
ىجامعةىدوالىىىىىىىىىىىىى

ىكلوةىالتربوةىاألساسوة

ىالدراساتىالعلوا/الدكتوراه

 

 

امنا  ألالذهج املكثف  بأسلىب هقرتحة تأثري مترينات
يف تعلن بعض املهارات األساسية  (A-B-AB)الشخصية

 باملالكوة
 تقذم بهاطروحة إ

ىفراسىعبدىالمنعمىعبدىالرزاق

ىإلىىمجلسىكلوةىالتربوةىاألساسوةـــىجامعةىدوالىى

فيىعلومىفلسفةوهيىجزءىمنىمتطلباتىنولىدرجةىالدكتوراهى
ىالتربوةىالرواضوة

                                        بأشراف                             
  ههنذ حموذ عبذ الستارد أ.     أ.د نبيل حموىد شاكر         

 

 م 3144                          هــ     4545
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 الرحيم الرحمن الله بسم

 

ْيَن آَٓمنوا ِمنُُْك )) يَرفَُع اّلّلُ اّّلِ

ْيَن ُآتوا الِعْْلَ َدَرْجاٍت َواّلّلُ  واّّلِ

 ((ِبْما تَْعَملُوَن َخْبري
 

 العظيم الله صدق                                           
 (11) اآلية المجادلة سورة                                              
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 (نياملشرف إقرار)
 

 ترشيح لجنة الدراسات العليا: 

هقرتحة تأثري مترينات " نشيد أن ىذه األطروحة الموسومة بـــــ
يف (A-B-AB)امنا  الشصيةة ألبأسلىب الدهج املكثف 

 "تعلن بعض املهارات األساسةة باملالكوة
جرى تحت أشرافي  )فراس عبد املنعن عبد الرزاق(المقدمة من قبل طالب الدكتوراه  

في كمية التربية األساسية/ قسم التربية الرياضية / جامعة ديالى، وىي جزء من متطمبات نيل 
 0التربية الرياضيةعموم في  فمسفة درجة الدكتوراه

 

                                                            

    أ.د ههند حمود عبد الستار                    أ.د نبةل حموىد شاكر        

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىكلوظىالتربوظىاالدادوظمكانىالطمل:ىىىىىىىىىىىىىىىىظكلوظىالتربوظىاألدادومكانىالطمل:ى
ىالتاروخ:ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالتاروخ:ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ىبناءًاىرلىىالتطلوماتىوالتوصواتىالمتوافرةىىنرذحىهذهىاألطروحظىللمناقذظى    

 

ىأ.دىنبولىمحمودىذاكرى-:ىىاالدم                                                           

ىمطاونىالطمودىللذؤونىالطلموظىوالدراداتىالطلوا    
                                                                    /   /3102 
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 (اللغىي املقىم إقرار)                              

 

ى:ىبـىالمودومظىاألطروحظىأنىأذهد

امنا  أل بأسلىب الدهج املكثف هقرتحة تأثري مترينات "
األساسةة يف تعلن بعض املهارات  (A-B-AB)الشصيةة
( فراس عبد املنعن عبد الرزاق) الدكتوراه طالب قبل من المعدة " باملالكوة

 سميم عممي بأسموب أصبحتو  إشرافي، تحت المغوية الناحية من مراجعتيا تمت قد
 .وقعت وألجمو ، الصحيحة غير المغوية والتعبيرات األلفاظ من خال

 

 

 

 

ىالتوقودىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى                                              
ىأبراهومىرحمنىحمودىاالركيى-االدمى:ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ىأدتاذىدكتورى-اللقبىالطلميى:ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ى22/6/2013-التاروخى:ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
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 (والتقىين املناقشة جلنة إقرار)                        

ى ىرلى ىاطلطنا ىوالتقووم ىالمناقذظ ىلجنظ ىأرضاء ىأننا األطروحظىنذهد
بأسلىب الدهج املكثف  هقرتحة تأثري مترينات )بـىظالمودوم

يف تعلن بعض املهارات األساسةة  (A-B-AB)امنا  الشصيةةأل
وقد  (فراس عبد املنعن عبد الرزاق)الطالب والمقدمة من قبل (باملالكوة

لنيل   بالقبول جديرة ابأنيدر ونقفي محتوياتيا وفيما لو عالقة بيا، ناقشنا الطالب 
ىالتربية الرياضية . عموم في  فمسفة درجة الدكتوراه

ىرضواىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرضواىىىىىىىىىىىىى
ىأ.دىخلولىأبراهومىالحدوثيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأ.دىكمالىجاللىناصرىى
ىم2013/ىىى6/ىىى12ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمىىىىىىىى2013/ىىى6/ىىى12ىىىى
ىرضواىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرضواىىىىىىىىى
ىىىىىىىأ.م.دىماجدةىحمودىكمبشىىىىىىىىىىىىىىىىأ.م.دىمودىىجوادىكاظمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ىمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى2013/ىى12/6ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم2013/ى6/ى12ىىىىىىى

ىرئوسىاللجنظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ىمحمدىجدامىرربأ.دىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ىم2013/ىىى6/ى12ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
جامطظىدوالىىفيىجلدتهىالمرقمظى)ىى(ى-التربوظىاألدادوظىكلوظىمنىمجلسىالطروحظصدقتىا

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى2013والمنطقدةىبتاروخىى/ىى/
ىلطموداىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ىرزوزىادمجأ.م.دىحاتمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ىجامطظىدوالى-كلوظىالتربوظىاألدادوظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ى2013/ىالتاروخىىىىىى/ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
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 اإلهداء

 
 
 مل القلْب لَ متيل        إىل ه

ْ
  ّهعي تِزا شاُذ ّدليل                                                  ي
      صاسخ دهْع العاسفني ذسيل                                     حموذا)ص(                        لذليل إرا رمشخ اسن  أها ا

 سفض اخلضْع
ْ
ي
 
 إىل العشاق الشاهخ اجلليل                                   عرب ذأسخيَ الطْيل  إىل ه

 
ل ، يف عليني ، 

ّ
 عيٌاك تذهع الفشح لعشسي ُزا ......  مترلئاىل أتي ... ألً

ل الْحيذ الزي ماى يروىن أى يشِذ ُزا اليْم ... ُّا ُي مثشذَ ذشِذ                                
ّ
 ألً

 سمحَ اهلل     أًل شِذذَ يا أتي ..                                         
          

                                                           سِشخ فصربخ طلثا آلهايل                                           فششد أيام عوشُا طشيقا إليصايلهي إىل 
                                                            ّلْالُا دلا مٌد ُزا اإلًساى                                    حلٌاى لروحي ملوح احلشهاىطْقرٌي تاحلة ّا

                                                            حثا ّّفاء ّعشفاًا تاجلويل                                               الري أحٌد ظِشُا مي يسرقين ظِشي
 ّالذذي العضيضج أطال اهلل يف عوشُا                                     

 (اهلل  ِامح)س   الزي سحلد تذّى ّداع  عوري الغاليح ..    اىل هي رمشاٍ ال ذفاسقٌي ها حييد ..

...مٌد ذلن ّتِن اشذ أصسي... إخْذ 
ْ
ي
 
 ي ّأخْاذيإىل ه

 صّجري الغاليح.…اىل هي جعل اهلل تيٌي ّتيٌِا هْدج ّسمحح                                                 

 اىل أتٌري الغاليح )سذى(                                     

       ...
ْ
ي
 
                                              لورَ حشفا... اعرضاصا ّذقذيشاعلوٌي حشفا ّع                                  فخشا ّاعرضاصا إىل مل ه

 اُذي مثشج جِذي ُزا.....                                                              

 

 

 الباحث
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 تقديرالو  شكرال

 الرحيم الرحمن اهلل بسم

والقمم وما يسطرون (( أحمده وأشكره حمدًا كثيرًا  الحمد هلل العظيم القائل في كتابو الكريم  )) ن *
كما أمر ولو الفضل وىو الجدير بالزيادة لمن شكر وأصمي وأسمم عمى خاتم األنبياء وسيد البشر 

بما يصنع (( وعمى آلو األطيار أىل  ائا"القائل )) إن المالئكة لتضع أجنحتيا لطالب العمم رض
يقف الباحث  .ن تبعيم بإحسان إلى يوم الدينغر الميامين ومالعمم والنور الرفيع وعمى أصحابو ال

عاجزا  عن رد بعض ما منحني بو أساتذتي من رعاية واىتمام كانت االمل لي في تحقيق ما 
 . اصبوا اليو لوال رعاية اهلل وتوفيقو وتسديده لما انجزتو

)نبيل محمود ستاذ الدكتوراعتزاز وعرفان بالجميل أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير إلى األ فبكل، 
، وأساتذتي في  االطروحةعمى ىذه  انالمشرف( مهند محمد عبد الستار)واألستاذ الدكتور  (شاكر

الدراسات العميا عمى ما بذلوه من جيود عممية مخمصة ومتابعتيم الشخصية والدقيقة إلعداد ىذه 
م بالشكر واالحترام إلى عمادة كمية طوال مدة إشرافيم فجزأىم اهلل عنا خير الجزاء. وأتقد االطروحة

والسادة  الرياضيةالتربية األساسية والى قسم الدراسات العميا والى السيد رئيس قسم التربية 
التدريسيين عمى ما قدموه لي من تسييالت لميمتي طوال مدة الدراسة فجزأىم اهلل جزاء 

 المحسنين.
، كمال جالل واألستاذ الدكتور محمد جسام عرب و أتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذ الدكتور    

 ،عباس فاضل الخزاعي ، واألستاذ المساعد الدكتورموسى جواد واألستاذ المساعد الدكتور
والدكتور سنان عباس،  ،محمد وليد ، والدكتوربشرى عناد مبارك واألستاذ المساعد الدكتور

عمى ما قدموه لي من مساعدة منذ المحظة األولى لقبولي في الدراسات  والدكتور غزوان مجيد
، كامل عبودوأتقدم بالشكر الجزيل والعرفان إلى الدكتور  .وترجمة ممخص المغة االنكميزية العميا

، لما قدموه من مساعدة وتسييل عممي فميم مني مجاىد حميد ، والدكتورسعد الجنابي والدكتور
 الشكر والتقدير، 

، واألستاذ ماجدة حميد كمبش أقدم شكري وامتناني إلى األستاذ المساعد الدكتور  يفوتني أنوال
عبد الرحمن  الدكتورواالستاذ  عكمة الحوري، الدكتوراالستاذ و ، أياد حميد رشيد المساعد الدكتور

 الكريمة المحترم الغالي حيدر لطفي وعائمتو زكي ، واألستاذالمحترم عبد الحكيم  ذواألستا ،ناصر
 السمناروأتقدم بالشكر الجزيل واالمتنان إلى الكادر التدريسي في المرحمة التحضيرية ومرحمة 
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لجنة المناقشة المحترمون وشعورا بالفضل والعرفان أتقدم بالشكر الجزيل إلى السادة  لمدراسات العميا.
الدكتور خميل أبراىيم  االستاذ الدكتور محمد جسام عرب واالستاذ الدكتور كمال جالل واالستاذ

الذين أسيموا واالستاذ المساعد الدكتور موسى جواد واالستاذ المساعد الدكتور ماجدة حميد كمبش 
في  نة والدقة العممية وصحة التطبيقبآرائيم القيمة وأفكارىم العممية التي أعطت لمبحث الرصا

 .مناقشتيم العممية
لممالكمة واالتحاد  العراقي جزيل إلى االتحاد المركزيومن واجب الوفاء واألمانة أتقدم بالشكر ال

في محافظة ديالى. وأتقدم بالشكر والتقدير إلى األخوة األعزاء م.م  والكادر التدريبي الفرعي لممالكمة
ضياء حمود  حسام محمد ىيدان،م.م قصي حاتم،م.م عثمان محمود شحاذة،م.مم.م  عمر سعد،

 م.م سحر حر ، ،جبار م.م سناريا س عمي ،م.م عادل عباس،نبرام.م  حاتم شوكت ،م.م  ،مولود
، م.م رافد حبيب ،والى االخوة االعزاء الذي كان م.م أحمد شاكر م.م ليزا رستم ،م.م أمال صبيح ،

ومدرب االلعاب مثنى أياد  صباح. م.م ليث أسماعيل في ىذا العمل د. يسار ليم الدور الكبير
وأتقدم بخالص شكري  يات قيمة أعانتني في عممي.دة وتوجيلما قدموه من يد عون ومساعقدوري 

 والتربية االساسية كمية التربية الرياضيةي مكتبة وموظف سكرتارية لجنة الدراسات العميا  وامتناني إلى
/جامعة ديالى. ومن الواجب واالحترام واالعتراف بالجميل أن ال أنسى َمْن مد يد العون لي واخص 

وال أنسى الشكر والدعاء ليا قرة عيني  زاء)عثمان، ومحمد، وعصام، واحمد(.بالذكر األخوة األع
والدتي الحنون ، وأخيرا عرفانا بحبيم وعطائيم وتشجيعيم انحني حبا واحتراما وتقديرا نابع من القمب 

 ( وشقيقاتي )أنغام وأسماء و زينةوعمرإلى أشقائي )سعد وعمار ومحمد ووسمي وحسين وسعد 
أرى من و  والى قرة عيني طفمتي الحبيبة)سدن( رفيقة دربي وحياتي زوجتي العزيزة. والى( وتمارة

الواجب أن أقدم شكري وامتناني إلى كل من قدم لي خدمة سواء أكانت بالمشورة ام تزويدي بمصدر 
لذاكرة بذكرىم واالعتراف وأخيرا التمس العفو من الذين خانتني ا، ىذه أطروحتيأعانني عمى دعم 

                                                                     )واهلل ولي التوفيق(                       .بفضميم
                                                                                      

 الباحث                                                                                                
                                                                        



 

 األطروحة ممخص

 (A-B-AB)امنا  الخصيةةألبأسلىب الدمج املكثف مقرتحة تأثري متريىات ))
 ((يف تعلم بعض املهارات األساسةة باملالكمة

 املخرفان

 أ.د مهند محمد صبد الستار                     أ.د نبيل محمود شاكر           

 الرزاق عبد املىعم عبد فراس:  الباحث

 اشتممت األطروحة عمى خمسة أبواب هي:

 الباب األول: التعريف بالبحث:

وجد الباحث أن الميارات ىي األساس لتعمم أي لعبة وصار من : املقدمة وأهمةة البحث    
المقترحة لتعمم بعض الميارات الحركية واألساسية  الضروري التفكير في أعداد بعض التمرينات

وألعداد ىذه التمرينات يجب أتباع األسس العممية الصحيحة في تعمم تمك بالمالكمة ومعرفة تأثيرىا 
الميارات وذلك بتوجيو االىتمام الكمي إلى مراحل تعمم الميارات الحركية األساسية ألتباع خطوات 
الصحيحة من حيث االبتداء بالسيل والتدرج إلى الصعب مما يسيل عمميو األداء حيث أن التدريج 

من السيل إلى الصعب وبناء كل تدريب عمى التدريب السابق لو وان يتذكر  في األداء يكون
ولكي نعمل عمى توظيف  ،المدرس أن تدريس الميارات الحركية الصحيحة يعني اكتساب الخبرات

ىذه التمرينات وتطبيقيا عمى العينة فاجأت طريقة الدمج المكثف التي وظفت المواصفات االيجابية 
( ومداخمتيا في طريقة واحدة ،تعمل عمى زيادة  المكثف لمتسمسل العشوائيافي أسموب الجدولة)

تعمم الميارة من خالل الممارسة وتحديد مقدار الراحة وتنظيمو خالل الوحدات التعميمية كون تنظيم 
الوقت أحد العوامل الميمة في العممية التعميمية ففي طريقة الدمج المكثف ال يتخمل الذىن الفحص 

أثناء االنتقال بين التكرارات وان في ترات راحة بين المحاوالت ولكن توجد توقفات بسيطة لمتعمم ف
 ىذه الطريقة تسمح لمتعمم من االنتقال بين الميارات.



