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 المقدمة :
يعػػيالعاعػػااـلعارعاوػػ لدػػة مل نيػػنملرػػفلتػػةعلمػػااتلااوػػالاػػكل رااتاقهػػالة دا  ػػالاػػؿلرػػال   ػػ ل
عإلتسػػػػافلرػػػػفلق ػػػػنـل دػػػػا المػػػػذؿلة ػػػػةنيلالػػػػ لعم رتل ػػػػثيلعادػػػػة مل ػػػػكلعادػػػػة ملعارع ايػػػػ ل ةلدػػػػة مل
عارعلةراا.لةرفلعارعلةـل فلاري لعارعا ؼلعا نينملعاقكليقـلقةاين ال ةل تقا هالةتش  الاكلعارتظراال

 ةلرقابعقهػاتل ةل قػ للعاع بي ل كلرفلعادمار لب يثلقفةؽلون ملعاعارليفلايهالال لعاسيط ملاليهػاتل
رقابعػػ ل ػػسيليسػػي لرتهػػاتلةاليػػ لاػػظفل  لػػرلعارتظرػػاالعاع بيػػ لقرقلػػؾلعارع اػػ تلااتهػػالقةع ػػ لوػػعةباال

قا قهػػػاتل ةل تهػػػالاػػػـلقسػػػقمنرهال ةل تهػػػالعسػػػقمنرقهالب سػػػلةرل يػػػ لرذ ئػػػـتل ةل فل رػػػ لاػػػكلقتظيرهػػػالةعأ
عاعػػارليفلايهػػالتليسػػقطيعةفلعاقشػػااهالةعاةوػػةؿل ايهػػالةعإلاػػانملرتهػػاتلمتهػػـل يػػ لرػػ  ليفل ةلمتهػػـلتل

 ةلعاق تيػاالعا نيدػ لعاقػكلقسػاان ـلليع اةفلعاةسائؿلعارذئر لاثاؾتلاػثعلاػافلتبػنلرػفل ي ػانلعاةسػائؿل
 ػؿلعارشػاذالةعقمػاثلعا ػ ع عالاكلعاةوةؿل اػ لعارعػا ؼلعارطلةبػ لةعإلاػانملرتهػالاػكلارلهػـلب ػ رل

ل.عارتاسب تلةرفل  ـل ثيلعاق تياالم عئطلقرديؿلعارع ا لةقةويفها
ااسقمنعـلعاقاتةاة يالعسقمنعرًالرتظرًالةرتس ًاليسهـلاكل وػةؿلعارػقعلـلالػكلعاربػانللةعا ػةعتيفل

ل(98:16).قرعةعا  ائؽلعاقكلقساانيلاكلق  يؽلعاترةلعارقاارؿلاشموي لعارقعلـتلةق  يؽل  نعؼلعار 
اثاؾليةع  لعا ائرةفلال لعاعرلي لعاقعليري لةعوعلعاقعارؿلرعلتظػـلةاتػةفلقاتةاة يػ لرق ػننملسػعيًال
اقتري لون عالطذبهـلةقػ  يلهـلالقعارػؿلرػعلرق يػ عالعاعوػ لعاق تػكلعاػثاليقطلػرلقعلػيـلعاطااػرلايػؼل

رػاث لق بةيػ لي وؿلال لعارع ا لبتفس لرفلروان  العارمقلف تلةبااقااكل ايالعا ا  ل ا لقطةي لت

                                                           
 . ارع ل لةعفل-الي لعاق بي لعا يادي لالبتيفلبااهـ ل– سقاثلط ؽلقن يسلعاق بي لعا يادي لب سـلرتا جلةط ؽلقن يسلعاق بي لعا يادي لل1

  ارع ل لةعف.ل-الي لعاق بيػػػػ لعا ياديػػػػػ لالبتيفلبااهـ ل- سقاثلرساانللب سـلرتا جلةطػػػ ؽلقن يسلعاق بيػػػػػػ لعا يادي لل2

  ارع ل لةعف.ل-الي لعاق بيػػػػ لعا ياديػػػػػ لالبتيفلبااهـ ل- سقاثلرساانللب سـلرتا جلةطػػػ ؽلقن يسلعاق بيػػػػػػ لعا يادي لل3

 .لنائب رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزةل4
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نوي ػػ لققػػةم لعتسػػق ذؿلعاع ذتػػكلاق تيػػاالعا اسػػباالةعارعلةرػػاالردػػؿلق تيػػ لعإلتفة  عايػػؾلةعاةسػػائطل
ل (18:4).عارقعننملةرها عالعاقوريـلعاقعليركلةقةظيفهالبط ي  لردل لاكلارليقكلعاقعليـلةعاقعلـ

ؾلبقوػػػريراق لعارقتةاػػػ لاػػػكلر اةاػػػ لإلدػػػفايلشػػػاؿلر ئػػػكل نيػػػنلعإلتفػػػةل  عايػػػةوػػػنلظهػػػ الق تيػػػ ل
اق ريػػػعلةاػػػ رلعارعلةرػػػاال ةلت ػػػؿلعابياتػػػاالاػػػكلوػػػة ل ثعبػػػ ل اػػػ لعارػػػقعلـتل يػػػثل فلقوػػػريراال
عإلتفة  عايؾلرهر ل نعلمتهالقعرؿلال لق ي ل سلةرلعاقفاي لق ايلعابياتاالةعارعلةرػاالعارع ػنم.لارػال

يفلالػػ لعاعرليػػ لعاقعليريػػ لاػػكلق ػػنيـلعارتػػا جلعان عسػػي لب سػػلةرل نيػػنلقسػػاانلق تيػػ لعإلتفة  عايػػؾلعا ػػائر
ةشيؽتلاثعلتبنلرفلعاب ثلاكلط ي  ل نيػنملاقطبيػؽل ػثيلعاق تيػ لاػكلمنرػ لعاعرليػ لعاقعليريػ لةنر هػال

ل ( 6: 8) اكلعار   عالعان عسي .ل
ةعاػػثال ػػةلل (Infographic) فلروػطل لعتتفة  عايػػؾلرػال ػػةلعتلقع يػػرلالروػطل لعتت ليػػسال

ةقعتػػػػػػكلل(GRAPHIC)ةقعتػػػػػػكلرعلةرػػػػػػاالة  ػػػػػػائؽلل(INFormation)نرػػػػػػجلالروػػػػػػطل يفلل سػػػػػػاس
)  ةبااقااكلاهكلقعتكلعابياتاالعاقوةي ي لاراليرافلعفليطلؽلاليهالعاقواريـلعارعلةراقيػ .ل,قوةي ال

ل ( 23: 17
لروػػة مليسػػهؿلالػػكلرػػفلل اػػكبشػػاؿلاػػاـليشػػي لةلل ق ةيػػؿلعارعلةرػػاالةعابياتػػاالعارع ػػنملعاػػكل سػػـة

ي ع العسقيعابهالبةدةحلةقشةيؽلنةفلعا ا  لعاكلو عيملعاادي لرفلعاتوةالررايةا لقةعوؿلبوػ ال
ل ( 11: 18) اعاؿلبيفلاؿلرفلعار سؿلةعارسق بؿل

 قعتك ةعاقك Data Visualization عاقفاالي  عاقوة ي  ةعابياتاا بيفلعتتفة  عايؾ عاقف و  ةي ر
  عئع ةسيط اةت  اك عتتفة  عايؾ   ري  ةقب سل.رعلةراا ال   سـلي قةا  ة شاؿ  ا اار  بوة م
  سػقمنعر  اتػن عافعاايػ  رػف تفػسلعا ػن  ر ااهػاتلعإلتفة  عايػؾلاػ   مقلفػا رهرػا عا سػائؿ ميوػاؿ
للل( 92:17)  عارتظر .  نةن نعمؿ عانعملك عاقةعوؿ اق سيف

 Data عاقفااليػػ ل عاقوػػة ي  عابياتػػاا اػػف قػػاـ عمػػقذؼ عإلتفػػة  عاياسلق تيػػ لقمقلػػؼ
Visualizationلةعةدػ تلعسػ عل بوػة م ياػةف عارع ػنم  ةعارعلةرػاا البياتػاا عارعلةراقك عاقناؽ مفل

رعيت ل.ل نةا   ة رتط    ا  الةوةؿ عاب ث يسهؿ ا ن عارداؿ سبيؿ عاقفاالي لال   ة ؿ م عئط ات ؿ
 )انفـوجراييسس اػػػػػاـ بشػاؿ يسػر  رهرػ لاهػة رعلةرػاا قبػيف ر ئيػ  بوػ ي  رػانم قػةا ا رػا  رػال ثع

Infographics -)التصـورية  )البيانـاتقسػر ل قفااليػ  رػةعن الػ  عاوػة م رػالع قػةا عثع بيترػال
 عاتػاس ط ي ػ  ق ييػ  الػ  عإلتفة  عايايػ  تلارػالقعرػؿلعاقوػاريـ(Data Visualization التفاعليـة
 تسمنـ اتنرا عا ع ف عاةوا ةماو لاك رتها ةعا ووي  عابياتي لةعارعلةراقي ل عاتا ي  رف اكلعاقفاي 



3 
 

 معالجة العقل للنصوص والصور (1شسل )

 اػك رة ػةنم عا سػي  عارسػق بذا رػف 70 %  ػةعاك عان عسػاال ف  دبػا عإلتفة  عاياي تا ػن عاقواريـ
ل( 112: 18)  ( 8: 2)  عارت ةا ل ا لعانراغلرعلةراالر ئي ل. عارعلةراا رف 90 % ة ف عاعيتيف

ياػةفلعوػؿلقع يػنعلل)مثـل اننفوجراييـك(ارال دبقالعان عساال فلرعاا ػ لعارػللالرعلةرػاالعاروػة مل
رفلرعاا ق لالتوةالعاماـتةرفلع ـلعتسػبارلعاقػكلق عػؿلعارػلليعػااجلعارعلةرػاالعاروػة ملبط ي ػ ل

 عػػػػ لةع ػػػػنمرػػػ ملرػػػػفلعابياتػػػاالعاتوػػػػي ل ػػػةلعفلعارػػػػلليقعارػػػؿلرػػػػعلعاوػػػة ملنال66666عسػػػ علب ػػػػةعاكل
(Simulataneous)ل(بيترالبقعارؿلرعلعاتالبط ي  لمطي لرقعاوب لSequentialل) سما ىو مبين

ل ( 15: 3) ل(1يي الشسل )
ةوػػػنرال ب ػػػاثلعاػػػػنراغلعار قبطػػػ لبفسػػػػيةاة يال
عتبوػػا لةعاطػػ ؽلعاقػػكلقسػػقمنـلايهػػالعاعػػيفلارا ػػ ل

ر تعػػ لتسػػقمنعـلعتتفة  عايػػؾلعارعلةرػػاالربػػ  عال
اػػػػػػػػكلعتقوػػػػػػػػاتالعايةريػػػػػػػػػ لعارقنعملػػػػػػػػ لارعاا ػػػػػػػػػ ل
عارعلةرػػػػػػااتل يػػػػػػثلعاقشػػػػػػؼلعاعلرػػػػػػايلاػػػػػػكلرعهػػػػػػنل
راساقشةسػػػػقسلالقاتةاة يػػػػالعفلعا  يػػػػ لقعػػػػنلعا ػػػػسيل

%(ل55عمابػػ لاػػػكلاسػػػيةاة يالعارػػػلتلةعفل ػػػةعاكل)
ق  يبػػًالرػػفلوػػةملعارػػللرة ػػ لبشػػاؿلرباشػػ ل ةل يػػ ل

ل رباش لت ةلةظيف لعتبوا .
ةقةانل ثيلعاتقائجلعفلرعاا  لعارػللالرعلةرػاال

عاروػػة مل)لعتتفة  عايػػؾ(ل وػػؿلقع يػػنعلرػػفلرعاا قػػ لالتوػػةالعامػػاـتلةرػػفل  ػػـلعمسػػبارلعاقػػكلق عػػؿل
عارلليعااجلعارعلةراالعاروة ملبط ي  لعسػػػ علرفلرعاا قػ لالبياتػاالعاتوػي ل ػةلعفلعارػلليقعارػؿلرػعل

(لبيترػػػاليقعارػػػؿلرػػػعلعاػػػتالSimulataneous)لللللللللللللعاوػػػة لناعػػػ لةع ػػػنمللللللللللللللللل
تلةاهػػثعلاعلػػكلعارهقرػػيفلبااعرليػػ لعاقعليريػػ لدػػ ة ملل(Sequential)عاراقػػةرلبط ي ػػ لمطيػػ لرقعاوبػػ ل

اػػفلسػػبؿلعسػػقمنعـلعتتفة  عايػػؾلاػػكلارليقػػكلعاقعلػػيـلةعاػػقعلـلتلبهػػنؼل عػػؿللعاقفايػػ لةعاقارػػؿلةعاب ػػث
عارعلةرػػػاالعاماوػػػ لبهػػػـل ادػػػ لعدػػػا ملاذ قرػػػاـلةقراػػػتهـلرػػػفلق  يػػػؽلعم ػػػنعؼلعارتشػػػةنملرػػػفلعاعرليػػػ ل

ل(18: 1) عاقعليري لبط ؽلعس علةعادؿل
 يػػثلتيملػػػةللق قػػؿلرسػػاب االعاريػػػنعفلةعاردػػرا ل اتػػػال ساسػػيًالبػػيفلعمتشػػػط لعا يادػػي لعممػػػ  

ن سلرفلقلؾلعمتشط لاهػكلعا ااػنيلةعمسػاسلماعػارلعا يادػي لعممػ  لعارمقلفػ لتلةرػفل تػال ػايال
ل   ريقهالاكلعار اؿلعارن سك.
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اااق نـلعاهائؿلعاثالي نثلاكلرساب االعارينعفلةعاردػرا ل ترػاليعاػسلارػًالابيػ ًعلرػفلعارعلةرػاال
اقطػػة لاػػكلعمنعيلعاقن يسػػكلاامسػػلةرلعاعلرػػكليعػػػنلةعارعػػا ؼلعاعلريػػ لعاقػػكلقسػػهـلاػػكل  ػػنعثلل ػػثعلع

عارنمؿلعمساسكلاةوػةؿل اػ لعاقطػة لةعاق ػنـلعاػثاليسػاي لعاق ػنـلعاعلرػكلةعاعػااركتلارػال فلعاةوػةؿل
عاػػ لعام ػػائؽلةعارعػػا ؼتلةعامبػػ عالعاعلريػػ ليعػػنلعاط يػػؽلعمردػػؿلاق لػػرلالػػ ل الووػػة لاػػكلعارسػػقة ل

ل ( 3: 9)  عا  اكلارساب االعارينعفلةعاردرا .
ةقعنلرساب  لعاةدرلعاطةيؿل  ن ل  ـلرساب االعاعارلعا ة لعاقكلتوالع قرارػًالابيػ ًعلاػكلعةةتػ ل
عممي ملق ل لاكلق طيـلعم واـلعاعااري لاهثيلعارساب  لرفلمذؿلقطةي لرسقة ل نعئهالبشػاؿلرسػقر ل

