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 مشكلة البحث:و   المقدمة
محإو ع اإلسسععام إل ااععقاإل االعيأاوسايععباقا  ععااي عع ها  عوإل قاهععهايععوا معإ او  ععيا ه عع امععلايسعى اإلنسسععإلا  عع ا

إل يحثاوإل ا  يباإل  ياسايالاص ا ل ام إلامىع لامعلام عإسلاإل حيعإ اهعها عمهاملالعالاإل م عإسلطاومعلامس لع ا
قااىمعععها لععع اإليامعععإأاإل ىي عععيامعععلاإل عععيولايإ ا  يععع اإل  يإبعععي ااالعععيا  ععع ماإل يعععإح ولا عععييا  ععع ا ل عععهامعععلاإل ي إلسعععإلاإل اععع

إلس افإعايمساوماإلأليإلءاإل  يإبقاويىاه اا و ا لساإ جاإل  يإبي اإلسى إسإا ميماي إلاإلسيامإأاومؤ ع إل ا لاالعيأاإل ىلمعقا
ااقاإل م امع.

ً ااعقاإل م عإلاإل  يإبعقايصعف ا إمع طااعقاإلأل ىعإباإل  مإ يع ا ح ثا  ياإل ىإ أااقاإلآلوس اإلألل   اا و إل امع ي
وسسععيمإااععقا ىيعع ا عع  اإل سععل اوإل اععقاإلحالععلام إسععإ ايععإ اإل اهعع لاملالععالاإلأل ىععإباا ععقاااسععوعامععإاهعع لا إسععلا واإل ف ييعع طا

ا(369:10) إل ياإعاوإل   وأ.

ويىععياإل اععي يباإل حععي ثااعع ا عع  اإل سععل ا مليعع اا  ويعع ايععيا إاإل وصععولايععإ ً ه لا  عع اإل  عع اإل مسععاويإلايععإأليإلءا
 أاوإل افعععإعامسعععاوماإلأليإلءايى عععتاهوبعععوااحاميععع اإلسا عععإ اإل ماكإمعععهااوإل ا عععو اإل سععع يعاإل اععع ااسعععى ا  يععع ايولاإل ىعععإ

لا عأاي علا ميى عإا لع ا  عيإليامسالإها عإا  ألسإ  باإل حي   الًلا ملي اإل اي يبااو ياح صعلامىمعأايع  اإل عيولاوإلم
ا(155:ا6وااوييامي    إاوس ه  إايف  ا ي يا أليإلءاو ام  هايًييإاا اإل ي وسلاإل يو ي .ا)

 لاإل ً عباإل مىعياهعيسيإ اي ع هام( 2004) د عبد الرحمن، سـلو  عـا الـدين ي ـر  نبيلة أحموا   ا ًاملاا
  عععيطا س عععقاإل ميعععإ إل ا معععإاهعععي يإامععععاسعععي  ا ا لععع اإل كععع  اوإل اف  ععع اإل سعععليأالعععًلاملالعععالاموإل عععالاإلأليإلءاإل م عععإ يا

سعع يىإ ا ىععيأاوإل ل  ععقااععقا ععها حمععإلاإل ميععإ إل طايعع إلا لعع ا  ععتاإل ً ععبا  عع اإل مىععياهععيسيإ طاايم عع ا ل عع اإل اىععبا
 فععإء ا   ااعع اإل  سععيي اسا  عع ا ىععيأاإلن ععيإلياإل سععليأطاو ععيأاإل مالععي  ا لعع اإل ععاح أاوإل سععي   ا لعع اإل كعع  ايإنبععإا اإل عع ا
بىالاإل اف   اإل م عإ ياوإل ل  عقاإل سعليأطاومعلايسعإاام ع ا سعإا يميع اإلن عيإلياإل هعيسقاإل ع يايسعه اإلن عيإلياإل م عإ يا

ا(ا6:اا13وإل ل  قا لىي ا   اإل سل .ا)

 لا يإب ا   اإل سعل ااام عاايعبيإلءام عإ يااع ييا ايععا ع  ااإل ليإ ع اام(2003حسن سيد معوض )   اا مإاي
إل هيسيعع اإل ىإ  عع اإل اععقااام ععاايالععي ا ه عع امععلاإل   ععإ  اوإل اوإلاعع اوإل سعع   اوإل الععو اومععلا إسععبا لعع ااععإلاإلأليإلءاإل  مععإ قا

ا(4:اا4 إس اإل كه   ا    اإل  يإب .ا)إل ماسإس ا لف ي ايب الا ي إلا ه  إلاملاإل   هاإل فسقاإل  مإ  اممإايىاااإل م
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أستاذ  بقسم األلعاب  *

 أستاذ بقسم األلعاب  **

 ***الشيماء كمال محمد



يىاهع اا يع ا عع  اإل سعل ااعقاحإ ع اي عوأايم ع ياحيإااع ا لكعع  اواعقايع  اام(2004أحمـد أمـين يـوا  )وي ع  ا
إل حإ  ايحإولاإل االيأايإ كع  ايب ص اس   اسحواإل  يفا هها لا عسمأاإل ف يع اإلآللع اصعفوا اويحاعهاموإل ىع اإل ياإ يع طا

معلايع  لااوي ولا  اا مإا لا ع ي اإل   عوأاامسمأاإلمإا لا  ي اإل   وأاإل لإ الا واإل   عوأاإل معو ى او عهاسعوع
إل سو  لايم لا لا اأااقا عهامسإحعع اإل ملىعبا وااعقاإل مسإحعع ا  ييع امعلاإل  ععيفاو  عاااعقاامعلاسا ا عإواامعإايعوا

ا(267:اا1)   مسموااي ااقا إسعولاإل لىهع .

 او ععالاس ععإااإلأليإلءاإل فسععقا ً ععبا عع  اإل سععل ا لعع امععييامععإا اماعععايعع امععلا ععي إللاهيسيعع اوم إ يعع اول  يعع ا
إل  سععمإسقاإل سععليأاوإل كفععإء اإل وميفيعع ا أل  ععا اإل ح ويعع طا مععإا لىععباحمععهاإل اععي يبايو إل ايإمععإ ااععقا بععإا  اإل عع اإل هسععإءا

إل وصولايإ ً باإل  ااحال  ا  لع اإل مسعاويإلامعلالعًلاإلآل عإ اإلن  إهيع اإل اعقااىمعها لع ااحسع لامسعاوياإلأليإلءا
ا(10:اا13مساويا س إا .ا)إل م إ ياوإل وميفقاإل  يا سى تاهيو  ا ل ا يإلءاإل ً باإل ل  قاويإ اإ  ايحييا

 اىعيياإلأليإلءإللاإل ح  يع ااعقا ع  اإل سعل اسعوإلءا إسعلاامcheip segmon (2003)شـي  سـيجمون وي ع  ا
ا يي اإلوام  ي اح ثاالىبايو إلاإلسإسيإااقا اعامساوماس با   اإل سل ا لا  ي ااصعميأاإل هع إلمجاإل اي يهيع اإل اعقا

ا(ا5:ا15ا اأاهسو ي اي  اإل م إ إللا)
إل وصولا لمساويإلاإل ىإ   اسايباقا ساملالًلاإل اي يباإل سليأاإل مهسقا ل ا ستا لمي احاع ايم علاح ثاا

مسإ   اإل س ب اإل  يإبي اإل اقاسإيلاإل يولاإل مااليم طاوي ايطاإل وصولاإل  اإل مساويإلاإل ىإ   ايمييا ي إللاإل معي با
ل إلجاإل موسأاإل اي يهقطان  يإلياإل ه إلمجاإل ماسإسعال اوإل ماكإملع اوصعوساإل ع ا ل ا يإل  ا ملي اإل اي يبا يا ل ااسميأاوإلم

ا(8:اا9إلألييإلفاإل مس وي .ا)

 ً يعع ا عع  اسععل اسععإيال ااهسععإيماإل   عع إللااعع اإل ععيو مااإل يإح عع ااععقا يإبعع ا عع  اإل سععل او ملعع امععلالععًلالهعع  ا
هيو ععع اإل مماععإااإل مصععع ما كععع  اإل سعععل ااوح عععأايو عع ا كععع  اإل سعععل اومعععي باا يععع ا عع  اإل سعععل ا لسإ ععع إلاه إمىععع اإل  عععإ   ا

إلسمععإ إللاإل ى  يعع اإل ماحععي ااو ععيلاإللاإل سإ عع إلا ععي  أا صععو  ااعع ايىععةاإل اح  ععإلاإل   وميعع او عع  اا ععيأاإل مالععي  ا
 لعع اسعع   ا يإلءاإل   ععوأا  سععإءاإل ميإ يععإلاممععإا ععؤ  ا  ععاا لعع اساععإ جاإل ميإ يععإلاا ععإلا اإلمععإا لعع اإل يإح عع اإللااالععوأا

