآخروف أجرى  -4

لدى األطفاؿ المعاقيف نمائيًا عمى المستوى المعرفى ونمو المغة فى نظامى العزؿ والدمج"، بيدؼ فحص 
فعالية المعب الجماعى لدى األطفاؿ المعاقيف نمائيًا عمى المستوى المعرفى ونمو المغة فى نظامى العزؿ 

طفؿ فى سف ما قبؿ المدرسة، ومف  24والدمج، واستخدـ الباحثوف المنيج التجريبى عمى عينة تضمنت 
أىـ النتائج وجود فروؽ دالة لصالح مجموعة الدمج فى األداء المغوى واالجتماعى، أما األداء المعرفى 

 فمـ يظير فروؽ فى حيف وجد تأثير داؿ لنوع المعب عمى المستوى المعرفى.
ض الميارات االجتماعية "فعالية برنامج لتنمية بع بعنواف اسةدر  (9ـ( )2110) سيير شاش جرتأ -5

بيدؼ المتخمفيف عقمياً"،  والعزؿ وأثره فى خفض االضطرابات السموكية لدى األطفاؿ الدمجبنظامى 
والعزؿ وأثره فى خفض  الدمجفعالية برنامج لتنمية بعض الميارات االجتماعية بنظامى التعرؼ عمى مدى 
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ستخدمت الباحثة المنيج التجريبى، وتضمنت وا، االضطرابات السموكية لدى األطفاؿ المتخمفيف عقمياً 
سنة  02 -9طفؿ تـ تقسيميـ إلى أربع مجموعات متساوية والعمر الزمنى ليـ يتراوح بيف  41العينة 

شيور، واستخدـ مقياس السموؾ التكيفى، استمارة  3 مجدرجة وفترة البرنا 71 - 55ونسبة ذكائيـ بيف 
النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف القبمى  أىـمف االجتماعى، و و االقتصادى  المستوى

 والبعدى لصالح القياس البعدى فى تنمية الميارات االجتماعية وخفض االضطرابات السموكية.
أثر الدمج فى دروس التربية البدنية عمى  " بعنوافدراسة ( 02ـ( )2112عبد الحكيـ بف جواد )أجرى  -6

رات الحركية األساسية ألطفاؿ متبلزمة داوف ألقرانيـ العادييف بالمممكة العربية األداء الكيفي والكمي لمميا
السعودية، بيدؼ التعرؼ عمى أثر الدمج بيف أطفاؿ متبلزمة داوف والعادييف في األداء الكيفى والكمى 

 9 – 6طفؿ مف سف  07واستخدـ الباحث المنيج التجريبى عمى عينة تضمنت  لمحركات األساسية،
يؤثر أسموب الدمج فى دروس التربية البدنية تأثيرا ايجابيا عمى األداء الكيفى  ت، ومف أىـ النتائجسنوا

 والكمى لمميارات الحركية األساسية ألطفاؿ متبلزمة داوف.
"تأثير استخداـ نشاط رياضى فى دمج عينة مف  بعنواف( دراسة 06ـ( )2115سالـ ) حمودم جرىأ -7

بيدؼ التعرؼ عمى أثر  العادييف عمى تنمية األداء الميارى والسموؾ التكيفى"، األطفاؿ المعاقيف ذىنيًا مع
نشاط رياضى فى دمج عينة مف األطفاؿ المعاقيف ذىنيًا مع العادييف عمى تنمية األداء الميارى استخداـ 

طفؿ تـ تقسيميـ إلى  31عينة الواستخدـ الباحث المنيج التجريبى، وتضمنت  ،والسموؾ التكيفى
 3 برنامجدرجة وفترة ال 71-55سنة ونسبة ذكائيـ  00- 8وعتيف والعمر الزمنى ليـ يتراوح بيف مجم

مف شيور، واالختبارات المستخدمة مقياس السموؾ التكيفى، مقياس المستوى االقتصادى واالجتماعى، و 
البعدى فى  أىـ النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف القبمى والبعدى لصالح القياس

 تنمية األداء الميارى والسموؾ التكيفى.
يماف محمدأجرت   -8 فاعمية برنامج تعميمي باستخداـ أسموب  "دراسة عنوانيا ( 07ـ( )2115) ندا حامد وا 

الدمج عمى السموؾ التكيفي النمائي وبعض المتغيرات البدنية ومستوى األداء عمى جياز الحركات 
بيدؼ التعرؼ عمى تأثير البرنامج التعميمي باستخداـ أسموب الدمج عمى  األرضية ألطفاؿ متبلزمة داوف،

السموؾ التكيفي النمائي وبعض المتغيرات البدنية ومستوى األداء عمى جياز الحركات األرضية ألطفاؿ 
طفؿ فى سف ما قبؿ  21واستخدـ الباحثتاف المنيج التجريبى عمى عينة تضمنت متبلزمة داوف، 
أف البرنامج التعميمى وات جمع البيانات االختبارات البدنية والميارية، ومف أىـ النتائج المدرسة، ومف أد

المقترح باستخداـ أسموب الدمج يؤثر تأثيرًا ايجابيا عمى السموؾ التكيفي النمائى ومستوى أداء الحركات 
 اليديف( في الجمباز.األرضية )الدحرجة األمامية المكورة، الوقوؼ عمى اليديف، الشقمبة الجانبية عمى 
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 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

101 

الدمج الجزئي في تنمية الميارات االجتماعية  فاعمية"عنواف بدراسة ( 5)( ـ2101المطيرى ) ثنوا أجرت -9
، بيدؼ التعرؼ عمى الفروؽ بيف "لدى تبلميذ متبلزمة داوف في مدارس التعميـ العاـ بدولة الكويت

اس تقدير الميارات االجتماعية، واستخدت الذكور واإلناث مف تبلميذ متبلزمة داوف عمى أبعاد مقي
تمميذ وتمميذة متبلزمة داوف، ومف أدوات البحث مقياس  218الباحثة المنيج الوصفى لعينة قواميا 

تقدير الميارات االجتماعية لتبلميذ متبلزمة داوف، وقد أسفرت النتائج عف فروؽ ذات داللة إحصائية 
يذ متبلزمة داوف المدموجيف وغير المدموجيف عمى بيف متوسطات درجات تبلم 1.10عند مستوى 

مقياس الميارات االجتماعية بأبعاد المختمفة لصالح التبلميذ المدموجيف، ال توجد فروؽ ذات داللة 
إحصائية بيف متوسطي درجات الذكور واإلناث مف تبلميذ متبلزمة داوف عمى مقياس الميارات 

 االجتماعية بأبعاده المختمفة.
 ث:ػالبح راءاتػإج
 : منيج البحث:أوالً 

الباحث المػنيج التجريبػى لمبلءمتػو لطبيعػة ىػذا البحػث، وقػد تػـ اختيػار أحػد تصػميماتو ذات  استخدـ
 مجموعة العزؿ(. –والبعدى لكؿ مف المجموعتيف التجريبيتيف )مجموعة الدمج  مىالقياس القب

 
 البحث: نة: مجتمع وعيثانياً 

العمديػة مػف مدرسػة التربيػة الفكريػة بالزقػازيؽ "محافظػة الشػرقية"  بالطريقػة ثاختيار مجتمػع البحػ تـ
متبلزمػة داوف إعاقة  ذوىوقد تـ اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية مف ، )ذوى اإلعاقات الذىنية المتعددة(

ـ 2101/2100 ىدرجػػػة لمعػػػاـ الدراسػػػ 71-55سػػػنة بمسػػػتوى ذكػػػاء  05 – 03القػػػابميف لمػػػتعمـ مػػػف سػػػف 
معاؽ ذىنيًا تـ تقسػيميـ عشػوائيًا إلػى مجمػوعتيف تجػريبيتيف، المجموعػة التجريبيػة األولػى  ؿطف 24وعددىـ 

معػاؽ  طفػؿ 02استخدمت أسموب الدمج، المجموعة التجريبية الثانية استخدمت أسموب العزؿ قػواـ كػؿ منيػا 
ييف فكانػت مػف مدرسػة العاد األطفاؿ عينة أمامعاقيف كعينة استطبلعية،  أطفاؿ 01ذىنيا، باإلضافة إلى عدد 

 02مػػنيـ عػػدد  ،تمميػػذ مػػف الصػػؼ األوؿ اإلعػػدادى 22عػػددىـ  وبمػػغبالزقػػازيؽ "محافظػػة الشػػرقية"  الناصػػرية
 تبلميذ كعينة استطبلعية. 01تمميذ تـ إضافتيـ لمجموعة الدمج، وعدد 

 ( 0جػدوؿ ) 
 تصنيؼ أفراد عينة البحث

مجتمع البحث 
لمتبلميذ 

العينة 
 األساسية

العينة 
 االستطبلعية

 ألطفاؿمجتمع البحث 
  داوف متبلزمة

العينة 
االستطبلع

العينة 
 األساسية

النسبة 
 المئوية
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 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح
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 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ية األسوياء

22 02 01 51 01 24 48.1: 
 
قاـ الباحث بالتأكد مف اعتدالية عينة البحث فى المتغيرات التى تـ اختيارىا وتحديدىا بعػد الرجػوع  وقد

، الػذكاء اختبار، الوزف( –الطوؿ  –)العمر الزمنى معدالت النمو  لعممية ىى:إلى الدراسات السابقة والمراجع ا
 -السػػرعة  -القػػدرة البدنيػػة ) المتغيػػراتالتفػػاعبلت االجتماعيػػة،  مقيػػاس ،االجتمػػاعى واالقتصػػادى المسػػتوى
 (.التوازف – المرونة - التوافؽ - الرشاقة

 
 ( 2)  جػدوؿ

 المختارة قيد البحثالمتغيرات جميع  فىمتبلزمة داوف  ألطفاؿعينة البحث  توصيؼ
 34= ف

 وحدة المتغيرات 
 القياس

 المتوسط
 الحسابى

 االنحراؼ
 معامؿ الوسيط المعيارى

 االلتواء

كاء
والذ
مو 

الن
 

042.5 سـ الطوؿ
6 2.864 042.11 1.587 

 - 53.11 3.630 52.74 كجـ الوزف
1.205 

 1.099 03.75 1.453 03.78 سنو السف

 1.194 55.51 3.832 55.62 جةدر  الذكاء

 - 26.11 0.843 25.32 درجة واالجتماعى ادىاالقتص المستوى
0.017 

ت 
عبل
لتفا
ا

عية
تما
الج
ا

 

 0.148 01.11 0.261 01.44 درجة االقباؿ االجتماعى
 1.471 01.11 1.958 01.05 درجة االنشغاؿ االجتماعى

 - 00.11 0.393 01.62 درجة التواصؿ االجتماعى
1.808 

نية
لبد
ا

 

 - 95.11 4.432 94.78 سـ الوثب العريض
1.049 

 1.266 5.71 1.910 5.78 ثانية متر 21العدو 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 - 38.45 0.576 38.00 ثانية الجرى الزجزاجى بطريقة بارو
1.647 

 - 28.24 2.170 27.99 ثانية الدوائر المرقمة
1.362 

 - 3.11 3.635 2.87 سـ ثنى الجذع لؤلماـ مف الوقوؼ    
1.017 

 1.279 2.40 1.43 2.45 ثانية عمى مشط القدـ  الوقوؼ
 

أى  (0.148 ،0.017-)( أف معامػػؿ االلتػػواء ليػػذه المتغيػػرات يتػػراوح مػػا بػػيف 2مػػف جػػدوؿ ) يتضػػح
( مما يدؿ عمى أف عينة البحث تندرج تحت المنحنى االعتدالى جميع المتغيرات المختارة 3)±انحصرت ما بيف 

 )قيد البحث(.
 

 حػػثالمتغيػػرات المختػػارة قيػػد البحػػث، قػػاـ الباجميػػع أف تػػـ التأكػػد مػػف اعتداليػػة عينػػة البحػػث فػػى  بعػػد
جميػػع الػػدمج( لمتبلميػػذ مػػف ذوى إعاقػػة متبلزمػػة داوف فػػى  –البحػػث )العػػزؿ  جمػػوعتىبػػإجراء التكػػافؤ بػػيف م

 ذلؾ. حوضي( 3وجدوؿ ) ـ ،22/9/2101إلى  09/9قيد البحث وذلؾ فى الفترة مف  المتغيرات
 ( 3 ) جػدوؿ

معدالت النمو والذكاء والمستوى االقتصادى واالجتماعى الفروؽ بيف مجموعتى البحث التجريبيتيف فى  داللة
 المتغيرات البدنيةوالتفاعبلت االجتماعية و 

 02= 2= ف0ف

 وحدة المتغيرات
 القياس

 قيمة العزؿ مجموعة الدمج مجموعة
 0ع 0س - "ت" 

 2ع 2س -

 وال
مو
الن

كاء
ذ

 

042.9 سـ الطوؿ
2 2.719 042.02 3.057 1.912 

 1.285 3.718 52.83 4.085 53.07 كجـ الوزف
 1.286 1.494 03.81 1.433 03.76 سنة السف
 1.568 3.675 56.51 4.034 57.07 درجة الذكاء
 1.041 2.146 25.25 0.723 25.33 درجة االقتصادى واالجتماعى المستوى

فاع
الت

ت 
ال الجت
ا ما

 عية

 1.222 0.241 01.42 0.436 01.33 درجة اإلقباؿ االجتماعى



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 1.282 0.005 01.07 1.996 01.18 درجة االنشغاؿ االجتماعى
 1.097 0.422 01.75 0.267 01.83 درجة التواصؿ االجتماعى

نية
لبد
ا

 

 1.770 4.591 94.25 4.448 95.31 سـ الوثب العريض
 1.081 1.891 5.81 1.953 5.85 ثانية متر 21العدو 

 1.534 0.847 37.98 0.341 38.24 ثانية الجرى الزجزاجى بطريقة بارو
 0.592 0.790 28.48 2.313 27.49 ثانية الدوائر المرقمة

 1.551 2.129 2.71 2.092 3.15 سـ ثنى الجذع لؤلماـ مف الوقوؼ    
 0.968 1.554 2.28 1.403 2.57 ثانية عمى مشط القدـ الوقوؼ

 2.174=  1.15"ت" الجدولية عند مستوى داللة  قيمة
 –البحػث التجػريبيتيف )الػدمج  مجمػوعتى( عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف  3)  جدوؿمف  يتضح
 .تمما يدؿ عمى تكافؤ المجموعتيف فى ىذه المتغيرا ،قيد البحثالمتغيرات جميع العزؿ( فى 

 : أدوات ووسائؿ جمع البيانات:ثالثاً 
 واألجيزة: واتألدا -0

 لقياس الطوؿ مقدرًا بالسنتيمتر. رستامير 
 طبى لقياس الوزف مقدرًا بالكيموجراـ. ميزاف 
 أطفاؿ متبلومة داوفلتسجيؿ بيانات خاصة عف  استمارات. 
 ةبالثاني لقياس الزمف مقدراً  إيقاؼ ساعة. 
 مناديؿ والطواقى الممونة - كرات ممونة - سويدية مقاعد - حباؿ – طباشير. 
 (.عصى – بالونات – أقماع) ةزاىي بألوافمخروطية الشكؿ  إرشادية عبلمات 
 لممونةالببلستيكية ا ىمف الكراس مجموعة. 
 عمى شكؿ الحيوانات مف الكارتوف والخشب. ماسكات 
 