 اػػنعنعلبػػنتيًالةرها يػػًالاػػااكلتقي ػػ لعاب ػػةثلةعان عسػػاالعاعلريػػ لعار قبطػػ لبهػػثيلعافعاايػػ لتلعاقػػكلققطلػػرل
تقي ػػ لارقطلباقهػػالعاقػػكلق قػػا ل اػػ لعانوػػ لاػػكلعاةدػػرلرػػفلع ػػؿلدػػرافلعاةوػػةؿل اػػ لعبعػػنلرسػػاا لة ػػثعل
ي قا ل ا ل انعنلعا يادكل انعنعلبنتيًالةرها يًالةا ليًالالةوػةؿل اػ لعمنعيلعمادػؿلتل ثل فلحلق  يػؽل

فلعاتظػػاـلعاقن يسػػكلعاق ليػػنالةعارعلةرػػاالعا نيرػػ لعارهػػاـلعاعوػػ ي لالق بيػػ لعا يادػػي ليقطلػػرلعامػػ ة لرػػ
عارا  ملرفلرون ل ا ل م تلااارنع سلعارسػق بلي لالق بيػ لعا يادػي لقتػانالبق ػنيثلةقطػةي لعارتػا جل

ل ( 44: 11)   ةر قةع الة ساايرلقن يسها.لح
ة اػػنالبعػػرلعان عسػػاال  ريػػ لعسػػقمنعـلعتتفة  عاػػؾلاػػكلعاعرليػػ لعاقعليريػػ ل يػػثلعشػػا الن عسػػ ل

عاػ ل  ريػ لقةظيػؼلعتتفة  عاػؾلاػكلعاػنعنلعارشػ ةااالعاقعليريػ لل ( 24) ل(Trouter,2010)ق ةتقػ ل
عاعنيػػنلرػػفلعارفػػا يـلل ( 22) ( Krauss,2012) برمقلػػؼلعارتػػا جلعان عسػػي تلةوػػنرالن عسػػ لاػػ عةسل

علريػػ لعاقػػػكليراػػفلقن يسػػػهالرػػػفلمػػذؿلقةظيػػػؼلعتتفة  عايػػؾلاػػػكلعاعرليػػػ لعاقعليريػػ تلةعسػػػف التقػػػائجلعا
افلع قباطلعسق عقي ي لعاقرديؿلعابو الةقتري لرها عالعاقفاي لعاتاوػنتلل ( 19) ( Foss,2014)ن عس ل

عاػػ لاااليػػ لب تػػارجلقػػن يبكلل ( 3) ل(م2614 ســيام بــن ســلمان محمــد الجريــوي  )ةقةوػػلالن عسػػ ل
ر قػ حلاػػكلقتريػػ لرهػا عالقوػػريـلعتتفة  عاػػؾلةرهػا عالقوػػريـلعامػػ عئطلعاث تيػ لعتااق ةتيػػ لةرهػػا عال
)  عاق ااػػػػ لعابوػػػػ ي لاػػػػنالعارعلرػػػػاالوبػػػػؿلعامنرػػػػ تلةوػػػػنرالن عسػػػػ لتتػػػػرلةبةارػػػػافلةتيةرػػػػافلةسػػػػريث

Lamb,Polman,Newman,Smith,2014)عايػػػػؾلاػػػػكلارليقػػػػكلترػػػػاث لاػػػػنرجلعتتفة  لل ( 23) ل
لعاقعليـلةعاقعلـ.
 مشسلة البحث:

قعرػػؿلعار سسػػاالعاقعليريػػ ل ػػةؿلعاعػػااـلت ػػةلقسةيػػنلعارقعلرػػيفلباارعػػا ؼلةعارهػػا عالعاقػػكلقماطػػرل
رهػػػا عالعاقفايػػػ لعاعليػػػاتلةقسةيػػػن ـلباارهػػػا عالعاقػػػكلقعيػػػتهـلالػػػ لعاقػػػ ولـلرػػػعلرقطلبػػػاالعا يػػػامتلب يػػػثل

ايػػ لةعاد ػػ لقسػػا ـلعاعرليػػ لعاقعليريػػ لاػػكلبتػػايلعاشموػػي لعارقاارلػػ تلعاقػػكلقػػةا لاوػػا بهالعاشػػعة لباااف
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ةقسةنيلباا ن ملال لعإلت اسلةعاق لرلاػؿلرشػاذالعا يػام.لةتليق  ػؽلثاػؾل تل ثعلقػـلعسػقمنـل سػاايرل
ل(45: 13) .قن يسلرتاسب لةاعاا 

لعاقسبالةلل لعاقن يسلا ن لاك لعا نيد  لعاق تياا لعسقمنعـ لة  ري  لعاقاتةاة ي  لعادة م لبنعي  رع
لرعطياالعاعرلي ل لرفل  ؿلسيانم لعا ارعكل  ري لرقسعينم لعاقعليـ عارسق نداالعاقاتةاة ي لاكلر  ل 

عاقعليري للعاقعليري لافلط يؽلملؽلبيئ لقعلـلوائر لال لق تي ل نيد تليبت لعارقعلـلرفلمذاهالمب عق 
لااكل لعارساانم افلط يؽلقعلر لايفي لعسقمنعـل ريعلروان لعارع ا لة ريعلعاةسائؿلعاقاتةاة ي 
يوؿل ا لعارعلةر لبتفس لرفلمذؿلق نيـلر قةال ااق ةتكلثعال ةنملاااي ليسهـلبشاؿلاعاؿلاكل

ل( 35: 2)  .لر عااملعاف ةؽلعاف ني لبيفلعارقعلريفتلةيسينلرفلااالي لعاقعلـلةق سيفللرم  اق
لةقةظيؼل لعاع لك لعاث تك لعاقوة  لققدرف لنعملي  لارلي  ل ة لعابو ا لعاقعلـ لظه   يث
ارلياال م  لق قبطلبباوكلعا ةعسلةثاؾلرفل  ؿلقتظيـلعاوة لعاث تي لعاقكليقميلهالعاف نل ةؿ:ل

عاقرديؿللعمشااؿتلةعامطةطتلةعاقاةيتاالةعماةعفلة ي  الرفلاتاو لعال  لعابو ي ل اتلةقق د لارلي 
لقناـل لعار ئي  لاااط ؽلةعمساايرلعابو ي  لالف نت لعامب عالعاساب   لعارق ي عالرتها: لرف لبااعنين  ثي

ل لةبيئاالرنار  لقاتةاة يا لققدرف لمتها لعاقعلـ؛ ليقعلـل ارلي  ل يث لعاقاتةاة يا لبةعسط  ةرساانم
ل ( 63: 15)  .عاطذرلاكل  لرلعم يافلافلبعنل ةلب سلةرللعاقعليـلعإلااق ةتك

لقسقمنعـ لعاهةعيللعف لا  لعارشك لبط ي   لعاطةيؿ لعاةدر لرساب   لقعليـ لاك لعمتفة  عاؾ ق تي 
لرفلقه لقي   لارا لةااالي  لاااي  لبافايم لعاقعلـ لارلي  لقق ؽلرفلمذاها لقعليري  لبيئ  نؼلعا لعانعن

قساانلال ل ق افلقطبي االق ةـلبنة لعارعلـلاقعليـلرها عال نينمتلارال تهالقةا لقن يباالةقر يتاال
ل( 84: 16)  عاقعليـتلةقةاي لا العاقعلـلاطذرلب ريعلعارسقةياا.

ةونلظه لافلعإلتفة  عايؾلبقوريراق لعارقتةا لاكلر اةا لإلدفايلشاؿلر ئكل نينلاق ريعل
ةا رلعارعلةراال ةلت ؿلعابياتاالاكلوة مل ثعب ل ا لعا ا لتل يثل فلقوريراالعإلتفة  عايؾل

لمت لاففلرهر ل نًع لةعارعلةراالعارع نم. لعابياتي  لعاتاسلاكلعاقفاي لق اي لقعرؿلال لق ي لط ي   ها
لعان عسي ل لعارتا ج لق نيـ لاك لعاقعليري  لعاعرلي  لال  لعا ائريف لقساان لعاقك لعافتةف لرف عإلتفة  عايؾ

ل( 16: 8)  .ب سلةرل نينلةشيؽ
ني درويش  أماني عمرو محمد أحمد والدخة ثعليقفؽلرعلرال ةوالب لن عس لاذلرفل)ل

ـ(:ل يثلعةولةعلبد ة ملعتسقفانملرفلق تي لعإلتفة  عايؾلبترطكل2515تلأحمد محمد محمد عيد
 ( 28: 4)  .ق نير ل)عاداباتلعارق  ؾ(لاكلا رلعابتي لعارع اي لالر قة لعار   
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لناينسةف لن عس  ل دبقا ل ش عؾل (Davidson, 2014) ارا لال  لساان لعإلتفة  عايؾ  ف
بت احلاكلعاقعلـلايسلا طلرفلمذؿلقتفيثلعارشا يعلعاب دي لنعمؿلعافوؿلعان عسكتلةاافلعاطذرل

ل( 34: 17) ل.رفلمذؿلا رلتقائجل ب ادهـل ا ل و عتهـ
لة اةيتلية لايب  ل  ري ل( 26 :126)  (Kibar, Akkoyunlu, 2014) ة انالن عس  ال 

ل لة ةوالن عس  لقعليري . لعإلتفة  عايؾلا نعم باوق عحلل( 19: 6) ل(2615  ان منصورماري)عسقمنعـ
ليساانلال لعمقوا لعارعلةراال لق تي لعإلتفة  عايؾلاكلعاقعليـلبرا ط ؽلة ساايرل نينملتسقمنعـ

لل .ةقس يعلةوالعاقعلـتلةب ائهالاكلعاثعا ملطةيل لعارن 
لثا ل حللب فلعتتفة  عايؾلابا ملافلل( 15:1)  م(2615   حسين محمد عبد الباسط)ارا

لعارع نمل لعارعلةراا لق نيـ ل ا  لةقهنؼ لعارع ا  ل ة لعارعلةراا ل ة لعابياتاا لاق نيـ لبو ي  قرديذا
لعا ن ملال لق سيفلعإلن عؾلرفلمذؿلقةظيؼلعا سةراالاكل بط ي  لس يع لةبشاؿلةعد .لةانيها

ل."قعسيسلون ملعا هاسلعابو الان لعاف نلاكلرع ا لعمتراطلةعتق ا اا
لاظفلقفااؿلع لعار   لةالي  لةعاطاارل دتاي لعتقواؿلبيفلعارعلـ ل ةلارلي  لرعلعارعلـ ارقعلـ

لرفلرشاذالاكل اا ل ليعق د  لرا لة ؿ لعارقعلـ ل نعي لةق ةيـ لعاقعلـ لارلي  ةعاثاليهنؼل ا لناـ
ل( 32: 16) .عاقعليـلافلبعنتلاظفلردؿل ثعلعاقفااؿلاانملرالي نثلاب لةسائطلعتقواؿلعا اسةبي 

لققفؽلرعلموائالةعارينعفلعاق بةالب لعاب عرجلعاقعليري لبط ي  لرن ةس  ل ا لقوريـ  ا  
عارقعلريفتلةراليقوفةفلب لرفلعسقعنعنعاتلةثاايعاتلةون عاتلةريةؿتلةعق ا ااتلةق عاكلعاف ةؽل

لل( 5: 13) عاف ني تلةقساان ـلاكلق  يؽلعم نعؼلعاقعليري لعارتشةنملاكل وؿلةواتلة هنتللةقالف .ل
ة ثعلرانعلعابا ثل ا لعتسقفانملرفلعترااتاالعاقكلقي هالقاتةاة يالعاقعليـلبط ي ـلرته ي ل

اقطةي لبعرلعارها عالرتظر لاكلقوريـلرةعوؼلةبيئاالقعليري لرمقلف لةاعاا تلبق تي لعتتفة  عاؾل
ل(لستةعا8ل-7عا  اي لعتساسي لانالعمطفاؿلباارا لرفل)

ل لاا م لاظف لثاؾ لال  لعاب ث ثةق سيسا للع لبقةظيؼ لعابا ث لع قراـ لرف عارسق نداالتابع 
 :اكلعاقعليـلعا ارعكلبشاؿلاعاؿتل يثلقب ثلعان عس لعا ااي لاكلعاقاتةاة ي 
يراتػػػػػػا ةإلا ػػػػػػايلعادػػػػػػةيلتلطػػػػػػ ؽلقعلػػػػػػـلعارهػػػػػػا عالعا  ايػػػػػػ لاػػػػػػكعاقطػػػػػػة للب  ريػػػػػػ رػػػػػػفلعابا ػػػػػػثللةعأ
تلا ػػػػنل وػػػػب العا ا ػػػػ لراسػػػػ ل اػػػػ لر اةاػػػػ لعاق بيػػػػ لعا يادػػػػي لر ػػػػاؿلاػػػػكة ػػػػاـلل يػػػػةاالػػػػ لر ػػػػاؿل

لاةقةظيفهػػػػػلق تيػػػػػ لعتتفة  عايػػػػػؾةدػػػػػعلوػػػػػيا  لالريػػػػػ لرػػػػػفلمػػػػػذؿلبتػػػػػايلب تػػػػػارجلقعليرػػػػػكلباسػػػػػقمنعـل
بعػػػػػػػػرلعارهػػػػػػػػا عالعا  ايػػػػػػػػ لرسػػػػػػػػقة لعا ػػػػػػػػن عالعا  ايػػػػػػػػ تلةلق دي  ػػػػػػػػالالػػػػػػػػ للعاقعػػػػػػػػ ؼلالػػػػػػػػ لبهػػػػػػػػنؼ

اقعليريػػػػ لبشػػػػاؿلعمرػػػػ لعاػػػػثاليػػػػتعاسلالػػػػ لقطػػػػةي لعاعرليػػػػ لعلعتساسػػػػي لاػػػػ لعاعػػػػارلعا ػػػػة لاذطفػػػػاؿ
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الػػػػػػقعلـلقػػػػػػقذئـلرػػػػػػعلةعتوقوػػػػػػانلاػػػػػػكلعاةوػػػػػػالةعا هػػػػػػنلعاربػػػػػػثةؿلةقهيئػػػػػػ لةقػػػػػػةاي لبيئػػػػػػ لرتاسػػػػػػب للاػػػػػػاـ
عاقفاوػػػػػػيؿلعاقاقايػػػػػػ لعانوي ػػػػػػ لعاقػػػػػػكلتليسػػػػػػقةابهالا ػػػػػػؿلعاطفػػػػػػؿلباسػػػػػػقمنعـلترػػػػػػاث لق ػػػػػػااكلعاطبيعػػػػػػ ل