اسإ  باإل اي يهي اإل ا املاإل مم لاإللااىإ جا  ااإل الصو .يىملي اإل يحثاوإل اسال با لا حيثاإل ه إلمجاإل اي يهي اوإلس
و   ااملالًلا  ً  إا ل اإل ىي ياملاإل م إل عاإل ىلميع ااعقام عإلاإل ا  يع اإل  يإبعي ايصعف ا إمع او يإبع ا
 ع  اإل سععل ايصعف الإصعع اسحمععلاإل يإح ع ا لايسععإاا صععو إل ااعقاإل ي إلسععإلاإل اععقااسإو علا يإبعع ا عع  اإل سعل امععلا  عع ا

ااسإو لااإل اح  إلاإل   ومي ا ل اإل   وأاإل لإ الاومساوماإلأليإلءاإل م إ ماا ا   اإل سل ا.إل ه إلمجاإل اقا
إل اح  ععإلاإل   وميعع اواسإو ععلاومععلالععًلا  ععًعااإل يإح عع اا لي إلسععإلاوإل يحععوثاإل م إل عععاإل ىلميعع اإل اععقااسإو ععلا
قحطــان محــل   إلسعع ام ععهاياا يبععإا يفيعع اإلس االععإءايععإ   وأاإل لععإ الاوا ععوي اإل م ععإ إللاإل   وميعع ااعع ا عع  اإل سععل ا

  Art al(، أرت وأخـرون  ،11م()2013(، محمـد عيـد )2م()2015)ايمـان حـبر   ،(5م()2016،واخـرون )
(، "راؤول أودجـانا 16م()2014)   Parimalam & Pushparajan(، باريماالم وبشباراجان14م()2016)

و عيلاإل يإح ع ا لاإل هع إلمجاإل اي يهيع ايإسعاليإلأاRaôul R. D. Oudejans et al." (2012()17 )وآخـرون 
كسعإباإل ً هع لااإل العي إللاإل هيسيع إل اح  إلاإل   ومي ا  إاايو ااقاا عوي اا ومسعاوماإلأليإلءاإل م عإ مااع ا ع  اإل سعل اوإلم



 إ عإلاهيسيع امععلا إسعبا لع ااا عع إلااعةلاإل يإح ع اسععوفااالعوأاه ع  اإل ي إلسعع ا مى اع اااعب   اإل اح  ععإلاإل   وميع ا لعع ا
اومساوماإلأليإلءاإل م إ ماا ا   اإل سل اهيسي اإل لإص إل الي إللاإل 

إل الي إللا   اااالا ااإل يإح  ااصميأاه سإمجااي يهقاايإساليإلأا)إل اح  إلاإل   ومي (او  ااه يفاا وي اا
اومساوماإلأليإلءاإل م إ ماا ا   اإل سل اا لى س ا  ياإل يحثا.ااإل هيسي اإل لإص ا

 : البحث هدف
إل الي إللاإل هيسي اا  يفاإل يحثا   ااصميأاه سإمجااي يهقامالا ااايإساليإلأاإل اح  إلاإل   ومي اواإ   يإا ل اا

اومساوماإلأليإلءاإل م إ ماا ا   اإل سل اااإل لإص 
 وذلك من خالل التعرف على:

اإل ه سإمجاإل اي يهقا ل اإل ماغ  إللاإل هيسي ا ييا  س اإل يحث.ااب   ا-1
اح  إلا-إل محإو  ااا–إل اصويباااا–)اإل ام ي اوإلنساًأاااب   اإل ه سإمجاإل اي يهقا ل اا وي اإلسيإلءإللاإل م إ ي اا-2

ا ييا  س اإل يحث.إل ماإيى ا(ا-إل اليم ل
 يروض البحث: 

إل يىعععييااعععقاإل ماغ ععع إللاإل هيسيععع ا  عععياإل يحعععثا لم مو ععع ااو عععيااععع ودا إللايس ععع ا حصعععإ ي اهععع لاإل اليإسععع لاإل الهلعععقاوا-1
اإل ا  يهي ا صإ حاإل اليإتاإل يىيي.

اقاا-2 ا إل يىيما وإل اليإتا إل الهل ا إل اليإتا ه لا يس  ا حصإ ي ا ا ودا إللا إل م إ ياااو يا إلأليإلءا إل ام ي امساوما )ا
اى س ا  ياإل يحثاإل ماإيى ا(او صإ حاإل اليإتاإل يىيما ل-اح  إلاإل اليم لا-إل محإو  اا–إل اصويباا–وإلنساًأاا

  المحطلحات المستخدمة يي البحث
 التحركات الهجومية )*(: 

سعوإلءا إسعلامفع ي اإلوام  يع ا عاأايم  عإا لوصعهاإل ع اااؤي  إاإل سإ   م مو  املاإل ح  إلاإلواإل م إ إللاإل اقاا
اابيي اإل لىي اي  هاسليأ.

 التحركات الهجومية المفردة:
ح  يع اوإلحعي ااعؤييااعقا ع هامسفع يا  عإاهيإليع اوس إيع امحعيي او إ ىع اإل ح   اإل وح عي اويعقا يعإ  ا علاوحعي اا

ا(ا43:اا8)  مإااقاإل م إ إللاإل ح  ي اإل اقااا لبا يااىهايسيطاوس يعا م  اوإلحي .

 التحركات الهجومية المركبة:
ا ىعها يياملاإلأليإلءإللاإل مساالل ا   إل مامإ ل املاح ثااكويس إاوإلييإلا إاوإل اعقا عاأا    عإاإلوايم  عإاي يفيع ا

 ( 106:  7) إليإل  إايإللها  إ اي إلاإلأليإلءاماوإلصًاإل اصإييإاو ل اي   ا إ   املاإل اوإلا .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *تعريف اجرائى  

 

 الدراسات المرجعية
 الدراسات العربية:



يبسلوبااا:بعنوانبدراسة  اا(5م()2016قحطان محل  ،واخرون )   ماا إل ماغ  ا إل ام يلا ايإللها اب   ا "ا
إل اى فا ل اااا:هديت الدراسة إلىإل اسإاتاإل  مإ  اا ااحس لاي  اإل ا ي الاإل سلم اوإل ا ي الايإ الفااي   اإل سل اا

ي   اا يإ الفاا وإل ا ي الا إل سلم ا إل ا ي الا ي  ا احس لا ا ا إل  مإ  ا إل اسإاتا يبسلوبا إل ماغ  ا إل ام يلا ايإللها اب   ا
و يا سف لاإل ساإ جا ل اإللاايإللهااااأهم النتائج:س باااااا36ااعينة الدراسة::إل ا  يهقااهج المستخدمالمنإل سل اا

طوإل اصويباا )إل سلم ا إل اصويبا ي  ا احس لا ا ا اب   إلا إل  مإ  ا إلا ك  ا إل اسإاتا يبسلوبا إل ماغ  ا إل ام يلا
ايإ الفا(ملاإلسسلوباإل االل يم.

  ل  إل هل وما ااا  اي ييإلا مالا ا اي يهقا ه سإمج   ا اا( بدراسة بعنوان:2م()2015)ايمان حبر      لاا
التعرفااإل سل      سإ  إلا إل الي إللا يم يىةا إلى  الدراسة    اي ييإلا مالا ا اي يهق ه سإمج    :ا ل ااهديت 

أهم سإ   اااا26ااعينة الدراسة:إل ا  يهقااالمنهج المستخدم:ااإل سل      سإ  إلا إل الي إللا يم يىةا  ل  إل هل وما ااا
إل ساإ جا ل اااا:  النتائج إل ماغ  إللا لالي  او يا سف لا احس لا ا ا إل  إه ا إل مالا اا  ا   ا إل اي يهقا إل ه سإمجا إللا

اإل ىبلي ا سإ  إلا   اإل سل اوحسلاا اإل م إ إللا  ياإل يحثا.ا
بدراسة بعنوان11م()2013)  محمد  محمد عيد   ماا إل اي ييإلاإل مو في ا ل ااحس لاا(  اب   اه سإمجا :ا
:اإل اى فا ل ااإل اى فا ل ااإلى ااهديت الدراسة ً ه اإل مساويإلاإل ىليإا ك  اإل سل اهيو  االس  لااااي  اإل اصويبا

الس  لاا هيو  ا إل سل ا إل ىليإا ك  ا إل مساويإلا إل اصويبا ً ه ا ي  ا احس لا إل مو في ا ل ا إل اي ييإلا ه سإمجا اب   ا
المستخدم: الدراسة:إل ا  يهقااالمنهج  النتائجااااااس بااا129ااعينة  إل ه سإمجاا  :  أهم  إللا إل ساإ جا ل ا و يا سف لا

اإل اي يهقاحسلاوسم اا اي  اإل اصويبا صإ حاإل اليإتاإل يىيم
،   ماا وأخرون   :14م()Art al   (2016أرت  بعنوان  بدراسة  إل م إ إللااا(  موإل الا ا ا إلسلاًاإلا

إل اى فا ل اإلسلاًاإلاا اااهديت الدراسة إلى: سس اااااا16إل ح  ي اواالإا لىه ا   اإل سل اإل   لااا إلواا  مإ يأاا
عينة إل ا  يهقااالمنهج المستخدم:سس اااااا16موإل الاإل م إ إللاإل ح  ي اواالإا لىه ا   اإل سل اإل   لااا إلواا  مإ يأاا