                     وان اليدف العام من دراسة األنماط الشخصية ىو التوصل إلى نتائج دقيقة تعطي                                                           
أمكن ذلك ، فميذا ال يختمف األمر كثيرا عند الدراسة  االفرص واإلمكانيات لتفسير سموك اإلنسان آذ

التي يمكن تحديدىا من خالل األنماط الشخصية في األداء الرياضي ،وأكدت  شخصية الرياضي
اغمب الدراسات أن الجوانب النفسية والميارية والبدنية تجتمع معا وخصوصا  الشخصية والذي يعد 

قيمة تطبيقية و العامل الميم في ربط ىذه الجوانب لذا تعد األنماط الشخصية ذات تأثير عمى الرياضة 
نسبة لممدربين والمعنيين بتطوير األداء الرياضي حيث تسيم في معرفة العوامل الباقية خاصة بال

المؤثرة في األداء ومن ثم يمكن االىتمام بو سواء في عممية االنتقاء الرياضيين أو عند تطوير برامج 
تفوق تدريبية أو وحدات تعميمية . ويرى بعض الباحثين في مجال الشخصية بالمجال الرياضي أن ال

في رياضة معينة مرىون إلى حد كبير بمدى مالئمة السمات الشخصية لمفرد بطبيعة المتطمبات 
والخصائص المميزة لنوع الرياضة وبالتالي يمكن تحديد نمط الشخصية والالعب والتعرف عمى نقاط 

ىنا تكمن ومن  ،القوة والضعف لدية ومن ثم تقويميا بما يتناسب مع تمك المعبة لتحقيق أفضل أداء 
 بأسموب الدمج المكثف مقترحة أىمية البحث من خالل استخدام متغيرات البحث آذ تم أعداد تمرينات

في تعمم بعض الميارات األساسية بالمالكمة والستخداميا في ضرورة  (A-B-AB)نماط الشخصيةأل
 لكي يساعد في عممية تعمم الميارات األساسية بالمالكمة.،أفرزاىا 

  :مخكلة البحث
المتكررة في سير عممية تعمم الميارات  تطبيقاتومن خالل خبرة الباحث المتواضعة ومن خالل 

األساسية وجد أن ىناك صعوبة تعمم الطالب ليذه الميارات وذلك لوجود نوع ما من الصعوبة في 
وء ليذه المعبة لدى الطالب في ض الميارىفي المستوى  ا"وتدني ا"الحظ تراجعو أداء ىذه الميارات 

نتائج االمتحانات العممية األولية والنيائية ضمن المنيج الدراسي لذا أرتأى الباحث االستعانة بأحد 
( وتوظيف التمرينات المقترحة من قبل الباحث وفقا" لألنماط الدمج المكثفأساليب جدولة التمرين )

لما تخص  وذلك لما يحتويان من عناصر ومفردات ىذه النظرية (A-B-AB) البالشخصية لمط
لعبة المالكمة لذلك ارتأى الباحث دراسة المشكمة واالبتعاد عن الطرق المألوفة والمطروقة سابقا في 

 تعمم الميارات األساسية لممالكمة.
 
 
 

 



 -أهداف البحث :
 أعذاد ذًشُٚاخ يمرشدح فٙ ذعهى تعط انًٓاساخ األساسٛح تانًالكًح . -1

  نذٖ أفشاد عُٛح انثذث ٔذصُٛفٓى ٔفما" نزنك. (A-B-AB)ذعشف أًَاغ انشخصٛح -2

 (A-B-AB)( األًَاغ انشخصٛح الدمج المكثفذعشف ذأثٛش انرًشُٚاخ انًمرشدح تأسهٕب ) -3
 فٙ ذعهى تعط انًٓاساخ األساسٛح تانًالكًح.

 فروض البحث:
ح ذٕجذ فشٔق يعُٕٚح تٍٛ االخرثاسٍٚ انمثهٙ ٔانثعذ٘ فٙ ذعهى انًٓاساخ األساسٛح  تانًالكً -1

 .انثعذ٘لٛذ انثذث نهًجًٕعرٍٛ انعاتطح ٔانرجشٚثٛح ٔنصانخ االخرثاس 

ذٕجذ فشٔق يعُٕٚح تٍٛ االخرثاسٍٚ انثعذٍٚٛ فٙ ذعهى انًٓاساخ األساسٛح تانًالكًح لٛذ  -2

 انثذث  نهًجًٕعرٍٛ انعاتطح ٔانرجشٚثٛح ٔنصانخ انًجًٕعح انرجشٚثٛح.

 غ انشخصٛح  اًَأذٕجذ فشٔق يعُٕٚح فٙ ذعهى انًٓاساخ األساسٛح تانًالكًح عهٗ ٔفك  -3

(A-B-AB)  ٔنصانخA. 

 جماالت البحث:
 جايعح دٚانٗ /كهٛح انرشتٛح انشٚاظٛح /غالب انًشدهح انثاَٛح. -انًجال انثشش٘ :1-5-1

 3102  / 4/  1نٗ ا2111/   12/  13يٍ  -انًجال أنضياَٙ : 1-5-2

 جايعح دٚانٗ /كهٛح انرشتٛح انشٚاظٛح/ لاعح انًالكًح. -انًجال انًكاَٙ : 1-5-3

 الباب الثاوي الدراسات الىظرية واملخابهة: 
ذعممًٍ ْممزا انثمماب انذساسمماخ انُدشٚممح ٔانذساسمماخ انًشمماتٓح انًرعهمممح تًٕظممٕ  انثذممث    

ياْٛممح   ٔذعمًُد انذساسمماخ انُدشٚمح أستممر يذمأسق ر ذطممشق انثادمث فممٙ انًذمٕس األٔل  نممٗ

ٔانعٕايم انًؤثشج نهرًمشٍٚ ٔيثماد  قانرًشُٚاخ ٔذصُٛف انرًشُٚاخ ٔششٔغ يًاسسح انرًشٍٚ 

َجاح انرًشٍٚ ق أيا انًذٕس انثاَٙ فمذ ذُأل انثادمث فٛمّ  انٛمح انمرعهى انذشكمٙ ٔيشادمم انمرعهى 

ٔذصممايٛى جذٔنممح انرًممشٍٚ ٔكٛفٛممح ذممذاخهٓا أيمما انًذممٕس انثانممث فرُممأل عهممى انممُف  انذشكممٙ 

( A-Bانشخصممممٛح) ٙانشخصممممٛح ًَٔطمممم َٔدشٚمممماخ أًَمممماغقانشٚاظممممٙ ٔيفٓممممٕو انشخصممممٛح 

رُمأل نعثمح ف(. أيا انًذٕس انشاتر  A-Bٔعاللرًٓا تانًجال انشٚاظٙ ٔيُالشح َدشٚح ًَطٙ )

انًالكًح ٔذمسٛى انًٓاساخ يٍ دٛث أًْٛرٓا ٔإَٔاعٓا ٔغشق أدائٓما ٔاألخطماا انرمٙ ًٚكمٍ أٌ 

أٔ انمرعهىق أيما انذساسمماخ أثُمماا انرعهمٛى فمٙ ٚممر فٛٓما انالعمة عُمذ ذأدٚرممّ  دمذٖ ْمزِ انًٓماساخ 

ح دساسح عصاو َجذخ لاسمى  ر تمٍٛ َٛٔانثا  ، شًٛاا دسٍ فٓٙ كم يٍ األٔنٗ دساسح انًشاتٓح

 .انًشاتّ اخانثادث أٔجّ انرشاتّ ٔاالخرالف تٍٛ انذساسح انذانٛح ٔتٍٛ انذساس

 :الباب الثالث : مىهج البحث وإجراءاته املةداوةة  
ادرٕٖ ْزا انثاب يُٓجٛح انثذمث ٔ جشاااذمّ انًٛذاَٛمح  ر اسمرخذو انثادمث انًمُٓر انرجشٚثمٙق       

ٔاذثر انرصًٛى انرجشٚثٙ نهًجًٕعرٍٛ انعاتطح ٔانرجشٚثٛمح راخ االخرثماسٍٚ انمثهمٙ ٔانثعمذ٘. أيما 

طشٚمممح عُٛممح انثذممث فكاَممد يممٍ غممالب انًشدهممح انثاَٛممح فممٙ كهٛممح انرشتٛممح انشٚاظممٛح ٔاخرٛممشخ تان



تٕالر ٔدذذٍٛ ذعهًٛٛح فٙ األسثٕ  ٔتمزنك تهم   اساتٛر( 11انعشٕائٛح . ٔاسرغشق ذطثٛك انرجشتح )

 ( ٔدذج ذعهًٛٛح.21عذد انٕدذاخ )

ٔظمممى ْمممزا انثممماب األجٓمممضج ٔاألدٔاخ انًسممماعذج ٔٔسمممائم جًمممر انًعهٕيممماخ ٔانرجممماسب       

االسممرطالعٛح ٔاالخرثمماساخ انًسممرخذيح فممٙ انثذممث ٔاألسمم  انعهًٛممح نالخرثمماساخ ٔاالخرثمماساخ 

 انمثهٛح ٔانثعذٚح ٔانٕسائم اإلدصائٛح انًسرخذيح فٙ يعانجح انثٛاَاخ.

 ها ومىاقختها :الباب الرابع : عرض الىتائج وحتلةل
انرٙ ذٕصم  نٛٓا فٙ  ٔذذهٛهٓا ٔيُالشرٓا اْرى انثادث فٙ ْزا انثاب تعشض انُرائر     

االخرثاساخ انمثهٛح ٔانثعذٚح نهًجًٕعرٍٛ انعاتطح ٔانرجشٚثٛح ٔ ٚجاد دالنّ انفشٔق ق ٔرنك 

 انعهًٛح .  تعشظٓا عهٗ شكم جذأل ثى لاو ترذهٛم ذهك انجذأل ٔيُالشرٓا يعضصا رنك تانًصادس

 :الباب اخلامس : االستىتاجات والتىصةات 
 توصيات ومن هذه االستنتاجات :الستنتاجات والفي هذا الباب استعرض الباحث ا    

أن التمرينات المقترحة قد أثرت وبشكل معنوي في نتائج تعمم الميارات األساسية  ولعينة  .1
 ث التجريبيةالبح

يساعد المنيج المقرر في تعمم ميارات )وقفة االستعداد،المكمة اليسارية،المكمة اليمينية  .2
 ،الدفاع ( بنسب محدودة مقارنة ببعض التمرينات المقترحة.

أن التمرينات المقترحة قدمت الحمول المناسبة لمتغمب عمى المراحل الصعبة في كل .3
 .ية،المكمة اليمينية ،الدفاع (من)وقفة االستعداد،المكمة اليسار 

إن أسموب الدمج المكثفف والمتضفمن )المتسمسفل والعشفوائي( كفان األفضفل واألحسفن وذلفك .4
من خالل النتائج االيجابية التي حصمنا عمييا مفن خفالل الوسفائل اإلحصفائية ففي تعمفم بعفض 

 .  الميارات األساسية بالمالكمة
 .ومه تىصةاته : 

ضرورة إلمام المدرسين بالتمرينات الخاصة بالمالكمة التي يمتمكيا المتعممون لما ليا  .1
 تائج أفضل لأللعاب الرياضية.من أىمية في تحقيق ن

دخالو ضمن  المنيج التعميمي المقرر  في كميات التربية 2 .االستفادة من المنيج التعميمي وا 
 الرياضية/المرحمة الثانية لغرض سيولة تعمم الميارات األساسية بالمالكمة.

 .ا ليا من اثر في عممية التعميم . ضرورة توفير األدوات واإلمكانات المادية والمعنوية لمتمرينات المقترحة لم3
( ضمن المنيج مياري.ضرورة التركيز عمى استخدام أنواع مختمفة من التمرينات الخاصة)4

 .التعميمي لضمان الوصول إلى المستويات المتقدمة في التعميم
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 95 ادلؼهٕيبدٔطبئم مجغ  3-3-1

 95 األجٓشح ٔاألدٔاد ادلظزخذيخ يف انجذث 3-3-2

 96 (A-Bاجزاءاد رجُٙ يمٛبص امنبط انشخصٛخ ) 3-4

 96 رصذٛخ ادلمٛبص  3-4-1

 97 يٕاصفبد ادلمٛبص ثصٕررّ انُٓبئٛخ 3-5

 98-103 (A-Bمٛبص أمنبط انشخصٛخ )اخلصبئص انظبٚكٕيرتٚخ دل 3-6

 103 (A-Bمٛبص أمنبط انشخصٛخ )عزٚمخ دظبة ي 3-6-1

 103 حتذٚذ يزغرياد انجذث 3-7

 103 صالدٛخ انزًزُٚبد ادلؼذح ٔادلظزخذيخ يف ادلُٓج انزؼهًٛٙ 3-7-1

 104 األطبطٛخ نهؼجخ ادلالكًخ دحتذٚذ ادلٓبرا 3-7-2
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 107-105 يٕاصفبد االخزجبراد ادلٓبرٚخ يف ادلالكًخ 3-7-3

 109-108 انزجبرة االطزغالػٛخ 3-8

 110 اإلجزاءاد انزُظًٛٛخ ٔاالدارٚخ 3-9

 110 االجزاءاد انزُظًٛٛخ 3-9-1

 110 االجزاءاد االدارٚخ 3-9-2

 111 االجزاءاد ادلٛذاَٛخ 3-10

 111 (A-Bرغجٛك يمٛبص امنبط انشخصٛخ ) 3-10-1

 111 رمٛٛى ادلٓبراد االطبطٛخ ادلخزبرح 3-10-2

 112 رصٕٚز االخزجبراد ادلٓبرٚخ 3-10-3

 112 انٕدذاد انزؼهًٛٛخ انزؼزٚفٛخ 3-10-4

 113 نضبثغخ ٔانزجزٚجٛخ يف يزغرياد انجذثركبفؤ اجملًٕػزني ا 3-10-5

 113 االخزجبر انمجهٙ   3-10-6

 115-114 ادلُٓج انزؼهًٛٙ 3-10-7

 116 االخزجبر انجؼذ٘ 3-10-8

 116 انٕطبئم االدصبئٛخ 3-11

 انجبة انزاثغ                

 120 ػزض انُزبئج ٔحتهٛهٓب ٔيُبلشزٓب 4

4-1 
حتهٛهٓب ٔػزض َزبئج االخزجبراد ادلٓبرٚخ انمجهٛخ ٔانؼجذٚخ 

 ٔيُبلشزٓب
120 

 120 االخزجبراد ادلٓبرٚخ انمجهٛخ ٔانجؼذٚخ َزبئج ػزض 4-1-1
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4-1-1-1 
ػزض َزبئج اخزجبر يٓبراد ٔلفخ االطزؼذاد، انهكًخ انٛظبرٚخ ، 
انهكًخ انًُٛٛٛخ ، انذفبع ،انمجهٙ ٔانجؼذ٘ نهًجًٕػخ انضبثغخ 

 Aٔنهًُظ 
120-121 

4-1-1-2 
ٔلفخ االخزجبراد ( ٔدالنخ انفزٔق ثني َزبئج Tػزض َزبئج )

انمجهٛخ  االطزؼذاد، انهكًخ انٛظبرٚخ ، انهكًخ انًُٛٛٛخ ، انذفبع
 (Aٔانجؼذٚخ نهًجًٕػخ انضبثغخ ٔنهًُظ )

121-122 

4-1-1-3 
ػزض َزبئج اخزجبر يٓبراد انهكًخ انٛظبرٚخ نهزأص ، انهكًخ 

، انهكًخ انًُٛٛٛخ نهزأص ، انهكًخ انًُٛٛٛخ  جغٍانٛظبرٚخ نه
 A٘ نهًجًٕػخ انضبثغخ ٔنهًُظ ،انمجهٙ ٔانجؼذجغٍنه

123-124 

4-1-1-4 

انهكًخ ( ٔدالنخ انفزٔق ثني َزبئج االخزجبراد Tػزض َزبئج )
، انهكًخ انًُٛٛٛخ نهزأص ، جغٍانٛظبرٚخ نهزأص ، انهكًخ انٛظبرٚخ نه

انمجهٛخ ٔانجؼذٚخ نهًجًٕػخ انضبثغخ  جغٍانهكًخ انًُٛٛٛخ  نه
 (Aٔنهًُظ )

124-125 

4-1-1-5 
راد ٔلفخ االطزؼذاد، انهكًخ انٛظبرٚخ ، ػزض َزبئج اخزجبر يٓب

انهكًخ انًُٛٛٛخ ، انذفبع ،انمجهٙ ٔانجؼذ٘ نهًجًٕػخ انضبثغخ 
 Bٔنهًُظ 

126 

4-1-1-6 
ٔلفخ ( ٔدالنخ انفزٔق ثني َزبئج االخزجبراد Tػزض َزبئج )

انمجهٛخ  االطزؼذاد، انهكًخ انٛظبرٚخ ، انهكًخ انًُٛٛٛخ ، انذفبع
 (Bٔنهًُظ ) ٔانجؼذٚخ نهًجًٕػخ انضبثغخ

127-128 

4-1-1-7 
ػزض َزبئج اخزجبر يٓبراد انهكًخ انٛظبرٚخ نهزأص ، انهكًخ 

 جغٍ، انهكًخ انًُٛٛٛخ نهزأص ، انهكًخ انًُٛٛٛخ  نهجغٍانٛظبرٚخ نه
 B،انمجهٙ ٔانجؼذ٘ نهًجًٕػخ انضبثغخ ٔنهًُظ 

129 

4-1-1-8 

انهكًخ ( ٔدالنخ انفزٔق ثني َزبئج االخزجبراد Tػزض َزبئج )
، انهكًخ انًُٛٛٛخ نهزأص ، جغٍنهزأص ، انهكًخ انٛظبرٚخ نه انٛظبرٚخ

انمجهٛخ ٔانجؼذٚخ نهًجًٕػخ انضبثغخ  جغٍانهكًخ انًُٛٛٛخ  نه
 (Bٔنهًُظ )