لةعابيئ .
بػيفلالبا ػثلا ػنلقالػ لاػننلرػفلعان عسػاالةعاب ػةثلعاماوػ لبهػثيلعار  لػ للعتطذعلةرفلمذؿ

رشال لقارفلاػكلاػنـلعت قرػاـلبػااب عرجلعاقن يبيػ لةعا  ايػ لاوطفػاؿلةعاػثاليفسػ لرػفلمػذؿلولػ لة ةن
ررػاليػتعاسلبشػاؿلسػلبكللالبػ عرجلعاق بةيػ . ثيلعاب عرجلةدعفهالاكلرةعاب لعاقطة لةعاقمطيطلعاعلركل

اقعػػ ؼلالػػ لقػػ دي لب تػػارجلر اةاػػ لعالػػ لوػػن عالعمطفػػاؿلعابنتيػػ لةعا  ايػػ لعمرػػ لعاػػثالناػػعلعابا ػػثل
تلةعارهػا عالعا  ايػ لعتساسػي لاػ لعاعػارلعا ػن عالبعػراكلقطةي لقعليركلباسقمنعـلعان عرالعاقعليري ل

ل.ستةعال(8-7)بعر للعا ة لاذطفاؿ
ةرػػػفلمػػػذؿلعارذ ظػػػ لعارينعتيػػػ لا ػػػنلقبػػػيفلالبا ػػػثلة ػػػةنلت ػػػالاػػػ لعابػػػ عرجلعارينعتيػػػ لعاماوػػػ ل

عمطفػػػاؿلعاعر يػػػ تلارػػػالت ػػػظلعابا ػػػثل فلبعػػػرلرعلرػػػكلعاق بيػػػ لبامطفػػػاؿلعاقػػػكلق ػػػااكلموػػػائال
عا يادػػي لتلي عاػػةفلعافئػػاالعاعر يػػ تلةيسػػقمنرةفلتفػػسلعمسػػلةرلعاقعليرػػكلارمقلػػؼلعافئػػاالعاعر يػػ تل

لارال فلعاب عرجلعارقبع لقسق  ؽلسرتًالطةيًذلا لق  يؽلعم نعؼلعاقعليري لعار  ةم.
  ىدف البحث  :
لعتتفة  عايؾل الى التعرف علىالبحث الحالي ييدف  لق تي  قادي لب تارجلقعليركلباسقمنعـ

ل.اوطفاؿعا ةاللعا  اي لعمساسي لاكلعاعارلعارها عابعرللرسقة ل نعيلال ل
 يروض البحث:

 يي ضوء ىدف البحث  وأىميتة حاول الباحث إختبار الفروض األتية:
الر رةاػ ل حلةعابعنيػل عا بليػحلااقة نلا ةؽلثعالنتا ل  وائي لبػيفلرقةسػطلن  ػاالعا ياسػل -1

 اواا لعا ياسلعابعنال.اكلعارق ي عالحلوينلعاب ثحتلللعادابط 
لالر رةاػػ  حلةعابعنيػػل عا بليػحلااقة ػنلاػػ ةؽلثعالنتاػ ل  وػػائي لبػيفلرقةسػػطلن  ػاالعا ياسػػ -2

 اواا لعا ياسلعابعنال.عاق  يبي لاكلعارق ي عالحلوينلعاب ثحتل
حعابعنيػػػ حلالر رػػػةاقيفلحللاابػػػيفلرقةسػػػطلن  ػػػاالعا ياسػػػلقة ػػػنلاػػػ ةؽلثعالنتاػػػ ل  وػػػائي  -3

 .لعار رةا لعاق  يبي اواا لكلعارق ي عالحلوينلعاب ثحتلاةعاق  يبي لحلعادابط ل
 المصطلحات الواردة بالبحث:

ل :البرنامج التعليمي
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لعارعلػػـلبظاػػنعن اليقدػػرفلعإل ػػ عيعالعاقتظيريػػ لةعارػػةعنلعاقعليريػػ ل  ػػةلقوػػة ل ةلمطػػ لي ػػـة
ل )15: 12)عاذسر لةا دهالرفلمذؿلوتاملعقواؿلقعليري حل

 اننفـــــــــوجراييك: 
ل اػػػ ؼلب تػػػ لحلروػػػطل لق تػػػكليشػػػي لعاػػػ لق ةيػػػؿلعارعلةرػػػاالةعابياتػػػاالعارع ػػػنملعاػػػ  ل سػػػـة

عسػػقيعابهالنةفلعا ا ػػ لعاػػ لوػػ عيملعااديػػ لرػػفلعاتوػػةاتلةيعقبػػ لروػػة مليسػػهؿلالػػ لرػػفلي ع ػػال
عتتفة  عايؾلع نلعاةسائؿلعاهار لةعافعاا ل ثيلعتياـلةعاد  ػال اثبيػ لاعػ رلعارعلةرػاالموةوػال
ابػػػ لعاشػػػبااالعت قراايػػػ تلاهػػػكلقػػػنرجلبػػػيفلعاسػػػهةا تلعاسػػػ ا تلةعاقسػػػلي لاػػػكلاػػػ رلعارعلةرػػػ ل

ل ( 3: 21) ل.حةقةويلهالعا لعارقل ك
 : مستوى األداء

اػػ ؼلب تػػ لحعان  ػػ ل ةلعا قبػػ لعاقػػكليوػػؿل ايهػػالعا يادػػكلرػػفلعاسػػلةؾلعا  اػػكلعاتػػاقجلاػػفل
ارلي لعاقعلـلةعق افلعمنعيلعا  اكلال ل فلي نالبشاؿليقسـلباتتسيابي لةعانو لةن   لاااي لرفل

ل33:5))( 26: 12)عانعاعي لاتنلعا يادكلاق  يؽلعاتقائجلرعلعتوقوانلاكلعا هنح.ل
 الميارات الحرسية األساسية:
عاتشػػػػاطاالعا  ايػػػػ لعاقػػػػكلقبػػػنةلاارػػػ لاتػػػنلرعظػػػـلعمطفػػػاؿلةققدػػػرفلا اػػػالب تهػػػالقلػػػؾل

تشاطاالردؿل رػكلعااػ عالةعاق اطهاتلةعا فػسلةعاةدػرتلةعا  ػؿتلةعاقػةعسفتلةقعػنلدػ ة ي لاواعػارل
ل(125:14)ل(47:14).عارمقلف لعاقػكلي ةـلبهالعمطفاؿ

 لألطفال:ألعاب القوى 
يتفػػ نلبقلبيػػ لعت قيا ػػاالعاقترةيػػ للتلةعاػػثاماعػػارلعا ػػة لع ػػنالعارفػػا يـلعا نيػػنملا اػػالب تهػػا

ل(3:9).اوطفاؿ
 :أجراءات البحث الميدانية

 منيج البحث:
عسػػػػقمنـلعابا ػػػػػثلعارػػػػػتهجلشػػػػػب لعاق  يبػػػػػ لثةلعاقوػػػػريـلعاق  يبػػػػػكلار رػػػػػةاقيفل  ػػػػػنع رالقردػػػػػؿل

عابعػػػػػنالل-عار رةاػػػػػ لعادػػػػػابط لتلباسػػػػػقمنعـلعا يػػػػػاسلعا بلػػػػػكعار رةاػػػػػ لعاق  يبيػػػػػ للةعممػػػػػ القردػػػػػؿل
لالر رةاقيفتلةثاؾلارذيرق لاطبيع لعاب ث.

 :مجتمع البحث
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برن سػػػ للباار  لػػػ لعتبقنعئيػػػ عتبقػػػنعئ للعاوػػػؼلعادػػػاتكقذريػػػثل ريػػػعلر قرػػػعلعاب ػػػثلرػػػفلقاػػػةفل
الفوػػؿلعان عسػكلعتةؿلرػػفللقلريػثت( 66)تلةعابػػااقلوةعرهػاعاع ػةسملعاقعليريػ لبػػظنع ملللعاتاوػ ي لعاق  يبيػ 

ل(.لم2621/  2626عاعاـلعان عس )
 :عينة البحث

عإلبقػنعئ لباا ل ػ للعاوػؼلعادػاتكواـلعابا ػثلبامقيػا لايتػ لعاب ػثلبااط ي ػ لعاعرنيػ لرػفلقذريػثل
ةعابػػااقلوةعرهػػػاللتعاع ػػةسملعاقعليريػػ لبػػظنع ملللعاتاوػػػ ي لعاق  يبيػػ عمةاػػ لرػػفلعاقعلػػيـلعتساسػػكلبرن سػػ ل

قلريػثلاعيتػ ل( 46)رفل  راا لر قرعلعاب ػثتل يػثلقػـلعمقيػا ل%( 91.667)يثلتلبتسب لقلر( 55)
( 26) ساسي لرػةسايفلبااقسػاةالالػ لر رػةاقيفلع ػن رالق  يبيػ لةعممػ  لدػابط لتلبةعوػعلقوػتيفك

قذريػثلرػفلقذريػثلعاوػؼلعادػاتكل( 15)قلريثلااؿلر رةا لتلارالقـلعمقيا لايت لعسػقطذاي لوةعرهػال
 –) الصــدق عمساسػػي لإل ػػ عيلعارعػػارذالعاعلريػػ للعتبقػػنعئكلرػػفلر قرػػعلعاب ػػثلةرػػفلمػػا  للعاعيتػػ 

ل.الثبات(
 التوصيف انحصائي لمجتمع وعينة البحث:

 (1جدول )
لتوصيف مجتمـــــــع وعينــــــــة البحث السليــــــة

 العينة السلية البيانات
 عينة البحث األساسية

 المستبعدين العينة األستطالعية
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 5 15 26 26 66 العــــــــــــــــــــدد
 %8.333 %25 %33.333 %33.333 %166 النسبـــــــــــــــة

 أسباب اختيار عينة البحث: 
 التعليمية  لألسباب األتية: العجوزةبإدارة   الناصرية التجريبيةتعمد الباحث اختيار مدرسة   
 قةعا لعإلرااتياالةعمنةعالعاذسر لاقطبيؽلعاب ث. -
لرةعا ػػػػػ ل نع ملعارن سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لةقعاةتهالرػػػػػػعلعابا ث. -

 ) التجانس ( :يى القياسات قيد البحث السليةتوصيف عينة البحث 
ق  ػػػػػػػؽلعابا ػػػػػػػثلرػػػػػػػفلعاقنعايػػػػػػػ لقةسيػػػػػػػعل اػػػػػػػ عنلايتػػػػػػػ لعاب ػػػػػػػثلرػػػػػػػفل يػػػػػػػثلرعػػػػػػػنتالعاترػػػػػػػةللللللللللللللللللللللللللللللل

ويػػنلعاب ػػثتلتظػػ ًعلم ريػػ ل ػػثيل) والمتغيــرات البدنيــة  والمياريــة ( ت) الســن الطول الوزن  الــ(ساء(
ل(.2سما يتضح من جدول )عارق ي عالةق دي  الالكلعاقعلـتل

ل
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 (  1جدول ) 
 يى القياسات قيد البحث السليةتوصيف عينة البحث 

 (55فل=ل)

 فلرعػػػارذالعإلاقػػػةعيلار قرػػػعلعاب ػػػثلاػػػكلعارق يػػػ عالويػػػنلعاب ػػػثلوػػػنلل( 2يتضـــح مـــن جـــدول ) 
ررالينؿلال ل فلر قرعلعاب ثل اقنعايطبيعكلاكلعار اييسلعمتد ةبةرق ي ل(  3) ±  ت و الرالبيف

ـــوزن ( ـــ(ساءتل)الســـن   والطـــول وال ـــارات )ال ـــة -واختب ـــارات البدني حلويػػػنلاألداء الميـــاري(  -وانختب
ل.عاب ثح

لتسايؤ مجموعتي البحث :
بعػػنل فلق اػػنلعابا ػػثلرػػفل فلايتػػ لعاب ػػثلرسػػ ةب لرػػفلر قرػػعلرق ػػاتسلةق ػػعلق ػػالعارت تػػكل

الر رةاػػ لقلريػثًعل (26)عتاقػنعاكتلقػـلق سػيـلعاعيتػ ل اػ لر رػةاقيفل  ػنع رالق  يبيػ تلبةعوػػعلقوػتيفك

وحـــــــــدة  المتغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
 معامالنلتواء ع م القيـــاس

ت 
دن
ــــــــ
معـــ

ــــو
ــــــــ
نمـــ
ال

 

 1.40 0.42 7.22 ست  السن

 0.41 0.87 113.80 ا ـ الطول

 0.11 0.72 24.93 سػػـ الوزن

 0.80- 1.03 66.78 ن    القدرة العقلية )ال(ساء( 

نية
لبد
ت ا

غيرا
لمت
ا

 

 القـــــــدرة

 0.08 0.07 5.19لعارق  سجم بالـــــيدين. 1اختبار رمي سرة طبية زنة 

اننبطـــاح اختبـــار ثنـــي ومـــد الـــ(راعين مـــن وضـــع 
 المائل مع وضع الرسبتين علـــــــــــــــــــى األرض.

 0.04 0.50 5.49 انن

 6.131 1.445 14.655لسػػػػػػـػ .العمــــــــــــــــــــــــودي لسارجنتاختبــــار الوثب 

 0.04- 0.50 7.51لداتيػ  ( من البدء العالــــــــــي.م36اختبار عــــــدو ) السرعة

 0.04 0.50 1.49لسػػػػػػـػ اختبار ثني الجــــــ(ع أماما أسفل من الوقـــــــــوف. المـرونة

 1.40 0.23 1.30لعاداتيػ  ( دقيقة.1اختبار الوقوف على قدم واحدة لمده ) التـوازن

 1.05 0.45 19.27لعاداتيػ  الجري المسوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مختلف األبعاد. الرشاقـة

 0.76 1.71 99.44لعاداتيػ  م(.156الجري والمشـــــــــــــــــــي بالتبادل لمساية ) الجلد الدوري

 0.04- 0.50 1.51لعاداتيػ  الشد لالعلـــــــــــــــــــــى على العقلة. القوة العضلية

رية
ميا
ت ال

غيرا
لمت
ا

 

 1.40 0.42 10.22لعاداتيػ  .م30اختبار المشـــــــــــــــي لمساية  المشي

 0.04- 0.50 5.51لعاداتيػ  م.36اختبار الجــــــــــــــــري لمساية  الجري

 0.03 7.57 64.82لسػػػػػػـػ اختبار الوثب العريض من الثبات. الوثب

 0.04 0.50 7.49لعارق  اختبار سرة طبية نبعد مساية بيد واحدة. الرمي
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بػيفلر رػةاقكلعاب ػثلتلل)التسـايؤ(ةق  ػؽلعابا ػالرػفلعاقاػاا لرػفلمػذؿل ي ػان عادػابط لةعاق  يبيػ ت
 (.3" سما يتضح من جدول ) T "ةثاؾلافلط يؽلعمقبا ل

 ( 2جدول ) 
التجريبية ( يي القياسات القبلية للمتغيرات قيد  -دنلة الفروق بين مجموعتي البحث ) الضابطة  

 البحث
 (45فل=ل)

 المتغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
وحـــــــــدة
 القيـــاس

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 ( Tقيم)

 ع م ع م

ت 
دن
ــــــــ
معـــ

ــــو
مــــ
الن

 

 5.375 0.410 7.200 0.444 7.250لست  الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

 5.181- 0.894 113.800 0.851 113.750 ا ـ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزن

 5.438 0.718 24.900 0.725 25.000 سػػـ الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول

 5.149- 1.005 66.800 1.118 66.750 ن    القدرة العقلية )ال(ساء( 

نية
لبد
ت ا

بارا
نخت

ا
 

 القـــــــدرة

ــــة زنــــة  ــــار رمــــي ســــرة طبي سجــــم  1اختب
لعارق  بالـــــيدين.