إلساسإيإلاإل  اإل ساإ جاإل ا ا لصلاإل  اإللامسمأاإل لىي اط م  احإ تاإل اصويبااااا:النتائج  أهمااس بااا59ااالدراسة:
و يإلءاإل م  ااإل سإ يايسإااا و إا إللايس  اإلحصإ ي اوإلسلايإ إللاإل ا ااىاه امؤ  إلا لالو اإل   ومي اوإل س   او و ا

اإلس ايإلي.ا
وبشباراجان   ماا بعنوان16م()Parimalam & Pushparajan    (2014باريماالم  بدراسة  :ا( 

إل ام ي ا و ي  ا إل   ومي ا طوإل الو ا إل ح   ا لف ا إل االل يي ا لاي يبا ل ا وإل   يال ا إل سل ا ي   ا إل لإصا إل اي يبا اب   ا
اا إل  إمىيإلا إل سسإءا ملا إل سل ا إلى:   ً ه ا   ا الدراسة  إل سل اهديت  ي   ا إل لإصا إل اي يبا اب   ا إل اى فا ل ا
إل  لف ا إل االل يي ا لاي يبا ل ا إل سسإءاوإل   يال ا ملا إل سل ا إل ام ي ا ً ه ا   ا و ي  ا إل   ومي ا طوإل الو ا ح   ا

المستخدمإل  إمىيإلاا الدراسة::إل ا  يهقااالمنهج  النتائجااس ي اا60ااعينة  إللااااا:أهم  إل ساإ جا ل ا و يا سف لا
طوإل الي  اإل اي ييإلاإل ماىلال ايإ م إ  اوممإ سإلاإل م إ  اإل محيي اي امصإي ا ا وي الف اإل ح   اوإل الو اإل   ومي اا

ا ل اإل م إلو  اوإلأليإلءاإل ىإأا
 :( بدراسة بعنوان2012 ()17)  ".Raôul R. D. Oudejans et al"راؤول أودجانا وآخرون     ماا

إل ُسلي ". إل سل ا س يإلا   ا إلأليإلءا يما إل الفاا ل ا ملا إل سإيال ا لاصويبا إل اح  إلا إلى"اب   ا الدراسة  :اهديت 
اب   اا إل ُسلي طااأااإل اى فا ل امى ا ا إل سل ا إل الفاا ل اإلأليإلءا يماس يإلا   ا إل سإيال ا لاصويباملا إل اح  إلا



إل اصويباملاإل الفااملاسال ا لاإللاإ يمإاإل م إ  ولااقاإل ي إلس طاواأاإل اصويبايىياإل محإو  ا واإلساًأاإل ك  املاا
و  طاو إسلا ابها سيااام هطا إسلاسسي اس إااإل اصويبايىياإلساًأاإل ك  ا ابهاملاسسي اإل اصويبايىياإل محإ

إلساًأاإل ك  ايإ  ياإل مم ا ا لاإل  يا   اإل مم ا طاوسساللصا لاإل اح  إلاإل سإيال ا لاصويباملاإل الفاااؤ  ا ل ا
اسسي اوس إااإل اصويباو  إا ً  ايإ املاإل ًاأا ح  إلاإل اصويبا يالإ ا و   اإل سم اإل ه ومي إسي ي .ا

 إجراءات البحث 
 أواًل: منهج البحث

ويعواإل اصعميأاإل ا  يهع ااطاإل ا  يهعقيبحعياإل اصعميمإلااإلسسعاىإس ااعأوااطااإل مس جاإل ا  يه اا إل يإح االاساليم 
 .اإل يىيماواهةساليإلأاإل اليإتاإل الهل اوإلحي ا  م مو 

اامجتمع وعينة البحث ثانيًا:
س يإلامسالبا إمى اإل  إ   ايإسمعإ إللاإل ى  يع ايإلايإ ا  س اإل يحثايإ   يال اإل ىميي املااا إل يإح االا إم

(ا12.طاح ععثاهلععاا ععوإلأاإل ى سعع اإلألسإسععي ا)س يعع ا20و ععيييأاااأ2021أ/2020 لىععإأاإل  ععإمى ااإل ماحععي ا كعع  اإل سععل 
إل اليإسإلاإل الهلي اوإل يىييع ا لع  أاطاهة  إلءاا إل يإح الاملاإل مسامم لاا اا ه  اإل ه سإمجاإل اي يه اطاح ثا إمااإلاس ي

معلاسفعتام امععاإل يحعثاومعلالعإ جا  سع اإل يحعثاايإلا(اس 8يإنبإا ا   ا  س اإل ي إلسإلاإلسسا ً ي او يييأا)
ا)إل ى س اإلألسإسي اطاإل ى س اإلسسا ً ي (.ا (اس ي20إلألسإسي اطا يصيحا  مإ  اإل ى س اإل كلي ا)

 ( 1جدول)

 توزيع العددى للعينة

 عينة البحث األساسية عينة الدراسة االستطالعية  مجتمع البحث

 النسبة% العدد  النسبة% العدد 

20 8  40 % 12 60 % 

 ( 2جدول )

 التوصيف اإلحصائى للعينة الكلية فى متغيرات النمو قيد البحث 

 عينة البحث( )تجانس 

 20ن=

 االلتواء الوسيط  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  وحدة القياس  المتغيرات

  -0.19 19.75 0.49 19.54 سنة العمر الزمنى

 0.47 173.00 0.75 172.75 سم طول القامة

 0.47 -  71.00 0.75 71.25 كجم وزن الجسم  

 0.16 6.15 0.16 6.17 سنة العمر التدريبي 

)اااا ملا يولا إل يحثاااا(2 ابحا إلن اوإلءا ى س ا مىإمًلا إل ماغ  إللااااإل كلي ا لا ميعا يأا يىةا اقا
و لاي  اإل اليأاااا(47:اااا47-ا إلوحلاه لا)وا  ياإل يحثاا(ااااااإل ىم اإل اي يه ااوإل ىم اإل امس ااطإل  سمي )إل  ولطاإل والا

يؤ يا ل اا إستا  س اإل يحثاطاممإايىس او وعا ميعاإل هيإسإلااحلاإل مسحس اإلن ايإل قطاواا(3 سحص لامإه لا)
ا.  هااقايىةاإل ماغ  إللا  ياإل يحثا

 أسبا  اختيار العينة:
ا.مسالبا إمى اإل  إ   ايإسمإ إللاإل ى  ي اإل ماحي ا ك  اإل سل مي با اإل يإح -
ا.إل  إمىإلاإلسمإ إلاي  إلسامإأاا اإل اي يباا امحإو  ا احال  ام  اإل امااليمإ ا ل امساومااإل ً يإلاإلساىيإليا ميعا-



 موبعععوعاإل يحعععثاوايسععع  اإلن ععع إلءإللااإل  إمىععع اعععوإلا ا معععإكلاو   عععا او يوإللاإل اعععي يباطاوإل ف عععأاإل عععوإل  امعععلا يإل  اإل-
 إل ملالف اولإص ا  سإءاا ه  اإل ه سإمجاإل اي يه او  سإءا   إلءا يإسإلاإل يحث.

اجانس عينة البحث يى المتغيرات البدنية قيد البحث:ت
اأاحسإبامىإمهاإلس اوإلءاهيس  ا هاملاإل ماوسطاإل حسإه اوإل وسيطاوإلسسحع إلفاإل مىيعإ ما ى سع اإل يحعثااع ا

ااإل   عإ  اإل م وسع سع   اإلسسعا إي طااططاإل سع   ا لع  إل  لإل ماغ  إللاإل هيسي ا)إل الي  اإل ىبعلي ا لع  ل لطاإل العي  اإل ىبعلي ا
اا(3 ابحاا ا يولا  أا)ا( مإ

 ( 3جدول )

 تجانس عينة البحث فى المتغيرات البدنية قيد البحث 

 20ن= 

 االختبارات المتغيرات
وحدة  

 القياس 

المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 
 االلتواء الوسيط 

 -0.48 32.50 0.74 32.33 سم الوثب العمودى لسارجنت  القدرة العضلية للرجلين 

 العضلية للذراعين القدرة 
كجم(  3دفع كرة طبية وزن)

 باليدين 
 0.35 3.55 0.11 3.45 متر

 0.38- 3.53 0.09 3.52 ث م من البدء العالى 20 السرعة  االنتقالية

 0.75 2.83 0.02 2.84 ث لالستجابة الحركية (  نيلسون) االستجابة سرعة 

 0.81 6.22 0.01 6.23 سم ثنى الجذع لألمام من الوقوف المرونة

 0.36 10.45 0.15 10.46 ث م 4X10الجرى الزجزاجى  الرشاقة 

إل الي إللاإل هيسي ا  ياااإل كلي  لا ميعا يأامىإمًلاإلن اوإلءا ى س اإل يحثاااا(1 ابحاملا يولا)اااااااا اقايىةا
إل هيإسإلا(طاممإايىس او وعا ميعاا3و لاي  اإل اليأا سحص لامإه لا)اا(اا0.81:ااااا0.48-ااإل يحثاا إلوحلاه لا)