 :المقاييس -2
 (.0ؽ ػممح)محمد بيومى و كماؿ الدسوقى إعداد مقياس المستوى االقتصادى واالجتماعى  -
 (.2ؽ ػممح)( 01ـ( )2111) محمد اح بدعادؿ ع إعدادتفاعبلت االجتماعية ال مقياس -

األطفػػاؿ التػػى تػػتـ خػػارج لػػدى  العبلقػػات االجتماعيػػةالتعػػرؼ عمػػى مسػػتوى  إلػػىىػػذا المقيػػاس  ييػػدؼ
عبػارة ايجابيػة  21مػنيـ مطمقػا(  -أحيانػا  –)نعػـ يجاب عنو بػػ عبارة  32مف  قياسىذا الم ويتكوف، المنزؿ

ويػتـ توزيػع ( 2 - 0 -صػفرعمػى درجػات )عبػارة سػمبية تحصػؿ  02صفر(، وعدد  – 0 - 2ى )وتحصؿ عم



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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العبارات الكمية لممقياس عمى ثبلثة محاور ويحصؿ المفحوص عمى درجة مسػتقمة فػى كػؿ محػور كمػا يحصػؿ 
والعكػس أيضًا عمى درجة كمية فى المقياس، وتدؿ الدرجة المرتفعة عمى مستوى عالى لمتفاعبلت االجتماعيػة، 

 صحيح ومحاور المقياس ىى:

  اإلقباؿ االجتماعى: ويعنى إقباؿ التمميذ عمى اآلخريف وحرصػو عمػى التعػاوف معيػـ واالتصػاؿ بيػـ ويشػمؿ
 (.32 – 29 – 27 – 24 – 23 – 22 – 05 – 9 – 3 – 2عبارات( أرقاميا ىى ) 01ىذا المحور )

  ر لوجػػوده معيػػـ ووجػػودىـ معػػو والعمػػؿ عمػػى االنشػػغاؿ االجتمػػاعى: ويعنػػى االنشػػغاؿ بػػاآلخريف والسػػرو
 – 08 – 03 – 02 – 00 – 6 – 5عبارات( أرقاميا ىػى ) 01مشاركتيـ إنفعاليًا ويشمؿ ىذا المحور )

09 – 20 – 26 – 31.) 
  التواصؿ االجتماعى: ويعنى القدرة عمى إقامة عبلقات جيدة وصدقات مع اآلخريف والحفػاظ عمييػا ومراعػاة

 – 4 – 0عبػارة( أرقاميػا ىػى ) 02ماعى العاـ فى التعامؿ معيـ ويشمؿ ىذا المحػور )قواعد الذوؽ االجت
7 – 8 – 01- 04 – 06 – 07 – 21 – 25 – 28 – 30) 

 
 ( درجة، أما الحد األدنى فيو )صفر( درجة الغير.645والحد األقصى لدرجات المقياس )

 
 االختبارات: -3
 االختبارات البدنية: -أ

بحصػر أىػـ  حػثع العممية المتخصصػة والدراسػات السػابقة بموضػوع البحػث قػاـ الباالرجوع لممراج بعد
 (3 ممحػػؽعناصر المياقة البدنية التى تتناسب مػع عينػة البحػث المعػاقيف وتػـ عرضػيا عمػى السػادة الخبػراء )

تمػؾ وبنػاء عميػو تػـ تحديػد انسػب ىػذه االختبػارات التػى تقػيس ، (4 ممحػػؽ) لتحديد أىـ وأنسػب ىػذه العناصػر
 ( عمى النحو التالى:5 ممحػؽالعناصر البدنية )

 
 ( 4)  دوؿػج

 عناصر المياقة البدنية واالختبارات التى تقيسيا
 القياس وحدة المستخدمة االختبارات البدنية العناصر ـ
 سـ الوثب العريض درةػقال 0
 ثانية متر 21العدو  السرعة 2



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ةثاني الجرى الزجزاجى بطريقة بارو الرشاقة 3
 ثانية الدوائر المرقمة التوافؽ 4
 سـ ثنى الجذع لؤلماـ مف الوقوؼ     المرونة 5
 ثانية عمى مشط القدـ  الوقوؼ التوازف 6

 

 اختبار الذكاء: -ب
كما تـ االستعانة باستمارة مستوى الػذكاء مػف قبػؿ إدارة مدرسػة التربيػة الفكريػة والتػى أعػدىا األطبػاء  

لمذكاء، وذلؾ لتحديد درجة ذكاء  Stanford Bennehمقياس ستانفورد بينيو  المتخصصوف حيث استخدموا
  التبلميذ المعاقيف ذىنيًا المشاركيف فى تطبيؽ البرنامج.

 :الستطبلعيةالدراسة ا
تجربػة البحػث تػـ إجػراء الدراسػة االسػتطبلعية عمػى عينػة  ىالبدء فى تنفيذ الخطوات األساسػية فػ قبؿ

ـ 26/9/2101 موافػؽال األحػدالبحث وخارج عينة البحث األساسػية وذلػؾ يػـو  مف مجتمع أطفاؿ 01 عددىا
 يدؼ ما يمى:ـ، ب31/9/2101إلى يـو الخميس الموافؽ 

 
 مف صبلحية االختبارات ومدى مناسبتيا ألفراد العينة. التأكد 
 الزمف البلـز لعممية القياس لبلختبارات. تحديد 
 خدمة.مف سبلمة األجيزة واألدوات المست التأكد 
 المعامبلت العممية لبلختبارات قيد البحث. إجراء 

 الثبات(: –العممية )الصدؽ  المعامبلت
 الصدؽ: -0

إحػداىما مجموعػة مميػزة وتمثػؿ التبلميػذ  وعتيفحسػاب صػدؽ عػف طريػؽ صػدؽ التمػايز بػيف مجمػ تـ
تطبلعية مػػف العينػػة االسػػ أطفػػاؿ، ومجموعػػة غيػػر مميػػزة وتمثػػؿ أطفػػاؿ 01 وعػػددىاسػػنة  03األسػػوياء سػػف 

 (. 5داوف( وخارج عينة البحث األساسية ويوضح ذلؾ الجدوؿ )  ةمتبلزم أطفاؿالبحث ) تمعمج
 ( 5)  جػدوؿ

 البدنية  التفاعبلت االجتماعية والمتغيرات فىمميزة ال وغيربيف المجموعتيف المميزة  ؽالفرو داللة
 01= 2= ف0ف                                                                  

 "ت" قيمةمتوسط   مميزةالغير  المميزة وحدة المتغيرات



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 0ع 0س - القياس
 ؽوالفر  2ع 2س -

عية
تما
الج
ت ا

عبل
لتفا
ا

 

21.790 7.81 0.265 01.61 1.966 08.41 درجة اإلقباؿ االجتماعى
* 

24.014 8.81 0.035 01.21 0.154 09.11 درجة االنشغاؿ االجتماعى
* 

00.4 0.354 01.51 0.371 20.91 درجة واصؿ االجتماعىالت
1 

25.001
* 

نية
لبد
ا

 

22.7 4.591 94.25 7.785 007.1 سـ الوثب العريض
5 

01.681
* 

 *5.849 0.40 1.891 5.82 1.514 4.40 ثانية متر 21العدو 
الجػػػػػػػػػػرى الزجزاجػػػػػػػػػػى 

01.859 5.21 0.853 37.98 1.833 32.78 ثانية بطريقة بارو
* 

01.641 5.48 0.790 28.48 0.252 23.11 ثانية ر المرقمةالدوائ
* 

ثنى الجػذع لؤلمػاـ مػف 
 *7.588 4.11 2.129 2.71 1.940 6.71 سـ الوقوؼ    

 عمى مشط الوقوؼ
 *44.101 8.41 1.064 2.51 1.793 01.91 ثانية القدـ 

  الداللة   ستوى* م                        2.010 =1.15عند مستوى  قيمة )ت( الجدولية
 

بيف المجموعتيف المميزة وغير  1.15عند مستوى ( وجود فروؽ دالة إحصائيًا  5مف جدوؿ )  يتضح
ولصػػالح المجموعػػة المميػػزة ممػػا يشػػير إلػػى أف درجػػات  المتغيػػرات البدنيػػةالتفػػاعبلت االجتماعيػػة و فػػى  مميػػزةال

 صدؽ ىذه االختبارات عالية.
 
 الثبات: -2

عػادة تبارعف طريؽ االخ دنيةختبارات البحساب الثبات لبل تـ وذلػؾ بفاصػؿ  Test Retestتطبيقػو  وا 
زمنػػى أسػػبوع بػػيف التطبيػػؽ األوؿ والثػػانى وذلػػؾ عمػػى العينػػة االسػػتطبلعية مػػف مجتمػػع البحػػث وخػػارج العينػػة 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 6ويوضػح ذلػؾ جػدوؿ ) ـ، 2101 /31/9إلى  26/9وذلؾ فى الفترة مف  أطفاؿ، 01 عددىااألساسية التى 
) 

 
 
 
 
 
 
 
 ( 6)  جػدوؿ

 البدنية التفاعبلت االجتماعية والمتغيرات فىاالرتباط بيف التطبيؽ األوؿ والثانى  معامبلت
 01= ف                                                                          

 وحدة المتغيرات
 القياس

 الثانى التطبيؽ األوؿ التطبيؽ
 0ع 0س - "ر" قيمة

 2ع 2س -

عية
تما
الج
ت ا

عبل
لتفا
ا

 

0.26 01.71 0.265 01.61 درجة اإلقباؿ االجتماعى
5 1.890* 

0.06 01.31 0.035 01.21 درجة االنشغاؿ االجتماعى
1 1.887* 

0.26 01.61 0.354 01.51 درجة التواصؿ االجتماعى
5 1.900* 

نية
لبد
ا

 

4.11 95.11 4.591 94.25 سـ الوثب العريض
1 1.795* 

1.41 5.79 1.891 5.82 ثانية متر 21عدو ال
8 1.756* 

0.71 37.79 0.847 37.98 ثانية الجرى الزجزاجى بطريقة بارو
5 1.904* 

0.33 27.78 0.790 28.48 ثانية الدوائر المرقمة
1 1.784* 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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1.63 2.81 2.129 2.71 سـ ثنى الجذع لؤلماـ مف الوقوؼ    
2 1.756* 

1.06 2.51 ثانية القدـ  عمى مشط الوقوؼ
4 2.55 1.06

9 1.794* 

 الداللة مستوى*                          1.632= 1.15 مستوى عند الجدولية" ر" قيمة
تراوحػت بػيف  قػد( أف معامؿ االرتباط بيف التطبيؽ األوؿ والثانى لبلختبارات  6مف جدوؿ رقـ )  يتضح

 عامبلت ثبات عالية.يشير إلى أنيا اختبارات ذات م مما( 1.806،  1.642)

 
 :الحركية الجماعيةالمقترح لؤللعاب  رنامجالب

الرجوع لممراجع العممية والدراسات السابقة واالسترشػاد بػرأى السػادة الخبػراء فػى المجػاؿ تػـ وضػع  بعد
المتخصصػيف  اء، وتـ عرضو عمى السػادة الخبػر (6 ممحػؽ) مف قبؿ الباحث الحركية الجماعية ؤللعاببرنامج ل
الباحػث أف تتسػـ  ى، وقػد راعػ(3 ممحػػؽ)الطػب النفسػى ومجػاؿ المناىج وطػرؽ التػدريس والتػدريب اؿ فى مج

وألعػػاب  طيػػور،ىػػذه األلعػػاب بسػػيولة الػػتعمـ والتنفيػػذ بجانػػب تنوعيػػا حيػػث تشػػتمؿ عمػػى ألعػػاب الحيوانػػات وال
ثارة والتشويؽ وتنمية العديد المطاردة، وألعاب السباؽ، والمنافسة وألعاب القوة، وألعاب غنائية راقصة وذلؾ لئل 

ذوى متبلزمة داوف كالثقة بالنفس وحب العمؿ الجماعى واالنػدماج مػع  أطفاؿمف الصفات الحميدة فى نفوس 
 .اآلخريفلدييـ مع  لزيادة التفاعؿ االجتماعىاآلخريف وذلؾ 

 وضع البرنامج: أسس
 لذوى االحتياجات الخاصة. جبراماإلطبلع عمى الدراسات والبحوث السابقة التى تحتوى عمى  -0
 اختيار مكاف تطبيؽ البرنامج مناسب وخالى مف الصعوبات والمثيرات المحيطة. فأف يكو -2
 مراعاة عوامؿ األمف والسبلمة لممكاف المخصص لتطبيؽ البرنامج وأيضًا لؤلدوات المستخدمة. -3
 –بلميػذ عينػة البحػث )األسػوياء أف يتناسب محتوى البرنامج مع خصػائص وقػدرات واسػتعدادات وميػوؿ ت -4

 داوف(. زمةذوى متبل 
أف تكػػػوف األلعػػػاب المختػػػارة مناسػػػبة لسػػػف وقػػػدرات وخصػػػائص التبلميػػػذ عينػػػة البحػػػث وأف تتسػػػـ بعػػػدـ  -5

 التنوع فى اختيار األلعاب لتبلفى الشعور بالممؿ.، كما يراعى خطورتيا
 وعدـ الشيور بالممؿ. استخداـ الموسيقى كحافز إيجابى لضماف استمرارية األداء -7
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، العديد مف الوسائؿ السمعية والبصرية بما يتناسب مػع كػؿ لعبػة كعناصػر جػذب وتشػويؽ فعالػة استخداـ -8
 فى المعب كحافز لؤلداء. ذقياـ الباحث باالشتراؾ مع التبلميمع 

 منو. المرجوةأف يحقؽ البرنامج األىداؼ المؤداة و إلى الصعب فى األلعاب  سيؿالتدرج مف ال -01
 :حالبرنامج المقتر  محتوى

 اإلحماء: فترة -0
 ىالجسػـ والعضػبلت لػؤلداء واالنتقػاؿ التػدريجى لفتػرة التػدريب األساسػية، وقػد راعػ يئػةمنيا تي اليدؼ

الباحث أف يكػوف األداء فييػا بصػورة جماعيػة محببػة إلػى الػنفس ومحاولػة اسػتخداـ بعػض األدوات والتمػاريف 
والجػػذع بمصػػاحبة الموسػػيقى وبعػػض  واألرجػػؿوحركػػات لمػػذراعيف  الحجػػؿلوثػػب و البسػػيطة كالمشػػى والجػػرى وا

 أداهرؽ صػغير( وذلػؾ يػتـ باسػتخداـ  -دوؼ  –سمعية )جبلجػؿ  راتكمثي تستخدـالمتنوعة  اإليقاعية األدوات
دقػائؽ  5 واحدة فى كؿ وحدة تعميمية يومية بالتبادؿ عمى مدى الفترة الكميػة لتنفيػذ البرنػامج ومػدة ىػذه الفتػرة

 ثابتة فى بداية كؿ وحدة تدريبية يومية.