130-131 

4-1-1-9 
ػزض َزبئج اخزجبر يٓبراد ٔلفخ االطزؼذاد، انهكًخ انٛظبرٚخ ، 
انهكًخ انًُٛٛٛخ ، انذفبع انمجهٙ ٔانجؼذ٘ نهًجًٕػخ انضبثغخ 

 ABٔنهًُظ
132 
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4-1-1-10 
ٔلفخ ( ٔدالنخ انفزٔق ثني َزبئج االخزجبراد Tػزض َزبئج )

انمجهٛخ  االطزؼذاد، انهكًخ انٛظبرٚخ ، انهكًخ انًُٛٛٛخ ، انذفبع
 (ABٔانجؼذٚخ نهًجًٕػخ انضبثغخ ٔنهًُظ )

133-134 

4-1-1-11 
ػزض َزبئج اخزجبر يٓبراد انهكًخ انٛظبرٚخ نهزأص ، انهكًخ 

 جغٍانًُٛٛٛخ نهزأص ، انهكًخ انًُٛٛٛخ  نه، انهكًخ جغٍانٛظبرٚخ نه
 AB،انمجهٙ ٔانجؼذ٘ نهًجًٕػخ انضبثغخ ٔنهًُظ 

135 

4-1-1-12 

انهكًخ ( ٔدالنخ انفزٔق ثني َزبئج االخزجبراد Tػزض َزبئج )
، انهكًخ انًُٛٛٛخ نهزأص ، جغٍانٛظبرٚخ نهزأص ، انهكًخ انٛظبرٚخ نه

ًجًٕػخ انضبثغخ انمجهٛخ ٔانجؼذٚخ نه جغٍانهكًخ انًُٛٛٛخ  نه
 (ABٔنهًُظ )

136-137 

4-1-2 

يُبلشخ َزبئج االخزجبراد ادلٓبرٚخ انمجهٛخ ٔانجؼذٚخ نهًٓبراد ٔلفخ 
االطزؼذاد ،انهكًخ انٛظبرٚخ،انهكًخ انًُٛٛٛخ ،انذفبع ،انهكًخ 

،انهكًخ انًُٛٛٛخ نهزأص جغٍانٛظبرٚخ نهزأص ،انهكًخ انٛظبرٚخ نه
غخ ٔنالمنبط انشخصٛخ ٔنهًجًٕػخ انضبث جغٍ،انهكًخ انًُٛٛٛخ نه

A-B-AB 

138-141 

4-1-2-1 
ػزض َزبئج اخزجبر يٓبراد ٔلفخ االطزؼذاد، انهكًخ انٛظبرٚخ ، 

انهكًخ انًُٛٛٛخ ، انذفبع ،انمجهٙ ٔانجؼذ٘ نهًجًٕػخ انزجزٚجٛخ 
 Aٔنهًُظ 

142 

4-1-2-2 
ٔلفخ ( ٔدالنخ انفزٔق ثني َزبئج االخزجبراد Tػزض َزبئج )

انمجهٛخ  انهكًخ انًُٛٛٛخ ، انذفبع االطزؼذاد، انهكًخ انٛظبرٚخ ،
 (Aٔانجؼذٚخ نهًجًٕػخ انزجزٚجٛخ ٔنهًُظ )

143-144 

4-1-2-3 
ػزض َزبئج اخزجبر يٓبراد انهكًخ انٛظبرٚخ نهزأص ، انهكًخ 

، انهكًخ انًُٛٛٛخ نهزأص ، انهكًخ انًُٛٛٛخ  جغٍانٛظبرٚخ نه
 A،انمجهٙ ٔانجؼذ٘ نهًجًٕػخ انزجزٚجٛخ  ٔنهًُظ جغٍنه

145 

4-1-2-4 

انهكًخ ( ٔدالنخ انفزٔق ثني َزبئج االخزجبراد Tػزض َزبئج )
، انهكًخ انًُٛٛٛخ نهزأص ، ٚخ نهزأص ، انهكًخ انٛظبرٚخ نهجغٍانٛظبر

انمجهٛخ ٔانجؼذٚخ نهًجًٕػخ انزجزٚجٛخ  جغٍ انهكًخ انًُٛٛٛخ  نه
 (Aٔنهًُظ )

146-147 
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4-1-2-5 
،  ػزض َزبئج اخزجبر يٓبراد ٔلفخ االطزؼذاد، انهكًخ انٛظبرٚخ

انهكًخ انًُٛٛٛخ ، انذفبع ،انمجهٙ ٔانجؼذ٘ نهًجًٕػخ انزجزٚجٛخ  
 Bٔنهًُظ 

148 

4-1-2-6 
ٔلفخ ( ٔدالنخ انفزٔق ثني َزبئج االخزجبراد Tػزض َزبئج )

انمجهٛخ  االطزؼذاد، انهكًخ انٛظبرٚخ ، انهكًخ انًُٛٛٛخ ، انذفبع
 (Bٔانجؼذٚخ نهًجًٕػخ انزجزٚجٛخ  ٔنهًُظ )

149-150 

4-1-2-7 
ئج اخزجبر يٓبراد انهكًخ انٛظبرٚخ نهزأص ، انهكًخ ػزض َزب

، انهكًخ انًُٛٛٛخ نهزأص ، انهكًخ انًُٛٛٛخ  جغٍ انٛظبرٚخ نه
 Bٔنهًُظ  زجزٚجٛخ،انمجهٙ ٔانجؼذ٘ نهًجًٕػخ ان جغٍنه

151 

4-1-2-8 

انهكًخ ( ٔدالنخ انفزٔق ثني َزبئج االخزجبراد Tػزض َزبئج )
ُٛخ نهزأص ، انهكًخ انًٛٛجغٍ هانٛظبرٚخ نهزأص ، انهكًخ انٛظبرٚخ ن

نمجهٛخ ٔانجؼذٚخ نهًجًٕػخ انزجزٚجٛخ  جغٍ ا، انهكًخ انًُٛٛٛخ  نه
 (Bٔنهًُظ )

152-153 

4-1-2-9 
ػزض َزبئج اخزجبر يٓبراد ٔلفخ االطزؼذاد، انهكًخ انٛظبرٚخ ، 

انهكًخ انًُٛٛٛخ ، انذفبع ،انمجهٙ ٔانجؼذ٘ نهًجًٕػخ انزجزٚجٛخ 
 ABٔنهًُظ

154 

4-1-2-10 
ٔلفخ ( ٔدالنخ انفزٔق ثني َزبئج االخزجبراد Tبئج )ػزض َز

انمجهٛخ  االطزؼذاد، انهكًخ انٛظبرٚخ ، انهكًخ انًُٛٛٛخ ، انذفبع
 (ABٔانجؼذٚخ نهًجًٕػخ انزجزٚجٛخ  ٔنهًُظ )

155-156 

4-1-2-11 
ػزض َزبئج اخزجبر يٓبراد انهكًخ انٛظبرٚخ نهزأص ، انهكًخ 

، انهكًخ انًُٛٛٛخ  ، انهكًخ انًُٛٛٛخ نهزأص جغٍ انٛظبرٚخ نه
 AB،انمجهٙ ٔانجؼذ٘ نهًجًٕػخ انزجزٚجٛخ  ٔنهًُظ  جغٍنه

157 

4-1-2-12 

انهكًخ ( ٔدالنخ انفزٔق ثني َزبئج االخزجبراد Tػزض َزبئج )
، انهكًخ انًُٛٛٛخ نهزأص جغٍ انٛظبرٚخ نهزأص ، انهكًخ انٛظبرٚخ نه

زٚجٛخ  انمجهٛخ ٔانجؼذٚخ نهًجًٕػخ انزج جغٍ، انهكًخ انًُٛٛٛخ  نه
 (ABٔنهًُظ )

158-159 

4-1-3 
 يُبلشخ َزبئج االخزجبراد ادلٓبرٚخ انمجهٛخ ٔانجؼذٚخ نهًٓبراد ٔلفخ         

 االطزؼذاد،انهكًخانٛظبرٚخ،انهكًخ انًُٛٛٛخ ،انذفبع ،انهكًخ انٛظبرٚخ        
 ،انهكًخ انًُٛٛٛخ نهزأص ،انهكًخ جغٍنهزأص ،انهكًخ انٛظبرٚخ نه       
 ((A-ABٔنهًجًٕػخ انزجزٚجٛخ ٔنالمنبط انشخصٛخ  جغٍخ نهانًُٛٛٛ        

160-166 
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ٔحتهٛهٓب  انجؼذٚخ  َزبئج االخزجبراد ادلٓبرٚخ انجؼذٚخ ػزض           4-2
 ٔيُبلشزٓب

167 

 167 َزبئج االخزجبراد ادلٓبرٚخ انجؼذٚخ ٔحتهٛهٓب  ػزض    4-2-1

4-2-1-1 
  نجذثجملًٕػزٙ اػزض ٔحتهٛم َزبئج االخزجبراد انجؼذٚخ        

 )ٔلفخ االطزؼذاد انزجزٚجٛخٔانضبثغخ يف االخزجبراد انجؼذٚخ دلٓبراد         
 انٛظبرٚخ،انهكًخ انًُٛٛٛخ ،انذفبع( ،انهكًخ        

 

167-168 

4-2-1-2 
 -A-B( ثني أمنبط انشخصٛخ ).F ( ٔ )L. S. Dػزض َزبئج اخزجبر )        
        AB )ًٕػزٙ انجذث انزجزٚجٛخٔحتهٛهٓب دلٓبرح ٔلفخ االطزؼذاد ٔجمل 

 ٔانضبثغخ. 
169-171 

4-2-1-3 
 -A-B( ثني أمنبط انشخصٛخ ).F ( ٔ )L. S. Dػزض َزبئج اخزجبر )         
         AB ) ٔجملًٕػزٙ انجذث انزجزٚجٛخ انهكًخ انٛظبرٚخٔحتهٛهٓب دلٓبرح 

 ٔانضبثغخ.
172-174 

4-2-1-4 
 -A-Bشخصٛخ )( ثني أمنبط ان.F ( ٔ )L. S. Dػزض َزبئج اخزجبر )         
        AB ) ٔجملًٕػزٙ انجذث انزجزٚجٛخ انهكًخ انًُٛٛٛخٔحتهٛهٓب دلٓبرح 

 ٔانضبثغخ.
175-177 

4-2-1-5 
 -A-B( ثني أمنبط انشخصٛخ ).F ( ٔ )L. S. Dػزض َزبئج اخزجبر )          

       AB ) ٔجملًٕػزٙ انجذث انزجزٚجٛخ انذفبعٔحتهٛهٓب دلٓبرح 
 ٔانضبثغخ.

178-181 

 187-181 َزبئج االخزجبراد ادلٓبرٚخ انجؼذٚخ يُبلشخ  4-2-3

4-2-1-6 
  جملًٕػزٙ انجذثَزبئج االخزجبراد انجؼذٚخ ػزض    

 انهكًخ انٛظبرٚخ انزجزٚجٛخٔانضبثغخ يف االخزجبراد انجؼذٚخ دلٓبراد         
 ،انهكًخ    نهزأص ،انهكًخ انًُٛٛٛخ جغٍنه انٛظبرٚخ انهكًخنهزأص،        
 ٔحتهٛهٓب  جغٍانًُٛٛٛخ نه         

188-189 

4-2-1-7 
 -A-B( ثني أمنبط انشخصٛخ ).F ( ٔ )L. S. Dػزض َزبئج اخزجبر )         

         AB ) ٔجملًٕػزٙ انجذث  انهكًخ انٛظبرٚخ نهزأصٔحتهٛهٓب دلٓبرح 
 ٔانضبثغخ.  انزجزٚجٛخ

190-192 

4-2-1-8 
 -A-B( ثني أمنبط انشخصٛخ ).F ( ٔ )L. S. Dػزض َزبئج اخزجبر )         

         AB ) ٔجملًٕػزٙ انجذث  جغٍ انهكًخ انٛظبرٚخ نهٔحتهٛهٓب دلٓبرح  
 ٔانضبثغخ. انزجزٚجٛخ        

193-195 
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4-2-1-9 
 -A-B( ثني أمنبط انشخصٛخ ).F ( ٔ )L. S. Dػزض َزبئج اخزجبر )         

         AB ) ٔجملًٕػزٙ انجذث  جغٍانهكًخ انًُٛٛٛخ نهٔحتهٛهٓب دلٓبرح 
 ٔانضبثغخ. نزجزٚجٛخا        

196-199 

 205-200 يُبلشخ َزبئج االخزجبراد ادلٓبرٚخ انجؼذٚخ 4-2-4

 انجبة اخلبيض

 207 االطزُزبجبد ٔانزٕصٛبد 5

 207 االطزُزبجبد 5-1

 208 انزٕصٛبد 5-2

 ادلصبدر ٔادلالدك                    

 222-210 ٔاالجُجٛخ ادلصبدر انؼزثٛخ 

 222-210 االجُجٛخ انؼزثٛخ ٔادلصبدر ادلصبدر 

 271-224 ادلالدك 

 a-f يهخص االعزٔدخ ثبنهغخ االَكهٛشٚخ 

 ثجذ اجلـــــــذأل            

 انصفذخ اجلذأل رلى اجلذٔل

 90  ادلرتاثغخٚجني االخزالف ٔاالرفبق ثني انذراطخ احلبنٛخ ٔانذراطبد  1

 94 رفبصٛم ػُٛخ انجذث 2

 96 انُظجخ ادلئٕٚخ الرفبق اخلرباء ػهٗ جمبالد يمٛبص أمنبط انشخصٛخ 3

  97 ادلمٛبص ٔأٔساٌ انفمزاد ثذائم اجبثبد 4
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 99 (A-B)َظت ارفبق اخلرباء ػهٗ فمزاد يمٛبص امنبط انشخصٛخ  5

 101 (A-Bلٛى يزثغ كب٘ نفمزاد يمٛبص أمنبط انشخصٛخ ) 6

 104 انُظجخ ادلئٕٚخ الرفبق اخلرباء نهًٓبراد االطبطٛخ نهؼجخ ادلالكًخ 7

 113 كًخ لٛذ انجذثادلٓبراد االطبطٛخ ثبدلال ركبفؤ انؼُٛخ يف 8

رمظًٛبد انشيٍ انكهٙ نهًُٓج انزؼهًٛٙ ٔانُظت ادلئٕٚخ أللظبو  9
 115 انٕدذح انزؼهًٛٛخ

10 
خ االطزؼذاد ، انهكًخ انٛظبرٚخ ػزض َزبئج اخزجبر يٓبراد ٔلف

انًُٛٛٛخ ، انذفبع ، انمجهٙ ٔانجؼذ٘ نهًجًٕػخ انضبثغخ  انهكًخ،
 Aٔنهًُظ 

120 

11 

 Tالحنزافبد ادلؼٛبرٚخ نهفزٔق ٔلٛى لٛى فزق االٔطبط احلظبثٛخ ٔا
احملظٕثخ ٔاجلذٔنٛخ  ٔدالنخ انفزٔق ثني االخزجبرٍٚ انمجهٙ ٔانجؼذ٘ 
نهًٓبراد ، ٔلفخ االطزؼذاد ، انهكًخ انٛظبرٚخ ، انهكًخ انًُٛٛخ ، 

 ٔاجملًٕػخ انضبثغخ Aانذفبع ٔنهًُظ 

121 

12 
ػزض َزبئج اخزجبر يٓبراد انهكًخ انٛظبرٚخ نهزأص  ، انهكًخ 

، انهكًخ انًُٛٛٛخ نهزأص، انهكًخ انًُٛٛٛخ جغٍ انٛظبرٚخ نه
 A، انمجهٙ ٔانجؼذ٘ نهًجًٕػخ انضبثغخ ٔنهًُظ جغٍنه

123 

13 

 Tلٛى فزق االٔطبط احلظبثٛخ ٔاالحنزافبد ادلؼٛبرٚخ نهفزٔق ٔلٛى 
احملظٕثخ ٔاجلذٔنٛخ  ٔدالنخ انفزٔق ثني االخزجبرٍٚ انمجهٙ ٔانجؼذ٘ 

،  جغٍبرٚخ نهزأص ، انهكًخ انٛظبرٚخ نهنهًٓبراد ، انهكًخ انٛظ
 Aٔنهًُظ  جغٍانهكًخ انًُٛٛخ نهزأص ، انهكًخ انًُٛٛٛخ نه

 ٔاجملًٕػخ انضبثغخ

124 

14 
ػزض َزبئج اخزجبر يٓبراد ٔلفخ االطزؼذاد ، انهكًخ انٛظبرٚخ ، 
انهكًخ انًُٛٛٛخ ، انذفبع ، انمجهٙ ٔانجؼذ٘ نهًجًٕػخ انضبثغخ 

 Bٔنهًُظ 
126 
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15 

 Tٔطبط احلظبثٛخ ٔاالحنزافبد ادلؼٛبرٚخ نهفزٔق ٔلٛى لٛى فزق اال
احملظٕثخ ٔاجلذٔنٛخ  ٔدالنخ انفزٔق ثني االخزجبرٍٚ انمجهٙ ٔانجؼذ٘ 
نهًٓبراد ، ٔلفخ االطزؼذاد ، انهكًخ انٛظبرٚخ ، انهكًخ انًُٛٛخ ، 