ا  ياإل يحث.ااإل هيسي ااحلاإل مسحس اإلن ايإل قطاويؤ يا ل اا إستا  س اإل يحثا  هااقايىةاإل ماغ  إللا
 تجانس عينة البحث يى المتغيرات المهارية قيد البحث:

إل ماغ  إللااأاحسإبامىإمهاإلس اوإلءاهيس  ا هاملاإل ماوسطاإل حسإه اوإل وسيطاوإلألسح إلفاإل ميىإ ما ى س اإل يحثاا ا
ا(.4إل م إ ي ا  ياإل يحثا مإا ابحاا اإل  يولا)

ا
ا

 ( 4جدول )      

 تجانس عينة البحث فى المتغيرات المهارية قيد البحث 

 20ن= 

 االختبارات المتغيرات المهارية  
وحدة  

 القياس 
المتوسط 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 
 االلتواء الوسيط 

 0.37 3.23 0.21 3.25 عدد  دقة التمرير بيد واحدة  التمرير 

 0.42 12.32 0.17 12.35 ث سرعة تمرير الكرة علي الحائط  التمرير 

 0.54 12.06 0.15 12.05 ث المحاورة المنتهية بالتصويب  المحاورة  

 0.87 35.62 0.18 35.63 ث التصويب السلمي التصويب  

 0.30 10.85 0.09 10.81 عدد  المتابعة المستمرة المتابعة 

 0.85- 0.89 0.09 8.88 عدد  الكرات المرتدة  تحركات القدمين  

 -0.13 11.43 0.08 11.42 ث الجري مع تغيير االتجاه  تحركات القدمين  



(ا لا ميعا يأامىإمًلاإلن اوإلءا ى س اإل يحثاإل كلي ااقايىةاإل ماغ  إللاإل م إ ي ا  يا4 ابحاملا يولا)ااااااا
(طاممإايىس او وعا ميعاإل هيإسإلا3(او لاي  اإل اليأا سحص لامإه لا)اا0.87:ااااا0.85-إل يحثاا إلوحلاه لا)اا

ا ياإل يحث.ااحلاإل مسحس اإلن ايإل قطاويؤ يا ل اا إستا  س اإل يحثا  هااقايىةاإل ماغ  إللاإل هيسي ا 
 ثالثاً: أدوات ووسائل جمع البيانات:

 إملاإل يإح  اايإس ًعا  اإل م إل عاإل ىلمي اإل مالصص اا ام إلاإل اعي يتايصعف ا إمع اوم عإلااعي يبا
 عع  اإل سععل ايصعععف الإصعع او ععع  ااإل ي إلسععإلاإل م اي عع ايإ يحعععثا ًسععافإي امعععلاالععااإل ي إلسععإلاوإل م إل ععععا سععيااصعععميأا

ا يأاإل ماغ  إللاإل م اي  ايإ يحثاو   ااإلسلايإ إللاإل مسإسي ا اليإتايع  اإل ماغ ع إللاو ع داإل ه سإمجاإل اي يهقااواحي يا
ا يإس إاواحي ياإلأل  ا اوإلأليوإللاإل مسإسي ا

 إلسسامإ إللاوإل مالإيًلاإل  لصي اوإل ه سإمجاإل مالا ا:اا- 
ا(1إلسامإ  ااس  ها ساإ جاإل اليإسإلاإل لإص ايإ سموا ى س اإل يحث)م ا اا-
ا(2اس  ها يإسإلاإل ً يإلااقاإلسلايإ إللاإل هيسي ا  ياإل يحثا.ا)م ا اإلسامإ  اا-
ا(3إلسامإ  ااف يااساإ جاإل اليإسإلاإل لإص ااقاإلسلايإ إللاإل م إ ي ا  ياإل يحثا)م ا اا-
ا(ا4إلسلايإ إللاوإل اليإسإلاإل لإص ايإ سمواإل  ولاإل كل ا ل سأاوإل والاإل كل ا ل سأا)م ا ا-
 ً يإلا   اإل سل ا  يااوإلسلايإ إللاإل مسإسي اإل له إلءا احي يا يأا سإص اإل ليإ  اإل هيسي إلسامإ  ا سا ًعا  ما-

ا(5إل يحثا)م ا ا
ا(6إلسلايإ إللاإل هيسي اإل مساليم ا  ياإل يحثاا)م ا ا-
ا لايإ اإل و باإل ىمويما سإ  سلا-1
   أ(يإ  ي لا3 لايإ اياعا   ا هي اوال)ا-2
 أاملاإل هيءاإل ىإ  20 لايإ اا-3
 نيلسون لالستجابه الحركيه االنتقائية  يإ  لاا-4
  لايإ ا س اإل   عا ألمإأاملاإل و وفا-5
اأا4X10 لايإ اإل   ماإل ا اإل  اا-6
ا(7إلسامإ  ا سا ًعا  ماإل له إلءاااقاإل ماغ  إللاإل م إ ي اإل ف يي ا ك  اإل سل ا  ياإل يحثا.ا)م ا ا-
ا(8إلسلايإ إللاإل م إ ي اإل ف يي اإل مساليم ا  ياإل يحثاا)م ا ا-
اإللايإ اي  اإل ام ي .ا-1
 إللايإ اس   اإل ام ي .اا-2
 إل محإو  اإل مسا ي ايإ اصويباإل سلمق.ا-3
 إل اصويباإل سلمقا لقاإل سلا لاا)إل س يعا(.ا-4
 إل ماإيى اإل مسام  ا.اا-5



 إللايإ اإل ك  اإل م اي .ا.-6
 إللايإ اإل   يامعااغ  اإلسا إ ا.ااا-7
ا(9)م ا ااا سمإءاإل سإي اإل له إلءاحسباإل ا ا باإلسه يي-

 إلأل  ا اوإلأليوإللاإل مساليم ااقاإل يحث:-با

  ععإااماليععإتا-م ععاإللا هعع امىععإ  ا اليععإتاإل ععوالاأل عع با  ععأا-  مععإعاا- عع إللاسععل اا-ملىععبا عع  اسععل ا ععإسوس ا-
 اليعإتاإل عاملااstop watchسعإ  ا يالعإفا- اليعإتاإل  عولاإل كلع ا ل سعأاأل ع باسعأ.ا Restamerإل  عولا سعاإم  

ا  يطا يإتا)ما (.ا–  وإلدا-مالإ ياملالف اإلن افإ إلاوإلألح إأ.ا–مالإ ياسوييي ا- إسي .ا0.01أل  با
 رابعا: الدراسة االستطالعية:

(اس يإلا   اسل ااملا10 إملاإل يإح  اهة  إلءاإل ي إلس اإلسسا ً ي ا ل ا ا إلياإل ى س اإلسسا ً ي او يييأا)ااااا
اأاا1/2021/ا23أااوحا اا1/2021/ا16لالإ جاإل ى س اإلألسإسي او  ااا اإل فا  املاسفتام امعاإل يحثاوم

إل صعععىويإلاإل اععع ا عععيااوإل ععع اإل يإح ععع اا سعععيااسف ععع اإل ا   ععع اإلألسإسعععي ا-وإلسعععا يالاإل ي إلسععع اإل اىععع فا لععع امعععإا لععع :ا-
 ا  ععع إلءااعععي يباإل مسعععإ ي لا لععع ا يفيععع-إل ابكعععيامعععلاصعععًحي اإلأليوإللاوإلأل  عععا اإل مسعععاليم ااععع اإل يحعععث.- ليحعععث.

اإل اليإسإلاإل لإص ايإ ماغ  إللا  ياإل يحث.
 المعامالت العلمية لالختبارات:

 إيجاد معامل الحدق:
ها ه ععع اصعععيداإل امعععإ اط ل ام معععو ا لامعععلاسإ ععع ا  سععع اإل يحعععثاا إل يإح عععالان  عععإيامىإمعععهاإل صعععيدا إمععع
طاإلحععيإليمإا إللامسععاومام افعععا)اإل م مو عع اإل مم ععا ا(اويععأاس هعع اس يععإلا(ا8ماسععإويا لااعع اإل ىععيياو ععوإلأا ععهامس ععإا)

س يععإلا  ا)ا  عع اإل مم عا ا(اام ععها ععطاوإل م مو ع اإلسلا إمىع اإل  ععإ   اهيو عع اإلسمعإ إللاإل ى  يعع اإل ماحععي امسالععباا يع ا
 يولاإل مسالباا إمى اإل  إ   اهيو  اإلسمإ إللاإل ى  ي اإل ماحي 

 
 حدق اختبارات القدرات البدنية:

يحسإباصيداإللايإ إللاإل العي إللاإل هيسيع ا  عياإل يحعثاطاوإل  عيولا)(ا وبعحايس ع اإل فع وداهع لاا إل يإح االا إم
اإل م مو ا لاإل مم ا او   اإل مم ا اا اإللايإ إللاإل الي إللاإل هيسي ا  ياإل يحث.