 الفترة األساسية: -2
والتى تحتوى عمى العديد مف األدوات  الحركية الجماعيةوتحتوى ىذه الفترة عمى مجموعة مف األلعاب 

ة واألطواؽ وأكياس حبوب وأعبلـ ممونة ومقاعد سويدي والبالونات الممونةوالحباؿ والمناديؿ  الممونة مثؿ الكور
وزجاجات خشبية وأعبلـ ممونة، كما يجب التنػوع فػى ىػذه األلعػاب حيػث تسػاعد عمػى تنميػة  الفميفوقطع مف 
 األسػوياءالمياقػة البدنيػة المختػارة بالبحػث وبعضػيا خػاص بمحاولػة االنػدماج مػع  عناصرالحركية و  االستجابة

دقيقػػة  35ىػػذه الفتػػرة  ومػػدة ة بالبحػػثلزيػػادة التفػػاعبلت االجتماعيػػة وتنميػػة عناصػػر المياقػػة البدنيػػة المختػػار 
 ألداء المعبة. دقيقة 25دقائؽ لشرح المعبة و  01مقسمو إلى 

 التيدئة: رةفت -3
لمحالػػة الطبيعيػػة بالتػػدريج والوصػػوؿ بمعػػدؿ القمػػب إلػػى حالتػػو  ومنيػػا عػػودة الجسػػـ وأجيزتػػ اليػػدؼ 

دقائؽ  5فترة البرنامج ومدة ىذه الفترة بمصاحبة الموسيقى اليادئة وذلؾ طواؿ  وذلؾالطبيعية فى وقت الراحة،
 ثابتة فى نياية كؿ وحدة تدريبية يومية.
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 ( 7 ) دوؿػج
 لوحدة تدريبية فى البرنامج المقترح نموذج
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  شارة.)الوقوؼ( الجرى عكس اإل 
  .الوقوؼ( الجرى إلى أخر الفناء والعودة بالحجؿ( 
  ( توقيػػت مػػنخفض فػػى المكػػاف )0(، توقيػػت عػػالى فػػى المكػػاف )8-0)الوقػػوؼ-

8.) 
   األطفاؿ)الوقوؼ( الجرى وعند اإلشارة تكويف تماثيؿ حسب رغبة. 
  0جانبػًا مػع ضػغطيما خمفػًا ) ف)الوقوؼ فتحًا، الذراعاف أمامًا( مرجحة الذراعي-
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األطفػػاؿ الػػذى يقػـو بػػدور الثعمػػب ويعطػػى لػػو  داألطفػػاؿ فػػى دائػػرة ويحػدد أحػػ يجمػس

منػػديؿ معقػػود مػػف الوسػػط يطمػػؽ عميػػو "الطػػرة" يبػػدأ المعػػب بػػأف يجػػرى الثعمػػب حػػوؿ 
عبػػيف خػػارج الػػدائرة وىػػو يصػػيح الثعمػػب  ويػػرد البػػاقييف "فػػات فػػات" فيقػػوؿ وفػػى البل

 أحػػدديمػػو فيػػردوف عميػػو "سػػبع لفػػات" وفػػى أثنػػاء ذلػػؾ يسػػقط الثعمػػب الطػػرة خمػػؼ 
الجالسػػيف دوف أف يشػػعره بػػذلؾ ويسػػتمر فػػى الجػػرى حػػوؿ الػػدائرة فػػإف أكمػػؿ دورة 

قد أحس بأف المنديؿ خمفػو كاممة وعاد إلى مكاف الطرة مرة أخرى ولؾ يكف البلعب 
فإف الثعمب يتناوؿ المنديؿ ثانيػة ويضػربو فيجػرى البلعػب ويجمػس الثعمػب ويسػتمر 

 الثعمب. ىوالمعب ويصبح البلعب 
 تنفيذ
 العممى لشرح المعبة التطبيؽ  ؽ25
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 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ( 8-0رتخػاء أمػاـ الجسػـ ))وقوؼ( الجرى ىرولو مع تحريؾ الذراعيف بحريػة وا
 ( مرة.2ويكرر )

  ( التوقيػػت المػػنخفض فػػى المكػػاف مػػع اىتػػزاز الػػذراعيف بارتخػػاء جانػػب وؼ)وقػػ
 ( مرة.2( ويكرر )8-0مف ) الجسـ

 ( 8-7(، أسػػػػفؿ )6-5(، جانبػػػػًا )4-3(، عاليػػػػًا )2-0رفػػػػع الػػػػذراعيف أمامػػػػًا ،)
 ويكرر مرتيف.

  اليػػد  بمرفػػؽالركبػػة اليمنػػى  )جمػػوس تربيػػع، تشػػبيؾ اليػػديف خمػػؼ الػػرأس(، لمػػس
-5(، يكرر فى الجية اليسرى )4-3(، الرجوع لموضع االبتدائى )2-0اليسرى )

 ( مرة.2) رر(، ويك8
 :ىالقبم القياس

 .ـ22/9/2101إلى  09/9 فى الفترة مفوذلؾ القبمى  قياسإجراء ال تـ
  :األساسيةالبحث  تجربةتطبيؽ 

أسػبوع متصػؿ  02 العػزؿ( لمػدة -التجريبيتيف )الدمج  وعتيفجمبتطبيؽ البرنامج المقترح عمى الم تـ
 – األحػػدبواقػػع ثػبلث مػػرات أسػبوعيًا لكػػؿ مػف المجمػػوعتيف أيػاـ )ـ 23/02/2101إلػى  3/01مػػف  لفتػرةفػى ا

 .نامج( وذلؾ عمى مدى الفترة الكمية لتطبيؽ البر الخميس – الثبلثاء
 

 :امجالبرن ؽالزمنية لتطبي الخطة
( وحػدات 3أسػبوع بواقػع ) 02وحدة تدريبية لمػدة  36التعميمى بحيث يشتمؿ عمى  إعداد البرنامج تـ

 دقيقة. 45الوحدة التدريبية  زمففى األسبوع، و 
 

 البعدى: القياس
جراء القيػػػاس البعػػػدى لكػػػؿ مػػػف المجمػػػوعتيف إاالنتيػػػاء مػػػف تطبيػػػؽ البرنػػػامج قامػػػت الباحثػػػة بػػػ بعػػػد

/ 31/02 إلػػى 26/02 الفتػػرة مػػففػػى  وذلػػؾ، يػػاس القبمػػىالعػػزؿ( بػػنفس طريقػػة الق –التجػػريبيتيف )الػػدمج 
 .ـ2101

 المعالجات اإلحصائية:
عدادىا لممعالجات اإلحصائية واستخ تـ  اآلتية: حصائيةاألساليب اإل دـجدولة البيانات وا 

 الحسابى. المتوسط   الوسيط.  المعيارى. االنحراؼ 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 االلتواء. معامؿ   االرتباط. معامؿ  ت". اختبار"  
 

 
 

 : النتائج عرض
 

 ( 8 ) جػدوؿ
 (الدمج) التجريبية لممجموعة والبعدى القبمى القياسيف متوسطى بيف الفروؽ داللة

  التفاعبلت االجتماعية فى داوف متبلزمة ألطفاؿ 
 02= ف

وحدة  المتغيرات              
 القياس

متوسط  القياس البعدى القياس القبمى
 0ع 0س - قيمة "ت" ؽوالفر 

 2ع 2س -

 *6.247 3.19 1.793 03.42 0.436 01.33 درجة اإلقباؿ االجتماعى
 *8.137 3.42 0.111 03.51 1.996 01.18 درجة االنشغاؿ االجتماعى
 *01.633 4.92 1.866 05.75 0.267 01.83 درجة التواصؿ االجتماعى

 لداللةا مستوى*                        2.210= 1.15 مستوى عند الجدولية" ت" قيمة
 لممجموعػة والبعػدى القبمػى القياسػيف متوسػطى بػيف إحصػائياً  دالة فروؽ وجود( 8) جدوؿ مف يتضح

 .البعدى القياس متوسط ولصالح البحث قيد التفاعبلت االجتماعية فى( الدمج) التجريبية
 
 ( 9 ) جػدوؿ

 ( زؿالع) التجريبية لممجموعة والبعدى القبمى القياسيف متوسطى بيف الفروؽ داللة
  التفاعبلت االجتماعية فى داوف متبلزمة ألطفاؿ

 02= ف

وحدة  المتغيرات              
 القياس

متوسط  القياس البعدى القياس القبمى
 0ع 0س - قيمة "ت" ؽوالفر 

 2ع 2س -

 *2.333 0.18 1.915 00.51 0.241 01.42 درجة اإلقباؿ االجتماعى
 *2.216 1.90 1.793 00.18 0.005 01.07 درجة االنشغاؿ االجتماعى



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 *2.587 0.25 1.739 02.11 0.422 01.75 درجة التواصؿ االجتماعى
 الداللة مستوى*                        2.210= 1.15 مستوى عند الجدولية" ت" قيمة

 لممجموعػة والبعػدى القبمػى القياسػيف متوسػطى بػيف إحصػائياً  دالة فروؽ وجود( 9) جدوؿ مف يتضح
 .البعدى القياس متوسط ولصالح البحث قيد التفاعبلت االجتماعية فى( العزؿ) ريبيةالتج

 
 (01) جػدوؿ

 ( الدمج) التجريبية لممجموعة والبعدى القبمى القياسيف متوسطى بيف الفروؽ داللة
  البدنية المتغيرات فى داوف متبلزمة ألطفاؿ

 02= ف

وحدة  المتغيرات
 القياس

متوسط  لبعدىالقياس ا القياس القبمى
 0ع 0س - قيمة "ت" ؽوالفر 

 2ع 2س -

 *05.264 2.07 0.564 007.11 4.448 95.31 سـ الوثب العريض
 *4.469 0.31 1.050 4.55 1.953 5.85 ثانية متر 21العدو 

 *02.806 5.84 1.699 32.41 0.341 38.24 ثانية الجرى الزجزاجى بطريقة بارو
 *5.170 3.74 1.825 23.75 2.313 27.49 ثانية الدوائر المرقمة

 *3.656 2.50 1.607 5.56 2.092 3.15 سـ ثنى الجذع لؤلماـ مف الوقوؼ    
 *21.412 3.49 1.389 6.16 1.403 2.57 ث الوقوؼ عمى مشط القدـ 

 الداللة مستوى*                       2.210= 1.15 مستوى عند الجدولية" ت" قيمة 
 لممجموعػة والبعػدى القبمى القياسيف متوسطى بيف إحصائياً  دالة فروؽ وجود( 01) جدوؿ مف يتضح

 .البعدى القياس متوسط ولصالح البحث قيد البدنية المتغيرات فى( الدمج) التجريبية
 

 (00) دوؿػج
 ( العزؿ) التجريبية لممجموعة والبعدى القبمى القياسيف متوسطى بيف الفروؽ داللة

  البدنية المتغيرات ىف داوف متبلزمة ألطفاؿ
 02= ف

وحدة  االختبارات البدنية
 القياس

متوسط  القياس البعدى القياس القبمى
 0ع 0س - قيمة "ت" ؽوالفر 

 2ع 2س -



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 *00.794 07.55 0.804 000.81 4.591 94.25 سـ الوثب العريض
 *3.104 1.82 1.048 4.98 1.891 5.81 ثانية متر 21العدو 

 *5.639 3.48 1.882 34.51 0.847 37.98 ثانية طريقة باروالجرى الزجزاجى ب
 *5.389 3.03 1.719 25.35 0.790 28.48 ثانية الدوائر المرقمة

 *2.549 0.61 1.465 4.31 2.129 2.71 سـ ثنى الجذع لؤلماـ مف الوقوؼ    
 *01.898 0.88 1.043 4.06 1.554 2.28 ثانية الوقوؼ عمى مشط القدـ 

 الداللة مستوى*                      2.210= 1.15 مستوى عند الجدولية "ت" قيمة  

 
 لممجموعػة والبعػدى القبمى القياسيف متوسطى بيف إحصائياً  دالة فروؽ وجود( 00) جدوؿ مف يتضح

 .البعدى القياس متوسط ولصالح البحث قيد البدنية المتغيرات جميع فى( العزؿ) التجريبية
 (02) دوؿػج

  التجريبيتيف لممجموعتيف البعدييف القياسيف متوسطى بيف فروؽال داللة
  التفاعبلت االجتماعية فى( العزؿ - الدمج)

 02= 2ف= 0ف

وحدة  المتغيرات              
 القياس

متوسط  مجموعة العزؿ مجموعة الدمج
 0ع 0س - قيمة "ت" ؽ والفر 

 2ع 2س -

 *7.484 0.92 1.915 00.51 1.793 03.42 درجة اإلقباؿ االجتماعى
 *8.894 2.42 1.793 00.18 0.111 03.51 درجة االنشغاؿ االجتماعى
 *05.451 3.75 1.739 02.11 1.866 05.75 درجة التواصؿ االجتماعى

 الداللة مستوى*                         2.174= 1.15 مستوى عند الجدولية" ت" قيمة
 

 القياسػػيف البعػػدييف لممجمػػوعتيف متوسػػطى بػػيف إحصػػائياً  دالػػة فػػروؽ وجػػود( 02) جػػدوؿ مػػف يتضػػح
 مجموعػة، ولصػالح المجموعػة التجريبيػة البحػث قيػد التفػاعبلت االجتماعيػة فػى( العػزؿ – الدمج) التجريبيتيف

 (.الدمج)
 (03) جػدوؿ

 التجريبيتيف لممجموعتيف البعدييف القياسيف نتائج متوسطى بيف الفروؽ داللة
  البدنية المتغيرات فى( العزؿ - الدمج) 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 02=  2ف= 0ف

وحدة  االختبارات البدنية
 القياس

متوسط  مجموعة العزؿ الدمجمجموعة 
 0ع 0س - قيمة "ت" ؽ والفر 

 2ع 2س -

 *01.083 5.21 0.804 000.81 0.564 007.11 سـ الوثب العريض
 *9.359 1.43 1.048 4.98 1.050 4.55 ثانية متر 21العدو 

 *8.752 2.01 1.882 34.51 1.699 32.41 ثانية ى بطريقة باروالجرى الزجزاج
 *6.899 0.61 1.719 25.35 1.825 23.75 ثانية الدوائر المرقمة

 *7.649 0.26 1.465 4.31 1.607 5.56 سـ ثنى الجذع لؤلماـ مف الوقوؼ    
 *20.513 0.91 1.043 4.06 1.389 6.16 انيةث الوقوؼ عمى مشط القدـ 

 الداللة مستوى*                           2.174= 1.15 مستوى عند الجدولية" ت" قيمة
 لممجمػػوعتيفالبعػػدييف  القياسػػيف متوسػػطى بػػيف إحصػػائياً  دالػػة فػػروؽ وجػػود( 03) جػػدوؿ مػػف يتضػػح