 ٔاجملًٕػخ انضبثغخ Bانذفبع ٔنهًُظ 

127 

16 
نهزأص  ، انهكًخ  ػزض َزبئج اخزجبر يٓبراد انهكًخ انٛظبرٚخ

 جغٍ، انهكًخ انًُٛٛٛخ نهزأص، انهكًخ انًُٛٛٛخ نه جغٍانٛظبرٚخ نه
 B، انمجهٙ ٔانجؼذ٘ نهًجًٕػخ انضبثغخ ٔنهًُظ 

129 

17 

 Tلٛى فزق االٔطبط احلظبثٛخ ٔاالحنزافبد ادلؼٛبرٚخ نهفزٔق ٔلٛى 
احملظٕثخ ٔاجلذٔنٛخ  ٔدالنخ انفزٔق ثني االخزجبرٍٚ انمجهٙ ٔانجؼذ٘ 

،  جغٍبراد ، انهكًخ انٛظبرٚخ نهزأص ، انهكًخ انٛظبرٚخ نهنهًٓ
 Bٔنهًُظ  جغٍانهكًخ انًُٛٛخ نهزأص ، انهكًخ انًُٛٛٛخ نه

 ٔاجملًٕػخ انضبثغخ

130 

18 
ػزض َزبئج اخزجبر يٓبراد ٔلفخ االطزؼذاد ، انهكًخ انٛظبرٚخ ، 
انهكًخ انًُٛٛٛخ ، انذفبع ، انمجهٙ ٔانجؼذ٘ نهًجًٕػخ انضبثغخ 

 AB ٔنهًُظ
132 

19 

 Tلٛى فزق االٔطبط احلظبثٛخ ٔاالحنزافبد ادلؼٛبرٚخ نهفزٔق ٔلٛى 
احملظٕثخ ٔاجلذٔنٛخ  ٔدالنخ انفزٔق ثني االخزجبرٍٚ انمجهٙ ٔانجؼذ٘ 
نهًٓبراد ، ٔلفخ االطزؼذاد ، انهكًخ انٛظبرٚخ ، انهكًخ انًُٛٛخ ، 

 ٔاجملًٕػخ انضبثغخ ABانذفبع ٔنهًُظ 

133 

20 
براد انهكًخ انٛظبرٚخ نهزأص  ، انهكًخ ػزض َزبئج اخزجبر يٓ

 جغٍ، انهكًخ انًُٛٛٛخ نهزأص، انهكًخ انًُٛٛٛخ نهجغٍانٛظبرٚخ نه
 AB، انمجهٙ ٔانجؼذ٘ نهًجًٕػخ انضبثغخ ٔنهًُظ 

135 

21 

 Tلٛى فزق االٔطبط احلظبثٛخ ٔاالحنزافبد ادلؼٛبرٚخ نهفزٔق ٔلٛى 
انمجهٙ ٔانجؼذ٘  احملظٕثخ ٔاجلذٔنٛخ  ٔدالنخ انفزٔق ثني االخزجبرٍٚ

، جغٍنهًٓبراد ، انهكًخ انٛظبرٚخ نهزأص ، انهكًخ انٛظبرٚخ نه
 ABٔنهًُظ  جغٍانهكًخ انًُٛٛخ نهزأص ، انهكًخ انًُٛٛٛخ نه

 ٔاجملًٕػخ انضبثغخ

136 

22 
ػزض َزبئج اخزجبر يٓبراد ٔلفخ االطزؼذاد ، انهكًخ انٛظبرٚخ ، 

جًٕػخ انزجزٚجٛخ  انًُٛٛٛخ ، انذفبع ، انمجهٙ ٔانجؼذ٘ نهً انهكًخ
 Aٔنهًُظ 

142 
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23 

 Tلٛى فزق االٔطبط احلظبثٛخ ٔاالحنزافبد ادلؼٛبرٚخ نهفزٔق ٔلٛى 
احملظٕثخ ٔاجلذٔنٛخ  ٔدالنخ انفزٔق ثني االخزجبرٍٚ انمجهٙ ٔانجؼذ٘ 
نهًٓبراد ، ٔلفخ االطزؼذاد ، انهكًخ انٛظبرٚخ ، انهكًخ انًُٛٛخ ، 

 ٔاجملًٕػخ انزجزٚجٛخ Aانذفبع ٔنهًُظ 

143 

24 

 

ػزض َزبئج اخزجبر يٓبراد انهكًخ انٛظبرٚخ نهزأص  ، انهكًخ 
 جغٍ، انهكًخ انًُٛٛٛخ نهزأص، انهكًخ انًُٛٛٛخ نهجغٍ انٛظبرٚخ نه

 A، انمجهٙ ٔانجؼذ٘ نهًجًٕػخ انزجزٚجٛخ  ٔنهًُظ 
145 

25 

 Tلٛى فزق االٔطبط احلظبثٛخ ٔاالحنزافبد ادلؼٛبرٚخ نهفزٔق ٔلٛى 
دالنخ انفزٔق ثني االخزجبرٍٚ انمجهٙ ٔانجؼذ٘ احملظٕثخ ٔاجلذٔنٛخ  ٔ

،  جغٍنهًٓبراد ، انهكًخ انٛظبرٚخ نهزأص ، انهكًخ انٛظبرٚخ نه
 Aٔنهًُظ جغٍ انهكًخ انًُٛٛخ نهزأص ، انهكًخ انًُٛٛٛخ نه

 ٔاجملًٕػخ انزجزٚجٛخ

146 

26 
ػزض َزبئج اخزجبر يٓبراد ٔلفخ االطزؼذاد ، انهكًخ انٛظبرٚخ ، 

، انذفبع ، انمجهٙ ٔانجؼذ٘ نهًجًٕػخ انزجزٚجٛخ  انهكًخ انًُٛٛٛخ 
 Bٔنهًُظ 

148 

27 

 Tلٛى فزق االٔطبط احلظبثٛخ ٔاالحنزافبد ادلؼٛبرٚخ نهفزٔق ٔلٛى 
احملظٕثخ ٔاجلذٔنٛخ  ٔدالنخ انفزٔق ثني االخزجبرٍٚ انمجهٙ ٔانجؼذ٘ 
نهًٓبراد ، ٔلفخ االطزؼذاد ، انهكًخ انٛظبرٚخ ، انهكًخ انًُٛٛخ ، 

 ٔاجملًٕػخ انزجزٚجٛخ Bنهًُظ انذفبع ٔ

149 

28 
ػزض َزبئج اخزجبر يٓبراد انهكًخ انٛظبرٚخ نهزأص  ، انهكًخ 

 جغٍ، انهكًخ انًُٛٛٛخ نهزأص، انهكًخ انًُٛٛٛخ نه جغٍانٛظبرٚخ نه
 B، انمجهٙ ٔانجؼذ٘ نهًجًٕػخ انزجزٚجٛخ  ٔنهًُظ 

151 

29 

 Tٔلٛى لٛى فزق االٔطبط احلظبثٛخ ٔاالحنزافبد ادلؼٛبرٚخ نهفزٔق 
احملظٕثخ ٔاجلذٔنٛخ  ٔدالنخ انفزٔق ثني االخزجبرٍٚ انمجهٙ ٔانجؼذ٘ 

،  جغٍنهًٓبراد ، انهكًخ انٛظبرٚخ نهزأص ، انهكًخ انٛظبرٚخ نه
 Bٔنهًُظ  جغٍانهكًخ انًُٛٛخ نهزأص ، انهكًخ انًُٛٛٛخ نه

 ٔاجملًٕػخ انزجزٚجٛخ

152 
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30 
انٛظبرٚخ ،  ػزض َزبئج اخزجبر يٓبراد ٔلفخ االطزؼذاد ، انهكًخ

انهكًخ انًُٛٛٛخ ، انذفبع ، انمجهٙ ٔانجؼذ٘ نهًجًٕػخ انزجزٚجٛخ  
 ABٔنهًُظ 

154 

31 

 Tلٛى فزق االٔطبط احلظبثٛخ ٔاالحنزافبد ادلؼٛبرٚخ نهفزٔق ٔلٛى 
احملظٕثخ ٔاجلذٔنٛخ  ٔدالنخ انفزٔق ثني االخزجبرٍٚ انمجهٙ ٔانجؼذ٘ 

خ ، انهكًخ انًُٛٛخ ، نهًٓبراد ، ٔلفخ االطزؼذاد ، انهكًخ انٛظبرٚ
 انزجزٚجٛخٔاجملًٕػخ  ABانذفبع ٔنهًُظ 

155 

32 
ػزض َزبئج اخزجبر يٓبراد انهكًخ انٛظبرٚخ نهزأص  ، انهكًخ 

، انهكًخ انًُٛٛٛخ نهزأص، انهكًخ انًُٛٛٛخ  جغٍانٛظبرٚخ نه
 AB، انمجهٙ ٔانجؼذ٘ نهًجًٕػخ انزجزٚجٛخ ٔنهًُظ جغٍنه

157 

33 

 Tٔاالحنزافبد ادلؼٛبرٚخ نهفزٔق ٔلٛى لٛى فزق االٔطبط احلظبثٛخ 
احملظٕثخ ٔاجلذٔنٛخ  ٔدالنخ انفزٔق ثني االخزجبرٍٚ انمجهٙ ٔانجؼذ٘ 

،  جغٍنهًٓبراد ، انهكًخ انٛظبرٚخ نهزأص ، انهكًخ انٛظبرٚخ نه
 ABٔنهًُظ جغٍ انهكًخ انًُٛٛخ نهزأص ، انهكًخ انًُٛٛٛخ نه

 انزجزٚجٛخٔاجملًٕػخ 

158 

34 
يف جمًٕػزٙ انجذث انزجزٚجٛخ ٔانضبثغخ  F رػزض َزبئج اخزجب

يف االخزجبراد انجؼذٚخ نهًٓبراد ٔلفخ االطزؼذاد ، انهكًخ انٛظبرٚخ 
 ، انهكًخ انًُٛٛٛخ ، انذفبع

167 

35 
دلؼزفخ لًٛخ ألم فزق يؼُٕ٘ ثني امنبط  L.S.D َزبئج اخزجبر لًٛخ

( يف جمًٕػزٙ انجذث انزجزٚجٛخ ٔانضبثغخ A-B-ABانشخصٛخ )
 ٔلفخ االطزؼذاديف يٓبرح 

169 

36 
دلؼزفخ لًٛخ ألم فزق يؼُٕ٘ ثني امنبط  L.S.D َزبئج اخزجبر لًٛخ

( يف جمًٕػزٙ انجذث انزجزٚجٛخ ٔانضبثغخ A-B-ABانشخصٛخ )
 يف يٓبرح انهكًخ ادلظزمًٛخ انٛظبرٚخ

172 

37 
دلؼزفخ لًٛخ ألم فزق يؼُٕ٘ ثني امنبط  L.S.D َزبئج اخزجبر لًٛخ

ٕػزٙ انجذث انزجزٚجٛخ ٔانضبثغخ ( يف جمA-B-ABًانشخصٛخ )
 يف يٓبرح انهكًخ ادلظزمًٛخ انًُٛٛٛخ

175 
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38 
دلؼزفخ لًٛخ ألم فزق يؼُٕ٘ ثني امنبط  L.S.D َزبئج اخزجبر لًٛخ

( يف جمًٕػزٙ انجذث انزجزٚجٛخ ٔانضبثغخ A-B-ABانشخصٛخ )
 يف يٓبرح انذفبع

178 

39 
غخ يف جمًٕػزٙ انجذث انزجزٚجٛخ ٔانضبث F رػزض َزبئج اخزجب

يف االخزجبراد انجؼذٚخ نهًٓبراد ، انهكًخ انٛظبرٚخ نهزأص ، انهكًخ 
 جغٍ،انهكًخ انًُٛٛٛخ نهزأص ، انهكًخ انًُٛٛٛخ نهجغٍانٛظبرٚخ  نه

188 

40 
دلؼزفخ لًٛخ ألم فزق يؼُٕ٘ ثني امنبط  L.S.D َزبئج اخزجبر لًٛخ

( يف جمًٕػزٙ انجذث انزجزٚجٛخ ٔانضبثغخ A-B-ABانشخصٛخ )
 انهكًخ ادلظزمًٛخ انٛظبرٚخ نهزأصيف يٓبرح 

190 

41 
دلؼزفخ لًٛخ ألم فزق يؼُٕ٘ ثني امنبط  L.S.D َزبئج اخزجبر لًٛخ

( يف جمًٕػزٙ انجذث انزجزٚجٛخ ٔانضبثغخ A-B-ABانشخصٛخ )
 جغٍيف يٓبرح انهكًخ ادلظزمًٛخ انٛظبرٚخ نه

193 

42 
دلؼزفخ لًٛخ ألم فزق يؼُٕ٘ ثني امنبط  L.S.D َزبئج اخزجبر لًٛخ

( يف جمًٕػزٙ انجذث انزجزٚجٛخ ٔانضبثغخ A-B-ABانشخصٛخ )
 جغٍيف يٓبرح انهكًخ ادلظزمًٛخ انًُٛٛٛخ نه

196 

 

 انصفذخ األكشكبلثجذ  رلى انشكم

 77 انهكًبد ادلظزمًٛخ انٛظبرٚخ ٔانًُٛٛٛخ 1

 81 انكًبد انصبػذح انٛظبرٚخ ٔانًُٛٛٛخ 2

 85 انهكى ادلضبد 3

 93 بدثانزصًٛى انزجزٚجٙ انذ٘ رجُبِ انج 4

ٔاجملًٕػخ انضبثغخ نهًٓبراد  Aاالخزجبراد انمجهٛخ ٔانجؼذٚخ نهًُظ  5
 ٔلفخ االطزؼذاد ، انهكًخ انٛظبرٚخ ، انهكًخ انًُٛٛٛخ ، انذفبع

122 
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ٔاجملًٕػخ انضبثغخ  Aاالخزجبراد انمجهٛخ ٔانجؼذٚخ نهًُظ  6
،  جغٍنهًٓبراد ، انهكًخ انٛظبرٚخ نهزأص ، انهكًخ انٛظبرٚخ نه

 جغٍنًُٛٛٛخ نهزأص ،انهكًخ انًُٛٛٛخ نهانهكًخ ا

125 

 

 ٔاجملًٕػخ انضبثغخ Bاالخزجبراد انمجهٛخ ٔانجؼذٚخ نهًُظ  7
نهًٓبراد ٔلفخ االطزؼذاد ، انهكًخ انٛظبرٚخ ، انهكًخ انًُٛٛٛخ ، 

 انذفبع

128 

 ٔاجملًٕػخ انضبثغخ Bاالخزجبراد انمجهٛخ ٔانجؼذٚخ نهًُظ  8
،  جغٍانهكًخ انٛظبرٚخ نه نهًٓبراد ، انهكًخ انٛظبرٚخ نهزأص ،

 جغٍانهكًخ انًُٛٛٛخ نهزأص ،انهكًخ انًُٛٛٛخ نه

131 

 

9 

 ٔاجملًٕػخ انضبثغخ ABاالخزجبراد انمجهٛخ ٔانجؼذٚخ نهًُظ 
نهًٓبراد ٔلفخ االطزؼذاد ، انهكًخ انٛظبرٚخ ، انهكًخ انًُٛٛٛخ ، 

 انذفبع

134 

غخ ٔاجملًٕػخ انضبث ABاالخزجبراد انمجهٛخ ٔانجؼذٚخ نهًُظ  10
،  جغٍنهًٓبراد ، انهكًخ انٛظبرٚخ نهزأص ، انهكًخ انٛظبرٚخ نه
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  ABؼذيت نهًجًىػت انتجريبيت  ونهنًظانمبهيت وانب بغنانهكًت انيًينيت نهرأش ، انهكًت انيًينيت  نه

االضتؼذاد،انهكًتانيطاريت،انهكًت ؼذيت نهًهاراث ولفت ينالشت نتائج االختباراث ادلهاريت انمبهيت وانب4-1-3
انيًينيت ،انهكًت انيًينيت نهرأش ،انهكًت بغنانيًينيت ،انذفاع ،انهكًت انيطاريت  نهرأش ،انهكًت انيطاريت نه

                                                                               A-B-ABونهًجًىػت انتجريبيت ونألمناط انشخصيت  بغننه
  ػرض نتائج االختباراث ادلهاريت انبؼذيت انبؼذيت  وحتهيهها وينالشتها4-2
  ػرض  نتائج االختباراث ادلهاريت انبؼذيت وحتهيهها 4-2-1
انتجريبيت وانضابغت يف االختباراث انبؼذيت دلهاراث ػرض نتائج االختباراث انبؼذيت جملًىػتي انبذث  4-2-1-1

 االضتؼذاد   ،انهكًت انيطاريت،انهكًت انيًينيت ،انذفاع(وحتهيهها )ولفت
وحتهيهها دلهارة ولفت االضتؼذاد  (A-B- AB)بني أمناط انشخصيت .( L. S. D)و (  F) ػرض نتائج اختبار  4-2-1-2

 وجملًىػتي انبذث انتجريبيت وانضابغت.