 ( 5) جدول

 داللة الفروق بين المجموعتين غير المميزة والمميزة للعينة االستطالعية

 فى االختبارات البدنية قيد البحث )صدق االختبارات( 

 8=ن  

 االختبارات  المتغيرات 

 مميزة  الغير مميزة 
قيمة "ت"  

المتوسط   وداللتها 

 الحسابى 

االنحراف  

 المعيارى

المتوسط  

 الحسابى 

االنحراف  

 المعيارى

 * 19.85 0.21 36.26 0.57 32.5 الوثب العمودى لسارجنت  القدرة العضلية للرجلين 

 القدرة العضلية للذراعين 
كجم( 3دفع كرة طبية وزن)

 باليدين 
3.42 0.09 4.16 0.08 15.29 * 

 * 14.49 0.03 3.33 0.01 3.52 م من البدء العالى 20 السرعة  االنتقالية 



 * 11.04 0.01 2.71 0.03 2.83 )نوكس( سرعة رد الفعل  سرعة رد الفعل 

 20.63* 0.08 7.35 0.02 6.24 ثنى الجذع لألمام من الوقوف  المرونة 

 22.12* 0.04 9.79 0.01 10.46 م4X12الجرى الزجزاجى  الرشاقة 

ا2.447=0.05 مستو   عند الجدولية" ت" قيمة 

يس ع ا حصعإ ي اااع اإلسلايعإ إللاإل هيسيع ا  عياإل يحعثاهع لا عها(او عويااع ودا إللا5 ابحاملاإل  يولا  أا)
ملاإل م مو  ا   اإل مم ا اوإل م مو  اإل مم ا او صإ حاإل م مو  اإل مم ا طاح ثا لا يم ا"ل"اإل محسوي ااإ لا يم ا

طااممععإا ععيلا لعع اصععيداساععإ جاإللايععإ إللاإل صععفإلاإل هيسيعع ا  ععياإل يحععثطاا0.05"ال"اإل  يو يعع ا سععيامسععاومامىسويعع ا
يىس ا ي  اي  اإلسلايإ إللا ل اإل ام  ااه لاإل مساويإلا ما س إااىعياإللايعإ إللاصعإي  ا اليعإتاإل صعفإلاإل هيسيع اااوي إل

 إل ا اوبىلاملا  ل إ.
 حدق االختبارات المهارية : -2

(ا وبحايس  اإل ف وداهع لاا  ياإل يحثاوإل  يولا)اإل ف يي ايحسإباصيداإلسلايإ إللاإل م إ ي اا إل يإح االا إم
اإل م مو ا لاإل مم ا او   اإل مم ا اا االااإلسلايإ إللا  ياإل يحث.ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

 ( 6جدول )

 داللة الفروق بين المجموعتين غير المميزة والمميزة للعينة االستطالعية

 فى االختبارات المهارية الفردية قيد البحث )صدق االختبارات( 

 8=2=ن1ن 

 االختبارات  المهارية المتغيرات 

 مميزة  الغير مميزة 
قيمة "ت"  

المتوسط   وداللتها 

 الحسابى 

االنحراف  

 المعيارى

المتوسط  

 الحسابى 

االنحراف  

 المعيارى

 التمرير 
 دقة التمرير بيد واحدة 

3.25 0.28 4.50 0.20 12.24 * 

 التمرير 
 سرعة تمرير الكرة علي الحائط 

12.36 0.02 11.62 0.04 12.31 * 

 المحاورة 
 المحاورة المنتهية بالتصويب

12.04 0.05 11.25 0.02 *16.38 

 16.81* 0.03 34.31 0.02 35.63 التصويب السلمي  التصويب  

 13.21* 0.01 12.62 0.03 10.83 المتابعة المستمرة  المتابعة 

 16.02* 0.02 10.75 0.01 8.87 الكرات المرتدة  تحركات القدمين 

 19.93* 0.02 10.91 0.01 11.42 الجري مع تغيير االتجاه  تحركات القدمين 

 2.447=0.05" الجدولية عند مستوى تقيمة "



(او وياا ودا إللايس  ا حصعإ ي اهع لا عهامعلاي  عإلاإل م مو ع ا  ع اإل مم عا ا6 ابحاملاإل  يولا  أا)
 يم ا"ل"اإل محسوي ااإ لا يم ا"ل"اإل  يو يع ا سعياوي  إلاإل م مو  اإل مم ا او صإ حاإل م مو  اإل مم ا طاح ثا لا

طااويععع إلايىسععع ا عععي  ايععع  اإلسلايعععإ إللا لععع اإل ام  عععااهععع لاإل مسعععاويإلاإل ملالفععع ا ما س عععإااىعععيا0.05مسعععاومامىسويععع ا
إل اععع اوبعععىلامعععلا  ل عععإ.اويععع إلا عععيلا لععع اصعععيداساعععإ جااإل ف ييععع اإللايعععإ إللاصعععإي  ا اليعععإتاإلسلايعععإ إللاإل م إ يععع 

   ياإل يحث.اف يي إل اإلسلايإ إللاإل م إ ي 
 إيجاد معامل الثبات:

اأا   إيامىإمهاإل  يإلا لا  ي ا يإأاإل يإحثاها ه  اإلسلايإ إللا أا  إي اا هيال عإامع  ا لع ما لع ا  سع ا
س يعععإلا عع  اإل سعععل اه إمىععع اإل  ععإ   اهيو ععع اإلسمعععإ إللاإل ى  يععع امعععلاإلاعع إلياإل ى سععع اإلسسعععا ً ي ا)ااس يعععإلا(ا8 وإلم ععإا)
مىإمععهاإلسسععاال إل ان  ععإيامىإمععهاإل  يععإلاا إل يإح ععالا ً عع ا يععإأاهعع لاإل ا هيالع لاوإلسععاليم ععي  ا(ايفإصععهاامسعع ااإل ماحعي 

اه لاساإ جاإل ا ه  اإلألولاوإل ا ه  اإل  إس .
 ثبات اختبارت القدرات البدنية :

مععها(ا وبععحامىإ7طاوإل  ععيولا)يحسععإبامىإمععها يععإلاإللايععإ إللاإل الععي إللاإل هيسيعع ا  ععياإل يحععثاا إل يإح ععالا إمعع
ا يإلاإللايإ إللاإل الي إللاإل هيسي ا  ياإل يحث.ا

ا
 ( 7جدول رقم ) 

 داللة الفروق ومعامل االستقرار بين التطبيق األول والثانى للعينة االستطالعية فى 

 قيد البحث ) ثبات االختبارات(  المتغيرات البدنية

 8ن=

 االختبارات المتغيرات

 التطبيق الثانى  التطبيق األول 
"  رقيمة "

 وداللتها 
المتوسط 

 الحسابى 

االنحراف 

 المعيارى 

المتوسط 

 الحسابى 

االنحراف 

 المعيارى 

 0.91 0.57 32.5 0.47 32.37 الوث  العمود  لسارجنت  القدرة العضلية للرجلين 

 0.97 0.09 3.42 0.10 3.41 كجم( باليدين3ديع كرة طبية وان) القدرة العضلية للذراعين 

 0.92 0.01 3.52 0.09 3.53 م من البدء العالى 20 االنتقالية السرعة  

 0.98 0.03 2.83 0.02 2.84 )نوكس( سرعة رد الفعل سرعة رد الفعل

 0.96 0.02 6.24 0.01 6.23 ثنى الجذع لألمام من الوقوف  المرونة 

 0.91 0.01 10.46 0.02 10.45 م4X12الجر  الاجااجى  الرشاقة

 0.683=0.05الجدولية عند مستو  قيمة "ر"  

و عععوياإلسعععاال إل ا)إل ايعععإل(ا إللايس ععع ا حصعععإ ي اهععع لا عععهامعععلاي  عععإلا  سععع اإل يحعععثاا(ا7 ابعععحامعععلاإل  عععيولا  عععأا)
امسعع اإلسسعا ً ي ااعع اإل ا ه عع اإلألولا ًلايععإ إللاوي  ععإلاإل ا ه عع اإل  ععإس ا ععسفتاإل م مو عع اإلنسععا ً ي ايفإصععها

ا0.05مىسويع اا يإأاح ثا لا يم امىإمهاإلسساال إل ا) (اإل محسوي ا يااإ علا يما عإاإل  يو يع ا سعيامسعاوماا ًثا ي  اا
ااطاوي إلايىس ا يإلاي  إلاإلسلايإ ا سيا  إي اا هيال ااحلاسفتاإل م وفام  ا ل م.6وي  إلاح ي ا

 ثبات االختبارات المهارية : -2
(ا وبععحامىإمععها يععإلا8يحسععإبامىإمععها يععإلاإلسلايععإ إللاإل م إ يعع ا  ععياإل يحععثاطاوإل  ععيولا)ا إل يإح ععالا إمعع

ا  ياإل يحث.اإل ف يي اإلسلايإ إللاإل م إ ي 



 (8جدول رقم )
 داللة الفروق ومعامل االستقرار بين التطبيق األول والثانى للعينة االستطالعية يى

 قيد البحث ) ثبات االختبارات( المهاريةاالختبارات 



 8ن=

 االختبارات المتغيرات المهارية

قيمة  التطبيق الثانى  التطبيق األول 

"ر"  