 (.الدمج) مجموعة التجريبية المجموعة ولصالح البحث قيد البدنية المتغيرات فى( العزؿ – الدمج) التجريبيتيف
 

 :النتائج ةػمناقش
 القبمػػى  القياسػػيف بػػيف إحصػػائياً  ةػدالػػ فػػروؽ توجػػد"  عمػػى يػػنص والػػذى األوؿ الفػػرض نتػػائج ةػمناقشػػ: أوال 

 فػػى البعػػدى القيػػاس ولصػػالح( العػػزؿ مجموعػػة – الػػدمج مجموعػػة) التجػػريبيتيف لممجمػػوعتيف والبعػػدى
 .التفاعبلت االجتماعية"

وجػػود فػػروؽ دالػػة احصػػائيًا بػػيف متوسػػطى القياسػػيف القبمػػى (  9(،)  8يتضػػح مػػف نتػػائج جػػدوؿ )    
، البعػدى القيػاس لصػالح التفػاعبلت االجتماعيػة متغيػر فى( العزؿ - الدمج)والبعدى لممجموعتيف التجريبيتيف 

ه النتيجػة إلػى أف ممارسػة بعػض األلعػاب الحركيػة الجماعيػة والتػى ىػى تعمػؿ عمػى مقابمػة ىػذويرجع الباحػث 
األساسية سواء كانت بدنية أو نفسػية أو عقميػة، كمػا أنيػا تعمػؿ عمػى إتاحػة الفرصػة لمطفػؿ  احتياجات الطفؿ

فى جميػع مراحمػو لتنميػة اسػتعداداتو وقدراتػو وليػا األثػر فػى تكػويف الشخصػية المتزنػة وتنميتيػا ويجػد الطفػؿ 
ى المعػػاقيف ذىنيػػا الفرصػػة فػػى التعبيػػر عػػف نفسػػو، وكػػذلؾ ممارسػػة األلعػػاب التنافسػػية ليػػا تػػأثير ايجػػابى عمػػ

)متبلزمة داوف( حيث تكسبيـ التوافؽ الحركى الذى يساعدىـ عمى أداء الميارات األساسية الحركيػة كػالوقوؼ 
والجموس والمشى والجرى، كما يعمؿ عمى زيادة تفاعميـ االجتماعى نتيجػة تفػاعميـ مػع غيػرىـ مػف زمبلئيػـ، 

تختمؼ عف الكثير مػف األنشػطة الرياضػية األخػرى حيػث  وكما أف األلعاب الحركية الجماعية ليا طبيعة خاصة
أف تمؾ األلعاب غنية بإمكانياتيا الحركية ومتطمباتيا الذىنية مما يساعد األطفاؿ عمى حضور البدييػة وتركيػز 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

111 

االنتباه، كما أف ليا طابع محبب يستيوى جميع األطفاؿ عمى اختبلؼ ميوليـ وطبػاعيـ وأعمػارىـ، وقػد راعػى 
تصميـ البرنامج المقترح أف يشتمؿ عمى عدة أنواع لؤللعاب فمنيا األلعاب التى تعمؿ عمى إخػراج الباحث عند 

الطاقة الزائدة واالنفعػاالت السػمبية والنزاعػات العدوانيػة عنػد الطفػؿ بصػورة ايجابيػة ومنيػا األلعػاب التػى تعمػؿ 
وزيػادة تفاعمػو االجتمػاعى باألطفػاؿ عمى تنمية التػذكر وقػوة التركيػز ممػا يػؤدى إلػى زيػادة ثقػة الطفػؿ بنفسػو 

ـ( أف أىمية األنشطة الرياضية لممعػاقيف ذىنيػًا 0996المحيطة مف حولو، وىذا ما يؤكده عبد المطمب أميف )
)متبلزمة داوف( فيما ليا مف إكسابيـ قيـ إيجابية فيى تحسف المياقة البدنية والكفاءة الحركية وتسيـ فى رفع 

:  03تطور استعداداتيـ اإلدراكية الحركيػة، ممػا يػنعكس عمػى مسػتوى األداء لػدييـ. )االنتباه والتركيز وكذلؾ 
51) 

ويرى الباحث أنو مف خبلؿ تواجده بجاني األطفاؿ المعػاقيف ذىنيػا )متبلزمػة داوف( كػاف لػو تػأثيره فػى 
عة اسػتجابتو، تشجيعـ عمى األداء الجيد وبالتالى انعكس ذلؾ عمى مستوى أداء الطفؿ المعاؽ ذىنيا وعمى سر 

( أف األطفػاؿ المعػاقيف يحتػاجوف إلػى التفاعػؿ مػع األطفػاؿ 4ـ( )0999وىذا يتفؽ مع نتائج إيماف الكاشػؼ )
العادييف حيث يمارسوف معيـ األنشطة المتنوعػة ويمعبػوف معيػـ األلعػاب المختمفػة فػى بيئػة أقػؿ قيػود تسػمح 

اؿ العػػادييف، ممػػا يكػػوف لػػو تػػأثير ايجػػابى عمػػى ليػػـ باسػػتخداـ نفػػس الخامػػات واألدوات التػػى يسػػتخدميا األطفػػ
 األطفاؿ المعاقيف. 

، (28ـ( )0993) Ronning & Navuzokaرونج ونابوزوكػا  ويتفؽ ذلؾ مع نتائج دراسة كؿ مف
، إيمػاف الكاشػؼ (5)( ـ2101المطيػرى ) ثنػوا ،(9ـ( )2110سػيير شػاش ) (،22ـ( )0997) Ellisإليس 

قيف ذىنيػػا يحتػاجوف إلػػى التفاعػػؿ مػػع األطفػاؿ األسػػوياء فػػى مثػػؿ عمػػرىـ ( مػف أف األطفػػاؿ المعػػا4( )0999)
يمارسوف األنشطة المتنوعة ويمعبوف األلعاب المختمفة، فى بيتو أقؿ قيود تسمح ليـ باستخداـ نفس الخدمات 

مج لػو واألدوات التى يستخدميا الطفؿ السوى مما يكوف لو تأثير ايجابى عمى الطفؿ المعاؽ ذىنيًا، كما أف الد
تأثير ايجابى عمى ميارات المعب لذلؾ أصبح اليػدؼ مػف الػدمج تعمػيـ وتػدريب ىػؤالء األطفػاؿ المعػاقيف ذىنيػًا 

 وزيادة كفاءتيـ وتنمية قدراتيـ ومياراتيـ مف أجؿ التمييد لعودتيـ مرة أخرى لمتفاعؿ مع أفراد المجتمع.

 إحصػائياً  دالػة فػروؽ توجػد"  عمػى ينص والذى األوؿ الفرض تحقيؽ يتضح السابؽ العرض خبلؿ مف
 القيػاس ولصػالح( العػزؿ مجموعػة – الػدمج مجموعػة) التجػريبيتيف لممجموعتيف والبعدى القبمى القياسيف بيف

 .التفاعبلت االجتماعية" فى البعدى
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح
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 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ
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 القياسػيف بػيف إحصػائياً  ةػدالػ فػروؽ توجػد"  عمػى يػنص والػذى الثػانى بالفرض الخاصة النتائج ةػمناقش: ثانيا
 البعػدى القيػاس ولصػالح( زؿػالعػ ةػمجموعػ – الػدمج ةػمجموعػ) التجريبيتيف لممجموعتيف والبعدى القبمى
 .عناصر المياقة البدنية " فى

( وجػػود فػػروؽ دالػػة احصػػائيًا بػػيف متوسػػطى القياسػػيف القبمػػى 00(،)01يتضػػح مػػف نتػػائج جػػدوؿ )
المياقػة البدنيػػة قيػػد البحػث ولصػػالح القيػػاس  عناصػػر فػى( العػػزؿ - الػػدمج)والبعػدى لممجمػػوعتيف التجػريبيتيف 

المقترح لؤللعػاب الحركيػة الجماعيػة حيػث يحتػوى عمػى البعدى، ويرجع الباحث ىذه النتيجة إلى تنوع البرنامج 
العديػػد مػػف األلعػػاب التػػى تعمػػؿ عمػػى تنميػػة عناصػػر المياقػػة البدنيػػة نظػػرًا لتػػدرجيا مػػف السػػيؿ إلػػى الصػػعب 

 عمػى تعمػؿ وسػباؽ ووثب وقفز جرىاألدوات، كما اشتمؿ البرنامج أيضًا عمى ألعاب واحتوائيا عمى العديد مف 
 فتػرة طواؿ المعب تكرار بجانب ىذا، والسرعة والرشاقة والتوازف والمرونة كالتوافؽ البدنية المياقة عناصر تنمية
 األداء يػػتـ أف احػػثالب حػػرص كمػػا المختػػارة، الجماعيػػة، وذلػػؾ تػػـ لجميػػع األلعػػاب الحركيػػة األساسػػية التعمػػيـ
عطػػاء ة مػػع التشػػجيعبنػػاء تنافسػػية جماعيػػة بصػػورة  المعػػاقيف األطفػػاؿ جعػػؿ ممػػا ،الفػػائزة لممجموعػػة الحػػافز وا 
 أدت إلػى العوامػؿ ىػذه وكػؿ ،الجيد مف المزيد بذؿ الحماس مع بمنتيىيؤدوف األلعاب  (داوف متبلزمة) ذىنياً 
، المقتػرح الحركيػة الجماعيػة األلعػاب برنػامج لتطبيػؽ نتيجػة التجػريبيتيف لممجمػوعتيفالتأثير اإليجػابى  حدوث

 .التجريبيتيف لممجموعتيف البدنية المياقةوبالتالى تحسف مستوى 

عمػػى إدخػػاؿ السػػرور والمػػرح  يعمػػؿ المقتػػرح البرنػػامج أف إلػػى النتيجػػة ىػػذه أيضػػاً  الباحػػث رجػػعكمػػا ي
 لبػػذؿحمػػاس التبلميػػذ  اسػػتثارة مػػف عنػػو ينػػتج مػػاو  التػػرويح جانػػب إلػػى األطفػػاؿ بػػيف التػػرابط وزيػػادة والمنافسػػة

 االسػتجابة فػىظيػور فػروؽ دالػة إحصػائيًا  إلػى أدى وبػذلؾ إلػى نفوسػيـ محبػب نشػاط فػى الجيػد مػف المزيد
األنشػػطة  بػػأف( 2)ـ( 0996آمػػاؿ يوسػػؼ ) ،(0( )ـ0996) فػػائؽ أحمػػد أكػػده مػػا البحػػث، وىػػذا قيػػد الحركيػػة
 أداء عمػػى يسػػاعدىـحيػػث تكسػػبيـ التوافػػؽ الحركػػى الػػذى  ذىنيػػاً  عػػاقيفالم عمػػى إيجػػابى تػػأثير تػػؤثر الرياضػػية
 الحركيػػة االسػػتجابة تحسػػف عمػػى، والػػذى يسػػاعدىـ رىػوالجػػ والجمػػوس والمشػػى كػػالوقوؼ األساسػػية الميػػارات
 .لدييـ

 إحصػائياً  دالػة فػروؽ توجػد"  عمى ينص والذى الثانى الفرض تحقيؽ يتضح السابؽ العرض خبلؿ مف
 القيػاس ولصػالح( العػزؿ مجموعػة – الػدمج مجموعػة) التجػريبيتيف لممجموعتيف والبعدى القبمى القياسيف بيف

 .عناصر المياقة البدنية" فى البعدى
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 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

111 

 القياسػيف بػيف إحصػائياً  دالػة فػروؽ دػتوجػ"  عمػى يػنص والػذى الثالػث بػالفرض الخاصة النتائج مناقشة: ثالثاً 
فػػى  الػػدمج مجموعػػة ولصػػالح( العػػزؿ مجموعػػة – الػػدمج مجموعػػة) التجػػريبيتيف لممجمػػوعتيف البعػػدييف

 .التفاعبلت االجتماعية وعناصر المياقة البدنية"
( وجػػود فػػروؽ دالػػة احصػػائيًا بػػيف متوسػػطى القياسػػيف القبمػػى والبعػػدى 02يتضػػح مػػف نتػػائج جػػدوؿ )

جريبيػة )الػدمج(، التفػاعبلت االجتماعيػة ولصػالح المجموعػة الت فى( العزؿ - الدمج)لممجموعتيف التجريبيتيف 
 ذلػؾ أف حيػث ،العػادىمػع الطفػؿ  (داوف متبلزمػة) ذىنيػاً  المعػاؽ الطفػؿدمػج  ويرجع الباحث ىذه النتيجة إلػى

 ليس وأنو ذاتو إلثبات العادى مع الطفؿ يتفاعؿ أف خبلليا مف يستطيع ذىنياً  المعاؽ لمطفؿ طبيعية بيئة يمثؿ
 النجػاح تحقيػؽ خبلليػا مػف ويمكنػو لعػاب التػى يمارسػيااأل  نفػس يمػارس ألنػو شػ  فػى العادى الطفؿ مف أقؿ
 مسػتوى عمى اإليجابى تأثيره لو كاف ممااألطفاؿ العادييف والباحث،  مف اآلخريف يكتسب ثقة أف يستطيع حتى
 .اآلخريف مع البدنية ومف خبلؿ تفاعبلتو االجتماعية الناحية مف ذىنياً  المعاؽ الطفؿ أداء

 ذىنيػاً  المعػاؽ لػدى واالجتماعى الشخصى التوافؽ مستوى ورفع الذات ديرتق عمى يعمؿ الدمج أف كما
تاحػة النفسى واالتزاف اإلنفعالى والضبط لممعاقيف واالنطواء بالعزلة الشعور معدؿ وانخفاض  لمتعبيػر الفرصػة وا 

 روح وتنميػػة ،(داوف متبلزمػة) ذىنيػاً  المعػاؽ لػدى الخجػؿ مشػاعر وانخفػاض النفسػى والرضػا يػولد الػذات عػف
 اإلحسػاس وتنميػة( داوف متبلزمػة) ذىنيػاً  المعػاؽ والطفػؿ العػادى الطفػؿ بػيف التفػاىـ لغػة وخمػؽ والثقػة الحب

 الباحػث عػزو، كمػا يالعػادييف وبػيف بيػنيـ الفروؽواألصدقاء والحد مف  األفراد تقبؿ وزيادة الشخصية بالمبادئ
 أف حيػث الممارسػة أثنػاء بجانػب الطفػؿ العػادى (داوف متبلزمػة) ذىنيػاً  المعػاؽ الطفػؿ وجػود إلػى النتيجة ىذه

 تمثػؿ لػذلؾ، المختمفػة السػموكيةالتعامؿ مع المواقؼ  كيفية فى ذىنياً  المعاؽ لمطفؿ نموذج يمثؿ العادى الطفؿ
 الطيػػب السػػموؾ منػػو ويكتسػػب العػػادىمػػع الطفػػؿ  يتفاعػػؿ خبلليػػا مػػف المعػػاؽ ذىنيػػاً  لمطفػػؿ طبيعيػػة بيئػػة ىػػذه