 

 

وحتهيهها دلهارة انهكًت ( A-B- AB)شخصيت بني أمناط ان .(L. S. D)و  ( F) ػرض نتائج اختبار  4-2-1-3
  انيطاريت وجملًىػتي انبذث انتجريبيت وانضابغت.

وحتهيهها دلهارة انهكًت ( A-B- AB)بني أمناط انشخصيت  .(L. S. D)و (  F) ػرض نتائج اختبار  4-2-1-4
  .انيًينيت وجملًىػتي انبذث انتجريبيت وانضابغت

وحتهيهها دلهارة انذفاع ( A-B- AB)بني أمناط انشخصيت  .(L. S. D) و ( F) ػرض نتائج اختبار 4-2-1-5
       وجملًىػتي انبذث انتجريبيت وانضابغت.

   ينالشت نتائج االختباراث ادلهاريت انبؼذيت 4-2-3
انتجريبيت وانضابغت يف االختباراث انبؼذيت دلهاراث ػرض نتائج االختباراث انبؼذيت جملًىػتي انبذث  4-2-1-6
 (بغن،انهكًت انيًينيت نه بغننهراش، انهكًت انيطاريت نههكًت انيطاريت ان)
وحتهيهها دلهارة انهكًت انيطاريت ( A-B- AB)بني أمناط انشخصيت  .(L. S. D)و  ( F) ػرض نتائج اختبار 4-2-1-7

  نهرأش وجملًىػتي انبذث انتجريبيت  وانضابغت.
وحتهيهها دلهارة انهكًت  (A-B- AB)بني أمناط انشخصيت  .(L. S. D)و  ( F) ػرض نتائج اختبار 4-2-1-8

 وجملًىػتي انبذث انتجريبيت وانضابغت.بغن انيطاريت نه
وحتهيهها دلهارة انهكًت ( A-B- AB)بني أمناط انشخصيت  .(L. S. D)و  ( F) ػرض نتائج اختبار 4-2-1-9

 وجملًىػتي انبذث انتجريبيت وانضابغت. بغنانيًينيت نه
 .ينالشت نتائج االختباراث ادلهاريت انبؼذيت4-2-4 
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 الباب األول

 التعريف بالبحث  -1
  -املقدمة وأهمية البحث : 1-1

وعصر المعموماتية ، ويتميز بالتغيرات السريعة  قنيةيعد العصر الذي نعيش فيو عصر العمم والت 
، كما يتميز باالنفجار السكاني ، مما نتج  قنيةوالتطورات اليائمة في المعرفة العممية والتطبيقات الت

عنو أعداد كبيرة من المتعممين ، األمر الذي جعل العممية التعميمية تواجو قضايا ميمة في 
وقد ازدادت عمميات  ستخدام التقنيات التربوية عمى افضل وجوطميعتيا تطوير طرائق التعمم ، وا

التطوير بصورة ممحوظة في السنوات األخيرة ، والتغيرات الشاممة التي حدثت في العصر الحديث 
التعمم إلى إعادة النظر بصورة جذرية في و بفضل التقدم العممي دفعت القائمين عمى عممية التعميم 

القائمين عمى  بيؤالءالتعميم قنية ىدافيا وطرائقيا ووسائميا ، لذا اقتضت تالمناىج  التعميمية وفي أ
 عممية التعميم والتعمم النظر في طرائق التعمم التي تعمل عمى تحقيق األىداف التعميمية المنشودة.

 ،ومميزاتو ويعتمد التعميم والتعمم عمى عوامل كثيرة ومتنوعة منيا ما يتعمق بطبيعة المتعمم وصفاتو
) فردية أو ،ومنيا ما يتعمق بأساليب ووسائل التعمم ، ومنيا ما يتعمق بصنف الميارة ونوع الفعالية 

الحديثة في التعمم ، قنية جماعية ( وباستخدام الوسائل التعميمية المساعدة ، واستخدام وسائل الت
لمميارات الحركية ومن خالل تنظيم أساليب التمارين التطبيقية واعتماد التصنيف العممي الصحيح 

وكيفية تعمميا بالطرائق التعميمية المناسبة لألخذ بيد المبتدئ أو الناشئ لموصول إلى درجة إتقان 
  الميارات في األلعاب الرياضية  

تم وضع برنامج عممي مقنن تالبد أن  ناتفالوحدة التعميمية التي تحتوي عمى عدد من التمري
وطرق تنفيذىا وتكراراتيا وأوقات العمل والراحة  اتالتمرينلتطبيقيا وممارستيا من حيث تسمسل 

يتم استخداميا بشكل رتيب  ال فييا ، لكي يمارسيا الطمبة بدافعية ونشاط اكثر مما ىو عميو ، وان
إذ أن األسموب العممي الحديث الذي ينادي بو  بحيث يبعث الممل والضجر في نفوس الطمبة.

دريس ىو الدعوة إلى التنويع في األساليب والطرائق  التعميمية خبراء التعمم الحركي وطرائق الت
 ية سوالتدري
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عبارة  وقد قام الباحث بأجراء التداخل بين ىذه األساليب لمخروج بأساليب جديدة إذ أن التداخل ىو
عن اندماج في أسموبين أو اكثر من أساليب التمرين بحيث تظير عمى شكل أسموب واحد ىدفو 

وجدولة الممارسة واحدة من ىذه الوسائل التي القت االىتمام من  تحقيق افضل تعمم الوصول إلى
يسيم بشكل إيجابي في تحقيق التنوع في التمارين المستخدمة  ألنوقبل المعنيين بالعممية التعميمية 

ففضاًل عن الطرائق الخاصة بالتعمم وىي  ” وأساليب تنفيذىا فضاًل عن تسييل عممية التعمم
ية والكمية والمختمطة ، فقد برزت أساليب تعميمية جديدة تطبق داخل التمرين لغرض تطوير الجزئ

التعمم وتحسين األداء ، ومن ضمنيا األسموب المتسمسل والعشوائي ، والموزع والمكثف ، وغيرىا 
 (1)“ من األساليب 

أعداد بعض آذ أن الميارات ىي األساس لتعمم أي لعبة وصار من الضروري التفكير في    
التمرينات المقترحة لتعمم بعض الميارات الحركية واألساسية بالمالكمة وألعداد ىذه التمرينات يجب 
أتباع األسس العممية الصحيحة في تعمم تمك الميارات وذلك بتوجيو االىتمام الكمي إلى مراحل 

االبتداء بالسيل تعميم الميارات الحركية األساسية ألتباع خطوات التعميم الصحيحة من حيث 
أن التدريج في األداء يكون من السيل إلى  أذوالتدرج إلى الصعب مما يسيل عمميو األداء 

الصعب وبناء كل تدريب عمى التدريب السابق لو وان يتذكر المدرس أن تدريس الميارات الحركية 
عمى العينة ولكي نعمل عمى توظيف ىذه التمرينات وتطبيقيا  الصحيحة يعني اكتساب الخبرات.

المتسمسل فاجأت طريقة الدمج المكثف التي وظفت المواصفات االيجابية في أسموب الجدولة )
(، ومداخمتيا في طريقة واحدة ،تعمل عمى زيادة تعمم الميارة من خالل الممارسة  والعشوائي

في  وتحديد مقدار الراحة وتنظيمو خالل الوحدات التعميمية كون تنظيم الوقت أحد العوامل الميمة
العممية التعميمية ففي طريقة الدمج المكثف ال يتخمل الذىن الفحص لمتعمم فترات راحة بين 

أثناء االنتقال بين التكرارات وان ىذه الطريقة تسمح،  في ت ولكن توجد توقفات بسيطةالمحاوال
لمتعمم من االنتقال بين الميارات ،ويستعمل طرق متعدد في المعالجة ،األمر الذي يؤدي إلى ترميز 

وجو المعمومات وتميزىا في أثناء األداء الميارة أو الميارات المتعممة مما يعطي الفرصة لمعرفة أ
التشابو واالختالف بين تمك الميارات وكذلك يسيم في دافعية المتعممين نحو أداء التمارين بحماس 

 ،وأبعاد عامل الممل لغرض الوصول إلى

                                                           
(1)

استخذام اسلىب التعلن الوكثف  والوىزع علً هستىي االداء والتطىر في فعالية  الىثة الطىيل واالحتفاظ تها ،رسالة هاجستير ،غير  نغن حاتن الطائي؛أثر 

02،ص0222هنشىرة ،كلية الترتية الرياضية جاهعة تغذاد،  
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التذي  شخصذية الرياضذيالتعمم المؤثر الذذي يحقذق التقذدم والتطذور واىذتم عمذم الذنفس الرياضذي بدراسذة 
اعدة الرياضذذي لموصذذول إلذذى أحسذذن أداء مثذذالي ضذذمن تذذؤثر عمذذى تعمذذم الميذذارات الحركيذذة وعمذذى مسذذ

إمكانياتذذو الجسذذمية والنفسذذية ويكذذاد موضذذوع الشخصذذية والذذذي أحتذذل أىميذذة خاصذذة فذذي عمذذم الذذنفس فذذي 
يقذذذوم عمذذذى التفكيذذذر النظذذذري والتذذذأممي وينطبذذذق ىذذذذا القذذذول بصذذذوره واضذذذحة عمذذذى مصذذذطمح أنمذذذاط  أنذذذو

في تاريخ عمذم الذنفس فكذرة األنمذاط فذي محاولذة كبير لذلك فقد ظيرت  باىتمامالشخصية الذي يحظى 
لتصذذنيف الرياضذذيين الذذى عذذدد مذذن االنمذذاط وكذذل نمذذط يتخذذذ سذذمة لذذو مذذن السذذمات البذذارزة المفذذروض 

وان اليذذدف العذذام مذذن دراسذذة االنمذذاط الشخصذذية ىذذو التوصذذل الذذى  وجودىذذا فذذي أصذذحاب ىذذذا الذذنمط .
األمذر  فال يختمذنسذان آذ أمكذن ذلذك ، فميذذا نتائج دقيقة تعطي الفرص واإلمكانيات لتفسير سذموك اإل

كثيذذرا عنذذد الدراسذذة شخصذذية الرياضذذي التذذي يمكذذن تحديذذدىا مذذن خذذالل االنمذذاط الشخصذذية فذذي االداء 
الرياضذذذي ،واكذذذدت اغمذذذب الدراسذذذات ان الجوانذذذب النفسذذذية والمياريذذذة والبدنيذذذة تجتمذذذع معذذذا وخصوصذذذا  

انذب لذذا تعذد األنمذاط الشخصذية ذات تذأثير عمذى الشخصية والذي يعد العامل الميم في ربط ىذذه الجو 
نيذذا ذات قيمذذة تطبيقيذذة وخاصذذة بالنسذذبة لممذذدربين والمعنيذذين بتطذذوير االداء الرياضذذي حيذذث  الرياضذذة واه
تسيم في معرفة العوامل الباقية المؤثرة في االداء ومن ثم يمكذن االىتمذام بذو سذواء فذي عمميذة االنتقذاء 

تدريبيذذذذة او وحذذذذدات تعميميذذذذة . ويذذذذري بعذذذذض البذذذذاحثين فذذذذي مجذذذذال الرياضذذذذيين او عنذذذذد تطذذذذوير بذذذذرامج 
الشخصية بالمجال الرياضي ان التفوق في رياضة معينة مرىون الى حد كبير بمدي مالئمذة السذمات 
الشخصذذذية لمفذذذرد بطبيعذذذة المتطمبذذذات والخصذذذائص المميذذذزة لنذذذوع الرياضذذذة وبالتذذذالي يمكذذذن تحديذذذد نمذذذط 

والالعذذب والتعذذرف عمذذى نقذذاط القذذوة والضذذعف لديذذة ومذذن ثذذم تقويميذذا بمذذا يتناسذذب مذذع تمذذك  الشخصذذية
آذ تذم  ؛ومذن ىنذا تكمذن أىميذة البحذث مذن خذالل اسذتخدام المتغيذرات البحذثالمعبة لتحقيق أفضل أداء 

فذذذي تعمذذذم بعذذذذض  (A-B-AB)نمذذذاط الشخصذذذيةألبأسذذذموب الذذذدمج المكثذذذذف  المقترحذذذة أعذذذداد تمرينذذذات
سية بالمالكمة والستخداميا في ضرورة أفرزاىذا وفذق أنمذاط الشخصذية لكذي يسذاعد فذي الميارات األسا

                                                                          عممية تعمم الميارات األساسية بالمالكمة.
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  -مشكلة البحث: 1-2

من خالل خبرة الباحث المتواضعة كونو تدريسي في كمية التربية الرياضية ومن خالل     
المتكررة في سير عممية تعميم الميارات األساسية وجد أن ىناك صعوبة تعمم الطالب  تطبيقاتو

 ا"وتدني ا"ليذه الميارات وذلك لوجود نوع ما من الصعوبة في أداء ىذه الميارات كما الحظ تراجع
المستوي المياري ليذه المعبة لدي الطالب في ضوء نتائج االمتحانات العممية األولية  في

الدمج والنيائية ضمن المنيج الدراسي لذا أرتأي الباحث االستعانة بأحد أساليب جدولة التمرين )
ومن ىنا ( وتوظيف التمرينات المقترحة من قبل الباحث وفقا" لألنماط الشخصية لمطمبة المكثف

بأسموب  المقترحة آذ تم أعداد تمرينات ؛من أىمية البحث من خالل استخدام المتغيرات البحثتك
في تعمم بعض الميارات األساسية بالمالكمة  (A-B-AB)نماط الشخصيةألالدمج المكثف 

والستخداميا في ضرورة أفرزاىا وفق أنماط الشخصية لكي يساعد في عممية تعمم الميارات 
لما يحتويان من عناصر ومفردات ىذه النظرية لما تخص لعبة  كبالمالكمة. وذلاألساسية 
الباحث دراسة المشكمة واالبتعاد عن الطرق المألوفة والمطروقة سابقا في تعمم لذلك أراد المالكمة 

 الميارات األساسية لممالكمة.

 -داف البحث:أه 1-3
 بالمالكمة .أعداد تمرينات مقترحة في تعمم بعض الميارات األساسية   .1
  لدي أفراد عينة البحث وتصنيفيم وفقا" لذلك. (A-B-AB)نماط الشخصيةأتعرف  .2
في (A-B-AB)(األنماط الشخصية  الدمج المكثفتعرف تأثير التمرينات المقترحة بأسموب ) .3

 .تعمم بعض الميارات األساسية بالمالكمة
 -فروض البحث: 1-4

الميارات األساسية  بعض توجد فروق معنوية بين االختبارين القبمي والبعدي في تعمم . 1
 بالمالكمة قيد البحث لممجموعتين الضابطة والتجريبية ولصالح االختبار البعدي.

الميارات األساسية بالمالكمة قيد بعض توجد فروق معنوية بين االختبارين البعديين في تعمم .2
 الضابطة والتجريبية ولصالح المجموعة التجريبية. البحث  لممجموعتين

 (A-B-AB)الشخصية لألنماطالميارات األساسية بالمالكمة  بعض توجد فروق معنوية في تعمم.3
 .Aولصالح 
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 -:جماالت البحث 1-5
 جامعة ديالى /كمية التربية الرياضية /طالب المرحمة الثانية. :المجال البشري 1-5-1

 4/3102/  1 الى  2111 /  12/  13من  :ألزمانيالمجال  1-5-2

 ديالى /كمية التربية الرياضية/ قاعة المالكمة ةجامع :المكانيالمجال  1-5-3

  -:حتديد املصطلحات 1-6
 ىي جزء من منيج الوحدة التعميمية والتدريبية الغرض منيا الوصول  التمرينات المقترحة"

تعميم الميارات بالفرد ألعمى مستوي ممكن من األداء الرياضي ،فمن خاللو نستطيع 
 .(1)والحركية" االساسية

 اسموب يدمج بين التمرين المتسمسل والعشوائي من خالل التقدم  " ىو أسموب الدمج
 .(2)التمرين المتسمسل إلى أسموب التمرين العشوائي"التدريجي من أسموب 

 بشكل متسمسل وعشوائي  ات"األسموب الذي يتم فيو أداء التمرين أسموب الدمج المكثف
لى تكرارات التمرين ا،بمعنى أنو يتم أداء تكرارات التمرين األول لمميارة األولى ،ثم االنتقال 

تكرارات التمرين الثاني  ثماألول لمميارة الثالثة ، األول لمميارة الثانية ،ثم تكرارات التمرين
وىكذا  وال توجد أوقات راحة بين  لمميارة الثالثةلمميارة الثانية ،ثم تكرارات التمرين الثالث 

(،ولكن توجد أوقات توقف بين  وحسب صعوبة المهارةالتكرارات داخل التمرين الواحد)
 .(3)تمرين وأخر"

 
الشخصية واختمفت باختالف األطر النظرية التي أعتمدها تعددت تعريفات  الشخصية 

 عمماء النفس الرياضي ومنها .