 وداللتها 

المتوسط 

 الحسابى 

االنحراف 

 المعيارى 

المتوسط 

 الحسابى 

االنحراف 

 المعيارى 

 0.97 0.28 3.25 0.27 3.23 دقة التمرير بيد واحدة  دقة التمرير  

 0.92 0.02 12.36 0.03 12.33 الحائط سرعة تمرير الكرة علي  سرعة التمرير 

 0.90 0.05 12.04 0.09 12.03 المحاورة المنتهية بالتصويب  المحاورة المنتهية بالتصويب  

 0.95 0.02 35.63 0.03 35.62 التصويب السلمي التصويب السلمي 

 0.91 0.03 10.83 0.02 10.81 المتابعة المستمرة المتابعة المستمرة 

 0.92 0.01 8.87 0.09 8.86 الكرات المرتدة  الكرات المرتدة  

 0.93 0.01 11.42 0.08 11.41 الجري مع تغيير االتجاه  الجري مع تغيير االتجاه 

 0.683=0.05قيمة "ر" الجدولية عند مستوى 

و وياإلساال إل ا)إل ايإل(ا إللايس  ا حصإ ي اه لا عهامعلاي  عإلا  سع اإل يحعثااا(اا8 ابحاملاإل  يولا  أا)
ا عًثاإلسسا ً ي اا اإل ا ه ع اإلألولا ًلايعإ إللاوي  عإلاإل ا ه ع اإل  عإس ا عسفتاإل م مو ع اإلنسعا ً ي ايفإصعها

ويعع إلااطا0.05 يععإأاح ععثا لا يمعع امىإمععهاإلسسععاال إل ا) (اإل محسععوي ا ععيااإ ععلا يما ععإاإل  يو يعع ا سععيامسععاومامىسويعع ا
ايىس ا يإلاي  إلاإلسلايإ ا سيا  إي اا هيال ااحلاسفتاإل م وفام  ا ل م.

 ( 10)مريق  البرنامج التدريبي:  خامسا
يىيا   إلءاإل اليإسإلاإل الهلي ا لماغ ع إللاإل هيسيع اوإل م إ يع ا  عياإل يحعثاو مععاإل هيإسعإلاإلألو يع ا عأااحل عهامحاعوما

ومالإهلععع اإل سعععإي اا وإل ي إلسعععإلاإل م اي ععع ايماغ ععع إللاإل يحعععثااععع احعععيويا عععي  اإل يإح عععإل م إل ععععاإل ىلميععع اإل ى  يععع اوإلأل سهيععع ا
إل له إلءاا ام إلام  ل اإل يحثا م لا ليإحثاإل هيءاا ااصميأاإل ه سعإمجاإل اعي يهقطاو  عااهاحي عياإل  وإلسعباإل   يسعي ا

ا.إل ى س ا  ياإل يحث.ا ا  يإلياإل ه سإمجاإل اي يه ا فا  اإلن يإلياإل ا اااسإسبامعا

 نامج:هدف البر 
  يفاإل ه سإمجا   اوبععام مو ع امعلااعي ييإلاإلسيإلءإللاإل ح  يع اإل م  يع اإل اع ااىمعها لع ااسميع اإل العي إللا

طاواكعولا  يالع ا يإلءااعي ييإلاإلسيإلءإللاإل ح  يع ا لى سع ا  عياإل يحعثاإل هيسي اومساومايىةاإلأليإلءإللاإل ح  ي اإل م  يع ا
إل ىبععًلاإل ىإملعع (احاعع ايم ععلاا-امععلاإلأليإلءاا-إل الععو ا- إل م  يعع ااا ععإي امعععا يإلءاإل م ععإ إللااعع ا)إلا ععإ اإل ح  عع اا

اإلسسافإي املاي  اإل ام يسإلاإل سو ي اا اا وي اإلسيإلءاإل م إ ي.

 أسس ومعايير البرنامج التدريبي: 
ملالًلا  إلءايىعةاإل م إل ععاإل مالصصع ااع اإل اعي يباإل  يإبع اوإل اع ااسإو علا سعتاإل اعي يبطاوإلسسعاىإس ا

هاحي عععيا سعععتاومىعععإ   اوبععععاا إل يإح عععالامجاإل اعععي يه اإل سعععو  اواحال ععع ايياععع طا إمعععه عععإايمعععإا افععع امععععاوبععععاإل ه سعععإ
اإل ه سإمجاوإل ا اام للاا اإل سالإلاإل اإ ي :

ااحي يااا  اا ه  اإل ه سإمجاإل اي يهق. •
امًءم اإل ه سإمجاإل اي يه امعاإلألييإلفاإل موبو  . •
ام وس اإل ه سإمجاو إهل ا ا لاىي ه. •
ااوا  اإلنمإكإسإلاإل مساليم . •
امً م اإل ه سإمجاإل اي يه ا لم حل اإل سسي اولصإ صاإل سموا ى س اإل يحث. •



ام إل إ اإل ف وداإل ف يي اوإلسسا إي اإل ف يي او  ااهاحي ياإل مساوما كهاا يايإللهاإل ى س . •
احي يا ي اوح أاإل اي ييإلاواا إللاإل  إلح اإل ه سي اواالإ ا ألحمإلاإل اي يهي طاومحاوماوييفا هام حل املام إلحعها •

ا ه  اإل ه سإمجاإل اي يهق.اا  اا
ااحي يااملاو يياإل وحيإللاإل اي يهي اإل  ومي اواالإ ا كهام حل . •
إل اعععي جااععع اايعععإي اإل حمعععهاوإل االعععيأاإل مسإسعععباوإل  ععع هاإل امعععو  اوإل او يععع ا ألحمعععإلاإل اي يهيععع اإل محعععيي اوي سإمي يععع ا •

اإلألحمإلاإل اي يهي .
اإل يحثا ههاو  سإءاويىياا ه  اإل ه سإمج.احي ياوإلم  إلءاإلسلايإ إللاوإل اليإسإلاإل لإص ايإ ماغ  إللا  يا •
 إل لاإأ(.ا-إل  اءاإل   يس اا-م إل إ اإلألستاإل  يإبي اإل فس و و ي ا له سإمجا)إلنحمإءا •

 درجات حمل التدري :
اسو لاوايإ سلاآ إلءاإل ىلمإءاحولااحي يامساويإلا ي اإل م   طاوواالإ ا فإ لي او هيى ا هاس إلاويإ   أاملا

لمتامساويإلا)ي  إل(ا  ي اإل حمهاإل اي يه ا سا لاإلسلاًفا عإلاوإلبعحإ ا معإااع اإل مسعم اإلافإداإل غإ هي ا ل اا
 وااعع اإل سسععباإل م ويعع اإل لإصعع ايإ  ععي طاويعع إلاسىايعع ا لفإ ليعع امععلا يإبعع ا  عع ا لعع مطاوإل فعع وداإل ف ييعع ااعع اإل اععي يبا

 ععًعا لعع اإل م إل عععاوإل ي إلسععإلاوإل اعع االىععبايو إل ا ه عع إل ااعع ااحي ععيامسععاوما ععي اإل اععي يب.او ععياإلا عع اإل يإحععثا  عع اإلن
وإلأليحإثاإل ىلمي ا احي يا ك  ااصسيفإلا ي احمهاإل اي يباإلسعاليإلمإ طاو عيا سعف لاآ إلءاإل لهع إلءاوإل مالصصع لااع ا

يإسعاليإلم إالعًلاإل ه سعإمجاا إل يإح عالام إلاإل اي يباإل  يإب اواعي يبا ع  اإل سعل ا لع اإل اصعس الاإل اعإ  اوإل اع ا إمع
اإل اي يه اوي ا مإا لق:

ا(املاإل ص امإا احمل اإل ً ب.%100ا-ا90هاإلأل ص ا)إل حم •
ا(املاإل ص امإا احمل اإل ً ب.%90إل هاملا-75إل حمهاإلأل هاملاإلأل ص ا) •
ا(املاإل ص امإا احمل اإل ً ب.%75إل هاملاا-50إل حمهاإل ماوسطا) •
   (75،76:  3)(املاإل ص امإا احمل اإل ً ب.%50إل هاملاا-اا%35إل حمهاإل يسيطاملا)اا •

االوحدة التدريبية: مكونات 

أ(ا ل ا لاإل ىسإص اإلألسإسي اإل ا اا امها ل  إا2003أ(اامفا ا ه إلييأا)1999 اف ا هاملايس ويس ا حميا)
اإل وحي اإل اي يهي اا اإل ه سإمجاإل اي يه ايق:

اإل  اءاإل ام  يما)اا  اإلنحمإءاوإلن إ  (.