5.200 0.073 5.190 0.072 
5.428 

ـــن وضـــع  ـــي ومـــد الـــ(راعين م اختبـــار ثن
اننبطــــاح المائــــل مــــع وضــــع الــــرسبتين 

 علـــــــــــــــــــى األرض.

 0.513 5.500 0.513 5.500 انن

5.555 

ــــــــــــار الوثـــــــــــب  العمـــــــــــــــــــــــــــــودي اختبـــ
 .لسارجنت

 1.45 13.966 1.436 14.200لسػػػػػػـػ
5.658 

 السرعة
م( مـــــــن البـــــــدء 26اختبـــــــار عـــــــــــــدو )

لداتيػ  العالــــــــــي.
7.500 0.513 7.500 0.513 

ل5.555

 المـرونة
ــــ(ع أمامـــا أســـفل مـــن  اختبـــار ثنـــي الجـــــ

لسػػػػػػـػ الوقـــــــــوف.
1.500 0.513 1.500 0.513 

5.555 

 التـوازن
( 1اختبار الوقوف على قدم واحدة لمـده )

لعاداتيػ  دقيقة.
1.323 0.248 1.293 0.230 

5.391 

 الرشاقـة
المسوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مختلــف الجــري 
لعاداتيػ  األبعاد.

19.250 0.444 19.300 0.470 
-5.346 

 الجلد الدوري
ـــادل لمســـاية  ــــي بالتب الجـــري والمشــــــــــــــــــ

لعاداتيػ  م(.156)
99.250 1.682 99.500 1.732 

-5.463 

 5.359 0.513 1.500 0.510 1.550لعاداتيػ  الشد لالعلـــــــــــــــــــــى على العقلة. القوة العضلية

رية
ميا
ت ال

بارا
نخت

ا
 

 1.564 0.447 10.100 0.444 10.250لعاداتيػ  م.36اختبار المشـــــــــــــــي لمساية  المشي

 5.359 0.510 5.450 0.513 5.500لعاداتيػ  م.36اختبار الجــــــــــــــــري لمساية  الجري

 5.521 7.884 64.950 7.255 65.000لسػػػػػػـػ اختبار الوثب العريض من الثبات. الوثب

 5.359 0.510 7.450 0.513 7.500لعارق  اختبار سرة طبية نبعد مساية بيد واحدة. الرمي
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 2.642( = 6.65الجدولية عند مستوى دنلة ) “ ت “ قيمة  *
 ت يرػػػ لال ػػػايال يػػػ لنعاػػػ ل  وػػػائيالبػػػيفلر رػػػةاقكلعاب ػػػثل(  3يتضـــح مـــن جـــدول ) 

 مقبػػا لعاػػثاايلةعارق يػػ عالل-عاػػةسفلل–عاطػػةؿلل–عاق  يبيػػ لالػػكل ريػػعلوياسػػاالعاسػػفلل–عادػػابط ل
 .قااا لعار رةاقيفلاكل ثيلعا ياسااعابنتي لةعارها ي لاكلعا ياساالعا بلي للررالينؿلال ل

 وسائل وأدوات جمع البيانات :
واـلعابا ثلباتطذعلال لعار ع علةعان عسػاالعاسػاب  لعارشػابه لب ػ رلعتسػقفانملرتهػالاػكل
ايفيػػ لقوػػريـلعسػػػقرا ملعسػػقطذعل  عيلعاسػػػانملعامبػػ عيتلةاػػػثاؾلق نيػػنلةعأ ػػػ عيلعإلمقبػػا عالعارها يػػػ ل

لةعارع اي ل.ل
 الشخصية:المقابالت  .1

واـلعابا ثلبظ  عيلبعرلعار ػابذالعاشموػي لرػعلرػني لعارن سػ لةرن سػكلعار  لػ لعإلانعنيػ ل
ة ةايػػايلعمرػػة لةثاػػؾلإلبػػنعيلرػػةعا قهـلالػػ ل  ػػػ عيلعاب ػػثلةعاقعػػ ؼلالػػ لرػػن لقعػػاةتهـلرػػعلعابا ػػػثل

لةماو لاتنلقطبيؽلعإلمقبا عالعاماو لبااب ث.
 ي:الوثائق والسجالت واألجيزة  و(لك سالتال .2
 األجيــــــــــزة واألدوات: -1

ل. )ش يطلوياسلر فل)لبااستقيرق -لني يقاؿ.ل DV ااري علاينية-
ل.)ريسعفلطبكلا ياسلعاةسفل)بااايلةل  عـ-ل.) هاسلعا سقاريق لا ياسلعاطةؿل)بااستقيرق -
ل وراعلبذسقيؾ.-ل .ساا ل ي اؼلا سارلعاسرفل-
 ل. هاسلعانيتارةريق ل–ا عالطبي ل -
ةوػػػنلقػػػـلعاق اػػػنلرػػػفلوػػػذ ي ل ػػػثيلعم هػػػسملرػػػفلمػػػذؿلعان عسػػػ لعتسػػػقطذاي لارػػػالقػػػـلرعػػػاي ملل

بعدػػهالب مػػثلوياسػػاالالػػ ل  هػػسملالريػػ لررادلػػ لةر ا تػػ لعاتقػػائجلعار وػػل لرتهػػالتسػػقبعانل ال هػػاسل
ليعطكلو عيعال ي لرطاب  لالرعاي مل.ل

 استمارات استطالع أراء الخبراء: -2
 (2"إعداد الباحث" مريق ) عاماو لباتمقبا عاحلوينلعاب ثح.عسقرا ملقس يؿلعابياتاال -1
 ةؿلق نبنل  ـلعإلمقبا عالعابنتي لالرها عالعا  اي للعسقرا ملعسقطذعل  عيلعاسانملعامب عي -2

 (4مريق ) عتساسي لحلوينلعاب ثح.
 ةؿلق نينل  ـلعإلمقبا عالعارها ي لالرها عالعا  اي للعسقرا ملعسقطذعل  عيعاسانملعامب عي -3

 (6مريق )لعتساسي لحلوينلعاب ثح.
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 (3ـحل.لر اؽل)2552 مقبا لرسقة لعا ن ملعاع لي ل)لعاثاايل(لحلاا ةؽلابنلعافقاحلرةسكت -4
عسػػػػػػػػػقرا ملعسػػػػػػػػػقطذعلع عيلعاسػػػػػػػػػانملعامبػػػػػػػػػ عيلاػػػػػػػػػكلعاب تػػػػػػػػػاـلعاقعليرػػػػػػػػػكلعار قػػػػػػػػػ حلمػػػػػػػػػذؿلاقػػػػػػػػػ ملللللللللللللللل -5

 (8مريق ).لانعنلعإل
 انختبارات والمقاييس المستخدمة: -3

وػػاـلعابا ػػثلبن عسػػ لرسػػ ي لالعنيػػنلرػػفلعار ع ػػعلةعان عسػػاالةعاب ػػةثلعاعلريػػ لعاسػػاب  لل
ةعاقػػكلاهػػالاذوػػ لبرةدػػةعلعاب ػػثلالقعػػ ؼلالػػ لعارق يػػ عالعابنتيػػ لةعارها يػػ لباإلدػػاا ل اػػ ل

قلػػػؾلعارق يػػػ عالةثاػػػؾلقرهيػػػنعلاقوػػػريـلعاقعػػػ ؼلالػػػ لعا ياسػػػاالةعتمقبػػػا عالعارتاسػػػب لا يػػػاسل
عسقرا ملعسقبيافلاع دهالال لعامب عيلاق نينل  ـلعارق ي عالعار قبط لبرةدةعلعاب ػثلتلةرػال
يراػػفل فلي يسػػهالرػػفلعمقبػػا عال يػػثلقػػـلعاقةوػػؿل اػػ لاػػننلرػػفلعارق يػػ عالعابنتيػػ لةعارها يػػ ل

ئيػ لتلةوػاـلعابا ػثلبعػ رل ػثيلعار قبط لباارهػا عالعا  ايػ لعتساسػي لاقذريػثلعار  لػ لعتبقنع
عارق ي عالرفلمذؿلعسقرا ملعسقطذعل  العاسانملعامب عيلةثاؾلاق نينل  ـلعارق يػ عالعابنتيػ ل

ل-ةعارها ي لالرها عالعا  اي لحوينلعاب ثحتلاااقااك:
 (2مريق ) .لم"2662" ياروق عبد الفتاح موسي  انعنل)ال(ساء( عمقبا لعا ن عالعاع لي ل -
 (5مريق ) .حوينلعاب ثحللن عالعابنتي عمقبا عالعا  -
 (7مريق ).لعتمقبا عالعارها ي لحلوينلعاب ثح -

 التجربة انستطالعية:
وػػاـلعابا ػػثلبػػظ  عيلعاق  بػػ لعتسػػقطذاي لعاداتيػػ لالػػ لايتػػ لرػػفلقذريػػثلر قرػػعلعاب ػػثلةرػػفلل

ل15مػػػػا  لايتػػػػ لعاب ػػػػثلعمساسػػػػي تلعابػػػػااقلاػػػػنن ـل) عتدتػػػػيفل(لقلريػػػػثتلةثاػػػػؾلمػػػػذؿلعافقػػػػ ملرػػػػفليػػػػـة
لل22/3/2521 بهنؼلقطبيؽلعارق ي عالوينلعاب ثلبعنل   عيلعاقعػنيذالل8/4/2521عتدتيفل ا ليـة

لا ل ا ل ي انلعمسسلعاعلري لالرق ي عالوينلعاب ث.باإلدا
 (3مريق ) اوًن: اختبار القدرات العقلية)ال(ساء(.

 ـح2552اا ةؽلابنلعافقاحلرةسكتل انعنل سقمنـلعابا ثلعمقبا لعاثاايعاروة لرف

 المعامالت العلمية للقدرات العقلية)ال(ساء(:
 -أون: صدق انختبار :

باسػػقمنعـلعاوػػنؽل"قيــد البحــث" ق  ػػؽلعابا ػػثلرػػفلوػػنؽلعمقبػػا لعا ػػن عالعاع ليػػ ل)عاػػثااي(ل
تلةثعاؾلافلط يؽلقطبيؽلعتمقبػا عالحويػنلعاب ػثحلالػ لر رػةاقيفلرقسػاةيقيفل)التمايز(عاق  يبكل

)مجموعــة ريــر قلريػػثتل  ػػنع رالقردػػؿلايتػػ لعاب ػػثلعتسػػقطذاي ل( 15) اػػكلعاعػػننلوػػةعـلاػػؿلرػػتهـ
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)المجموعة المميـزة( والمتمثلـة ار رةا لعمم  لثعالرسقة لر قفعلاكلقلؾلعارق يػ عالتلةعمميزة(
تلةقػـل سػارلنتاػ لعافػ ةؽلبػيفلعار رػةاقيفتلةثاػؾليي تالميـ( الصـف الرابـع بالمرحلـة انبتدائيـة

 (.4"   سما يتضح من جدول ) وتني -مان "افلط يؽلعمقبا ل
 (  3جدول ) 

رير المميزة ( يي انختبارات القدرات العقلية قيد  -الفروق بين المجموعتين ) المميزة  دنلة
 وتني" -البحث بطريقة " مان 

ل(15=)2=ف1ف 

متوسط  المجموعات وحــــدة القياس المتغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
 الرتب

مجموع 
احتمالية  U Z الرتب

 P)الخطاء )

 درجة ال(ساء -العقليةالقدرات 
 322.50 21.50 المميـــــــــــــــــزة

22.50 142.50 .000b 
 142.50 9.50 ريــــر المميزة

 1.96=6.65" الجدولية عند مستوى معنوية  Zقيمة " 
ة ةنلا ةؽلنعا ل  وائيالبيفلعار رةاقيفلعارريسملة ي لعارريسملاػكلل(4يتضح من جدول )

 عا ن عالعاع لي تلةعاثاليشي لعا لونؽلعمقبا لعا ن عالعاع لي لاكلوياسلرالةدعلا ياس .
 -ثانيا: ثبات انختبارات : 

اػػػانملقطبي ػػػ لالػػػ لقذريػػػثلايتػػػ ل قػػػـل سػػػارلرعارػػػؿلعادبػػػاالاػػػفلط يػػػؽلقطبيػػػؽلعتمقبػػػا لةعأ
قذريثتلبفا ؽلسرتكلون مل سبةعلةبػتفسلظػ ةؼلعاقطبيػؽلل(15)قطذاي تلعابااقلوةعرهالعاب ثلعتس

ي انلرعارؿلعت قباطلبيفلعاقطبي يفت ل(5سما يتضح من  جدول ) عمةؿتلةعأ
 (  4جدول ) 

 معامالت انرتباط بين التطبيق األول والثاني يي القدرات العقلية)ال(ساء (
ل(15)فل=ل

 المتغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــرات
 التطبيق الثاني التطبيق انول

 ر
 ع م ع م

 **5.967 1.514 66.855 5.961 66.7333 ال(ساء -القدرات العقلية

 6.482=6.65قيمة " ر " الجدولية عند مستوى معنوية 
 فلرعارػػؿلعت قبػػاطلبػػيفلعا يػػاسلعتةؿلةعادػػات لالػػثاايللبلػػقلل(5يتضــح مــن الجــدول رقــم )

لتلرراليشي لعا لعفلعتمقبا لعارسقمنـلثعالرعارؿلدبااللااا .ل5.975
 (5مريق )انختبارات البدنية "قيد البحث": : ثانياً 
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اػػ لعاعػػارلعا ػػة لاذطفػػاؿلحويػػنلعاب ػػثحرفلمػػذؿللعتمقبػػا عالعابنتيػػ ق نيػػنل  ػػـلبلوػػاـلعابا ػػث
ارػػالوػػاـلعابا ػػثلبعػػ رلقلػػؾللتعاق ليػػؿلعار  عػػكلاػػبعرلعار ع ػػعلعاعلريػػ لعار قبطػػ لبرةدػػةعلعان عسػػ 