                                                           
سالة ماجستير، كمية التربية الرياضية ،جامعة رافد عمي داود؛ تأثيرا لتمرين المتغير في تطوير ميارة التيديف بالقفز لكرة السمة:)ر  (1)

. 6(ص2114بابل ،  

  (2)Schmidt, Arichord,craiyA.wrisbery.Motor Learning and performance opcit, 2111,p216                
بكرة القدم  والميارينوفل فاضل رشيد ؛أثر أاستخدام بعض أساليب جدولة الممارسة في التحصيل المعرفي والبدني  (3)

.    22-21،ص 2114،أطروحة دكتوراه جامعة الموصل ،  
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 الشخصية ىي ذلك التنظيم الثابت والدائم إلى حد ما لطباع الفرد ومزاجو   تعريف أيزنك
 (1)وتكوينو العضمي والجسمي الذي يحدد أساليب توافقو مع بيئتو بشكل معين

 ىو فئة من الناس ليم طبيعة خاصة تجعل كل فرد   نيفعرفه ماكوي  أما نمط الشخصية
في ىذه الفئة يشبو بشكل ما غيره في الفئة نفسيا وتفرق بينو وبين غيره من اإلفراد في 

 .(2)فئة أخري
  أما نمطA نمط من السموك يتصف صاحبو بنزعة تنافسية  فعرفه روزن مان وآخرين

متعددة األوجو يسعى إلى  االنجاز ولديو أحساس بنفاذ الصبر ومرور الوقت سريعا 
" وتميل عضالت وجيو إلى التوتر عندما اأو غاضبويستثار بسيولة  ويكون عدائيا 

 .(3)يتحدث
   أما نمطB حيث يتسم بالشعور باألمان والدرجة  فيدرن مان يوسف حمة صالح عن

دون الشعور من الكافية من تقدير الذات والتسامح وتقبل النقد وبالقدرة عمى االسترخاء 
 .(4)بالذنب من دون إحباط 

  أما نمطABحيث إنيا نظرية شاممة تناولت أبعاد الشخصية فعرفه فريدمان وروزمان. 
وأكثرىا استعمااًل في مجال القياس  وأشيرىا السموكية األنماطوم من احدث يفيي ال

النفسي. كذلك ارتباط ىذه النظرية بالحاضر الذي نشيد لو تنافسًا وتعقيدًا وضغوطًا 
اي انو نمط معتدل  خمق ىذا النوع من الشخصية. إلىنفسية ال حصر ليا، مما يؤدي 

 (5)ية.( وخميط من النمطين في الفعاليات الرياضية الفردية والفرقA-Bمن )

                                                           
(1) Chan, David (1991): Cognitive Misfit of Problem-solving Style at Work: A Facet of Person-

Organization Fit.Vol.16, No.3.Dec.pp.191-022.Organizational Behavior and Human Decision. 

 

 )2( سعد جالل؛ المرجع في عمم النفس ، )دار المعارف ، مصر ،1774 (ص515 .
)3( قاسم حسين صالح ؛ التفكير االضطهادي وعالقته بأبعاد الشخصية ؛)أطروحة دكتوراه، كمية اآلداب، جامعة بغداد( 

. 45ص، 2116  
)4( يوسف حمو صالح مصطفى ؛ خصائص سموك النمط)( لدى تدريسيي جامعة صالح الدين ، )مجمة زانكو ، العدد 7 

.142(ص  
(5) Cooper,C.(1969): AreType A,s.Prone to heart all acts? The psychologist January.  
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 انباب انثاَي
 انذراساث انُظريت وانذراساث ادلشابهت: -2
 -انذراساث انُظريت : 2-1
 -يفهىو انتًريٍ: 2-1-1

تعتبػػػػر ريتار أػػػػكل الػػػػت يلػػػػؿ ريأرلػػػػكل رير كحػػػػ ي ضاةكةػػػػك يلػػػػؿ ريأػػػػضرأ  رير كحػػػػ ي      
ضاظهػػػرر اػػػف اظػػػكةر ريعاو ػػػي ريتربض ػػػي يػػػ  رياخةةػػػكل رير كحػػػ ي ريا تو ػػػي ض ةا تهػػػك لاػػػكد  

ةػػػ ي بلو ػػػكل ريترب ػػػي رير كحػػػ ي ديػػػت ريعد ػػػد اػػػف ريات للػػػ ف ي هػػػك يتةتاػػػكـ ب ةػػػكي   اةك
ضطػػػرؽ تدر ةػػػهك ضبكيابػػػكد  ر ةكةػػػ ي يػػػ  تعو اهػػػك  ةػػػهكاهك ريابك ػػػر يػػػ   او ػػػي ر  ػػػدرد 
رير كح  " ض اثؿ ريتار ف ريبدأ  رياظهر ر ةكة  يألأ ػطي ريأرل ػي ب ػلؿ  ػكـ ضر أ ػطي 

ضر ي يا توؼ ايضرف رير كحي  وى ر ػتتؼ ا ػلكيهك ري أ ػي رير كح ي ب لؿ  كص ،يه  حر 
(رياتقػػدـ لءػػز  التكنولوجيرر  عصرر ضقػػد ظهػػرل اةا ػػي ريأرلػػي ي أةػػكف يػػ  ريعلػػر ريأػػد   

اةكةػػػ  يتعػػػض ض ريػػػأقص ريػػػدر ـ ضرياتزر ػػػد يػػػ  ريأرلػػػي ر أةػػػكأ ي ريأكتءػػػي  ػػػف ةػػػذر ريتقػػػدـ 
 .                                     (1 ريعوا "

أ ػػػ  ر توػػػػؼ ريبػػػكأثضف ضريا لػػػػرضف ريعػػػكاوضف يػػػػ  ريضةػػػط رير كحػػػػ  ريعواػػػ  ريتطب قػػػػ     
ضر لكد ا  ي  ا هـض ريتار ف إال إفَّ ةذر رال تتؼ يف  أل   وى ر تتؼ ءضةري ضيلػف 
بضءهكل أظر ت ػص ت للػكل ر لػكد ا  ف اض رياػدرب ف ضم ػرةـ ياػأهـ اػف  أظػر يػ  اػف 

ض دي  ةأر ػػػػؾ يػػػػأإ(   ػػػػ ر إيػػػػى اف ريتاػػػػر ف  بػػػػكر   ػػػػف ريأكأ ػػػػي ري ةػػػػ ضيضء ي يكيعػػػػكيـ ريةػػػػ
"تار أكل اأظاي ضحعل ي لضف يهك تػ ث ررل  كلػي  وػى ريءةػـ اض ت ػاؿ ريػرقص ريأػد   

 .(2 اض ريتدر   ريأرل "
ي أظػر يهػك اػف ريأكأ ػي ريتربض ػي ي ػرل اف ريتار أػكل ةػ  ( 1991،أثي  محمر  صري ي ااك  
ريءةػػـ ضتأاػ  اقدرتػػ  ريأرل ػػي ريتػػ  تػػخدل ي ػػرض  ر ضحػكع ضريأرلػػكل ريبدأ ػػي ريتػػ  ت ػػلؿ"

تربضي يوضلضؿ إيى اأةف قدر  أرل ي االأي يػ  ر در  بكيأةػبي يوا ػدرف رير كحػ  ضرياهأػ  
 (3 ".ضريعاؿ ي  اءكالل ريأ ك  ريا تو ي

                                                           
(1)

 2112،(ٔانُشر عحنهطثا انذَٛا ٔفاء اإلسكُذرٚح دار)1غ،الثدنيح التوريناخ انعسٚس؛ عثذ ٔأدًذ انسٛذ أدًذ دًذ٘ 

 .22ص

                 8.p1281Wmc.broncompany publihers.  ,ed,rd
3،Physiology of ) Devries H.: 2(

exercise  

 انمصٕٖ انفرد ترذرٚة ٔعاللرًٓا انٓٛكهٛح نهععهح ٔاألَثرٔتٕيررٚح انفسٕٛنٕجٛح انًرغٛراخ تعط صثر٘؛ يذًذ أثٛر(  3)  

     .46ص ،1221 انرٚاظٛح، انررتٛح كهٛح تغذاد، جايعح دكرٕراِ، دحأغرٔ ٔانًرذركح،. انثاترح
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يتأظر ي  اف زضر ك اتعدد  إذ ترل اف ريتار ف "ضة وي يواتعي ضريررأػي  (2222ى ى إي اىيم)ااك   
 ي ضيتأق ؽ رالأءكز  أد رير كح  ف لاك رأ   قوؿ اف ريح ط ريضرقت  وى لكةػؿ ري ػرد أت ءػي ريأ ة

أءػكز ( افَّ ريتاػر ف ةػضSchmidt, 1999ض رل   (1  ا بك  ريأ ك  ري ضا ي"  اػؿ اعػ ف اض  "ادر  ضر 
 .(2  "ضرء  اع ف بلضر  اتلرر  ي رض تعوـ اهكر  التةبي بلضر  تكاي

يػػ ف ريتاػػر ف  بػػكر   ػػف  اءاض ػػي ر ضحػػكع ضريأرلػػكل ريبدأ ػػي ذرل  ومررو وجيررر نظرر  الي حررث  
ري رض ريتعو ا  ضريت  تهدؼ إيى ت ػل ؿ ضبأػك  ريءةػـ ضتأا ػي ا توػؼ قدررتػ   وػى اةػس  وا ػي 
ر كحػػػ ي بأتػػػي يوضلػػػضؿ بػػػكي رد إيػػػى اةػػػتضل يػػػ  تعوػػػـ رياهػػػكررل ريأرل ػػػي ضبكيتػػػكي  ر در  ر اثػػػؿ 

 يهك اف يدف ريبكأث ف ي  اءكؿ ريتعوـ ريأرل .يألدر  رياهكرل ضر يحؿ لاك  أظر 
 ياهيت انتًريُاث انبذَيت: 2-1-1-1
قػػػػكـ ريلث ػػػػر اػػػػف رياهتاػػػػ ف بكيترب ػػػػي رير كحػػػػ ي  كاػػػػي ضريتار أػػػػكل  كلػػػػي بضحػػػػت ريعد ػػػػد اػػػػف    

ب أهػػػػك ءا ػػػػت "يتار أػػػػكل يتأػػػػ  اأاػػػػد ربػػػػررة ـ رريتعر  ػػػػكل ريتػػػػ  تأػػػػدد اعأػػػػى ريتار أػػػػكل ي عػػػػرؼ 
 وتعرر  ،(3 ريثكبتػػياض وػى ر ءهػػز  ،يتػػ  تاػػكرس بػػدضف ادضرل ضبػػك دضرل ري دض ػػي ريتار أػكل ريبدأ ػػي ر

ضريأرلػكل ريبدأ ػي ريتػ  تهػدؼ يت ػل ؿ ضبأػك   ي وى زةررف ريتار أكل ب أهػك "اءاض ػي اػف ر ضحػكع
ريءةـ ضتأا ي ا توػؼ قدررتػ  ريأرل ػي يوضلػضؿ بػكي رد   وػى اةػتضل االػف اػف ر در  رير كحػ  

   (4).ضريضظ    رياهأ (
 (5) -:تمسيى انتًريُاث انبذَيت 2 -2-1-1
 أػػضؿ تقةػػ ـ ريتار أػػكل ريبدأ ػػي ،ضقػػد  حػػعل ةػػذى ريتقةػػ اكل إيػػى ر تبػػكررل رآلرر يقػػد ا توػػؼ   

 . كلي ،ضاف ةذى ريتقة اكل ري كلي
 -التمسين هن حيث التأثير الفسيىلىجي:اوال" 

                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                 

 ؾ،ريءاأػػػك ةػػػت يػػػ  ر ةكةػػ ي رياهػػػكررل بعػػػض تعوػػـ يػػػ  ضرياتػػػضزع رياتءاػػت ريتاػػػر ف ض اةػػػو تػػ ث ر رزضقػػػ   إبػػػررة ـ ةػػدل (1)
 .2222 رير كح ي، ريترب ي لو ي ب درد، ءكاعي دلتضررى، اطرضأي

)2) Schmiht, A. RICHARD and Lee، (1999), OP. Cit. P172-196. 
(3)

 22،(ص2112ار دَٛا انطثاعحٔانُشر،)يصر،انماْرج،د1:غتدريس التوريناخ طرقانسٛذ؛ فرذٙ أدًذ اتراْٛى  
(4)

 .256 ص ،1997 ريقكةر ، ريعرب ، ري لر درر ،الفنير والتم ين ت لمتم ين ت والعممير العممير األسس زةررف  ي وى 
(5)

 .33-22ص 2112، ساتكال وصدرال انعسٚس؛ عثذ ٔأدًذ انسٛذ أدًذ دًذ٘ 
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حػ ي اف ريتار أػكل ريبدأ ػي تأػد  تػ ث رر اثبتل ر بأك  ضريدررةػكل ريعوا ػي يػ  اءػكؿ ريترب ػي رير ك
ريا تو ػػػي ،ض الػػػف تقةػػػ ـ ريتار أػػػكل اػػػف أ ػػػ  ريتػػػ ث ر ضرءهزتػػػ  يةػػػ ضيضء ك  وػػػى ا حػػػك  ريءةػػػـ 

 :  ت ري ة ضيضء  إيى اك 

 رالةتر ك تار أكل  -
 تار أكل ر طكيي  ريارضأي( -
 تار أكل ريقض   -
 تار أكل رير كقي -
 تار أكل ريةر ي  -
 ريؽ ريعحو  ريعلب  تار أكل ريتض -

   -ثانيا" التمسين هن حيث الغرض والهدف :

 ريتار أكل ر ةكة ي ريعكاي . -أ
ةػػ  ريرل ػػز  ر ةكةػػ ي يػػ  ريترب ػػي رير كحػػ ي ضاأ ػػطتهك رياتعػػدد  ،ضتػػخدل ةػػذى ريتار أػػكل   

ريزاأ ػػي ريتػػ  تةػػت رقهك  رياػػد ب ػػلؿ اتلػػرر اػػت اءػػرر  ريتعػػد ؿ  و هػػك أ ػػ  لا ػػي تلرررةػػك ض 
ءػػػرر  ريتعػػػد تل رياأكةػػػبي  و هػػػك باػػػك  تأكةػػػ   فيحػػػت  ػػػ ريعاػػػؿ  وػػػى ز ػػػكد  لػػػعضبتهك ضر 

 -ضقدررل ضاةتضل ري رد رياتطضر ،ضتهدؼ ريتار أكل ر ةكة ي إيى تأق ؽ مرح ف ةاك:
 مرض بأك   . -1
 مرض أرل  تعو ا  . -2

   ريتار أكل ري رح ي .
 ج تار أكل رياةتضل .