اإل  اءاإل   يس ا)اا  اإل اي يباإلألسإسي (.ا

ا(ا85:اا12(ا)167:اا3).ا ي  (اإل  اءاإل لاإم ا)اا  اإل 

االجاء التمهيد  )التهيئة(: 



ا ااا إل يإح االا إم إل مالصص ا إل ىلمي ا إل م إل عا إل   وعا   ا يىيا وإلن إ  ا يإنحمإءا إل لإص ا إل ام يسإلا يإلايإ ا
ا    اا إل اي يهي طاوييا ا إل   يس ا لوحي ا إل وإل با إل  اءا ل ا إل هيسي طاوياو الام وسإلاي إلا إل ام يسإلا

 .إل  سأاوإلم يإليا   اا اإل ىبوي ااي ي يإ ا االههامساوماإل س إل

االتدري  األساسية(:الجاء الرئيسى )يترة 

ا.اإلن يإليماإل ل  ق(ا-إلن يإلياإل م إ ماااا-يحاوماإل  اءاإل   يس املاإل وحي اإل اي يهي ا ل ا)إلن يإلياإل هيس ا

 الجاء الختامى )يترة التهدئة(:
  عععيفاإل  عععاءاإل لاعععإم ا  ععع امحإو ععع اإل ىعععوي ايعععإ ف ياإل  يإبععع ا  ععع احإ اععع اإل  هيىيععع ا وامعععإايالععع بامس عععإايالعععي ا

لفععةاحمععهاإل اععي يباإل وإل عععا لعع ا إيععهاإل فعع يايصععو  ااي ي يعع ايإسععاليإلأام مو عع امععلاإل ام يسععإلاإلنم ععإلطاو  ععااه
اإل غ ةامس إا وي اإلسسا إيإلاإل فس و و ي ا   امساويإا إاإل  هيىي .ا

 (   9جدول )
 التوزيع الزمني لمحتويات البرنامج المقترح طبقا الراء الخبراء 

 التوزيع الزمني البيـــــــان م

 أسابيع 8 األسابيععدد  -1
 وحدة تدريبية  32 عدد الوحدات التدريبية  -2
 وحدات تدريبية 4 عدد الوحدات التدريبية في األسبوع -3
 دقيقة 90 زمن التطبيق في الوحدة الواحدة  -4
 دقيقة360 زمن التطبيق في األسبوع -5
 دقيقة 2880  الزمن الكلي  -6

 الدراسة األساسية:سادسا:

القبلي: إل هيسي ااا إل يإح االا إمالقياس  إلسلايإ إللا ا ه  ا اأا ح ثا إل يحثا إل الهل ا ل ا  س ا إل اليإتا ها ه  ا
إل م  ي  إل ح  ي ا يإسيإلءإللا إل لإص ا ملااااوإل ف يي ااوإلسلايإ إللا إل فا  ا لًلا و  اا وحا ا1/2021/ا25إل ملاإ  ا أا

احث.ا ل ا  س اإل يوإل م إ ي اااأااأاا ه  اإلسلايإ إللاإل هيسي ا1/2021/ا27

يىياإل ابكياملاا إستا ا إلياإل ى س ا إأاإل يإحثاها ه  اإل ه سإمجاإل اي يه ا ل ا  س اإل يحثاطاو  اااتطبيق البرنامج: 
(اوحيإللااي يهي اا3(ا سإهيعاهوإل عا)ا8أا ما مي ا)ا3/2021/ا24أاوحا اا1/2021/ا30 مي ا   يلاا اإل فا  املاا

إليإأاا يملااإل  هلا سهو ي اي ا و  اا طا إل ماحي ىبااوإلس س لاوإلس  ىإءا إل ى  ي ا إلسمإ إللا هيو  ا إل  إ   ا و إلاااا إمى ا
اي يال ا100-90ااملاإل وحي ا

البعد : وإل اىليمإلاالقياس  إل   ولا و سفتا إل يحثطا إل ا  يهي ا  يا إل م مو  ا إل يىيما ل ا إل اليإتا اأا   إلءا
إل هيسي  إل ماغ  إللا سفتا و   اا ل ا طا إل الهلي ا إل اليإسإلا وموإلصفإلا مي اااوإل م إ ي ااااوإل م وفا إلسا إءا يىيا و  اا

اأ.3/2021/ا27أا   ا3/2021/ا25ا ه  اإل ه سإمج.او  ااا اإل فا  املاا

إل اليإسإلاإل ملالف ا لماغ  إللاإل ا اإلساليملاا اي إلاسابعًا : المعالجات اإلححائية:  إل هيإسإلاواس  ها يىيا معا
إل الوإلس لاا إل يحثطااأا   إلءاإل مىإ  إلاإلنحصإ ي اإل مسإسي ا احال  اإلألييإلفاوإل ابكياملاصح اإل ف وةايإساليإلأا



إلنحصإ  اا إل ه سإمجا يإساليإلأا إلآل  ا إل حإسبا و   اا إل ه م اا”Excel“إلنحصإ ي ا إل مو ال اإل اإيعا لحام ا ي ا
Microsoft Officeمإا لق:اا حسإبا إل حسإهقا-واأا إل مىيإ يااا-إل وسيطااا-إل ماوسطا إلس اوإلءاا-إلسسح إلفا ا-مىإمها

اإللايإ ايس  اإل ف ودا)ل(ا

 عرض ومناقشة النتائجا
 االول: مناقشة الفرض عرض و 

 ( 10جدول )

 داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمتغيرات البدنية قيد البحث           

 12ن=

وحدة   االختبارات المتغيرات
 القياس 

 القياس البعدي  القياس القبلي 
قيمة )ت( 
المتوسط  المحسوبة

 الحسابي 
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

العضلية  القدرة 

 للرجلين 

الوثب العمودى  

 لسارجنت 
 * 38.83 0.05 40.45 0.74 32.33 سم

القدرة العضلية  

 للذراعين 

دفع كرة طبية 

 كجم( باليدين 3وزن)
 * 60.27 0.10 5.53 0.11 3.45 متر

 * 40.92 0.03 3.05 0.09 3.52 ث م من البدء العالى 20 السرعة  االنتقالية

 سرعة رد الفعل 
رد  )نوكس( سرعة 

 الفعل 
 *24.40 0.09 2.61 0.02 2.83 ث

 المرونة
ثنى الجذع لألمام من  

 الوقوف 
 *27.43 0.03 8.47 0.01 6.22 سم

 الرشاقة 
الجرى الزجزاجى  

4X10 م 
 *49.13 0.04 9.21 0.02 10.45 ث

 2.201=   0.05* قيمة  ت  الجدولية عند مستوى  

 
 ( 2شكل )

 إللاإل هيسي ااإل الي امتوسط القياسيين القبلى والبعد  للمجموعة التجريبية يي 
(او وياا ودا إللايس  اه لاإل اليإتاإل الهل اوإل اليإتاإل يىيماااقاااا2(اوإل   ها)10 ابحاملاإل  يولا  أا)ا

ااااإل   إ  ا(اطاس   اإلسسا إي طاإل م وس طاإل س   اا ل  إل  ل)إل الي  اإل ىبلي ا ل  ل لطاإل الي  اإل ىبلي ااإل ماغ  إللاإل هيسي 
او صإ حاإل اليإتاإل يىيما لى س ا  ياإل يحثا.ا

اا إل يإح  ا إل اليإساالااإل اواىاوا إل يىيمااف وداه لااماوس قا إل اليإتا إل الهل اوإل يىيماو صإ حا إل الي إللاااا لا ا ا
.اا إل يحثا إل لإص ا  يا واإل هيسي ا إل مالا اا إل اي يه  ا إل ه سإمجا ملااإل  ا ساليإلأا م مو  ا إل ه سإمجا ل ا إل  ا حاوإلءا

إل الي إللاإل هيسي ا  ياإل يحثاوامً م ا  هيى اي إلاإل يحثاا مإاسإ يا  اا ل ا إل اي ييإلاإل هيسي اإل لإص ا  ميعا
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واحفايأا ل اه لاإل   ياا اإلسيإلءااطواالس لاالااإل اي ييإلايإسسلوباإل ىلم اإل  ما إل  اااااإل ً يإلا  اإليامإأااإل إ
إل اسلسها إل  ا إليما اي يهي ا يا وحي ا ويإللها ها يصف ا إم ا إل اي يه  ا إل ه سإمجا يإللها إل  يإب ا إل اي يبا ميإي  ا

 اممإا يلا ل اإللاإل ه سإمجاإل اي يهقاإل مالا اااإليماإل ح   اايإ صو  اإل ا ا ىللاإل ً يإلاافو إاا اإلسيإلءاإل هيس
 .إل  ااسمي اإل صفإلاإل هيسي ايصف ا إم اوإل اي ييإلاإل هيسي اإل لإص ايىسإص اإل ليإ  اإل هيسي ا  ياإل يحثا

إل يإح  امعامإاي   اإل ي  إل حي ثااقاملالالاا(    9م( )  2002محمد حسن عالو  )  وااف ا إل اي يبا ا إللا
يإ ً ه لا   اإل   اإل مساويإلايإأليإلءاإل ماكإمهااوإل ا و اإل س يعااااا ملي اا  وي اييا إاإل وصولإلأل ىإباإل  مإ ي اا

إل ىإ أاوإل افإعامساوماإلأليإلءايى تاهوبوااحامي اإلسا إ ا ألسإ  باإل حي   الًلا ملي اا إل ا ااسى ا  ي ايولا
لا أاي لا ميى إا ل ا  يإليامسالإه ا إاوااوييامي    إاوس ه  إايف  اإل اي يبااو ياح صلامىمأاي  اإل يولاوإلم