أو  المدرسػػة داخػػؿ سػػواء والعػػادييف المعػػاقيف ذىنيػػا )متبلزمػػة داوف( األطفػػاؿ مػػفره وكيفيػػة التعامػػؿ مػػع غيػػ
أف المناىج والبرامج التػى  (ـ2110) الغنى عبد يسرـ(، 0994) مصطفى آمنوخارجيا، وىذا ما أشارت إليو 

، ممػا يعمػؿ نيػاً ذى المعػاقيف األطفػاؿ لدى الحركية الميارات تنمية فى تسيـ ال الفكرية تقدـ فى مدارس التربية
وأشػػارت نتػػائج  ،(72:  09( )68:  3 . )والحركيػػة الذىنيػػة اإلعاقػػة مػػف حالػػة فػػى المعػػاؽ الطفػػؿ جعػػؿعمػػى 
 الطفػػؿ قػػدراتإلػػى تنميػػة وتطػػوير  يػػؤدى الحركيػػة األنشػػطة اسػػتخداـ أف إلػػى( 5( )ـ0999) الكاشػػؼ إيمػػاف
 السػػموكية المشػػكبلتعمػػى  والتغمػػب اعىاالجتمػػ النضػػج فػػى تسػػيـ وبالتػػالى ،(داوف متبلزمػػة) ذىنيػػاً  المعػػاؽ

   . الذىنية لئلعاقة المصاحبة
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 ىامػػػة الرياضػػػية األنشػػػطة منيػػػا المدرسػػػية والتػػػى األنشػػػطة أف( ـ2114) شػػػقير زينػػػب أشػػػارت كمػػا
 الجسميةمف المشكبلت  العديد عمى وسيمة لمتغمب أنيا حيث( داوف متبلزمة) ذىنياً  المعاقيف لؤلطفاؿ وضرورة
 ومتناسػقة متكاممػةإذا قػدمت بصػورة  المدرسػية األنشػطة أف كمػا اإلعاقػة، عػف الناتجػة جتماعيةواال والحركية
 (61:  8). االجتماعى السموؾ المعاؽ إكساب إلى تؤدى أف يمكنيا

( وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف متوسػػطى القياسػػيف القبمػػى والبعػػدى 02يتضػػح مػػف نتػػائج جػػدوؿ )
 عناصر المياقة البدنيػة ولصػالح المجموعػة التجريبيػة )الػدمج(، فى( العزؿ - الدمج)لممجموعتيف التجريبيتيف 

ويعػػزو الباحػػث ىػػذه النتيجػػة إلػػى اسػػتخداـ البرنػػامج المقتػػرح بأسػػموب الػػدمج بػػيف األطفػػاؿ المعػػاقيف ذىنيػػا 
اؽ أف والعادييف، فالدمج يمثػؿ البيئػة الطبيعيػة التػى تخمػؽ نوعػًا مػف المنافسػة والتػى يحػاوؿ فييػا الطفػؿ المعػ

يشعر اآلخريف بأنػو ال يقػؿ عػف الطفػؿ السػوى وأنػو قػادر عمػى إنجػاز مػا يقػـو بػو زميمػو السػوى، وظيػر ذلػؾ 
واضحًا فى محاوالت الطفؿ المعاؽ اكتساب ثقة الباحث ومدرس التربية الرياضية بالمدرسػة )التربيػة الفكريػة(، 

أدى إلػى تقميػد األطفػاؿ المعػاقيف ذىنيػًا لؤلطفػاؿ ىذا باإلضافة إلى استثارتيـ مػف قبػؿ أقػرانيـ العػادييف والػذى 
األسػػوياء والػػتعمـ مػػنيـ ومحاولػػة التنػػافس معيػػـ لئلرتقػػاء بمسػػتواىـ لموصػػوؿ إلػػى األداء األفضػػؿ، كمػػا سػػاعد 
النموذج الذى قدمو األطفاؿ العػادييف عمػى جػذب انتبػاه األطفػاؿ المعػاقيف ذىنيػًا لعمػؿ األداء المشػابو لؤلطفػاؿ 

 ذىنياً  لممعاقيف الرياضة األنشطة أىمية عمى( ـ0986) مىحالحمامحمد و  درويش كماؿ ث يؤكدحيالعادييف، 
 ومرونػػة وتحمػػؿ وسػػرعةالحركيػػة والوظيفيػػة مػػف قػػوة  قػػدراتيـ تنميػػة عمػػى تػػأثير مػػف ليػػا لمػػا( داوف متبلزمػػة)

 (36:  04. )وتوافؽ وتوازف ورشاقة

 الكاشػػػؼ إيمػػػاف(، 20ـ()0993)  Eichstaedtأشسػػػتيدويتفػػػؽ ذلػػػؾ مػػػع نتػػػائج دراسػػػة كػػػؿ مػػػف 
 األلعػػاب ممارسػػة أثنػػاء العػػادى الطفػػؿ بجانػب( داوف متبلزمػػة) ذىنيػػاً  المعػػاؽ الطفػػؿ وجػودأف ( 4( )ـ0999)

 األداء يكتسب وبالتالى ،باستمرار تقميده محاولة عمى يعمؿ الذى المعاؽ لمطفؿ نموذج ُيمثؿالحركية الجماعية 
 .البدنية المياقة عناصر تنمية إلى يؤدى مما باستمرار لرؤيتو نظراً  الجيد

 إحصػائياً  دالػة فػروؽ توجػد"  عمػى ينص والذى الرابع الفرض تحقيؽ يتضح السابؽ العرض خبلؿ مف
 ولصػػػالحمجموعػػػة العػػػزؿ( ولصػػػالح  –)مجموعػػػة الػػػدمج  التجػػػريبيتيف لممجمػػػوعتيف البعػػػدييف القياسػػػيف بػػػيف

 .المياقة البدنية" التفاعبلت االجتماعية وعناصرفى  الدمج مجموعة
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 االستخبلصات:
فى حدود أىداؼ البحث وفروضػو وفػى ضػوء المعالجػة اإلحصػائية لمبيانػات ومػف خػبلؿ نتػائج البحػث 

 استخمص الباحث ما يمى:
وبعػض  التفػاعبلت االجتماعيػةلو تأثيره اإليجػابى عمػى الحركية الجماعية كاف ؤللعاب المقترح لبرنامج ال -0

 متبلزمة داوف القابميف لمتعمـ. أطفاؿقيد البحث لدى  عناصر المياقة البدنية

وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا بػػيف القياسػػيف القبمػػى والبعػػدى لممجموعػػة التجريبيػػة )مجموعػػة الػػدمج( فػػى  -2
 وبعض عناصر المياقة البدنية لصالح القياس البعدى. التفاعبلت االجتماعية

بعػػػدى لممجموعػػػة التجريبيػػػة )مجموعػػػة العػػػزؿ( وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيًا بػػػيف القياسػػػيف القبمػػػى وال -3
 وبعض عناصر المياقة البدنية لصالح القياس البعدى. التفاعبلت االجتماعية

العػػزؿ( فػػى  –فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا بػػيف القياسػػيف البعػػدييف لممجمػػوعتيف التجػػريبيتيف )الػػدمج  ودوجػػ -4
البعػػدى لممجموعػػة التجريبيػػة  وبعػػض عناصػػر المياقػػة البدنيػػة لصػػالح القيػػاس التفػػاعبلت االجتماعيػػة

 )مجموعة الدمج(.

 يات:ػالتوص
تطبيػػؽ البرنػػامج المقتػػرح فػػى المػػدارس لمتبلميػػذ المعػػاقيف ذىنيػػًا ومحاولػػة تػػوفير فصػػؿ لمتبلميػػذ ذوى  -4

 االحتياجات الذىنية داخؿ المدارس العادية.

بحيث تكوف مناسبة لقدراتيـ  إعادة النظر فى تحميؿ المناىج والبرامج التى تقدـ لمتبلميذ المعاقيف ذىنياً  -2
 الحركية ومستوى الذكاء.

أف يتـ تثقيػؼ التبلميػذ العػادييف بالمعمومػات المتعمقػة بالتبلميػذ المعػاقيف ذىنيػًا والتأكػد مػف رغبػتيـ فػى  -3
 االشتراؾ فى عممية الدمج.

مج الػدمج ألف أف يكوف عدد التبلميذ العادييف أكثر مف عػدد التبلميػذ المعػاقيف ذىنيػًا داخػؿ تطبيػؽ برنػا -4
 ذلؾ يساعد التمميذ المعاؽ ذىنيًا عمى التفاعؿ مع التمميذ العادى بشكؿ أكبر.

 ضرورة وجود األخصائى النفسى واالجتماعى المتخصص أثناء تطبيؽ البرنامج. -5

تػػوفير مػػدارس خاصػػة بالػػدمج فػػى كػػؿ محافظػػة مػػع وضػػع بػػرامج تػػدريب ليػػذه المػػدارس مػػف قبػػؿ لجػػاف  -6
 الدمج.متخصصة فى مجاؿ سياسة 

 العربيػة واألجنبيػة: المراجع

 : مدخؿ إلى عمـ النفس، القاىرة، مكتبة األنجمو المصرية.ـ(0996إبراىيـ ) أحمد فائؽ -0
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: تأثير برنامج مقترح لبعض األلعاب الشعبية عمى تنمية القدرات اإلدراكية ـ(0996) أماؿ محمد يوسؼ -2
، كمية التربية الرياضية غير منشورة ة دكتوراهالحركية والمياقة البدنية لمصـ البكـ، رسال –

 لمبنات، جامعة الزقازيؽ.
: تأثير برنامج ألعاب صغيرة مقترحة عمى تنمية األداء الحركى ـ(0994) أمنو مصطفى الشبكشى -3

والتكيؼ العاـ لمتبلميذ المتخمفيف عقميًا، مجمة العمـو والفنوف الرياضية، كمية التربية 
 القاىرة، المجمة السادسة، العدد الثالث.الرياضية لمبنات ب

 – : فاعميػة برنػامج لؤلنشػطة المدرسػية فػى دمػج األطفػاؿ المعػاقيف )عقميػاً ـ(0999) إيماف فؤاد الكاشؼ -4
سػػمعيًا( مػػع األطفػػاؿ العػػادييف وأثػػره فػػى تقػػبميـ االجتمػػاعى وخفػػض االضػػطرابات السػػموكية، 

 المؤتمر الدولى السادس، جامعة عيف شمس.
الػدمج الجزئػي فػي تنميػة الميػارات االجتماعيػة لػدى تبلميػذ  فاعميػة(: 2101ى )نوا مزيد سمطاف المطير ث -5

، رسػػالة ماجسػػتير غيػر منشػػورة، كميػػة متبلزمػة داوف فػػي مػػدارس التعمػيـ العػػاـ بدولػػة الكويػت
  التربية تخصص تربية خاصة، الجامعة الخميجية، البحريف. 

 ، طرابمس، ليبيا.2سيكولوجية اإلعاقة، الجامعة المفتوحة، ط ـ(:2113رمضاف محمد القذافى ) -6
بمصاحبة مثيرات بصرية وسمعية عمى النشاط  الشعبية األلعاب: تأثير ـ(2114) حمد االسكندرانىأزينب  -7

مجمة  بحث منشور، ذوى نقص االنتباه وفرط الحركة، لؤلطفاؿالزائد وبعض المتغيرات البدنية 
 .كتوبرأ العدد السابع، جامعى،دراسات فى التعميـ ال

: أىـ خدمات الدمج لذوى االحتياجات الخاصة، المؤتمر العممى الثانى، ـ(2114) زينب محمود شقير -8
 مارس. 25-24لمركز رعاية وتنمية الطفولة، جامعة المنصورة، 

امى الدمج : فعالية برنامج لتنمية بعض الميارات االجتماعية بنظـ(2110) سيير محمد سبلمة شاش -9
والعزؿ وأثره فى خفض االضطرابات السموكية لدى األطفاؿ المتخمفيف عقميًا، رسالة دكتوراه 

 غير منشورة، كمية التربية، جامعة الزقازيؽ.
فعالية برنامج تدريبى لتنمية بعض الميارات االجتماعية عمػى مسػتوى  :ـ(2111) اح محمد عادؿ عبد -01

اؿ التوحدييف، مجمة بحػوث كميػة اآلداب جامعػة المنوفيػة، سمسػمة التفاعبلت االجتماعية لؤلطف
 االصدارات الخاصة، العدد السابع.

التػػدخؿ المبكػػر، منتػػدى التجمػػع المعنػػى  –التشػػخيص  -األنمػػاط  –: اإلعاقػػات العقميػػة ـ(2114ػػػػػػػػػػػػ ) -00
-04معػة أسػيوط، بحقوؽ المعاؽ، المؤتمر العربى الثانى، اإلعاقػة بػيف التجنػب والرعايػة، جا
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( : أثر الدمج فى دروس التربية البدنية عمى األداء الكيفػى والكمػى 2112عبد الحكيـ بف جواد المطر ) -02
لمميػػػػارات الحركيػػػػة األساسػػػػية ألطفػػػػاؿ متبلزمػػػػة دواف وألقػػػػرانيـ العػػػػادييف بالمممكػػػػة العربيػػػػة 

 مؾ سعود، الرياض.السعودية، ماجستير، كمية التربية الرياضية، جامعة الم
: سػػيكولوجية ذوى االحتياجػػات الخاصػػة وتػػربيتيـ، القػػاىرة، دار ـ(0996) عبػػد المطمػػب أمػػيف القريطػػى -03

 الفكر العربى.
: التػرويح فػى المجتمػع المعاصػر، ـ(0986) مىحالحمػامحمػد درويش، محمد الديف عبد الرحمف كماؿ  -04

 دار النشر لمطباعة، القاىرة.
 .، األردفعماف، دار صفاء لمنشر ،اإلعاقة العقمية :(2117عبيد )ماجدة السيد  -05
: تأثير استخداـ نشاط رياضى فى دمج عينة مػف األطفػاؿ المعػاقيف ـ(2115) محمود سالـ محمد سالـ -06

، غير منشورة ذىنيًا مع العادييف عمى تنمية األداء الميارى والسموؾ التكيفى، رسالة ماجستير
 .جامعة طنطا

ـ( : فاعميػة برنػامج تعميمػى باسػتخداـ أسػموب الػدمج عمػى 2115ا حامد رماح، إيماف محمد محمػد )ند -07
السػػػموؾ التكيفػػػى النمػػػائى وبعػػػض المتغيػػػرات البدنيػػػة ومسػػػتوى األداء عمػػػى جيػػػاز الحركػػػات 
األرضية ألطفاؿ متبلزمة داوف، مجمة بحوث التربيػة الشػاممة، كميػة التربيػة الرياضػية لمبنػات، 

 زقازيؽ. جامعة ال
: األلعاب والتراث الميبى بمنطقة السممانى فى بنغازى، بحث منشور، المجمد ـ(0993) ىانـ حسف أحمد -08

 الثانى، المؤتمر العممى األوؿ، اإلسكندرية، كمية التربية الرياضية لمبنات، جامعة اإلسكندرية.
ض القػدرات واالنحرافػات القواميػة : تأثير برنامج عبلجى حركى عمى بعـ(2110) يسر محمد عبد الغنى -09

منشػورة، كميػة التربيػة الرياضػية، جامعػة غيػر لممتخمفيف عقميًا القابميف لمتعمـ، رسالة دكتوراه 
 .طنطا

: المػدخؿ إلػى التربيػة الخاصػة، ـ(0995) يوسؼ القريػوتى، عبػد العزيػز الصػمادى، وجميػؿ السػرطاوى -21
 دار القمـ لمنشر والتوزيع، دبى.