رػػفل (1مريــق )عاعػػارلعا ػػة لةطػػ ؽلقػػن يسلعاق بيػػ لعا يادػػي عإلمقبػػا عالالػػ لعاسػػانملعامبػػ عيلاػػكلر ػػاؿل
 تسبهالة  رهالالن عس لعا ااي لتلةونلقػـل مقيػا لعإلمقبػا عالعاقػكلمذؿل سقرا مل سقطذعلعا  الاق نينل

عاثاليةد لعإلمقبا عالعاقكلل(6سما يتضح من جدول )لت ولالال ل ال لتسب لرئةي لرفلعامب عي
لقـلعإلقفاؽلاليهالةتسب لرةعا  لعامب عيلاليهال.ل

 المعامالت العلمية نختبارات القدرات البدنية:
 ارات اوًن : صدق انختب
 -:ا سارلعاونؽلاااقااك تةااف عسقمنـلعابا ث

 :) المحتوى ( صدق المحسمين  /أ 
لق  ؽلعابا ثلرفلونؽلعتمقبا عالعارسقمنر لافلط يؽل:ل

اػػػ رلعسػػػقرا ملعسػػػقطذعل  الق قػػػةالالػػػ ل ريػػػعلعتمقبػػػا عالعاسػػػاب  لوبػػػؿلعسػػػقمنعرهالبهػػػثعل
الػػ للعقف ػػةعةوػػنل (1)مريــق عاب ػػثلالػػ لعامبػػ عيلاق نيػػنلرػػن لوػػنوهالاػػكلويػػاسلرػػالةدػػعالرػػفل  لػػ ل

لرتاسبقهالالقذريثلايت لعاب ث.
 صـــــــــدق التمايز: /ب 

تل)التمـايز(باسػقمنعـلعاوػنؽلعاق  يبػكلالبحـث""قيـد ق  ؽلعابا ثلرػفلوػنؽلعمقبػا عالعابنتيػ ل
 ةثعاؾلافلط يؽلقطبيؽلعتمقبا عالحوينلعاب ثحلال لر رةاقيفلرقساةيقيفلاكلعاعننلوػةعـلاػؿلرػتهـ

تلةعار رةاػ لعممػ  ل)مجموعـة ريـر مميـزة(قلريثتل  ػنع رالقردػؿلايتػ لعاب ػثلعتسػقطذاي ل( 15)
ــزة( )المجموعــةثعالرسػػقة لر قفػػعلاػػكلقلػػؾلعارق يػػ عال لعامػػارسةعارقردلػػ لاػػكلقذريػػثلعاوػػؼللالممي

 وتني -مان "باار  ل لعتبقنعئي تلةقـل سارلنتا لعاف ةؽلبيفلعار رةاقيفتلةثاؾلباسقمنعـلعمقبا ل
 (.6"   سما يتضح من جدول )
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 ( 6جدول ) 
رير المميزة ( يي انختبارات البدنية قيد البحث  -دنلة الفروق بين المجموعتين ) المميزة  

 وتني" -بطريقة " مان 
 (15=)2ف=ف

وحــــدة  المتغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــرات م
 القياس

متوسط  المجموعات
 الرتب

مجموع 
 الرتب

U Z  احتمالية
 P)الخطاء )

 القـــــــدرةل .1

 1اختبـــاررمي ســـرة طبيـــة زنـــة 
 سجم بالـــــيدين.

 المتر
 345.00 23.00 المميـــــــــــــــــزة 

6.66 126.66 6.666 
 120.00 8.00 ريــــر المميزة

اختبار ثني ومـد الـ(راعين مـن 
وضــــع اننبطــــاح المائــــل مــــع 
 وضع الرسبتين على األرض.

 عدد
 345.00 23.00 المميـــــــــــــــــزة 

6.66 126.66 6.666 
 120.00 8.00 ريــــر المميزة

ــــــــار الوثـــــــب  العمـــــــودي اختبـــ
 .لسارجنت

 343.50 22.90 المميـــــــــــــــــزة  ســـــــم
1.56 121.56 6.666 

 121.50 8.10 ريــــر المميزة

 السرعةل .2
ــــــدو ) م( مـــــن 26اختبـــــار عـــــ

 العالــــــــــي.البدء 
 ثانيـة

 123.50 8.23 المميـــــــــــــــــزة 
3.56 123.56 6.666 

 341.50 22.77 ريــــر المميزة

 المـرونةل .3
ــــــــــار ثنــــــــــي الجــــــــــــــــ(ع  اختب

 أماماأسفل من الوقـــــــــوف.
 ســـــــم

 327.50 21.83 المميـــــــــــــــــزة 
17.56 137.56 6.666 

 137.50 9.17 ريــــر المميزة

 التـوازنل .4
اختبـــــار الوقـــــوف علـــــى قـــــدم 

 ( دقيقة.1واحدة لمده )
 الثانيـة

 240.00 16.00 المميـــــــــــــــــزة 
165.66 225.66 6.775 

 225.00 15.00 ريــــر المميزة

 الرشاقـةل .5
ـــي مختلــف  الجــري المسوســـــــــــــــ

 األبعاد.
 الثانيـة

 125.50 8.37 المميـــــــــــــــــزة 
5.56 125.66 6.666 

 339.50 22.63 ريــــر المميزة

ل .6
الجلد 
الدورى 
 التنفسي 

الجــــــــري والمشــــــــي بالتبــــــــادل 
 الثانيـة م(156لمساية )

 140.50 9.37 المميـــــــــــــــــزة 

26.56 125.56 6.666 
 324.50 21.63 ريــــر المميزة

القوة ل .7
 العضلية

 الثانيـة الشد لالعلى على العقلة
 320.50 21.37 المميـــــــــــــــــزة 

24.56 144.56 6.666 
 144.50 9.63 ريــــر المميزة

 1.96= 6.65الجدولية عند مستوى  Z*قيمة 
ررػاليػنؿلالػ لة ػةنلاػ ةؽلل(6.65)نعا لع وائيًالاتنلرسػقة لرعتةيػ لل( 6يتضح من جدول ) 

عتمقبػػػا عالعابنتيػػػ لحويػػػنلثعالنتاػػػ ل  وػػػائي لبػػػيفلعار رةاػػػ لعارريػػػسملةعار رةاػػػ ل يػػػ لعارريػػػسملالػػػ ل
ل/لرراليشي ل اكلعفلعتمقبا عالال لال لن   لر بةا لرفلعاونؽ.لعاب ثح

   -ثانيًا: معامـــــــل الثبات:
اػانملقطبي ػ لقـل سػارلرعارػؿلعادبػاالبط ي ػ لقطبيػؽلعتمقبػا عالةل تلالػ لايتػ لTest,Retestعأ

( 15)عاب ثلعتسقطذاي لعارس ةب لرفلنعمؿلر قرعلعاب ثلةما  لعاعيت لعمساسي تلةعابااقلانن ال
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 يػػػاـلةالػػػ لتفػػػسلعاعيتػػػ تلةقػػػـل سػػػارلرعارػػػؿل( 7)تةعايػػػنلقطبيػػػؽلعتمقبػػػا عالبفاوػػػؿلسرتػػػكللقلريػػػثت
تل)بيرسـون(عت قباطلبيفلعاقطبي يفلانتا لارعارؿلعادباالةعتسق  ع لباسقمنعـلواتةفلعت قباطلعابسيطل

 (. 7من جدول )  سما يتضح
 (   7جدول ) 

عادة التطبيق يي اختبارات انختبارات البدنية " قيد البحث"  قيم معامالت انرتباط بين التطبيق وا 
ل(15ف=ل)

وحــــدة  المتغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــرات م
 القياس

 التطبيق الثاني التطبيق انول
 قيمة "ر"

 ع م ع م

 القـــــــدرة  .1

سجـــم  1اختبـــاررمي ســـرة طبيـــة زنـــة 
 بالـــــيدين.

 **6.861 6.676 5.193 6.686 5.1866 المتر

اختبار ثني ومد الـ(راعين مـن وضـع 
المائــل مـع وضــع الــرسبتين اننبطـاح 

 على األرض.

 عدد
5.466 6.567 5.467 6.516 6.873** 

 **6.986 1.464 14.666 1.534 14.667 ســـــــم .العمودي لسارجنتاختبــــار الوثب 

 السرعةل .2
ـــــدو ) م( مــــن البــــدء 26اختبــــار عـــــ

 **6.873 6.516 7.533 6.567 7.666 الثانيـة العالــــــــــي.

 المـرونةل .3

اختبار ثني الجـــــــ(ع أماماأسـفل مـن 
 **6.873 6.516 1.467 6.567 1.466 ســـــــم الوقـــــــــوف.

 التـوازنل .4
اختبــــار الوقــــوف علــــى قــــدم واحــــدة 

 ( دقيقة.1لمده )
 **6.983 6.228 1.369 6.238 1.298 الثانيـة

 الرشاقـةل .5
الجــــــــري المسوســــــــــــــــــــــــي مختلــــــــف 

 **6.927 6.458 19.267 6.617 19.333 الثانيـة األبعاد.

ل .6
الجلد 
الدورى 
 التنفسي

الجــــري والمشــــي بالتبــــادل لمســــاية 
 **6.996 1.864 99.666 1.846 99.533 الثانيـة م(156)

القوة ل .7
 العضلية

 الشد لالعلى على العقلة
 **6.873 6.516 1.467 6.567 1.466 الثانيـة

 6.482( = 6.65دنلة )قيمة )ر( الجدولية عند مستوى 
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عار سػػةب ل ابػػ لرػػفلويرػػ لح حلعا نةايػػ لاتػػنلرسػػقة لرعتةيػػ ل"ر"  فلويرػػ لل(7يتضــح مــن جــدول)
بػػيفلعاقطبي يػػيفلعمةؿلةعادػػاتكلالػػ ل ريػػعلعارق يػػ عالعابنتيػػ لتلررػػاليػػنؿلالػػ لة ػػةنلاذوػػ ل( 6.65)

ابنتيػػ لحويػػنلعاب ػػثحتلررػػالالػػ لعتمقبػػا عالعالثــاني (  -) األول ع قبػػاطلنعاػػ ل  وػػائيالبػػيفلعاقطبيػػؽل
ليشي ل اكلدباالقلؾلعتمقبا عالاتنل اانملقطبي هالال لايت لعاب ث.

 ثالثًا: انختبارات الميارية:
-الوثـــب-) الجـــريبعػػػنل فل ػػػننلعابا ػػػثل  ػػػـلعارهػػػا عالعتساسػػػي لاػػػ لعاعػػػارلعا ػػػةالاذطفػػػاؿل

تلةتقائجلبعرلعان عساالعاساب  لةعار قبط لبرةدةعلحلوينلعاب ثحلرفلمذؿلعاق ليؿلعار  عك الرمي(
عان عسػػ لعا اايػػ لةعاقػػكل شػػا العاػػ لعرااتيػػ لرسعةاػػ لعا ػػ الارسػػاا تلةعاةدػػرلعاطةيػػؿتلة رػػكلاػػ ملطبيػػ لل

رفلمذؿل سقرا مل سقطذعلعا  الاق نينل تسبهالة  رهالالن عسػ للتستةعال(8-7)عبقنعيلرفلار لرفل
 ا عالعاقكل ولالال ل ال لتسب لرئةي لرفلعامب عيعا ااي تلةونلقـل مقيا لعإلمقب

 المعامالت  العلمية لالختبارات الميارية "قيد البحث":
 -اوًن : صدق انختبارات : 

 -:ا سارلعاونؽلاااقااك تةااف عسقمنـلعابا ث
 :) المحتوى ( صدق المحسمين  /ج 

لق  ؽلعابا ثلرفلونؽلعتمقبا عالعارسقمنر لافلط يؽل:ل
اػػػ رلعسػػػقرا ملعسػػػقطذعل  الق قػػػةالالػػػ ل ريػػػعلعتمقبػػػا عالعاسػػػاب  لوبػػػؿلعسػػػقمنعرهالبهػػػثعل

الػػ للعقف ػػةعةوػػنل (1مريــق )عاب ػػثلالػػ لعامبػػ عيلاق نيػػنلرػػن لوػػنوهالاػػكلويػػاسلرػػالةدػػعالرػػفل  لػػ ل
لرتاسبقهالالعيت لحوينلعاب ثح.ل

 صـــــــــدق التمايز: /د 
تل)التمـايز(باسػقمنعـلعاوػنؽلعاق  يبػكلالبحـث""قيـد ق  ؽلعابا ثلرػفلوػنؽلعمقبػا عالعابنتيػ ل

 ةثعاؾلافلط يؽلقطبيؽلعتمقبا عالحوينلعاب ثحلال لر رةاقيفلرقساةيقيفلاكلعاعننلوػةعـلاػؿلرػتهـ
تلةعار رةاػ لعممػ  ل)مجموعـة ريـر مميـزة(قلريثتل  ػنع رالقردػؿلايتػ لعاب ػثلعتسػقطذاي ل( 15)

ـــزة( )المجموعـــةثعالرسػػػقة لر قفػػػعلاػػػكلقلػػػؾلعارق يػػػ عال ةعارقردلػػػ لاػػػكلقذريػػػثلعاوػػػؼلعا عبػػػعللالممي
"   سما  وتني -مان "عتبقنعئكتلةقـل سارلنتا لعاف ةؽلبيفلعار رةاقيفتلةثاؾلافلط يؽلعمقبا ل

 (.16يتضح من جدول )
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 (  8جدول ) 
قيد البحث  المياريةرير المميزة ( يي انختبارات  -دنلة الفروق بين المجموعتين ) المميزة 

 وتني" -بطريقة " مان 
 (15=)2ف=ف

 1.96= 6.65الجدولية عند مستوى  Z*قيمة 
ررػاليػنؿلالػ لة ػةنلاػ ةؽلل(6.65)نعا لع وائيًالاتنلرسػقة لرعتةيػ لل( 8يتضح من جدول ) 

لعتمقبػا عالعابنتيػ ثعالنتا ل  وائي لبيفلعار رةا لعارريسملةعار رةا ل ي لعارريسملال لعمقبػا عال
ل/لرراليشي ل اكلعفلعتمقبا عالال لال لن   لر بةا لرفلعاونؽ.