   -سلىب:ثالثا" التمسين هن حيث األداج واأل

رياةػػػػػتضل (اػػػػػف ر در   –ري رحػػػػػ ي  –تقةػػػػػـ ريتار أػػػػػكل ب مررحػػػػػهك ريةػػػػػكبقي  ر ةكةػػػػػ ي   
 :  وىضرالةت درـ ضر ةوض  رياةت دـ 

 ريتار أكل ريأر   –ا 
 ريتار أكل بك دضرل - 
 .ريتار أكل بكةت درـ ر ءهز  –ج 
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 -:انتًريُاث انرياضيت  2-1-1-3

طض ر ريل كل ريبدأ ي اض رياهكررل ر ةكة ي، ضلذيؾ يتأا ي تةت دـ ريتار أكل رير كح ي يت   
ري بررل ري طط ي يت ب ف، ضتعد ريتار أكل ريضة وي ريت  أةعى بضةكطتهك إيى تطض ر ريتدر   

 يت ب ف ريت  ة  ريهدؼ ريأق ق  اف  او ي ريتدر   رير كح .
اقدرر ريتعوـ ضتطضر ر در ، أ   ض عد ريتار ف ريل ي ريت  تا ز ريضأد  ريتدر ب ي ض و    بأى    

اهكر  التةبي  ب أ  ادر  اض رأءكز  اؿ اض ضرء  اع ف بلضر  اتلرر  ي رض تعوـ" عرؼ ريتار ف 
بك ضحكع ضريأرلكل ريبدأ ي ريا تكر  "يتعبر  ف ريتار أكل  (2891،عطي ت)ااك  .(1) "بلضر  تكاي

بأك  ريءةـ ضتأا ي ا توؼ قدررت  ريأرل ي طبقك يوابكد  ضر ةس ريتربض ي ضريعوا ي ب رض ت ل ؿ ض 
 .(2) "يتأق ؽ اأةف اةتضل االف ي  ر در  رير كح  ضرياهأ  ضي  اءكالل ريأ ك  ريا تو ي

ضريضلضؿ بهك إيى ريتلت ؾ  ( "إف ريتار ف  خدي إيى تطض ر رياهكر 2221،وجيو محجوب ض ذلر 
 ط  ضتأد دى ض عاؿ  وى أقؿ رثر ريتعوـ ريلأ ح ضر ضتضاكت ل ي ي  ر در  ضريقدر   وى اعريي ري

إف اقدرر ريضقل ريذي  ح    رياتعوـ "( 2222شمت ض ح ؼ   .(3) "إيى اهكررل ا رل ا كبهي
ريتار أكل ةض ي س رياخثر ريضأ د ي  تطضر ريتعوـ يقط بؿ أض  ي ريتار ف ا حك  ق  ااكرةت 

 بذيضف ءهدر لب رر ضيةك كل   تؿ رياد  رياأدد ، أ   أءد اف رياتعوا ف ي  بعض ر أ كف
ـ   د  ي  تار ف م ر اخثر  ةب  يهـ ري  ؿ اض ر أبكط اض إف أضع رياهكر  ضتلأ  هك ال  ت

رياأ ط ريذي  خدل ي   يهذر  ء  اف  حت ريادرس اض ريادر  ي  ذةأ  إف  لضف اتقأك ضاثكبرر 
 .(4) "ضاأظاك يبأك  ة لؿ ريتار ف ضب ةوض  اخثر

ضأد  تدر ب ي اض تعو ا ي دضف  ضال ت وريتار أكل تعد ذ  ر  لؿ ادر  إذ ب ف  الي حث رلض 
يعت  تؿ رياأكيةي رير كح ي ةض إف ريت     اك  أدرةت دراهك، ضرف رالتءكى ريءد د ب ف 

يذيؾ البأل  ءري بةر ي يوت وص اضت  ر رتءكة  يء   يوت وص اف اقكضاي رياأكيس، 
اةتض كل رير كح ي ، إذ ت لؿ ر ةكس ي  درد ريبدأ  ريعكـ يوتار أكل اةا ي لب ر  بكيأةبي يو

 ضري كص ض أضرع ر أ طي رير كح ي ءا عهك ضبدضف رةتثأك .
                                                           

(1)
 .32ص( 1978 رياعكرؼ، درر ريقكةر ،  ال ي ضير لت ييرا في الح كي التعمم في   اس ت ضآ رضف   كطر رأاد 

(2)
 .23ص(1982رياعكرؼ، ريقكةر  درر   6ط ،لمين ت التم ين ت  طك   اأاد  ط كل 

(3)
 .167ص( 2221 يوأ ر، ر ضر ؿ درر  اكف،  التم يو وج ولر التعمم اأءض   ضء   

 
(4)

 Schmidt a.richard and craing a.wriberg .motor learning and performance. Human     kcnyics, 

2222.p.232. 
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( بػػػ ف ةأػػػكؾ ر تبػػػكررل ضتعو اػػػكل قبػػػؿ ريتاػػػر ف ضبعػػػدى، ضةػػػ  لاػػػك STALLING 1982ض خلػػػد 
 .(1)  ت 

 ريدريع ي يوتدر  . -1
 تعو اكل  ف ا لكأ ل ي ريأرلي. -2
 ح رياعوضاكل اةبقك قبؿ ريتار ف.إ ءكد ارلز يتلأ  -3
 رياةك د . -4
 ريتعو اكل ري  ض ي. -5
 ا كةد  ريأرلي. -6
 ترل   ريءةـ ضت ل و . -7
 ريتار ف ضريتع . -8
 ريتار ف تأل ظرضؼ ر ءهكد ريعلب . -9

 ريتضح ح يوأتك إ أضؿ ر ءهكد ريعلب  ضريةوضؾ ريأرل .-12
 اةدرؼ ريتار ف ضر در  ريأرل . -11
 ريتدر  .ريعتقي ب ف ريهدؼ ض  -12
 اقدرر ريتار ف. -13

 :(2 أَىاع انتًريُاث انرياضيت2-1-1-3-1
تعد ريتار أكل اةوضبك ر  ةك يتطض ر أكيي ريتعوـ يت   ضتأا ت  ، ض أتكج ريت ب ف ري ضـ    

يوضلضؿ إيى اةتضل ر در  رياهكرل ر اثؿ لكات" ضيتأض   اف ريتار أكل يتكا ف ريبأك  ريءةا  
ضريقدررل ريأرل ي رياأكةبي يأضع ر در  رياهكرل ضري طط  رياطوض  تأ  ذى  ر ةكة  اف ءهي،

 اف ءهي ا رل.
  -:فق  قسم حنفي مخت   التم ين ت طيق  ألى افي  إلى

 ريتار أكل ريبأك  ي ريعكاي. -1
 ريتار أكل ريبأك  ي ري كلي. -2
  تار أكل رياأكيةي.  -3

                                                           

186,P.1982, M.COMPAY,MOTOR LEARNING FROM THEORY TO PRACTICE)STALLING L.M 1( 
(2)

 .17ص( 1978 ريعرب ، ري لر درر ريقكةر ،  الق م ك ة ت  يب في العممير األسس ا تكر  أأ   
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 -:انتًريُاث اخلاصت 2-1-1-3-1-1
اػػػػف ريضةػػػػك ؿ رير  ةػػػػي ريتػػػػ  تعاػػػػؿ  وػػػػى تأا ػػػػي ضتطػػػػض ر ريلػػػػ كل ريبدأ ػػػػي ريتاػػػػكر ف ري كلػػػػي   

ضرياهكر ػػػي ري كلػػػي بػػػكيت ب ف، ضتعػػػد ةػػػذى ريتار أػػػكل حػػػرضر ي  أهػػػك تعاػػػؿ  وػػػى ريبأػػػك  ريابك ػػػر 
يواةػػػػػتضل رير كحػػػػػ  ريعػػػػػكي ، ض وػػػػػى تلكاػػػػػؿ ر در  رياهػػػػػكرل ضترق ػػػػػي ري هػػػػػـ ري ططػػػػػ  يت بػػػػػ ف، 

 كحػػػ ي ريتػػػ  تت ػػػكب  يػػػ  تلض أهػػػك اػػػف أ ػػػ  ترل ػػػ  ر در  يكيتاػػػكر ف ري كلػػػي ةػػػ  "ريأرلػػػكل رير 
 .(1  ريأرل  اف قض  ضةر ي"

اف ريتار أػػكل ري كلػػي "ةػػ  ريتار أػػكل ريتػػ  تهػػدؼ إيػػى  (1982،يحرري محمرر  صرر ل  ض ػػذلر    
تأا ػػي  أكلػػر ريو كقػػي ريبدأ ػػي ري كلػػي بكيأ ػػكطكل رير كحػػ ي ريا تو ػػي ضته  ػػي ريءةػػـ باػػك  تأكةػػ  

"ةػ   بػكر   ػف تاػكر ف بدأ ػي  (1984،والسر م ايي يسرطو يسري)ويع في   .(2  ضاتطوبكل ريأ كط"
"ضتقةػـ  .(3 " ػلؿ ريأرلػي رياهكر ػي ري رض اأهك تطض ر رياهكررل رير كحػ ي، يهػ  ءػرر  ذيػؾ ت  ػذ

  ريتاكر ف ري كلي اف أ   امررحهك إيى
 ريتاكر ف ر ةكة ي ريعكاي. -1
 (.ريتاكر ف ر ةكة ي ري كلي  ذرل ريهدؼ ري كص -2
 (4  تاكر ف رياةكبقكل". -3

   ويذك  أليس طي إو ىذه التم ين ت الخ صر تأخذ صيغ  وأشك ال متنوعر مني 
 ريتار أكل رياهكر ي. -1
 ريتار أكل رياهكر ي ضريبدأ ي اعك. -2
 ريتار أكل رياهكر ي ضري طط ي. -3
 ريتار أكل رياهكر ي ضري طط ي ضريبدأ ي اعك. -4
 .(5 تار أكل رياأكيةكل ريتدر ب ي -5
  التم ين ت فواي  ع ة مني " وليذه

 ا كبهي يضرء  ريت   ي  ريوع  ريأق ق . -1

                                                           
(1)

 .21ص(1224 انًعارف، دار انماْرج،)  تطثيماخ-ياخنظر الرياضي التدرية انخانك؛ عثذ عصاو 
(2)

 انررتٛةح فةٙ ٔتذةٕز دراسةاخ يجهةح انجًثاز، فٙ األداء يسرٕٖ عهٗ انخاصح انععهٛح انرًارٍٚ ذأثٛر ؛صانخ يذًذ ٚذٙ 

 62ص.1282 دهٕاٌ، جايعح األٔل، انعذد ،انسادش انًجهذ انرٚاظٛح،
(3)

 انًٕصةةةم، جايعةةةح) الرياضررريح الترتيرررح هجرررا  فررري تررردريس طررررق انسةةةايرا ٙ؛ ادًةةةذ ٔعثةةةاش ادًةةةذ ٙتسةةةطٕ ٚسةةة 

 .236ص(1284
(4)

 54ص(1295)تغذاد ،يطثعح أٔفٛسد، :عثذ عهٙ َصٛفترجوح ، أصى  التدرية الرياضي ؛ْارِ 
(5)

 .26ص ( 1228 انًعارف، يُشأج اإلسكُذرٚح،)  وتطثيماته الرياضي التدرية ولىاعد أسس أنثساغٙ؛ ادًذ 
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 ت تلر ضقل ريتدر  ، إذ  تالف ريادر  اف إ طك  اهكررل  د  ي  ريتار ف أ ة . -2
 تأا  ريتضريؽ ريأرل  يت  . -3
 تدر  ريت    وى اتطوبكل ضضرءبكل ارلز  ي  ري طي. -4
 (1 ".ةس ري طط ي يدل ضرير كح تطضر ريل كل ريبدأ ي ضرياهكررل ر ةكة ي ضر  -5

( إف ريتػػػدر    وػػػى رياهػػػكررل ضري طػػػط ضأػػػد  ضرأػػػد  ال HARRAض خلػػػد زة ػػػر قكةػػػـ  أقػػػت  ػػػف 
 الػػػف يلػػػوهك، يكيقكبو ػػػي رياهكر ػػػي اةػػػكس يوتلػػػرؼ ري ططػػػ  ريلػػػأ ح، ضرف رياهػػػكررل ريالتةػػػبي 

 (2 . البد اف اف تطضر ضتطبؽ تأل ضحع كل  طط ي اع أي
يتار أكل يهك اةا ي لب ر  ياك يهك اػف تػ ث ر ابك ػر يػ  أكيػي ريتػدر   يػدل اف ةذى ر وي ى الي حث

ريت بػػ ف، ض الػػف تطب قهػػك يػػ   او ػػي ريػػتعوـ يواهػػكررل ضيػػ  أػػكالل ا ػػكبهي ياػػك  أػػد  يػػ  إثأػػك  
ريوعػػ  اػػف  ػػتؿ تأ  ػػذ ريتار أػػكل بكال تاػػكد  وػػى ر ةػػس ري طط ػػي ضبػػذيؾ تعاػػؿ  وػػى تطػػض ر 

تقػكف ريا هػكررل ر ةكةػ ي ريتػ  تػـ تعواهػك ةػكبقك ضيػ  ريضقػل أ ةػ  تأاػ   بػررل ريل كل ريبدأ ي ضر 
 ريت ب ف ري طط ي ضرياهكر ي ضريبدأ ي.

 -ياهيت شروط ممارست انتًريُاث انرياضيت:2-1-1-4
 تضقؼ أءكح ريادرس ي  ريق كـ بضرءبكل  او  لات لص  وى درءي إياكا  بك ةس ريتػ  تقػـض 

"الػ ر ءػز   التمر يولػؿ بػ  اػف  ػرضط ضااكرةػي أ ػ   عػد  و هػك  او ػي تػدر س اكدتػ  ضاػك  ت
اػػت بعحػػهك ريػػبعض تلػػبح  كليػػ  ريضأػػد  ريتدر ب ػػي يػػ  رياػػأهإ ريتػػدر ب  ض أػػد ءاػػت ةػػذى ريتار أػػ

وجيرررو ض عريػػػ    (3  يػػػد أك ضأػػػد  تدر ب ػػػي ضاػػػف اءاػػػضع ةػػػذى ريضأػػػدرل  تلػػػضف يػػػد أك اػػػأهإ تػػػدر ب "
يتلررر، يكيتار ف  أداك  تلرر تلػبح يػد أك ةض ادر  أرل  اعوـض ي  ريزاف ضر"( 1222محجوب 

ريػػػذي  ػػػخدي إيػػػى تطػػػض ر رياهػػػكر   كلاهػػػكر  ضال  الػػػف اف  لػػػضف ريتػػػدر   إال  ػػػف طر ػػػؽ ريتار أػػػ
ااػػػػػػك  .(4) " او ػػػػػػي تطػػػػػػض رضريتاػػػػػػر ف ةػػػػػػض ريػػػػػػذي  طػػػػػػضر دقػػػػػػي ر در ، يبدضأػػػػػػ  ال تضءػػػػػػد ةأػػػػػػكؾ ا ػػػػػػي 

طبقػػػك يوابػػػكد  أ ػػػي ريا تػػػكر  بك ضحػػػكع ضريأرلػػػكل ريبد"( يتعبػػػر  ػػػف ريتار أػػػكل 1982،عطيررر ت 
ضر ةػػس ريتربض ػػي ضريعوا ػػي ب ػػرض ت ػػل ؿ ضبأػػك  ريءةػػـ ضتأا ػػي ا توػػؼ قدررتػػ  ريأرل ػػي يتأق ػػػؽ 

   .(5  اءكالل ريأ ك  ريا تو ي"ياأةف اةتضل ي  ر در  رير كح  ضرياهأ  

                                                           
(1)

 .191ص( 1289 ٔانُشر، نهطثاعح انكرة دار انًٕصم،)  2،جالمدم كرج ؛(رٌٔٔآخ) انصفار سايٙ 
(2)

 .229ص( 1222 ٔانُشر، نهطثاعح انكرة دار انًٕصم،)  2غ ،المدم كرج ؛(ٔآخرٌٔ) لاسى زْٛر 
(3)

 .2111تغذاد، جايعح انرٚاظٛح، انررتٛح كهٛح انذكرٕراِ، نطهثح انذركٙ انرعهى يذاظراخ يذجٕب؛ ٔجّٛ 
(4)

 .37،ص2222 ،الس يق المص   اأءض    ضء  
(5)

 .43ص ،(1982 رياعكرؼ، درر ريقكةر ، ،6ط ،لمين ت التم ين ت  طك   اأاد  ط كل 
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 ."(1 ضياك لكأل ريتار أػكل  بػكر   ػف أرلػكل اأظاػي يهػك اةػدرؼ اأػدضد   أػددةك اػف  رةػـ ريهػدؼ
 وػػى  ر يهػػك اػػف  ػػتؿ ريتأو ػػؿ ضريتاأػػ صرياطوػػض  تأق قػػ  ي أهػػك يػػ  أق قػػي ر اػػر  الػػف اف أأظػػ

اأهػك رياظهػر ري ػكرء  ضر ةػػكس يألأ ػطي ريأرل ػي ب ػلوهك ريعػػكـ ضر أ ػطي ضري عكي ػكل رير كحػػ ي ، 
ضيحػاكف  يه  ريا تكح ريذي  تـ اف  تي  ريت ل ك   ر در  ي  ريا درأ ف رير كحػ  ضرياهأػ ، يهػذر

   رالةتاررر ب در هك  ء  تضرير ري رضط رآلت ي:

 تا زةك بعكاؿ ر اف ضريةتاي. -1
 رةت درـ ريتار أكل ب قؿ ريتلكي ؼ. -2
 اف تةهـ ي  ت ل ؿ ءةـ ري رد ضبأك  . -3
 اف تةهـ ي  ترب ي ري رد ضتطض رى اف ريأضرأ  ءا عهك. -4
 اف تةهـ ي  ريت رياةتضل ري أ  يألأ طي رير كح ي اعظاهك. -5
  ضحح ريهدؼ رياطوض  تأق ق   أد ااكرةتهك اض رةت دراهك يتأق ؽ توؾ ر ةدرؼ.اف  -6
 اف تلضف ريتار أكل اتأض ي ضت حت يقضرأ ف ريتدر   يحاكف ريت ث ر ريهكدؼ. -9
اف تةػػػػهـ يػػػػ  ريضأػػػػد  ريتدر ب ػػػػي  وػػػػى ضيػػػػؽ ريهػػػػدؼ ياضحػػػػضع ريضأػػػػد  اف لػػػػكف يػػػػ  ريءػػػػز   -8

 ر  دردي اض رير  س اض ري تكا .
 "ر أكل ريل كل ضريةاكل رياضءضد  لك ررد  ضرياثكبر اف تأقؽ ريتا -2
(1)انعىايم ادلؤثرة يف انتًريٍ 5 -2-1-1