 
21-Eichstaedt, Lavay (1993) : Physical activity for individuals with mental 

retardation, infancy through adulthood, adapted physical activity 

quarterly, Vol. human kinetics books, inc, Champaign, USA. 

22- Ellis, D.N., (1997): A description of instructional and social interactions of 

students with mental retardation in education training in mental 

retardation and developmental disabilities, 31, 3, 235-241. 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 حزكي بًظتىي –عالقت بعط يتغيزاث اإلدراك انحض 

 اسأداء حزكاث انهبىط في رياظت انجًب
 

 

 هحود شكرً زهسهٌ                           *

  انًقديت ويشكهت انبحث : -

تعتبر رياضة الجمباز مف الرياضات المنفردة المتميزة بالتطور السريع والمستمر في         
صعوبة الميارات وخاصة المستويات العالية حيث تتطمب مواصفات ميارية وقدرات تتسـ بدرجة عالية 

ء الفني الدقيؽ مع اإلمكانيات الحركية المتميزة في جمؿ الجمباز لمواكبة التقدـ في ىذا مف األدا
 المجاؿ . 

وفى رياضة الجمباز ال تعمؿ العضبلت كأعضاء محركة فقط بؿ كأعضاء حسية ،        
واكتساب التوافؽ األولى  الحركيتنمية التصور  فيلو أىمية كبيرة وغير عادية  العضميفاإلحساس 

وتمرينات الجمباز المعقدة التركيب  الحركيوتثبيت األداء  إتقاف إلىلمميارات الحركية وحتى الوصوؿ 
والتصور الواضح لمحركة وغالبًا ما يفشؿ  العضميبدرجة عالية تعتمد أساسًا عمى إدراؾ اإلحساس 

ت الحركة . التمريف نتيجة عدـ إحساس البلعب المبتدئ باإلحساس العضمي المطموب لتوجيو مسارا
(5  :36 – 40 ) 

فإكتشاؼ أىـ دقائؽ األداء الفني الجيد لمميارات يتطمب السعي المستمر نحو معرفة       
خصائص ومنوعات ىذه الميارات ومتطمباتيا مف الصفات البدنية الخاصة التي تستوجب توافرىا 

مية القدرات الحركية تن فيحركي يساعد  –المستوى العاؿ ، كما أف اإلدراؾ الحس  إلىلموصوؿ 
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واألوضاع الصحيحة أثناء األداء والتحكـ في توجيو مسارات الحركة سواء في االتجاه أو المدى 
 (7:  4المطموب . ) الحركي

القائـ عمى توجيو عمؿ العضبلت ىو الوسيمة  حركي الحسيومما الشؾ فيو أف األداء   
جممة  فيبتوقيت وبسيولة وانتظاـ مندمجة  األداء الميارى المتميز وتتابع الحركات إلىلموصوؿ 
 (3 –2:  07. ) الفنيالجمباز 
الحركي في القدرة عمى تكرار انقباض العضمة بقوة مماثمة  –وتكمف أىمية اإلحساس العضمي  

الوضػع  فيوالقدرة عمى توصيؼ الذراعاف والرجميف والجذع  الرياضيفي كؿ مرة عند بذؿ المجيود 
 وزف الفرد والحفاظ عمى  فيالتحكـ  لىإ باإلضافةالمناسػب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوولكة  –جاهعة أم القرى  –كلَة التربَة  –أستاذ هساعد بقسن التربَة البدًَة   *

 العربَة السعودٍة

،  حركً –التوازن والدقة فً األداء وتصور الشكل الموجه فً الفراغ ونقل وترجمة التصور إلى إدراك حس 

بالجسم وإعطاء المدى الصحٌح للحركات والحفاظ على األوضاع الصحٌحة أثناء األداء وضبط  واإلحساس

 (21:  8وتوجٌه الجسم فً الهواء . )

 –القوة  –ولما كاف اإلحساس يشكؿ أحد المحاور ذات األىمية لممتغيرات األساسية )المسافة       
لذا كاف مف األىمية أف نتعرض لئلحساس كظاىرة تتـ  الحركيكـ الزمف( الكتساب التوافؽ والقدرة عمى التح

المستقببلت الحسية بالعضبلت  إلى باإلضافةالمخ عف طريؽ الحواس  إلىبنقؿ المؤثرات مف البيئة الخارجية 
 (7:  9واألوتار . )

وجد حد فاإلحساس ىو استقباؿ المثيرات مف الحواس أما اإلدراؾ فيو االستجابة لممثير وال ي      
 (67:  6فاصبل بيف اإلحساس واإلدراؾ حيث تداخؿ الزمف . )

وظيفة تصاعدية تزداد نتيجة الخبرة الرياضية وتكمف خطورتو عند قياس  حركيالحس  واإلدراؾ      
لدقة اإلدراؾ طبقًا لقدرة الفرد عمى توجيو سموكو ومدى التصرؼ والتكيؼ مع البيئة المحيطة  التصاعديالنمو 
 (04:  06) وأساسي جوىريؿ بو بشك

رفع كفاءة  فيأساس لمميارات البسيطة والمركبة ويمعب دورًا حاسمًا  الحركيكما أف التوازف      
عدة  فيالجياز الدىميزى والخاص بحفظ إتزاف الجسـ فالميارات التي يغمب عمييا الحركات الدورانية السريعة 

 العضمياس بالدوراف المصحوبة بتصبب العرؽ والضعؼ مستويات قد يشعر البلعب بفقد التوازف واإلحس
 .  الخارجيواإلحساس بدوار العالـ 
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(09  :010( )08  :025) 
بوضع  باإلحساس" دورا كبيرًا لتوافؽ الحركة وقدرة الجسـ حركي –وحيث أف لئلدراؾ "الحس        

قباضات عضبلتو وتوجيييا . مقدار ان فيالمفصؿ ودرجة انقباض العضبلت فانو يمكف البلعب أف يتحكـ 
(00  :5 ) 

اتجاىات  في" ىو وعى الشخص بجسمو وىو يتحرؾ الحركي –"الحس  اإلدراؾولذلؾ فاف       
 (306:  5االتجاه الصحيح . ) فيبحركة انتقاؿ وزف الجسـ  اإلحساس فيمختمفة وىو عادة يستخدـ 

 05حساس واإلدراؾ والتفكير والتذكر. )غياب كبل مف اإل فيانو مف الصعب تصور سموكًا حركيًا يتـ  
 :056) 

ومف خبلؿ خبرة الباحث في مجاؿ رياضة الجمباز وجد أف معظـ العبي الجمباز السعودييف        
تحسـ منيـ درجات نظرا لضعؼ مستوي حركات اليبوط عمي أجيزة الجمباز المختمفة مما دفع الباحث لتحديد 

ركي وبعض حركات اليبوط ألجيزة ) العقمة ػ الحمؽ ػ المتوازي ( لبلعبي مدي العبلقة بيف اإلدراؾ الحس ػ ح
 سنة  08ػ  05الجمباز مف 

 انبحث :  يصطهحاث -

 حزكي :  –اإلدراك انحض 

 " هو القدرة على إدراك وضع الجسم فً الفراغ والعالقة بٌن أجزاءه بعضها ببعض "       

(21  :132) 

وضاع وأجزاء الجسم فً الفراغ والقوة المطلوبة النقباض العضالت والتحكم وأٌضاً "القدرة على تحدٌد أ     

 (13:  21فً االتجاه والمسافة المطلوبة أثناء األداء." )

 
 هدف انبحث : 

حركً وبعض حركات الهبوط لالعبً الجمباز من خالل –ٌهدف البحث إلً تحدٌد العالقة بٌن اإلدراك الحس

 التعرف علً  :

 حركً وحركات الهبوط علً العقلة .–ن اإلدراك الحسـ  العالقة ب2ٌ

 حركً وحركات الهبوط علً الحلق .–ـ العالقة بٌن اإلدراك الحس 1

 حركً وحركات الهبوط علً المتوازي .  –ـ العالقة بٌن اإلدراك الحس 3

 
 انبحث :  فزوض
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 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ
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أداء حركات الهبوط على حركً  ومستوى  –توجد عالقة ارتباط ذات دالالت إحصائٌة بٌن اإلدراك الحس 

 المتوازي( فً رٌاضة الجمباز .  -الحلق –أجهزة )العقلة 

 إجزاءاث انبحث : -

 انبحث :  يجاالث -    

  انًجال انبشزي :  -   

 العبً المنتخب السعودي للجمباز .       

  انًجال انًكاَي :  -   

 صالة تدرٌب الجمباز بالملز بمدٌنة الرٌاض .        

 يُهج انبحث :   -   

 استخدم الباحث المنهج الوصفً لمالئمته لطبٌعة الدراسة .        

   

 عيُت انبحث :  - 

 ( سنة . 28 – 21( العب من المنتخب السعودي للجمباز من )23)       

 :  أدواث جًع انبياَاث -

  اطتًارة اطتبياٌ :  -   
  .عة االختباراتتم إعداد استمارة استبٌان تتناسب مع طبٌ        

  األجهشة واألدواث :  -        

 جهاز العقلة .                     ـ    جهاز المتوازي .  -

 جهاز الحلق .                     ـ    مراتب أسفنجٌة .  -

 ساعة إٌقاف .                    ـ    شرٌط قٌاس معتمد ) متر (  -

 االختباراث انًطبقت :  -

 حزكي.  -اختباراث اإلدراك انحض أوالً : -   

 ثاَيًا : االختباراث انًهاريت. -   

 حزكي :  –أوالً : اختباراث اإلدراك انحض  -

 حركً لمسافة الوثب أماما . –اختبار اإلدراك الحس -2

 الغرض من االختبار : قٌاس اإلحساس بتقدٌر المسافة .  -

 األدوات : مراتب أسفنجٌة و شرٌط قٌاس )متر(.  -

( بوصة 11داء : ٌرسم خطان متوازٌان على األرض بحٌث تكون المسافة بٌنهما )وصف األ -

( سم وٌقف المفحوص وهو غٌر معصوب العٌنٌن على خط البداٌة وٌنظر إلى 06.06أي )
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( ث ثم تعصب العٌنٌن وٌقوم المفحوص بالوثب من خط البداٌة 1المسافة بٌن الخطٌن لمدة )

 خط النهاٌة .  إلى األمام بحٌث ٌلمس األرض عند

وٌعطى المفحوص محاولتان ألقرب ربع بوصة لمسافة الوثب وتحسب المسافات التً تبعد عن  -

خط النهاٌة كأخطاء فً التقدٌر والتً تدل على نقص فً فترة اإلدراك الحسً . )أبو العال عبد 

 (2680الفتاح ، أحمد عمر : 
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  Weibe)ختبار وٌب حركً للقدم بالفراغ الرأسً )ا–اختبار اإلدراك الحس -1

ٌهدف هذا االختبار إلى قٌاس اإلحساس بحركة القدم عمودٌاً لألعلى عند ثنى مفصل الركبة ،       

( سم ، ٌقف الالعب 31.10( بوصة اي   ) 21وٌرسم خطا أفقً على الحائط ٌكون على ارتفاع )

حاول الالعب رفع القدم موازى للحائط وٌترك له فرصة لتقدٌر المسافة بالنظر ثم تعصب عٌنٌه ، ٌ

 المجاورة للحائط إلى مستوى الخط المرسوم على الحائط عن طرٌق ثنى الركبة . 

 تسجٌل المسافة بٌن القدم والخط المرسوم على الحائط عن طرٌق ثنى الركبة. -

 ٌعطى الالعب محاولتان ٌسجل مجموعهما . -

 اختبار اإلدراك الحسً بتقدٌر الزمن  -3

 ٌاس اإلحساس بتقدٌر الزمن .الغرض من االختبار : ق -

 األدوات : ساعة إٌقاف و استمارة تدوٌن .  -

 وصف األداء :  -

ٌطلب من المفحوص النظر فً ساعة إٌقاف وٌقوم بتشغٌلها لفحص الساعة  :المرحلة األولى

ث( على أن ٌكرر 21-ث2-ث1واإلحساس بها ، ثم ٌطلب منه تشغٌلها وإٌقافها عند األزمنة )

 ل زمن من هذه األزمنة . ذلك ثالث مرات لك

: ٌطلب من المفحوص أداء االختبار دون النظر إلى ساعة اإلٌقاف على أن ٌؤدى  المرحلة الثانٌة

االختبار من وضع الوقوف والنظر أماما والذراع على كامل امتدادها حٌث ٌقوم المفحوص 

 ات متتالٌة . ث( على أن ٌكرر هذا القٌاس ثالث مر2بتشغٌل الساعة وإٌقافها عند زمن )

ث( كل محاولة على حدة على أن ٌتم 2التسجٌل : )ٌسجل للمفحوص نتائج المحاوالت الثالث األخٌرة عند زمن ) -

 ث( أو ٌقل عنه . 2حساب مقدار الخطأ فً كل محاولة بتسجٌل الزمن الذي ٌزٌد عن الـ )

 ( 2622)أبو العال عبد الفتاح ، محمد صبحً حسانٌن :

 ( Weibeمً الكرة )اختبار وٌب اختبار اإلحساس بر -1

( سم  ٌقف الالعب قبل خط البداٌة وٌقوم 212( بوصة اي )16ٌرسم خطان المسافة بٌنهما )      

ث( للنظر وتقدٌر المسافة بٌنه وبٌن خط 1برمً الكرة وهو معصوب العٌنٌن ، بعد إعطاءه فترة )

 النهاٌة )المطلوب الرمً إلٌه( . 

 ٌجاباً )قبل أو بعد الخط( .تسجل المسافة سلباً أو إ
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 اختبار إحساس الذراعٌن بالفراغ الخطى واألفقً : -1
من وضع الجلوس على المقعدد والالعدب مواجده للحدائط ، توضدع مسدطرة تثبدت علدى الحدائط فدً وضدع 

أفقً بحٌث ٌكون طرفها السفلى على ارتفاع من األرض ٌوازى نظر الالعب ، وهدو فدً وضدع الجلدوس 

، توضع عالمة معٌندة علدى المسدطرة ، ٌطلدب مدن الالعدب بعدد الجلدوس علدى المقعدد تقددٌر على المقعد 

 العالمة المطلوبة مباشرة . 

تسجل المسافة بٌن مكان مالمسة سبابة الالعب على المسطرة والعالمة المرسومة على المسطرة  -

 . 