اا ي يا أليإلءاو ام  هايًييإاا اإل ي وسلاإل يو ي .ا
إل ي  ي   ا مإا إل يإح  امعا ي   ااااوااف ا )ح ثا إبراهيم"  إل لإص اااا(12  م()2003"مفتي  إل هيسي ا إل الي إللا  لا

إ إللاإلألسإسي ايواإل  يااا ايطاي هيى اإلأليإلءاإل م إ يااقاإل س إلاإل  يإبقاإل ممإ تطا مإا لاإل  إيعاإل مم اا لم 
 يحيياسو ي اإل الي إللاإل هيسي اإل ًام اوإل اقا  بااسم ا إاوا وي يإ.اا

معاا مإاا إل سا   ا ي  ا ي إلس ااف ا ملااااساإ جا ) ها ،واخرون  محل   حبر     ،(5م()2016قحطان  ايمان 
)2م()2015) عيد  محمد  ،11م()2013(،  وأخرون   أرت   ،)Art al   (2016()باريماالم 14م  ،)

 .Raôul R. D(، "راؤول أودجانا وآخرون  16م()2014)    Parimalam & Pushparajanوبشباراجان
Oudejans et al."  (2012 ()17)  إل ه سإمجاإل اي يه اإل مالا ااا ا وي ا سإص اااإليماإل   ل ااإ لي ا ساليإلأا

او ياا:وإل  ما سصااإلسولااا احال اصح اا ةاإل يحثاو   إل ليإ  اإل هيسي اإل لإص ا سإ  إلا   اإل سل ا  ياإل يحثا.
إل ا  يهي اا إل يحثا لم مو  ا إل هيسي ا  يا إل ماغ  إللا اقا وإل يىييا إل الهلقا إل اليإس لا ه لا يس  ا حصإ ي ا ا ودا إللا

ا صإ حاإل اليإتاإل يىيي.
 الثانى:مناقشة الفرض عرض و 

 ( 11جدول )

 داللة الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمتغيرات المهارية قيد البحث   

 12ن=

وحدة   االختبارات المتغيرات 
 القياس 

قيمة )ت(   القياس البعد   القياس القبلي 
المتوسط  المحسوبة

 الحسابي 
االنحراف  
 المعيار  

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعيار  

 *33.32 0.12 5.64 0.21 3.25 عدد  دقة التمرير بيد واحدة  التمرير  

 التمرير  
سرعة تمرير الكرة علي  

 الحائط 
 28.37* 0.14 10.74 0.17 12.35 ث

 المحاورة 
المحاورة المنتهية  

 بالتصويب 
 18.57* 0.19 10.43 0.15 12.05 ث

 19.17* 0.40 33.25 0.18 35.63 ث التصويب السلمي التحوي   
 26.30* 0.03 14.06 0.09 10.81 عدد  المتابعة المستمرة المتابعة 

 27.02* 0.06 12.78 0.09 8.88 عدد  المرتدة الكرات    تحركات القدمين
 19.18* 0.25 10.15 0.10 11.42 ث الجري مع تغيير االتجاه    تحركات القدمين

 2.201=   0.05* قيمة  ت  الجدولية عند مستوى  



 

 ( شكل )
 ااماغ  إللاإل م إ ي إل متوسط القياسيين القبلى والبعد  للمجموعة التجريبية يي 

(او وياا ودا إللايس  اه لاإل اليإتاإل الهل اوإل اليإتاإل يىيماااقاااا2(اوإل   ها)11 ابحاملاإل  يولا  أا)ا
( إل م إ ي ا إل حإ طاااا-ااإل محإو  إل ماغ  إللا إل  إسبااا-ااثااا15إل ام ي ا ل ا إل سل املا إل ل وإللااا-ااإل اصويبا ل ا

(ااو صإ حاإل اليإتاإل يىيما لى س ا  ياإل يحثا.او إسلاإل اليإسإلاإل الهلي اا اإل ماإيى اإل مسام  اا–ااإل ياإ ي اإل  إسهي 
اإل ماغ  إللاإل م إ ي ا  ياإل يحثا

إل  سا   ا اك إل ا يإلءا إل م إ ي ا إل ماغ  إللا إل يإح  احيوثااحسلامىسوماا اإللايإ إللا إل فسي اوا  عا اام إ إللا
و م مو  اإل وإل يإلاإل ح  ي اإل م إه  ا لم إ إللاا  ياإل يحثاواااااقاإل  اءاإل اي يهقاا اإل وحي اإل اي يهي ا)اإل م إ ي(اا

 إل لاإل يإح  ا سياوبعاإل اي ييإلاإل م إ ي اي اإللااا إي امعا هيى ا هام إ  ااالوأاهاي يباإل ى س ا ل  إاوابل ا
ساليإلأاإلسيوإللاوإل وسإ هاإل اي يهي ا  سإءاا ه  اإل وحيإللا إلا  إااب   اا االااسااإل مسإ اإل ح   ا لم إ  او مإاإلل

إل ف وداإل وإلبح اه لاإل م مو  اإل ا  يهي اوإل م مو  اإل بإي  او صإ حاإل م مو  اإل ا  يهي ا. مإاسإ يا  اا ل ا
اإل إ  اإليامإأاإل سإ  إلاااواحفايأا ل اه لاإل   ياا اإلسيإلءا

اا إل س إاا إل يإح  ا لا إل سل ااحاإجا اسمي ااوا ما إل   ومي ااقا   ا إل ياإ ي ا وا إل م إ ي اسوإلءا إلأليإلءإللا قا
 ي إللاهيسي اب و ي ااس أااقا يإل  إايصو  ام إ ي او لايسإاا ك  املاصف اهيسي ااس أااقا يإلءا هام إ  اواالإاا

مىإايصو  اوإل ىي طا  هيىا إطاو لاإل صفإلاإل هيسي اإل لإص اساام  ايصو  امسفصل ا سيا يإلءاإل ح  إلاههاا ايطاا
 مإا  با لا ؤيياإل اي يبالًلاه إلمجاإلن يإلياإل هيسقاهسفتالصوصي اإلأليإلءاإل م إ يطاح ثايسإ يا  اا ل ا

احيوثاإل اك الاإل م لوبا سوعاو هيى اإل ىمهاإل م لوبااقاإلأليإلءاإل م إ ي.
إل سا   امعاا مإاا ي إلس اااف اي  ا ) هاملااااساإ جا ايمان حبر    ،(5م()2016قحطان محل  ،واخرون 

)2م()2015) عيد  محمد  ،11م()2013(،  وأخرون   أرت   ،)Art al   (2016()باريماالم 14م  ،)
 .Raôul R. D(، "راؤول أودجانا وآخرون  16م()2014)    Parimalam & Pushparajanوبشباراجان

Oudejans et al."  (2012 ()17)إل.ا ا وي ا ا ا إل مالا اا إل اي يه ا إل ه سإمجا اإ لي ا ساليإلأا  ماغ  إللا ل ا
او يا:اااوإل  ما سصا ل ااإل  إس و   اا احال اصح اا ةاإل يحثااإل م إ ي اإل لإص ا سإ  إلا   اإل سل ا  ياإل يحثاا

ا–إل اصويباااا–إل ام ي اوإلنساًأااا ودا إللايس  ا حصإ ي اه لاإل اليإس لاإل الهلقاوإل يىييااقاإلسيإلءإللاإل م إ ي ا)ااا
الم مو  اإل ا  يهي ا صإ حاإل اليإتاإل يىيي.(ا  ياإل يحثا إل ماإيى -اح  إلاإل اليم لا-إل محإو  ا
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 اإلستخالحات والتوحيات 
 اإلستخالحات  -أواًل :

-إل اوإلا -او ياا ودا إللايس  ا حصإ ي اه لاإل اليإتاإل الهل اوإل اليإتاإل يىيماااقاإل ماغ  إللاإل هيسي )إل   إ  اا-1
 إل الي  (ااو صإ حاإل اليإتاإل يىيما لى س ا  ياإل يحثا.–إل احمهاا-إل س   ا

إل م إ يا-2 إلأليإلءا مساوما اقا ا إل يىيما وإل اليإتا إل الهل ا إل اليإتا ه لا يس  ا حصإ ي ا ا ودا إللا إل ام ي ااااو يا )ا
 إل ماإيى ا(او صإ حاإل اليإتاإل يىيما لى س ا  ياإل يحثا-اح  إلاإل اليم لا-إل محإو  اا–إل اصويباا–وإلنساًأاا

 التوحيات   -ثانيًا :
 بمايأتي :يي ضوء أستنتاجات البحث توحى الباحثة       

مساليإلاا-1 مي  قا ملا هها إل يحثا ي إلا ساإ جا ملا إل ى  ي اااإل  إمىإلاإلسسافإي ا مص ا ا ا م و ي ا إل سل ا اا ك  ا
 ااوإلسمإ إللاإل ى  ي اإل ماحي 

اإل  إلءايحوثاوي إلسإلاإلل ما ل ام إلحهاسسي املالف اوا اإل  يإبإلاإل  مإ ي ا.-2
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