   -الثبات:ثانيًا: معامـــــــل 
اػانملقطبي ػ ل تلالػ لايتػ لTest,Retestقـل سػارلرعارػؿلعادبػاالبط ي ػ لقطبيػؽلعتمقبػا عالةعأ

( 15)عاب ثلعتسقطذاي لعارس ةب لرفلنعمؿلر قرعلعاب ثلةما  لعاعيت لعمساسي تلةعابااقلانن ال
 يػػػاـلةالػػػ لتفػػػسلعاعيتػػػ لتلةقػػػـل سػػػارلرعارػػػؿل( 7)تلةعايػػػنلقطبيػػػؽلعتمقبػػػا عالبفاوػػػؿلسرتػػػكللقلريػػػث

تل)بيرسـون(عت قباطلبيفلعاقطبي يفلانتا لارعارؿلعادباالةعتسق  ع لباسقمنعـلواتةفلعت قباطلعابسيطل
 (.   9من جدول )  سما يتضح

 ( 9جدول )
عادة التطبيق يي انختبارات البدنية " قيد البحث"  قيم معامالت انرتباط بين التطبيق وا 
ل(15)ف=ل

وحــــدة  المتغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــرات م
 القياس

 التطبيق الثاني التطبيق انول
 قيمة "ر"

 ع م ع م

ل
وحــــدة  المتغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــرات م

متوسط  المجموعات القياس
 الرتب

مجموع 
 U Z الرتب

احتمالية 
الخطاء 

((P 

 120.00 8.00 المميـــــــــــــــــزة لعاداتيػ  م26اختبار المشي لمساية  المشيل .1
6.66 126.66 6.666 

 345.00 23.00 ريــــر المميزة

 134.00 8.93 المميـــــــــــــــــزة لعاداتيػ  م26اختبار الجري لمساية  الجريل .2
14.66 134.66 

0.000 

 331.00 22.07 ريــــر المميزة

اختبار الوثب العريض من  الوثبل .3
لعاسـ الثبات

 344.50 22.97 المميـــــــــــــــــزة 
6.56 126.56 6.666 

 120.50 8.03 ريــــر المميزة

اختبار رمي سرة ناعمة نبعد  الرميل .4
لعارق  مساية.

 298.50 19.90 المميـــــــــــــــــزة 
46.56 166.56 6.65 

 166.50 11.10 ريــــر المميزة
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 **6.869 6.414 16.266 6.516 16.133لعاداتيػ  م26اختبار المشي لمساية  المشيل .1

 **6.875 6.516 5.533 6.516 5.467لعاداتيػ  م26اختبار الجري لمساية  الجريل .2

 **1.666 16.762 67.466 16.74 67.467لعاسـ اختبار الوثب العريض من الثبات الوثبل .3

 **1.666 6.516 7.467 6.516 7.467لعارق  اختبار رمي سرة ناعمة نبعد مساية. الرميل .4

 6.482( = 6.65قيمة )ر( الجدولية عند مستوى دنلة )
عار سػػةب ل ابػػ لرػػفلويرػػ لح حلعا نةايػػ لاتػػنلرسػػقة لرعتةيػػ ل"ر"  فلويرػػ لل(9يتضــح مــن جــدول)

بػػيفلعاقطبي يػػيفلعمةؿلةعادػػاتكلالػػ ل ريػػعلعارق يػػ عالعابنتيػػ لتلررػػاليػػنؿلالػػ لة ػػةنلاذوػػ ل( 6.65)
تلررػاليشػي لعتمقبػا عالعابنتيػ ال لعمقبا عالالثاني (  -) األول ع قباطلنعا ل  وائيالبيفلعاقطبيؽل

لاتنل اانملقطبي هالال لايت لعاب ث.ل اكلدباالقلؾلعتمقبا عا
 (8مريق ):لالبرنامج التعليمي المقترح

ل:لاوًن: اليدف العام للبرنامج
الػػ للق تيػػ لعتتفة  عايػػؾليهػػنؼلعاب تػػارجلعاقعليرػػكلعار قػػ حلعاػػ لعاقعػػ ؼلالػػ لقػػ دي لعسػػقمنعـل

 بعرلعارها عالعا  اي لعتساسي لانالقذريثلعار  ل لعتةا لرفلعاقعليـلعمساسك.
ل:لخطوات تنفي( البرنامج التعليمي المقترح

ل:لالقياس القبلي
وػػاـلعابا ػػثلبػػظ  عيلعا يػػاسلعا بلػػكلالر رػػةاقيفلعاق  يبيػػ لةعادػػابط لاػػكلعتمقبػػا عالعابنتيػػ للللللللل

للةعارها يػػػػ تلةثاػػػػؾلمػػػػذؿلعافقػػػػ م للـ5/4/2521عتدتػػػػيفلعارةعاػػػػؽلرػػػػفليػػػػـة عارةعاػػػػؽللعامرػػػػيسعاػػػػ ليػػػػـة
لال لعاقذريثلايت لعاب ثل.لـ8/4/2521

ل:لتجربة البحث الميدانية
واـلعابا ثلبقطبيؽلق تي لعتتفة  عايػؾلل)عاب تػارجلعاقعليرػكلعار قػ ح(لاقطػةي لبعػرلعارهػا عاللللللللل

عا  ايػػػ لعتساسػػػي لالقذريػػػثلحايتػػػ لعاب ػػػثحلعار رةاػػػ لعاق  يبيػػػ تلبيترػػػالعقبعػػػالعار رةاػػػ لعادػػػابط ل
ةاػػكلمػػذؿلعافقػػ مل نعيلعاترػػةث ل(لاػػكلعاقػػن يسلةثاػػؾلا ػػرلعا يػػاسلعا بلػػكلل-عاط ي ػػ لعارقبعػػ ل)لعاشػػ ح

ل للـ11/4/2521عت ػػنلعارةعاػػؽلرػػفليػػـة (لة ػػنمل12بةعوػػعل)للـ23/4/2521عت ػػنلعارةعاػػؽلعاػػ ليػػـة
(لنوي ػػ لااػػؿلة ػػنملقعليريػػ تلةبتػػايلالػػ لثاػػؾلا ػػنلعسػػق  ؽل45قعليريػػ تلبةعوػػعلن سػػيفل سػػبةايًاتلبةعوػػعل)

لكل:(ل سابيعلةونل ةاكلافلقتفيثلعاب تارجلراليل6قتفيثلعاة نعالعاقعليري ل)
 .لعتاقسعـلبر قة لعارتها لعار ننلتلةةا ًالالرتها لعارطة لالق بي لعا يادي ل
 ل سـل لةاثاؾ لا رلعاب تارج لاي  ليقـ لسةؼ لةعاقك لعاةسائط ل  هسم انعن لةعأ لعارااف ق هيس

عاعذراال)عامطةطلةعانةعئ لةعار بعاا(لااؿلر رةا لب يثلياةفلا رلعاةسائطلعاماو ل
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ل لرعيف لرسقة  لثعا لر رةا  لاهثيلباؿ لعاقطبيؽ لرااف لرف لةو يب  لةع ن لرااف لاك رقةا م
لعار رةا .

 .لعا ياـلباماراؿلعإلنع ي لالر رةا لعاق  يبي لدـلرشا نملعاةسائطلعارقعننمل
 .ليقـلعإل رايلعاعاـلةعاماالار رةاقكلعاب ثل
 لعاقعليرك لعاب تارج لقتفيث ل دتاي لةعادابط  لعابا ثلبااقن يسلار رةاقكلعاب ثلعاق  يبي  لواـ

لعار ق ح.
 لتل ل سػبةايًا لة نقيف لة ة لعا يادي  لان سلعاق بي  لعار نن لعاقعليري  لعاة نم لبسرف لعتاقسعـ قـ

ل(لنوي  لااؿلة نملقعليري ل.45ةبسرفل)
 لعاقذريثل لةقش يع لعمنعيت ل مطاي لقو ي  ل ة لةثاؾلاقةدي  ل ع ع ت لبق ثي  لعاقذريث قسةين

 ال لعمنعيلعا ين.

ل:لالقياس البعدي
بعػػػنلعتقهػػػايلعافقػػػ ملعار ػػػننملاقتفيػػػثلعاب تػػػارجلقػػػـل  ػػػ عيلعا يػػػاسلعابعػػػنالالػػػ لر رػػػةاقكلعاب ػػػثل
عاق  يبي لةعادابط لاكلعتمقبا عالعارها ي لحلوينلعاب ثحلالر رةا لعادابط لةعاق  يبي لمػذؿلعافقػ مل

ل لل24/5/2521عتدتيفلرفليـة ارها يػ لتلةونلقػـلعا يػاسلاذمقبػا عالعل27/5/2521عامريسلعا ليـة
لال لت ةلرالقـل   ع يلاكلعا ياسلعا بلكل.

 جمع البيانات وجدولتيا ومعالجتيا إحصائيًا :
وػػاـلعابا ػػثلب رػػعلعابياتػػاالبعػػنلعتتقهػػايلرػػفلقطبيػػؽلعاب تػػارجلةقتظيرهػػالة ػػنةاقهالةرعاا قهػػال

ل  وائيًا.
 المعالجات اإلحصائية:

عمساسػػي لنعمػػؿل ػػثعلعاب ػػثلباسػػقمنعـلب تػػارجلعسػػقمنـلعابا ػػثلعارعاا ػػاالعإل وػػائي لالبياتػػاال
لعا سر لعإل وائي لالعلةـلعإل قرااي ل:

Statistical Package for Social Science   ( SPSS  ).)ل
 Meanعارقةسطلعا سابك -1
 Medianعاةسيطل. -2
 Standard Deviationعتت  عؼلعارعيا ا. -3
 Skewnessرعارؿلعتاقةعي. -4
 Correlation Coefficientرعارؿلعت قباط. -5
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 .  T test مقبا لحاحل -6
 Change Ratioرعارؿلعاق يي ل)لعاق سفل(للل -7

ل

لاػػػػػػػػػػػػػػػ رلتقائػػػػػػػػػػػػػػػػجلعاب ث.
  " قة ػنلاػ ةؽلثعالعرض النتائج المتعلقـة بـالفرض األول مـن يـروض البحـث والـ(ي يـنص علـى

عا ياسػػاالحعا بليػػ لةعابعنيػػ حلبػػيفلرقةسػػطلن  ػػاال (α5.55نتاػػ ل  وػػائي لاتػػنلرسػػقة لنتاػػ ل)
الر رةاػػػ لعادػػػابط لاػػػكلعارق يػػػ عالعارها يػػػ لالرهػػػا عالعا  ايػػػ لعمساسػػػي لحويػػػنلعاب ػػػثحتلةاوػػػاا ل

انتا لعافػ ةؽلبػيفلل(T-TEST) عا ياساالعابعناتلةالق  ؽلرفلو  لعاف دي لقـلعسقمنعـل مقبا 
 (.9جدول )سما يتضح من عا ياساالعا بلي لةعابعني لالر رةا لعادابط تل

 (  9جدول ) 
 دنلة الفروق بين القياسات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة يى المتغيرات الميارية"قيد البحث"

ل(25ف=ل)

وحــــدة  المتغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــرات م
 القياس

 القياسات البعدية القياسات القبلية
 م ف

انحراف 
 الفروق

قيمة        
 " ت "

نسب 
 ع م ع م التغير

 المشــــــــــي  .1
اختبــــار المشــــي 

 %96.256 3.162 5.158ل5.555 0.550 9.750 0.444ل10.250 عاداتيػ  م36لمساية 

 الجـــــــــــــــريل .2
اختبـــــار الجــــــري 

 %94.866 2.542 5.146 5.355 0.410 5.200 0.513 5.500 عاداتيػ  م36لمساية 

 الـــــــــــوثبل .3
اختبــــــار الوثــــــب 
العـــــــريض مـــــــن 

 الثبات
 %19.456 7.697 2.525 15.555 5.385 80.550 7.255 65.000 عاسـ

 الرمــــــــــيل .4
اختبــار رمــي ســرة 
تــنس بيــد واحــدة  

 نبعد مساية.
 %91.356ل6.596 5.174ل1.155 0.587 8.650 0.513 7.500 عارق 

 2.693( = 6.65الجدولية عند مستوى دنلة ) “ ت “ قيمة  *
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بين القياسات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة يى المتغيرات ( دنلة الفروق 1) شسل

 الميارية"قيد البحث"
ل( 1(  شسل )9يتضح من جدول) لرسقة  لاتن ل  وائيًا لنعا  لا ةؽ بيفل(6.65)ة ةن

لعا ياساا لةاواا  لعاب ثح لحوين لعارق ي عا لاك لعادابط  لالر رةا  لةعابعني  لعا بلي  لعا ياساا
لعابعني  لت لرابيف لعاق ي  لتسر لق عة ا لل(94.866  19.456)ارا حوينللعارها ي الرق ي عا
لعاب ثح.

  " قة ػنلاػ ةؽلثعالعرض النتائج المتعلقة بالفرض الثاني مـن يـروض البحـث والـ(ي يـنص علـى
بػػيفلرقةسػػطلن  ػػاالعا ياسػػاالحعا بليػػ لةعابعنيػػ حل (α5.55نتاػػ ل  وػػائي لاتػػنلرسػػقة لنتاػػ ل)

عاق  يبيػػػ لاػػػكلعارق يػػػ عالعارها يػػػ لالرهػػػا عالعا  ايػػػ لعمساسػػػي لحويػػػنلعاب ػػػثحتلةاوػػػاا لالر رةاػػػ ل
انتا لعافػ ةؽلبػيفلل(T-TEST) عا ياساالعابعناتلةالق  ؽلرفلو  لعاف دي لقـلعسقمنعـل مقبا 

 (.13سما يتضح من جدول )تلعاق  يبي عا ياساالعا بلي لةعابعني لالر رةا ل
 

 ( 16جدول ) 
دنلة الفروق بين القياسات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية يى المتغيرات الميارية"قيد  

 البحث"
ل(25ف=ل)

 المتغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــرات م
وحــــدة 
 القياس

 م ف القياسات البعدية القياسات القبلية
انحراف 
 الفروق

قيمة        
 " ت "

نسب 
 ع م ع م التغير

 %91.266 9.578ل5.135 1.355 0.410 8.800 0.447ل10.100 عاداتيػ اختبــــار المشــــي  المشــــــــــي  .5
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 م36لمساية 

 الجـــــــــــــــريل .6
اختبـــــار الجــــــري 

 %95.256 4.626 5.151 5.755 0.444 4.750 0.510 5.450 عاداتيػ  م36لمساية 

 الـــــــــــوثبل .7
اختبــــــار الوثــــــب 
العـــــــريض مـــــــن 

 الثبات
 %11.456 15.371 2.277 23.655 6.436 88.550 7.884 64.950 عاسـ

 الرمــــــــــيل .8
اختبــار رمــي ســرة 
تــنس بيــد واحــدة  

 نبعد مساية.
 %96.566ل11.565ل5.177 2.555 0.607 9.500 0.510 7.450 عارق 

 2.693( = 6.65الجدولية عند مستوى دنلة ) “ ت “ قيمة  *
 
 

 
 

( دنلة الفروق بين القياسات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية يى المتغيرات  2شسل ) 
 الميارية"قيد البحث"

لبػػيفل(6.65)ة ػػةنلاػػ ةؽلنعاػػ ل  وػػائيًالاتػػنلرسػػقة ل( 2(  شــسل )16يتضــح مــن جــدول )
تلعابعػػناعا ياسػاالعا بليػ لةعابعنيػ للالر رةاػػ لعاق  يبيػ لاػكلعارق يػ عالحويػػنلعاب ػثحتلةاوػاا لعا يػاسل

لحوينلعاب ثح.لعارها ي الرق ي عالل(95.256  11.456)لفرالبيارالق عة التسرلعاق ي ل
  " قة ػنلاػ ةؽلثعالعرض النتائج المتعلقة بالفرض الثالث من يروض البحث والـ(ي يـنص علـى