 ٌمنح الالعب ثالث محاوالت وٌسجل مجموعهما )تؤدى بدون تدرٌب مسبق( . -

 
 ثاَيًا : االختباراث انًهاريت :  -

 هبوط شقلبة هوائٌة خلفٌة مكورة على العقلة .  -2

 هبوط شقلبة هوائٌة أمامٌة مكورة على العقلة .  -1

 هبوط شقلبة هوائٌة خلفٌة مكورة على الحلق .  -3

 هبوط شقلبة هوائٌة أمامٌة مكورة على الحلق .  -1

 هبوط شقلبة هوائٌة خلفٌة مكورة على المتوازي .  -1

 هبوط شقلبة هوائٌة أمامٌة مكورة على المتوازي .  -0

 انًعانجاث اإلحصائيت : 

 تم استخدام :        

 المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري .  -

 معامل االلتواء .                -

 سبٌرمان( .  –معامل االرتباط )بٌرسون  -    

 

 

 عزض ويُاقشت انُتائج : 

 ئج : أوالً : عزض انُتا          
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 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح
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 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ
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 ( 2جدول ) 

 ع( ±( واالنحراف المعٌاري )سٌوضح المتوسط الحسابً )

 لمتغٌرات البحث (ومعامل االلتواء )ل

 متغٌرات البحث
 المتوسط الحسابً 

 )س(

االنحراف المعٌاري 
 ع(±)

معامل االلتواء  
 )ل(

 مهارة هبوط شقلبة هوائٌة
 خلفٌة متكورة على العقلة

0.381 6.208 6.110 

 رة هبوط شقلبة هوائٌةمها
 أمامٌة متكورة على العقلة

0.061 6.036 6.362 

 مهارة هبوط شقلبة هوائٌة
 خلفٌة متكورة على الحلق

0.381 6.016 -6.121 

 مهارة هبوط شقلبة هوائٌة
 أمامٌة متكورة على الحلق

0.138 6.220 -6.216 

 مهارة هبوط شقلبة هوائٌة
 خلفٌة متكورة على المتوازي

0.613 6.801 6.201 

 مهارة هبوط شقلبة هوائٌة
 أمامٌة متكورة على المتوازي

0.061 6.811 -6.112 

 6.261 6.811 1.061 اختبار اإلحساس بالمسافة

 اختبار اإلحساس بحركة 
 القدم عمودٌاً 

1.138 6.822 6.362 

 اختبار إحساس الذراعٌن 
 بالخط األفقً

2.101 2.100 6.081 

 6.203 - 6.2.062 3.368 الكرة اختبار اإلحساس برمً

 اختبار اإلدراك الحسً
 بتقدٌر الزمن  

0.666 6.211 6.631 

 

ع( ومعامددل االلتددواء )ل( لكددل مددن ±( المتوسددط الحسددابً )س( واالنحددراف المعٌدداري )2ٌوضددح جدددول )      

ومنه ٌتبٌن إعتدلٌة  مستوى أداء مهارات الهبوط فً رٌاضة الجمباز واختبارات اإلدراك الحس حركً قٌد البحث

 6.081،  6.112توزٌع المتغٌرات قٌد البحث حٌث تقترب قٌم معامالت االلتواء من الصفر وهى تتراوح بٌن 
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 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح
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 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ
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 ( 1جدول )

 ٌوضح معامل االرتباط البسٌط  لبٌرسون و معامل ارتباط الرتب لسبٌرمان 

 بٌن مهارة هبوط  شقلبة هوائٌة خلفٌة متكورة على العقلة ومتغٌرات

 اإلدراك الحس حركً قٌد البحث 

 اختبارات اإلدراك الحس حركً
معامل ارتباط 
 بٌرسون

معامل ارتباط 
 سبٌرمان

 الداللة اإلحصائٌة

 6.61دال عند مستوى  * 6.230- * 6.063- اختبار اإلحساس بالمسافة

 غٌر دال 6.123- 6.333- اختبار اإلحساس بحركة القدم عمودٌاً 

 6.61دال عند مستوى  * 6.228- * 6.010- ن بالخط األفقًاختبار إحساس الذراعٌ

 غٌر دال 6.133 6.118 اختبار اإلحساس برمً الكرة

 غٌر دال 6.318 6.116 اختبار اإلدراك الحسً  بتقدٌر الزمن

 

  6.61* جوهري عند مستوى          6.113=  6.61قٌمة " ر " الجدولٌة عند مستوى 
 

مل ارتباط بٌرسون وكذا معامل ارتباط الرتب لسبٌرمان بدٌن متغٌدرات اإلدراك الحدس ( معا1ٌوضح جدول )      

حركً قٌد البحث ومستوى أداء مهارة الهبوط مع عمل شدقلبة هوائٌدة خلفٌدة متكدورة علدى العقلدة ومنده ٌتضدح 

وتحسددن اإلدراك الحددس حركددً بمسددافة رمددى الكددرة  6.61وجددود عالقددة عكسددٌة دالددة إحصددائٌاً عنددد مسددتوى 

ومستوى أداء مهارة الهبوط مع عمل شقلبة هوائٌة خلفٌة متكدورة علدى العقلدة حٌدث بلغدت قٌمدة معامدل ارتبداط 

 6.61وكالهما دال إحصدائٌاً عندد مسدتوى  6.230-، كما بلغت قٌمة معامل ارتباط سبٌرمان  6.603-بٌرسون 

  6.113،  6.61حٌث بلغت قٌمة )ر( الجدولٌة عند مستوى 

بدٌن اإلدراك الحدس  6.61( وجود عالقة عكسٌة دالة إحصائٌة عند مسدتوى 1أٌضاً من جدول )كما ٌتضح       

حركً للذراعٌن بالخط األفقً ومسدتوى أداء مهدارة الهبدوط مدع عمدل شدقلبة هوائٌدة خلفٌدة علدى العقلدة ، حٌدث 

وكالهما   6.228- ، كما بلغت قٌمة معامل ارتباط الرتب لسبٌرمان 6.010 –بلغت قٌمة معامل ارتباط بٌرسون 

 .  6.113،  6.61حٌث بلغت قٌمة )ر( الجدولٌة عند مستوى  6.61دال إحصائٌاً عند مستوى 
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 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ
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وهذا ٌشٌر أنه كلما انخفض درجة خطأ اإلدراك الحس حركدً بمسدافة رمدى الكدرة واإلدراك الحدس حركدً        

هبوط مع عمل شقلبة هوائٌة خلفٌدة علدى كلما تحسن مستوى أداء الهبوط فً مهارة ال –للذراعٌن بالخط األفقً 

 العقلة .

 

 ( 3جدول )

 ٌوضح معامل االرتباط البسٌط  لبٌرسون و معامل ارتباط الرتب لسبٌرمان 

 هوائٌة أمامٌة متكورة على العقلة ومتغٌرات  شقلبةبٌن مهارة هبوط  

 اإلدراك الحس حركً قٌد البحث

 اختبارات اإلدراك الحس حركً
معامل ارتباط 

 رسونبٌ
معامل ارتباط 
 سبٌرمان

 الداللة اإلحصائٌة

 غٌر دال  6.312 6.311 اختبار اإلحساس بالمسافة 

 6.61دال عند مستوى  6.062- 6.186- اختبار اإلحساس بحركة القدم عمودٌاً 

 غٌر دال 6.161- 6.316- اختبار إحساس الذراعٌن بالخط األفقً

 غٌر دال 6.110 6.102 اختبار اإلحساس برمً الكرة

 غٌر دال 6.121 6.126 اختبار اإلدراك الحسً  بتقدٌر الزمن

  6.61* جوهري عند مستوى                                    6.113=  6.61قٌمة " ر " الجدولٌة عند مستوى 

 
إلدراك الحس ( معامل ارتباط بٌرسون وكذا معامل ارتباط الرتب لسبٌرمان بٌن متغٌرات ا3ٌوضح جدول )        

حركً قٌد البحث ومستوى أداء مهارة الهبوط مع عمل شقلبة هوائٌة أمامٌة متكورة على العقلة ، ومنده ٌتضدح 

بٌن اإلدراك الحس حركً بحركة القددم عمودٌداً ومسدتوى  6.61وجود عالقة عكسٌة دالة إحصائٌاً عند مستوى 

( 6.186قلة حٌث بلغت قٌمة معامل ارتباط بٌرسون )أداء مهارة الهبوط مع عمل شقلبة أمامٌة متكورة على الع

، كمدا ٌشدٌر الجددول إلدى  6.61( وكالهمدا دال إحصدائٌاً عندد مسدتوى 6.062كما بلغت قٌمة ارتبداط سدبٌرمان )

وجود العالقة العكسٌة بٌن حركة القدم عمودٌاً ومهارة الهبوط مع شقلبة أمامٌة متكورة على العقلة وٌشدٌر هدذا 

جة خطأ اإلدراك الحدس حركدً بحركدة القددم العمودٌدة وتحسدن مسدتوى أداء الهبدوط مدع شدقلبة إلى انخفاض در

 هوائٌة أمامٌة على العقلة . 
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 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح
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 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ
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 (1جدول )

 ٌوضح معامل االرتباط البسٌط  لبٌرسون و معامل ارتباط الرتب لسبٌرمان  

 قلبة هوائٌة خلفٌة متكورة على الحلق ومتغٌرات شبٌن مهارة هبوط  

 الحس حركً قٌد البحثاإلدراك 

 اختبارات اإلدراك الحس حركً
معامل ارتباط 
 بٌرسون

معامل ارتباط 
 سبٌرمان

 الداللة اإلحصائٌة

 غٌر دال 6.663 6.606- اختبار اإلحساس بالمسافة

 غٌر دال 6.210-  6.112- اختبار اإلحساس بحركة القدم عمودٌاً 

 6.61دال عند مستوى  *6.033- *6.038 اختبار إحساس الذراعٌن بالخط األفقً

 غٌر دال 6.602 6.222 اختبار اإلحساس برمً الكرة

 غٌر دال 6.618 - 6.611 - اختبار اإلدراك الحسً  بتقدٌر الزمن

  6.61* جوهري عند مستوى                             6.113=  6.61قٌمة " ر " الجدولٌة عند مستوى 

 
رتباط بٌرسون وكذا معامل ارتباط الرتب لسبٌرمان بٌن متغٌرات اإلدراك الحدس ( معامل ا1ٌوضح جدول )       

حركً قٌد ومستوى أداء مهارة الهبوط مع شقلبة هوائٌة خلفٌة متكورة على الحلق ، ومنه ٌتضح وجود عالقدة 

سدتوى وبٌن اإلدراك الحس حركً إلحساس الذراعٌن بالخط األفقدً وم 6.61عكسٌة دالة إحصائٌاً عند مستوى 

وهذا  6.61أداء مهارة الهبوط مع شقلبة هوائٌة خلفٌة متكورة على الحلق حٌث )ر( دالة إحصائٌاً عند مستوى 

ٌشٌر إلى أن كلما انخفض درجة خطأ اإلدراك الحس حركً إلحساس الذراعٌن بالخط األفقً كلما تحسن مستوى 

 أداء الهبوط مع عمل شقلبة هوائٌة خلفٌة متكورة على الحلق .

 

 (1جدول )

 ٌوضح معامل االرتباط البسٌط  لبٌرسون و معامل ارتباط الرتب لسبٌرمان  

 قلبة هوائٌة أمامٌة متكورة على الحلق ومتغٌرات شبٌن مهارة هبوط  

 اإلدراك الحس حركً قٌد البحث

 اختبارات اإلدراك الحس حركً
معامل ارتباط 
 بٌرسون

معامل ارتباط 
 سبٌرمان

 الداللة اإلحصائٌة



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  6.61دال عند مستوى  * 6.101- * 6.066- اختبار اإلحساس بالمسافة 

 غٌر دال 6.211-  6.122- اختبار اإلحساس بحركة القدم عمودٌاً 

 غٌر دال 6.118- 6.121- اختبار إحساس الذراعٌن بالخط األفقً

 غٌر دال 6.323 6.311 اختبار اإلحساس برمً الكرة

 غٌر دال 6.211 6.622 الزمن اختبار اإلدراك الحسً  بتقدٌر

  6.61* جوهري عند مستوى                                  6.113=  6.61قٌمة " ر " الجدولٌة عند مستوى 

 
( معامل ارتباط بٌرسون وكذا معامل ارتباط الرتب لسبٌرمان بٌن متغٌرات اإلدراك الحركدً 1ٌوضح جدول )     

لهبوط مع عمل شقلبة هوائٌة أمامٌة متكورة على الحلدق ، وفٌده ٌتضدح وجدود قٌد البحث ومستوى أداء مهارة ا

وبدٌن اإلدراك الحدس حركدً بمسدافة رمدى الكدرة ومسدتوى أداء  6.61عالقة عكسٌة دالة إحصائٌاً عند مستوى 

مهددارة الهبددوط مددع عمددل شددقلبة هوائٌددة أمامٌددة متكددورة علددى الحلددق حٌددث بلغددت قٌمددة معامددل ارتبدداط بٌرسددون 

 6.61( وقٌمددة )ر( الجدولٌددة عنددد مسددتوى 6.101( وبلغددت قٌمددة معامددل ارتبدداط الرتددب لسددبٌرمان )6.066)

(6.113 . ) 

وهذا ٌشٌر أنه كلما انخفض درجة خطأ اإلدراك الحس حركً بمسافة رمى الكرة كلمدا تحسدن مسدتوى أداء       

 الهبوط فً مهارة الهبوط مع عمل شقلبة هوائٌة متكورة على الحلق . 

 
 ( 0دول )ج

 ٌوضح معامل االرتباط البسٌط  لبٌرسون و معامل ارتباط الرتب لسبٌرمان 

 قلبة هوائٌة خلفٌة متكورة على المتوازي ومتغٌرات شبٌن مهارة هبوط 

 اإلدراك الحس حركً قٌد البحث

معامل ارتباط  اختبارات اإلدراك الحس حركً
 بٌرسون

معامل ارتباط 
 سبٌرمان

 الداللة اإلحصائٌة

 غٌر دال 6.313- 6.321- ختبار اإلحساس بالمسافة ا

 6.61دال عند مستوى  * 6.018- * 6.061- اختبار اإلحساس بحركة القدم عمودٌاً 

 6.61دال عند مستوى  * 6.186- * 6.121- اختبار إحساس الذراعٌن بالخط األفقً

 غٌر دال 6.101 6.106 اختبار اإلحساس برمً الكرة



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 غٌر دال 6.106 6.183 لحسً  بتقدٌر الزمناختبار اإلدراك ا

  6.61* جوهري عند مستوى                                    6.113=  6.61قٌمة " ر " الجدولٌة عند مستوى 

( معامل ارتباط بٌرسون وكذا معامل ارتباط الرتب لسبٌرمان بٌن متغٌرات اإلدراك الحس 0ٌوضح جدول )        

ومسدتوى أداء مهدارة الهبدوط مدع عمدل شدقلبة هوائٌدة خلفٌدة متكدورة علدى المتدوازي ، ومنده حركً قٌد البحث 

وبددٌن اإلدراك الحددس حركددً بحركددة القدددمٌن  6.61ٌتضددح وجددود عالقددة عكسددٌة دالددة إحصددائٌاً عنددد مسددتوى 

كسدٌة ومستوى أداء مهارة الهبوط مع عمل شقلبة هوائٌة خلفٌة متكورة على المتدوازي وأٌضداً وجدود عالقدة ع

بٌن اإلدراك الحس حركً للذراعٌن بالخط األفقً ومستوى أداء مهارة الهبدوط  6.61دالة إحصائٌاً عند مستوى 

مع عمل شقلبة هوائٌة خلفٌة متكورة على المتوازي ، وهذا ٌشدٌر إلدى كلمدا انخفدض درجدة خطدأ اإلدراك الحدس 

األفقً كلمدا تحسدن مسدتوى أداء الهبدوط فدً  حركً بحركة القدم عمودٌاً واإلدراك الحس حركً للذراعٌن بالخط

 مهارة الهبوط مع عمل شقلبة هوائٌة خلفٌة متكورة على المتوازي . 