بيفلرقةسطلن  االعا ياساالحعابعنيػ حلالر رػةاقيفحل (α5.55نتا ل  وائي لاتنلرسقة لنتا ل)
عادابط للةعاق  يبي حللاكلعارق ي عالالرها عالعا  ايػ لعمساسػي لحويػنلعاب ػثحتلةاوػاا لعا ياسػاال
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ل(T-TEST) عابعنيػػ لالر رةاػػػ لعاق  يبيػػ لحلتلةالق  ػػػؽلرػػفلوػػػ  لعاف دػػي لقػػػـلعسػػقمنعـل مقبػػػا 
سمــا يتضــح مــن جــدول انتاػػ لعافػػ ةؽلبػػيفلعا ياسػػاالعابعنيػػ لالر رػػةاقيفلعادػػابط لةعاق  يبيػػ تل

(11.) 
 (  11جدول ) 

دنلة الفروق بين القياسات البعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية يى المتغيرات 
 الميارية"قيد البحث"

ل(45ف=ل)

وحــــدة  المتغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــرات م
 القياس

 م ف المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
انحراف 
 الفروق

قيمة        
 ع م ع م " ت "

 المشــــــــــي  .9
اختبــــار المشــــي 

 6.195 5.153ل5.955 0.410 8.800 0.550 9.750 عاداتيػ  م36لمساية 

 الجـــــــــــــــريل .15
اختبـــــار الجــــــري 

 3.327 5.135 5.455 0.444 4.750 0.410 5.200 عاداتيػ  م36لمساية 

 الـــــــــــوثبل .11
اختبــــــار الوثــــــب 
العـــــــريض مـــــــن 

 الثبات
 4.264 1.876 8.555 6.436 88.550 5.385 80.550 عاسـ

 الرمــــــــــيل .12
اختبــار رمــي ســرة 
تــنس بيــد واحــدة  

 نبعد مساية.
 4.551ل5.189 5.855 0.607 9.500 0.587 8.650 عارق 

 2.642( = 6.65الجدولية عند مستوى دنلة ) “ ت “ قيمة  *
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( دنلة الفروق بين القياسات البعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية يى  3جدول ) 
 المتغيرات الميارية"قيد البحث"

 
بػػيفل( 6.65)ة ػػةنلاػػ ةؽلنعاػػ ل  وػػائيًالاتػػنلرسػػقة ل( 3(   شــسل )11يتضــح مــن جــدول )

اوػػاا لعاق  يبيػػ لاػػكلعارق يػػ عالحلويػػنلعاب ػػثلحتللةلل–عا ياسػػاالعابعنيػػ لار رػػةاقكلعاب ػػثلعادػػابط ل
ل(94.866  19.456)لفرػػالبػػػيارػػػالق عة ػػالتسػػرلعاق يػػ لتلعاق  يبيػػ لعا ياسػػاالعابعنيػػ لالر رةاػػ 

لحوينلعاب ثح.لعارها ي الرق ي عال
 ثانيا : تفسير ومناقشة نتائج البحث:

عاقرانعلال لعاتقائجلعاقكلقـلعاقةوؿل ايهػالوارػالعابا دػ لبعػ رلةقفسػي لعاتقػائجلقبعػًالم ػنعؼل
لاراليلكل:عاب ثلةا ةد ل

بيفلعا ياساال(6.65)ة ةنلا ةؽلنعا ل  وائيًالاتنلرسقة ل( 1(  شسل )9يتضح من جدول)
لعا ياساا لةاواا  لعاب ثح لحوين لعارق ي عا لاك لعادابط  لالر رةا  لةعابعني  لعابعني لعا بلي  ارالت

لحوينلعاب ثح.لعارها ي الرق ي عالل(95.256  11.456)لفرالبيق عة التسرلعاق ي ل
 ا لعسقمنعـلعتتشط لعا  اي لعاقػكلي قةيهػالعارتهػا لعاق ليػنالتلةي  علعابا ثل ثيلعاتقي  ل ا ل

طػذؽلعا ػن عالةعمااػا لرػفلمػذؿل  يثل تهاللارال ائذلرفلعارها عالةعامب عالساانالال لبعثلةعأ
 عالعارعلرػػ ل قػػ ليػػقرافلعاقذريػػثلرػػفل فليقةوػػؿل اػػػ لق  يػػؽلعاهػػنؼلبرػػاليسػػاانلالػػ لقتريػػ لعارهػػػا
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عا  اي لعتساسي لان لقذريثلعار رةا لعادابط لتلارال علقهـلعادػ لعتقبا ػًالةق ايػسًعلارػالطلػرلرػتهـل
مذؿلقن يسهـلاقلؾلعتتشط لا سهرالبشاؿلاااؿلا ل اعلرسقة ل نعيلعاقذريثلارالايهالرفل  اػاال

قتفيػػػثلعارهػػػا عاللرتاسػػػب لمارػػػا  ـلةقشػػػةيؽلطػػػا نلالرلػػػؿلةعاسػػػ ـلرػػػفلتفةسػػػهـلتلا علهػػػـلر بلػػػيفلالػػػ 
لعا  اي .

عمـرو محمـد أحمـد والـدخني درويـش  أمـاني أحمـد محمـد ةيقفؽلثاؾلرعلتقائجلن عس لاؿلرػفل
ـــد عيـــد ـــد ت(4) (م2615)   محم عاقػػػ ل شػػػا ال اػػػ لقفدػػػيؿلل(8)  (م2614شـــلتوت  ) احمـــد  محم

لعمطفاؿلاوسلةرلعارعقرنلال لعاتشاطلةعاق  يرل.لل
لبػيفل(6.65)ة ةنلا ةؽلنعا ل  وائيًالاتنلرسقة ل( 2(  شسل )16يتضح من جدول )سما 

تلعا ياساالعا بلي لةعابعني للالر رةا لعاق  يبي لاػكلعارق يػ عالحويػنلعاب ػثحتلةاوػاا لعا يػاسلعابعػنا
لحوينلعاب ثح.لعارها ي الرق ي عالل(95.654  7.962)لفرالبيارالق عة التسرلعاق ي ل

اػ لرسػقة لعا ػن عاللالبعـدى( –)القبلـى بػيفلعا ياسػااةي  علعابا ثلة ةنلا ةؽلنعاػ ل  وػائيال
وػػنل عاػػ لموػػائالللق تيػػ لعتتفة  عايػػؾعا  ايػػ لحويػػنلعاب ػػثحلل اػػ ل فلعاب تػػارجلعاقعليرػػكلباسػػقمنعـل

عار  ل لعاستي لرفل يثلاػننلعمسػابيعلةسرػفلعاة ػنعالعاقعليريػ لتلارػاليػ  لعابا ػثل فل ػثيلعار  لػ ل
عر لعاث ب لالقعلػيـلةعاػقعلـلة ػ لبردابػ لعا ااػنملةعمسػاسلالر ع ػؿلستةعالقعقب لعال(8-7) عاستي لرف

عار بل لةاثاؾلمذؿل ثيلعار  ل لقظه لطفػ عالر ع ػؿلعاترػةلباإلدػاا لااػةفلعابػ اـليسػق بؿلةيقطػة ل
لبسهةا لةقاةفلارلياالعاقعليـلةعاقن يرل سهؿلةتقائ هال ادؿ.

عاػكلعاب تػارجلعاقعليرػكلعار قػ حلباسػقمنعـلق تيػ لعتتفػةل  عايػؾلعترػ لعابا ػثل ػثيلعافػ ةؽللةةيعسل
بتػػايلةقطػػة لعاقوػػة لعا  اػػكلاتػػنلعاطػػذرتلارػػفلمػػذؿلعاعػػ رلاة ػػنعالعاب ر يػػ للعاػػثالسػػا ـلاػػكل

عارعنملبق تي لعتتفة  عايؾلدـلعسقمنعـلاائنلعارعلةراالعاق ثي لعا ع ع ليرافلعاقادي لعتي ابكلاكلبتايل
وػػػة لعا  اػػػكلتلةق سػػػيفلرةعوػػػفاالعتنعيلةسػػػ ا لعاػػػقعلـلاتػػػنلعاطػػػذرتلارػػػالسػػػاانالةقطػػػةي لعاق

عاب ر يػ لالػػ لعنعيلرسػػاب  لعاةدػػرلعاطةيػػؿلبط ي ػػ لعارشػػكلاػػ لعاهػػةعيللبوػػة ملرة ػػنملا ريػػعلعاطػػذرل
رااتيػػػ لر ا تػػػ لعتنعيلعارطلػػػةرلبػػػاتنعيلعاػػػثالقػػػـلعت ػػػاسيلاقعسيػػػسلعتنعيل بط ي ػػػ لةعدػػػ  لةوػػػ ي  تلةعأ

اقشااهالا لتفسلعاةوالررالاافلا لعتد لعإلي ابكلال لرسقةالعتنعيلعارهػا الةقو ي لعت مطايلةعأ
لالرساب  لوينلعاب ث.

(للعاػػػ ل  ريػػػ ل9(ل)ر رػػػنلسػػػااـل سػػػيفلن ةيػػػاةققفػػػؽل ػػػثيلعاتقػػػائجلرػػػعلرػػػال شػػػا العايػػػ لن عسػػػ ل)
ن عس لا عةسلقةظيؼلعتتفة  عاؾلاكلعانعنلعارش ةااالعاقعليري لبرمقلؼلعارتا جلعان عسي تلةونرال

(للعاعنيػػػػنلرػػػػفلعارفػػػػا يـلعاعلريػػػػ لعاقػػػػكليراػػػػفلقن يسػػػػهالرػػػػفلمػػػػذؿلقةظيػػػػؼل22(ل)Krauss,2012)ل
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(للاػػػػػفلع قبػػػػػاطل19(ل)Foss,2014عتتفة  عايػػػػػؾلاػػػػػكلعاعرليػػػػػ لعاقعليريػػػػػ تلةعسػػػػػف التقػػػػػائجلن عسػػػػػ ل)
 .Kos, B. A., Sims, E عسػق عقي ي لعاقرديػؿلعابوػ الةقتريػ لرهػا عالعاقفايػ لعاتاوػنتلن عسػػ 

را يافلرتوة تلتلن عس ل(ل3ـ(ل)2514(لتلن عس ل)لسهاـلبفلسلرافلر رنلعا  يةاتل28(ل)(2014,
 يػػػػػثلعقف ػػػػػةعلالػػػػػ ل فلعاق تيػػػػػ لعاقاتةاة يػػػػػ تلةعاة ػػػػػنعالعاروػػػػػرر لباسػػػػػقمنعـلق تيػػػػػ ل(ل6)لل(ـ2515)

عتتفة  عايػػؾلقسػػاانلالػػ لق سػػيفلرسػػقة لعتنعيلعارهػػا الةعارع اػػكلالرقعلرػػيفتلةقػػ نالعاػػ لةوػػةؿل
عارقعلـلعاكلرسقة لعاقرافلرفلعتنعيتلةق سفلااـلا لعاقعلـلا لاػؿلعار ػاتالاػفلعاطػ ؽلعارقبعػ تل

لبرالي  ؽل  نعؼلعاعرلي لعاقعليري .
بػػيفل(ل5.55)ة ػػةنلاػػ ةؽلنعاػػ ل  وػػائيًالاتػػنلرسػػقة ل( 3(   شــسل )11يتضــح مــن جــدول )و 

 يػػ عالحلويػػنلعاب ػػثلحتللةاوػػاا لعاق  يبيػػ لاػػكلعارقل–عا ياسػػاالعابعنيػػ لار رػػةاقكلعاب ػػثلعادػػابط ل
ل(4.654تل2.875)لفرػػػػػالبػػػػػيارػػػػػالق عة ػػػػالتسػػػػػرلعاق يػػػػ لتلعاق  يبيػػػػػ لعا ياسػػػػاالعابعنيػػػػػ لالر رةاػػػػ 

لحوينلعاب ثح.لعارها ي الرق ي عال
سػػا ـلاػػ لقطػػػةي لوػػنللق تيػػ لعتتفة  عايػػػؾباسػػقمنعـلق اػػنل ػػثيلعاتقػػائجل فلعاب تػػػارجلعار قػػ حلارػػال

رػػفلمػػذؿلرػالةاػػ يلاهػػـلرػػفل دػػا ملة ػثرلعتتقبػػايتلادػػذلاػػفلعاقعسيػػسلعارباشػػ للعارق يػ عالحويػػنلعاب ػػثح
لعارسقهنا .لعارها عالعا  اي لةقةاي ل ةلرفلعار حلسا ـلاكلق نيـلمب ملشي  تلة اسرلعمطفاؿل

ةعاقػكل اػنالرسػب اتلدػـلقهيئػقهـلتلق تيػ لعتتفة  عايػؾةونلي  علثاؾل ا لعاقمطيطلعا ينلمتشػط ل
اػػالعمنةع لطب ػػالا  بػػاقهـتلةق قيػػرلعاراػػافلةق هيػػسيتلارػػالقػػـلقػػةاي لبعػػرلعإلرااتػػاالالتشػػاطتلدػػـلةسل
ااتطفػػػاؿلاػػػ ل ػػػثملعافئػػػ لعاعر يػػػ ليقريػػػسةعلب ػػػرلعالعػػػرلةعا  اػػػ لتلق تيػػػ لعتتفة  عايػػػؾبعاذسرػػػ لال يػػػاـل

 لا لالرها عالعام اي لعتساسيلق تي لعتتفة  عايؾةعاقرديؿلةر اااملعتنةع لةسراعلعا واتلارال فل
عاعػػارلعا ػػة لاذطفػػاؿلوػػنلسػػا ـلاػػ لقبسػػيطهالةقةدػػي هالررػػالسػػا ـلسػػهةا لعسػػقيعابهالةق نيقهػػاتلارػػال
ت ػػظلعابا ػػثل وبػػاًتلرػػفلوبػػؿل طفػػاؿلعار رةاػػ لعاق  يبيػػ لالػػ ل دػػة لعاة ػػنعالعاقعليريػػ لتظػػ ًعلتفل

سػػي لعاعرليػػ ليعرػػؿلالػػ ل دػػا ملعارػػ حلةعاسػػ ة تلعمرػػ لعاػػثالسػػاانلالػػ للق تيػػ لعتتفة  عايػػؾعسػػلةرل
لعاقعليري .
عاكلعاب تتػارجلعاقعليرػكلعار قػ حلباسػقمنعـلق تيػ لعتتفػةل  عايػؾلعترػ لعابا ثل ثيلعاف ةؽللةةيعسل

بتػػايلةقطػػة لعاقوػػة لعا  اػػكلاتػػنلعاطػػذرتلارػػفلمػػذؿلعاعػػ رلاة ػػنعالعاب ر يػػ للعاػػثالسػػا ـلاػػكل
عارعنملبق تي لعتتفة  عايؾلدـلعسقمنعـلاائنلعارعلةراالعاق ثي لعا ع ع ليرافلعاقادي لعتي ابكلاكلبتايل
ةقطػػػةي لعاقوػػػة لعا  اػػػكلتلةق سػػػيفلرةعوػػػفاالعتنعيلةسػػػ ا لعاػػػقعلـلاتػػػنلعاطػػػذرتلارػػػالسػػػاانال

الػػ لعنعيلرسػػاب  لعاةدػػرلعاطةيػػؿلبط ي ػػ لعارشػػكلاػػ لعاهػػةعيللبوػػة ملرة ػػنملا ريػػعلعاطػػذرللعاب ر يػ 
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رااتيػػػ لر ا تػػػ لعتنعيلعارطلػػػةرلبػػػاتنعيلعاػػػثالقػػػـلعت ػػػاسيلاقعسيػػػسلعتنعيل بط ي ػػػ لةعدػػػ  لةوػػػ ي  تلةعأ
اقشااهالا لتفسلعاةوالررالاافلا لعتد لعإلي ابكلال لرسقةالعتنعيلعارهػا ا لةقو ي لعتمطايلةعأ

لالرساب  لوينلعاب ث.
(لةعاقكل6)ل(م2615ماريان منصور  )ةققفؽل ثيلعاتقي  لرعلتقائجلبعرلعان عساالردؿلن عس ل

 انال ا ل فلعا ير لعاق بةي لاإلتفة  عايؾلققفةؽلال لعام يط لعاث تيػ لمتػ لباإلدػاا ل اػ لعاق وػيؿل
اسػػػابهـلرهػػػا عا ااايػػػ لاػػػكلعا وػػػةؿلالػػػ للعارع اػػػكلسػػػيقعلـلعاطػػػذرلرهػػػا عالعاقةعوػػػؿلعابوػػػ اتلةعأ
(لتل22) (Krauss, 2012)  سػلةرلقفايػ ل نيػنلررػاليسػهـلاػكلقاػةيفلاػانعالعاع ػؿلعارتػقجلةن عسػ 

ةعاقػػكلل(4)ـ(ل2515ارػػ ةلر رػػنل  رػػنلةعاػػنمتكلن ةيػػاتل رػػاتكل  رػػنلر رػػنلر رػػنلايػػنتلل))ن عسػػ ل
ل)عتتفة  عايػػؾ(لاػػكلقرديػػؿلعابياتػػاالةعمااػػا لبوػػ ياليػػ نال اػػ ل تمػػ عطل  ةدػػ ال فلعسػػقمنعـلعا سػػـة
عااديػػػ لرػػػفل  ػػػسعيلعاػػػنراغلةعاتظػػػ لالرشػػػال لرػػػفل ادػػػ لرػػػفلسعةيػػػ لاهػػػكلدػػػ ة ي لاتػػػنراليوػػػعرلت ػػػؿل

مػػذؿلعاعذوػػاالعارع ػػنملرػػعلعاالرػػااتلارػػالقسػػاانلعاطػػذرلالػػ لقطػػةي لرهػػا عالعاقفايػػ لعات ػػنالرػػفل
ل.قعليرهـل تشايلةقفسي ل ثيلعا سةـ
 Dai, Siting) رال ايلاكلعاعنينلرفلعان عساالعاسػاب  لردػؿلن عسػ ل ارالققفؽل ثيلعاتقائجلرعل

Lychee ,2014) (16للعاقػك)اػنالالػ ل فلعامػ عئطلعاث تيػ لعإلااق ةتيػ لقسػاانلعارعلرػيفلالػ لل 
 ,Kibar) سػػهؿلالػػيهـلقػػثا  اتلةاػػثاؾلن عسػػ عتقوػػاؿلرػػعلطذبهػػـلةبتػػايلمبػػ يليتم طػػةفلايهػػالةي

Pinar& Akkoyunlu, Buket. ,2014).لق تيػ لعتتفة  عايػؾعاقػكل ةوػالعان عسػ لبقطبيػؽل(ل25)ل
حسػػػػبؿلقةظيػػػػؼلعإلتفة  عايػػػػؾلاػػػػكلعاعرليػػػػ للعاػػػػ لةوػػػػنلعشػػػػا االطػػػػذرلاػػػػكلعارػػػػةعنلعان عسػػػػي لعممػػػػ  .ل

عاقعليريػػ حتلبقػػن يرل ادػػايلعاهيئػػ لعاقن يسػػي لالػػ لقوػػريـلعإلتفة  عايػػؾتلةقةظيػػؼلعإلتفة  عايػػؾلاػػكل
ل.قةدي لعاروطل االعاعلري لةعابياتاالعإل وائي لعاقرانًعلال لو عيملعإلبوا 

 انستنتاجات والتوصيات:
رطػكلق نيرػ لاػ لاػ ةرلعابتيػ لعارع ايػ لالر قػة لعاقعليرػكلااالي لعسقمنعـلق تي لعإلتفة  عايػؾلبت .1

 .الرها عالعا  اي لعمساسي لاكلعاعارلعا ة لاذطفاؿ
الػ لة ةنلا ةؽلثعالنتا ل  وائي لبيفلرقةسػط لعا يػاسلعا بلػكلةعابعػنالالر رةاػ لعاق  يبيػ ل .2

ااالي لعسػقمنعـلق تيػ ل.لاواا لعا ياسلعابعنالةعاثاليشي لعاكللعتمقبا عالعارها ي لحلوينلعاب ثح
قطةي لرسقة ل نعيلبعرلعارها عالعا  اي لعمساسػي لاػكلعاعػارلعإلتفة  عايؾلبترطكلق نير لاكل

 .لعا ة 

http://mplb.ekb.eg/MuseProxyID=1104/MuseSessionID=0711j9kia/MuseProtocol=http/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Dai,+Siting+Lychee/$N?accountid=178282
http://mplb.ekb.eg/MuseProxyID=1104/MuseSessionID=0711j9kia/MuseProtocol=http/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Dai,+Siting+Lychee/$N?accountid=178282
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ة ةنلا ةؽلثعالنتا ل  وائي لبيفلرقةسط لعا ياساالعابعني لالر رةاقيفلعادابط لةعاق  يبي لل .3
ق  يبيػػػ لررػػػاليشػػػي لعاػػػ لاااليػػػ لتلاوػػػاا لعار رةاػػػ لعاالػػػ لعتمقبػػػا عالعارها يػػػ لحلويػػػنلعاب ػػػثح

عسػػقمنعـلق تيػػ لعإلتفة  عايػػؾلبترطػػكلق نيرػػ لاػػكللقطػػةي لعاتػػةع كلعاقعليريػػ لةعارع ايػػ لرػػفلمػػذؿل
 بساط لعارع ا لعار نر لرفلمذاها.ل

  ثانيًا: التـــــــــــــــوصيات:

ال ل مقوا ل وق عحلط ؽلة ساايرل نينملمسقمنعـلق تي لعتتفة  عايـلا لعاقعليـلبراليساانل .1
 عارعلةراالةقس يعلةوالعاقعلـلةب ائهالا لعاثعا ملطةيل لعارن .

ب  ري لةااالي لعاقن يرلباسػقمنعـلل-عارتا جلبةسع ملعاق بي لةعاقعليـقةاي لعا ائريفلال ل انعنل .2
 .اكلعاعرلي لعاقعليري لق تي لعتتفة  عايؾ

فيػػ لقوػػريـلةبتػػايلةقتفيػػثلعابػػ عرجلاقعػػ يفهـلبايلارعلرػػكلعاق بيػػ لعا يادػػي ا ػػنلنة عالقن يبيػػ ل .3
 عاقن يبي لعا ائر لال لق تي لعتتفة  عايؾلةعارسقتنملمساايرلعاقعلـلعاثعقك.

قطةي ل نعيلة ةنملعتنعيلعاقن يسلان لرعلركلعاق بي لعا يادػي لارػالاػ لرػفلنة ل ي ػابكلاػكل .4
 قطةي لعاعرلي لعاقعليري .

يػػػؾلالػػػ لرهػػػا عالةعاعػػػارلعمػػػ اتلةر ع ػػػؿلع ػػػ عيلن عسػػػاالعمػػػ الباسػػػقمنعـلق تيػػػ لعتتفة  عا .5
 قعليري لرمقلف .

 ع:ـــــــــــــــــــــــــــــــقائمـــــــــه املراج

: املراجع باللغه العربية:
ً
 اوال

حســين محمــد أحمــد عبــد ل .1
 (م2615)  الباسط

عار قاػػسعالعتساسػػي لاقفعيػػؿلعسػػقمنعـلعتتفة  عايػػؾلاػػكلارليقػػكلعاقعلػػيـلةعاػػقعلـل :
 15/1/2525(لقا يللعتقا  ل15عاقعليـلعتااق ةتكل)عاعننر ل ل

لhttp://emag.mans.edu.eg/index.php?page=newsلل
زىيــــــر خليــــــف  وجميــــــل ل .2

 (م2669إطميزي  )
ح ساايرلقةظيؼلعاػقعلـلعإلااق ةتػكلاػكلالسػطيفلاقعسيػسلارليػ لعاػقعلـ:لن عسػ ل  :

ل."ق  ب لشبا لعتةسلعاقعليري 
ســيام بــن ســلمان محمــد ل .3

 (م2614الجريوي  )
اعاايػػػػ لب تػػػػارجلقػػػػن يبكلر قػػػػ حلاػػػػكلقتريػػػػ لرهػػػػا عالقوػػػػريـلعامػػػػ عئطلعاث تيػػػػ ل :

عإلااق ةتيػػػػ لرػػػػفلمػػػػذؿلق تيػػػػ لعتتفة  عايػػػػؾلةرهػػػػا عالعاد ااػػػػ لعابوػػػػ ي لاػػػػن ل
ل(.ل45)4عارعلراالوبؿلعامنر .لن عساالا بي لاكلعاق بي لةالـلعاتفستل

ـــــــد ل .4 ـــــــد أحم عمـــــــرو محم
والــدخني درويــش  أمــاني 

:لترطػػالق ػػنيـلعإلتفة  عايػػؾل)عادابػػا/لعارق ػػ ؾ(لابػػ لعاةيػػرلة د  رػػالاػػ لقتريػػ ل :
رهػػػػا عالعاقفايػػػػ لعابوػػػػ  لاػػػػن ل طفػػػػاؿلعاقة ػػػػنلةعق ا ػػػػاقهـلت ػػػػةي.لقاتةاة يػػػػال
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   أحمــد محمــد محمــد عيــد
 (م2615)

ل (.2)ل25عاقعليـتل

ـــــــى ل .5 يرجـــــــات الســـــــيد ليل
(2661) 

 .عا ا  معا ياسلعارع اكلعا يادكتلنع لعارعا ؼتل 

ـــــــــــــان منصـــــــــــــور  ل .6 ماري
 (م2615)

 د لعسقمنعـلق تيػ لعإلتفة  عايػؾلعا ػائـلالػ لترػةث ل بعػانلعاػقعلـلارػا سعتةلالػ ل :
قتري لبعرلرفا يـلعا ةسب لعاس ابي لةاانعالعاع ؿلعارتقجلاػن لطػذرلاليػ ل

(تل ارعػػػ ل سػػػيةط:ل5(لعل)31عاق بيػػػ .لب ػػػثلرتشػػػة تلر لػػػ لاليػػػ لعاق بيػػػ تلـ)
ل. سيةط

إنتــــــل اإلصــــــدار مجلــــــة ل .7
 (م2614العاشر )

رته ي ل ينملاكلنرجلعاق تي لبػااقعليـ.لعإلتفة  عايػؾلاػكلعاقعلػيـلقػا يللعتقا ػ ل :
26/3/2525  http://refdacademy.com                          ل

ــــدل .8 ــــد  محم شــــلتوت   احم
 (م2614)

بيػػػػالعاقشػػػػةيؽلةعاق فيػػػسلالػػػػ لعاػػػقعلـحلر لػػػػ لعاقعلػػػػيـلر ػػػاؿلحاػػػػفلعإلتفة  عايػػػؾل :
ل.2514را سلل1(ل23عإلااق ةتكتلعاعننل)

محمـــــــد ســـــــالم حســـــــين ل .9
 (م2618  )درويش

اعاايػػ لعسػػقمنعـلق تيػػ للعتتفة  عايػػؾلالػػ لرسػػقة لعتنعيلعارهػػا الةعاق وػػيؿل :
عا يادػػي للب ػػثلرتشػػة تلر لػػ لاليػػ لعاق بيػػ لعاطةيػػؿعارع اػػكلارسػػاب  لعاةدػػرل

ل. لةعفت(تل ارع لبااهـ 
محمـــــد عطيـــــة خمـــــيس  ل .11

 (م2663)
 قطة لقاتةاة يالعاقعليـتلعا ا  متلنع لوبايتلعا ا  م. :

السـايح   مصـطفى محمـدل .11
 (م2661)

عق ا ػػػاال نيدػػػ لاػػػكلقػػػن يسلعاق بيػػػ لعابنتيػػػ لعا يادػػػي تلطت:لعا ػػػا  ملرطبعػػػ ل :
ل.عإلشعاعلعافتي 

ناديـــــــــة محمـــــــــد زســـــــــي ل .12
 (م2666) الحامولي

 دػ لعسػػقمنعـل سػػلةرلعاػػقعلـلعارادػػؼلةعارػةسعلالػػ لرسػػقة لعمنعيلةعاقطػػة لاػػكل :
اعااي لعاةدرلعاطةيؿلةعت قفاظلبهاتل سػاا لرا سػقي تلاليػ لعاق بيػ لعا يادػي تل

ل. ارع لب نعنت
نائلــــــة ســــــلمان عــــــوض ل .13

 (م2661البلوى  )
او لعإلتق تاتلنة لعارعلـلاكلاو لعإلتق تاتلر قر لعاعرلي لعاقعليري لاكل :

رػايةتل ارعػ لعات ػاحلعاةطتيػ تلالسػطيف:لل15ل-9 ارع لعات احلعاةطتيػ لرػفل
  http://www.najah.edu/arabic  ـ7/4/2525تابلستلقا يللعتقا  ل

ل                         
ل57الل.تلب نعنتلنع لعااقرلةعاةدائؽ2ط .ةعاقطة لعا  اكتظ ياالعاقعلـل : وآخــرون  وجيـو محجـوبل .14

http://refdacademy.com/
http://www.najah.edu/arabic
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from 
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: Donna Admont (2006) 4.  
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in a 3rd grade science classroom. Dissertation 

Submitted in Partial Fulfillment of the 

Requirements for the Degree of Doctor of 
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: Foss, S. (2014). 5.  
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Hacettepe University, Faculty of Education. 

: Kibar, Pinar& Akkoyunlu, 
Buket. (2014). 

6.  
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2014 Rocky Mountain Celebration of Women in 

Computing. Laramie, WY, USA. .  Retrieved 7 

: Kos, B. A., Sims, E. (2014): 7.  
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