 ( 2جدول )

 ٌوضح معامل االرتباط البسٌط  لبٌرسون و معامل ارتباط الرتب لسبٌرمان

 قلبة هوائٌة أمامٌة متكورة على المتوازيشبٌن مهارة هبوط   

 حركً قٌد البحث ومتغٌرات اإلدراك الحس 

 اختبارات اإلدراك الحس حركً
معامل ارتباط 
 بٌرسون

معامل ارتباط 
 سبٌرمان

 الداللة اإلحصائٌة

 غٌر دال 6.333- 6.308- اختبار اإلحساس بالمسافة

 غٌر دال 6.306- 6.112- اختبار اإلحساس بحركة القدم عمودٌاً 

 6.61دال عند مستوى  * 6.228- * 6.261- اختبار إحساس الذراعٌن بالخط األفقً

 غٌر دال 6.138 6.118 اختبار اإلحساس برمً الكرة

 غٌر دال 6.362 6.303 اختبار اإلدراك الحسً  بتقدٌر الزمن

  6.61* جوهري عند مستوى                              6.113=  6.61قٌمة " ر " الجدولٌة عند مستوى 

بٌرسون وكذا معامل ارتباط الرتب لسبٌرمان بٌن متغٌرات اإلدراك الحدس  ( معامل ارتباط2ٌوضح جدول )       

حركً قٌد البحث ومستوى أداء مهارة الهبدوط مدع عمدل شدقلبة هوائٌدة أمامٌدة متكدورة علدى المتدوازي ، ومنده 

بددٌن اإلدراك الحركددً للددذراعٌن بددالخط األفقددً  6.61ٌتضددح وجددود عالقددة عكسددٌة دالددة إحصددائٌاً عنددد مسددتوى 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِعٍح ظاِؼح إٌّٛف١ح ٌٍرشت١ح اٌثذ١ٔح ٚاٌش٠اضح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اٌّعٍذ األٚي ١ٌٛ٠1022ٛ  اٌؼششْٚؼذد اٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وى أداء مهارة الهبوط فً عمل شقلبة هوائٌة أمامٌة مكورة على المتوازي حٌث كانت قٌمة )ر( الجدولٌة ومست

( وهددى دالددة إحصددائٌاً ، وهددذا ٌشددٌر أندده كلمددا انخفددض درجددة خطددأ اإلدراك الحددس 6.113) 6.61عنددد مسددتوى 

شقلبة هوائٌة أمامٌة متكورة  للذراعٌن بالخط األفقً كلما تحسن مستوى أداء الهبوط فً مهارة الهبوط مع عمل

 على المتوازي . 

 

 انُتائج :  يُاقشت:  ثاَياً 

( والخاص بمعامل االرتباط بٌن درجات مهارة الهبوط على العقلة لشقلبة هوائٌة خلفٌة 1)من خالل جدول        

ة إحصدائٌة عندد متكورة واختبارات اإلحساس بالمسافة وإحساس الذراعٌن بالخط الخلفً وكانت عالقدة ذات داللد

، بٌنمدا لدم توجدد عالقدة بدٌن بداقً االختبدارات األخدرى فدً الجددول ، وهدذا ٌؤكدد أنده كلمددا زادت  6.61مسدتوى 

اإلحساسات بالمسافة وإحساس الالعب بحركة الذارعٌن فً الخط األفقً لحظة الهبوط كلما كدان األداء المهدارى 

 . بصورة جٌدة وٌعمل على عدم حسم الدرجات من الالعب 

( والخدداص باالدراكددات الحددس حركٌددة والهبددوط بشددقلبة أمامٌددة هوائٌددة 3بٌنمددا ٌتضددح مددن خددالل جدددول )       

 6.61متكورة حٌث كانت جمٌع االختبارات الخاصدة باالدراكدات الحدس حركٌدة غٌدر دالدة إحصدائٌاً عندد مسدتوى 

بحركدة القددم عمودٌداً دال إحصدائٌاً  وفى معامالت االرتباط بٌن بٌرسون وسبٌرمان ، بنمدا كدان اختبدار اإلحسداس

على العقلة من خالل مهارة الهبوط بشقلبة أمامٌة هوائٌدة متكدورة بمدا ٌؤكدد أنده كلمدا ذاد اإلدراك الحدس حركدً 

بحركة القدم عمودٌاً كلما كانت حركات الهبوط عند أداء المهارة  دقٌقة وصحٌحة وقلة معدالت الخطأ فً الهبوط 

 ى مستوى المهارة . بما ٌؤثر إٌجابٌاً عل

( والخدداص بمعددامالت االرتبدداط بددٌن سددبٌرمان وبٌرسددون فددً اختبددارات 1( ، )1بٌنمددا ٌتضددح مددن جدددول )       

اإلدراك الحددس حركددً ومهددارات الهبددوط لجهدداز الحلددق بمهددارة الهبددوط بشددقلبة أمامٌددة هوائٌددة متكددورة ومهددارة 

بدار اإلحسداس بالدذراعٌن فدً الخدط األفقدً ذو داللدة الهبوط بشقلبة خلفٌة متكدورة علدى الحلدق ، حٌدث ظهدر اخت

( ذو داللدة إحصدائٌة عندد 1( واختبار اإلحساس بالمسافة فً جددول )1فً جدول ) 6.61إحصائٌة عند مستوى 

بما ٌؤكد أنه عندما تزداد االدراكات الحس حركٌة كلما زادت دقة األداء المهارى والعكس صحٌح  6.61مستوى 

كات الحس حركٌة كلمدا قلدت دقدة وسدرعة األداء المهدارى وٌدنعكس ذلدك علدى معددالت الخطدأ أنه كلما قلت االدرا

والحسم من الدرجات بما ٌؤثر على درجات الالعب وهذا ٌؤكد أهمٌة اإلدراك الحس حركً حٌدث ٌؤكدد ذلدك علدى 

بدذل الجهدد  أن أهمٌة اإلحساس الحركً فً القدرة على تكدرار انقبداض العضدالت بقدوة مماثلدة فدً كدل مدرة عندد

الرٌاضً والقدرة على توظٌف الذراعٌن والرجلٌن والجذع  فً الوضدع المناسدب باإلضدافة إلدى الدتحكم فدً وزن 

الفرد والحفاظ على التوازن والدقة فً األداء وتصور الشكل الموجه فً الفراغ ونقل وترجمة التصور إلى إدراك 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كات والحفاظ على األوضاع الصحٌحة أثناء الهبدوط حس حركً واإلحساس بالجسم وإعطاء المدى الصحٌح للحر

 (21:  8واألداء وضبط توجٌه الجسم فً الهواء . )

( والخدداص بمعددامالت االرتبدداط بددٌن بٌرسددون وسددٌبرمان فددً االدراكددات 2( ، )0بٌنمددا ٌتضددح مددن جدددول )       

بة أمامٌة هوائٌة متكورة على الحس حركٌة ومهارات الهبوط بشقلبة خلفٌة هوائٌة علً المتوازي والهبوط بشقل

المتوازي حٌث ظهر وجود دالالت إحصائٌة فً اختبار اإلحساس بحركة القدم عمودٌاً وإحساس الذراعٌن بدالخط 

( ظهدر وجدود داللدة إحصدائٌة فدً اختبدار إحسداس الدذراعٌن بدالخط 2( ، بٌنمدا فدً جددول )0األفقً فدً جددول )

كورة على المتدوازي ، بمدا ٌؤكدد أهمٌدة اإلحسداس للقددمٌن والدذراعٌن األفقً فً مهارة بشقلبة أمامٌة هوائٌة م

على المتوازي نظراً التجاهات الرجلٌن المختلفة على المتوازي بما ٌؤكد مدى أهمٌة اإلدراك الحدس حركدً علدى 

 المتوازي خاصة أثناء أداء حركات مهارات الهبوط . 

( ، 2( )2661ئج الدراسدات التالٌدة : حسدنى سدٌد أحمدد )حٌث تتفق هذه النتدائج الخاصدة بالبحدث مدع نتدا       

( ، كلٌدر رزق   6( )1662( ، سدمٌر عبددالنبً )23( )1662( ٌسدرى حسدن )21( )2660ٌحٌى عطدا   )

(1662( )26 . ) 

حركدً فدً رٌاضدة الجمبداز عامدة ومهدارات الهبدوط بصدفة -ومن خالل ما سبق تتضح أهمٌة اإلدراك الحدس     

 خاصة . 

 االطتُتاجاث :       

 من خالل إجراءات ومناقشة النتائج ، استنتج الباحث اآلتً :          

هناك ارتباط بٌن مهارة الهبوط بشقلبة أمامٌة هوائٌة متكورة  واختبار اإلحساس بحركدة القددم عمودٌداً  -2

 على العقلة لالعبً الجمباز . 

متكدورة واختبداري اإلحسداس بالمسدافة وإحسداس  هناك ارتباط بٌن مهارة الهبوط لشقلبة خلفٌة هوائٌة -1

 الذراعٌن بالخط األفقً على العقلة لالعبً الجمباز . 

هناك ارتباط بٌن مهارة الهبوط بشقلبة أمامٌة هوائٌة متكورة على الحلدق واختبدار اإلحسداس بالمسدافة  -3

 لالعبً الجمباز . 

رة وأمامٌة هوائٌة متكدورة علدى المتدوازي هناك ارتباط بٌن مهارتً الهبوط بشقلبة خلفٌة هوائٌة متكو -1

 واختباري اإلحساس بحركة القدم عمودٌاً وإحساس الذراعٌن بالخط األفقً لالعبً الجمباز . 

 انتىصياث : 

 مناقشة النتائج واالستنتاجات ٌوصى الباحث بما ٌلً : فً ضوء        

 رانات والدورانات. استخدام االختبارات المستخدمة فً قٌاس مهارات أخرى مثل الطٌ -2
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العمل على تطوٌر القدرات التوافقٌدة لالعبدً الجمبداز والتدً تدرتبط باالدراكدات الحدس حركٌدة المرتبطدة  -1

 برٌاضة الجمباز فً سن مبكرة . 

 استخدام اختبارات إدراك حس حركٌة أخرى مع مهارات أخرى لتحدٌد العالقات بٌنها فً الجمباز .  -3

حركددً لدددى -ٌبات التددً تسدداعد علددً رفددع مسددتوي اإلدراك الحسددًعمددل دراسددات تتندداول بعددض التدددر -1

 مع مستوي الالعب العمري و المهاري. بالالعبٌن بما ٌتناس

 

 انًزاجع : 

أبو العال عبد الفتاح ، أحمد عمر وربى : انتقاء الموهدوبٌن فدً المجدال الرٌاضدً ، القداهرة ، مطدابع السدجل  -2

 .  2680العربً ، 

انتقاء الموهوبٌن فً المجال الرٌاضً ، عدالم الكتداب ، القداهرة  فتاح ، أحمد عمر سلٌمان :أبو العال عبد ال -1

 ،2680  . 

أبو العال عبد الفتاح ، محمد صبحً حسانٌن  : فسٌولوجٌا ومورفولوجٌا الرٌاضً وطدرق القٌداس للتقدوٌم ،  -3

 .  2662/ القاهرة ، دار الفكر العربً ،  2ط

 . 2661تكنولوجٌا الحركة فً الجمباز ، مطبعة التونى ، اإلسكندرٌة ، أحمد الهادي ٌوسف :  -1

 1662التطبٌقات ، دار الفكر العربً ، القاهرة ،  –أسامة كامل راتب : علم النفس الرٌاضً المفاهٌم  -1

 . 2680السٌد عبد المقصود : نظرٌات الحركة ، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن ، اإلسكندرٌة ،  -0

نى سٌد أحمد حسن : أثر استخدام برنامج مهارى خاص فً رٌاضة الجمباز على تطوٌر بعض المددركات حس -2

الحسٌة والصفات البدنٌة للمتخلفٌن عقلٌاً نظرٌات وتطبٌقات العدد الثدانً واألربعدون ، كلٌدة 

 . 1662التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن ، جامعة اإلسكندرٌة ، 

تخدام برنددامج مهددارى خدداص فددً رٌاضددة الجمبدداز علددى تطددوٌر بعددض أثددر اسدد حسنى سٌد أحمد حسٌن :  -8

المددددركات الحسدددٌة والصدددفات البدنٌدددة للمتخلفدددٌن عقلٌددداً نظرٌدددات وتطبٌقدددات العددددد الثدددانً 

 . 1662وألربعون ، كلٌة تربٌة رٌاضٌة للبنٌن ، جامعة اإلسكندرٌة ، 

ٌدة تطدوٌر بعدض متغٌدرات اإلدراك الحدس تأثٌر العروض الرٌاضٌة علدى دٌنامٌك سمٌر عبد النبً شعبان :  -6
حركً ومستوى التحصدٌل العملدً فدً التمرٌندات بداألدوات لطدالب كلٌدة التربٌدة الرٌاضدٌة ، 

  1662رسالة دكتوراه غٌر منشورة ، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة بنٌن ، اإلسكندرٌة ، 
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حركددً علددى مسددتوى األداء  6-س كلٌدر رزق   فلٌددبس : أثددر اسددتخدام بعددض أسدالٌب تطددوٌر اإلدراك الحدد -26
المهددارى لددبعض مهددارات الجمبدداز الفنددً لانسددات ، رسددالة دكتددوراه غٌددر منشددورة ، كلٌددة 

 .  1622التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن ، اإلسكندرٌة ، 
محمود محمد عباس ، أحمدد الهدادي ٌوسدف : األسدس العلمٌدة فدً تعلدٌم وتددرٌب الجمبداز ، اإلسدكندرٌة ،  -22

2666 . 
حٌى أحمد عطدا   : تدأثٌر برندامج مقتدرح لتنمٌدة بعدض اإلدراك الحدس حركٌدة علدى مسدتوى أداء بعدض ٌ -21

مهارات جمباز المتوازٌٌن ، رسالة دكتوراه غٌر منشورة ، كلٌة التربٌة الرٌاضدٌة ، جامعدة 
  2660طنطا ، 

عدض مهدارات مجموعدة ٌسرى محمد حسن أبو زٌدد : تدأثٌر تطدوٌر المحلدالت الحسدٌة علدى مسدتوى أداء ب -23
الدددورانات والشددقلبات ، رسددالة دكتددوراه غٌددر منشددورة ، كلٌددة التربٌددة الرٌاضددٌة للبنددٌن ، 
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