:- 

يتلػػأ ؼ ريتاػػر ف  ءػػ  اف  لػػضف ريت ػػ  اةػػتعدرم إيػػى درءػػي  الػػف يػػ  اف  أ ػػذ ريضةػػ وي ريتػػ      
 ضحػػػعهك يػػػ  رياػػػدر  لكةػػػت درـ ريءهػػػكز اض ر دضرل يػػػ  ريتاػػػر ف بك تبػػػكر اف ريتاػػػر ف  بػػػكر   ػػػف
ريضأػػد  ريأرل ػػي يوبرأػػكاإ، إذ  عػػد اػػف اةػػـ ريضةػػك ؿ ريتػػ  تلػػؿ بكير كحػػ  إيػػى رياةػػتض كل ريعكي ػػي، 
ريتػػ  تةػػػهـ يػػػ  تأق ػػػؽ ر در  ريأرلػػ  ريء ػػػد ضلػػػضالم إيػػػى رالأءػػػكز ريعػػكي  ةػػػضر  الػػػكف يػػػ  يعكي ػػػي 

رياهاػػي  رياتلاػي اـ ري عكي ػػكل ر  ػرل إال رأػػ  ضاػػف ريأػذر ضريأ طػػي ضرةػػت درـ ريضةػك ؿ اض ر ءهػػز 
يتأ  ػػذ ريتاػػر ف ال بػػد اػػف اف  ضرءػػ  رير كحػػ  ءاوػػي اػػف ريعضراػػؿ رياػػخثر  يػػ  ريتاػػر ف ض تطوػػ  اػػف 
الكأ ي تأك   اػك  حػرى اأهػك ضةػذى ريعضراػؿ رياػخثر  يػ  ريتاػر ف  ريت   ضريادر  رالةتر كد بهك ضر 

 ة  :
                                                           

 .25 ص ،1997 ريقكةر ، ريعرب ، ري لر درر ،الفنير والتم ين ت لمتم ين ت والعممير العممير األسس زةررف  ي وى (1)

 .256ص،1229 ، ساتكالوصدر ال ؛ زْراٌ نٛهٗ (2)



                                    الباب الثاني.........................الدراسات النظرية والدراسات املشابهة                                                   

 

14 

 ريعاؿ بكيتعو اكل ضر ر كدرل ريت  ت ص رياهكر . -
 رض يتار أكل أرلكل رياهكر .اف  رر ى ر أاضذج ضريع -
 ريدضريت ضريت ء ت يواتعوـ قبؿ بد  ريتار ف. -
 إ طك  رياعريي يوابكد  ضريا كة ـ ريا لكأ ل ي رياتعوقي بك در . -
 اتأظي أكالل ر ءهكد  تؿ ريتار أكل ريتعو ا ي ضري أ ي. -
 ريتعرؼ  وى ريأكالل ريأ ة ي ضرالءتاك  ي. -
 (1)-:يتطهباث جناح انتًري2-1-1-6ٍ

إيى اف أءكح ريتار ف  عتاد  وػى أكيػي اػك قبػؿ ريتاػر ف، يػذر رقتػرح ر تبػكررل اض  Judd ذة     
 اتطوبكل قبؿ ااكرةي ريتار ف  الف اف أو لهك باك   ت :

اف  تطوػػػ  ضءػػػضد ريضرقع ػػػي  Judd: اػػػف رياهػػـ ءػػػدرم ةأػػػك ضاػػػف راي الواقعيرررر لمتررر  يب والرررتعمم-2
اهػػكر  أرل ػي اع أػي يػػـ  ػتـ إال  ػف طر ػػؽ إأػدر  ريتػػ ث ر  ضتأا تهػك يت ػ  أ ػػ  تعوػ ـ اض تػدر  

ريعػػكي  يوػػتعوـ ضريتػػدر   بأ ػػ  أءعػػؿ ريضرءػػ  ريأرلػػ  ذر ةػػدؼ ضاةا ػػي ضاعأػػى يػػذر ضءػػ  تأق ػػؽ 
ري ك ي رياأ ضد  اف ريتار ف، اف أريت اةتضل ريتأ  ػز يت ػ  إيػى درءػي  الػف اػف  تيهػك ءعػؿ 

دؼ اػػف ريتاػػر ف يحػػتم  ػػف إ طػػك  يلػػر  ريتاػػر ف ريتاػػر ف ضريعاػػؿ بػػ   لػػضف اهاػػك ثػػـ ضحػػضح ريهػػ
  تؿ ري رح اف ريعرض ضر أاضذج.

: يتأق ػؽ ةػذر ريابػدا  ءػ   ػرض ريأػضريز ريتػ  تلػكأ  ادر  الت  يب الشفوي قير  التمر يو-1
ريتاػػر ف ريأق قػػ   ريعاػػؿ( يلػػ  ال   كءػػ  رياػػتعوـ اض رياتػػدر  بهػػذى ريأػػضريز، ض ربػػؾ ريعاػػؿ ضتػػ ت  

  ضي ا حكم ي  تأظ ـ ضتةوةػؿ ةػذى ريأػضريز اػف ريأكأ ػي ريزاكأ ػي ضريالكأ ػي ريتػ  اهاي ريتدر   ري
 تلضف الثر ت ث ررم ي  ريتدر س يتعوـ رياهكر .

: يلػػؿ اهػػكر  أرل ػػي  كلػػي اعوضاػػكل يػػ  اثأػػك  ر در ، يػػت معمومرر ت عررو ميك نيكيررر الح كررر-3
تعػػرؼ ر در  ريت لػػ و  ياػػر ف،  الػػف أق قػػي تأ  ػػذ ا ػػي اهػػكر  إال اػػف  ػػتؿ ري هػػـ ضريتأحػػ ر يوت

 ضرأد  اف اةـ اةس ريق كـ بك در  ريأق ق  ضري عو  يوتار ف ضاف ثـ رياهكر .

                                                           

.،The Relation of special training to general intelligence ،education review ،. jud)1( 

C. H 1988. P. 28   
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 مأػك  ريتاػر ف ضتأ  ػذى ضرءبكتػ  ضر  ءػكد ارلػز  إيج   م كز لتصرحي  المعمومر ت قير  التمر يو-4
ضؿ بػ ضؿ ا تصرحي  األخطر  تلأ أ  يوةات ضريأظر ضريأطؽ  ف ةذر ريارلز ة ةػهـ ا حػك يػ  

   ااك  ءعؿ ريت   ي  أكيي رالةتعدرد ضريتار ف  در  ر يحؿ.
 -انتعهى احلركي: 2-1-2
 ةضد ريتعوـ لؿ اأضرع ريأ كط ريب ري تقر بك أتى اأ  ال  لكد  ضءد أاط اف اأاكط ريةوضؾ،   

كف ،اي ريال ؼ   وض اف أضع اك اف ريتعوـ يذر  عد ريتعوـ اف ر اضر ريبكي ي ر ةا ي يدل ر أة
اف ريهدؼ رير  س يوتعوـ ةض ته  ي ريطكي  ياضرءهي رياضرقؼ رياةتقبو ي بأءكح  تؿ ريتطب قكل 
ريعاو ي يوتعوـ ريت   ةت داهك ريادرةضف اف  تؿ اأهءهـ ريتعو ا  رياخثر ضةض ريذي ةضؼ 

 رياتعوـ ي  تطض رى أض  ك ضلا ك . ةك د 
ـ ي  ريةوضؾ ريأرل ، ضةض تل ؼ يوظرضؼ أت ءي " ب أ  ت  ر ثكبل أةب ك ضدر ق سم لزامض ح ؼ 

 .(1  ري بر  ضريااكرةي يتأق ؽ ةدؼ اض ضرء  اض اهكر  اع أي"
  .(2  " ت   ر در ـ ي  ريةوضؾ ريأرل  أت ءي ريتلررر ضريتلأ ح"يع ب خيوو فع فوااك 

 -انتًريٍ ادلىزع وادلكثف:1-2-1- 2
قػػي  لةػػ ي بػػ ف ريتػػدر   ريالثػػؼ ضريتػػدر   اػػف  ػػتؿ اػػك الػػدى لث ػػر اػػف ريبػػكأث ف اف ةأػػكؾ  ت  

اف ريابػػدا ريػػذي  أػػدد ريتػػدر   ريالثػػؼ ضرياػػضزع ةػػض اضقػػكل ريررأػػي أ ػػ   عتاػػد ةػػذرف  اذرياػػضزع ،" 
ضريتاػر ف  ر ةوضبكف اف تأظ ـ ريتار ف  وى ريعتقي ب ف زاػف ر در  ري عوػ  اػت ري تػر  ريزاأ ػي يوررأػي

( يقػػػد ا ػػػكر إيػػػى اف ريتاػػػر ف لررري ااػػػك   ".بػػػ ف ريتلػػػررررل رياػػػضزع  عأػػػ  إف ةأػػػكؾ اضقػػػكل ررأػػػي لكي ػػػي
ريتاػر ف ارءأػك  رياضزع  عأ  رةتعاكؿ لا كل اتةػكض ي اػف اضقػكل ريررأػي بػ ف ريتاػكر ف ضريتػ  تءعػؿ 

ي خلػػد اف "ريتاػػر ف رياػػضزع ةػػض ريتاػػر ف ريػػذي تعطػػى ي ػػ   أةػػبي ررأػػي الثػػر اػػف  شررمتااػػك   .(3 أةػػب ك
تلضف أةبتهك باقدرر ضقل ااكرةي ريتار ف اض الثػر بقو ػؿ  يػ ذر لكأػل  اأكضالل ادر  ريتار ف اض رباك

ثػػػك( اض الثػػػر ااػػك ريتاػػػر ف ريالثػػػؼ  32ثػػػك ( يػػكيا رضض إ طػػػك  ضقػػػل ررأػػي   32ااكرةػػي ريتاػػػر ف  
(  ض عأ  بذيؾ اعأى ضرأدر  آذ رت ؽ  و   ريا تلضف بػكيتعوـ ريأرلػ   )المتكت ي طوؽ  و   ريتار ف 
 ف ةض إ طك   دد  اأكضالل لث ػر    ػتؿ ريتاػر ف  اقكبػؿ يتػررل ررأػي قلػ ر   ضرف اةكس ةذر ريتار 

                                                           
اثر بعض طرائق التعلم في االكتساب وتطور مستوى األداء في المهارات المغلقة والمفتوحة, أطروحة  قاسم لزام صبر؛. (1)

 .44, ص4444دكتوراه, 
 .44, ص4554, مكتب الصخرة للطباعة, التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيق ؛ ن.يعرب خيو (2) 

(3)Lee. Tand Genovese , Redistribution of  Practice in moterscill  actuisition                    
different Effect fotd  is creteand coninuoustasks" Research Quarterly for Exercise and sport , 1221 . go(1) , 
52 -65                                                                               
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إيػػى اف" ريتاػر ف رياتءاػػت ةػض ريتاػػر ف  وجيررو محجروبال تتأكةػ  اػت  ػػدد تلػررر ر در   ضقػػد ا ػكر 
ي رياهػػكر   ريتػػ   خد هػػك ريػػذي  تلػػضف ي ػػ  يتػػررل  ريررأػػي بػػ ف  تاػػر ف ضا ػػر  قو وػػي ءػػدر  تبعػػك يأض  ػػ

( يقػػد ا ػػكر إيػػى اف "  ريتاػػر ف ريالثػػؼ  عأػػ  ءعػػؿ ريتاػػكر ف اتقكربػػي اػػت  لرريااػػك     .(1 ريت ػػ  "
ي حػ ؼ" اف ااكرةػي اقػدرر  شرم تااػك   .(2 "اػت ررأػي قلػ ر  ءػدر بعحهك آض  بدضف يتررل ررأػي اض

اضقػػكل  ريررأػػي ضتأد ػػدةك   ػػتؿ رياضةػػـ البػػد ضرف تلػػضف  اػػف اضيػػى رةتاكاػػكل رياػػدر  اض رياػػدرس 
ريتاػػػر ف ضتأظ اػػػ   ػػػتؿ ريضأػػػدرل ريتعو ا ػػػي ر ةػػػبض  ي اض ري ػػػهر ي  بأ ػػػ  اف ريتاػػػر ف  يػػػ  ءدضيػػػي

ثػك 32ريالثؼ  عط  يتررل ررأي  بأة  قو وي ب ف اأكضالل ريتار ف  ياثت إذر لكأل اػد  ريااكرةػي 
ك  ثك( اض رباك   الف ريقػضؿ  بػدضف ضقػل يوررأػي  ضيهػذر  طوػؽ  و ػ  اأ كأػ5(تعطى يتر  ررأي اقدررةك  

رةػػػتاررر ي يػػػ  ريتاػػػػر ف  ضبػػػذيؾ يػػػػكف ريتاػػػر ف ريالثػػػػؼ  اضاػػػك   عأػػػػ  ت  ػػػ ض  اػػػػد  ريررأػػػي  بػػػػ ف 
تطب ػػػػؽ  اأػػػػكضالل  ريتاػػػػر ف  ضةأػػػػك  ػػػػذلر"  ػػػػادل اءػػػػددر بك تاػػػػكد أظر ػػػػكل ريػػػػتعوـ ضا كة اػػػػ   يػػػػ 

 رياهػػكررل ريأرل ػػي ضررتبكطهػػك اػػت  تأظػػ ـ ريتاػػكر ف ضءػػدضيتهك  اػػت ر  ػػذ بأظػػر رال تبػػكر تػػ ث ر ريتعػػ 
 .(3)"ضر ءهكد   تؿ ااكرةي  تاكر ف ريتعوـ

ااك "ل   ي تأد د اضقكل ريررأي ب ف ريتلررررل ي ف ذيؾ  او ي أةب ي، ض الف اف أحت ريتدر   ريالثؼ 
ضرياضزع  وى  ط ي  أهك ت ف ريأهك ي ر ضيى ريالثؼ ضريأهك ي ريثكأ ي رياضزع، ضلواك زردل اضقكل ريررأي 

 .(4)  الف  لضف اضز كم ضريعلس لأ ح"ر ب ف ريتلررررل رتء  ريتد

 -:انتًريٍ ادلتسهسم وانتًريٍ انعشىائي 1-2-2- 2
"ريتار ف ريذي  قـض ب  ري رد ب  كد  رياهاي ريأرل ي ار  بعد ا رل، أ   اف -:التم يو المتسمس 

 تقأ  قبؿ رالأتقكؿ إيى ةذر ريت    أكضؿ اف  رلز  وى ضرء  ضرأد ي لأأ  ض تدر   و   ض 
 .(5) "ء  آ رضر

  اثت لر ريذي  تـ تلررر رياهكر  ب لؿ اتةوةؿ بك تتؼ ر  لكؿ ريت  تقكبؿ رياهكر   فضةض ريتار 
ضلذيؾ ةض ةوةوي اتعكقبي ي  ريتار ف .(6) ريةوي  ريتةوـ، ضريتةو ـ ( ريتهد ؼ ،طبطبي ،تهد ؼ(

                                                           
Shmidt , Arichard .1991. O.P.Cit .P  191-19                                                          (1)

  
 (2)Lee. Tand Genovese , Redistribution of  Practice in moterscill  actuisition : different Effect fotd  is 

creteand coninuoustasks" Research Quarterly for Exercise and sport , 1221 . go(1) , 52 -65                                    

      (3) Shmidt , Arichard .1991. O.P.Cit .P  191-191                                                                     
(4)

 .84، ص2112،تكاسالالوصدر ، .ٚعرب خٌٕٛ 
(5) . Herbert,E,Iondon,p.and salmon,Mpractice shedule offectson the perfm ance and learning and high skilled 

studert Research Quarteriy for Exercise and sport,1226,p521. 
(

6
)

 .125-123،ص2118(،انُجف ،انعراق نهطثاعح انعٛاء دار)1،غالحركي التعلن في أساسياخ زٚذ؛ عثذ َاْذِ 
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ف ااكرةي اهكر  ا رل أ   تلضف ااكرةي تار أكتهك باأكضالل اتتكبعي  د د  ياهكر  ضرأد  بدض 
تقكأهك، ض ةت دـ ةذر ريأضع اف ريتار ف ي  تعوـ اهكررل ا تو ي  يأ ف الاكؿ رلتةك  تعواهك ضر 

بته  ي اد  تعو ا ي يواهكر  ر ضيى ضبعدد اأدد اف ريتلررررل  اع أي ضذيؾ د   تؿ اد  زاأ ي 
 وى تعوـ  ر ةوض عتاد ةذر  ض ض أد الاكؿ تعوـ ةذى رياهكر   تـ رالأتقكؿ يتعوـ اهكر  ا رل ، 

رياهكر  ب لؿ اءزر  اتةوةوي ضلضال إيى ادر  رياهكر  ب لاوهك ثـ رالأتقكؿ إيى تعوـ اهكر  ا رل 
 لكيي ض ت رغ وى رياهكر  ضاف ءضرأبهك  ر ةوض اض رياتعوـ  أد رةت درا  يهذر  ريت  ض رلز 

 عط   ا رل يهضقكي  إيى تعوـ اهكر  يوترل ز  و هك يقط أتى  لؿ إيى رياةتضل ادر  ء د قبؿ رأت
ذر ألؿ ر تتؼ ي   ريت   اض رياتعوـ يرلي  در  رياهكر  يقط ضب لؿ اي   اضتضاكت ل (،ضر 

ريظرضؼ رياأ طي بكيت   اض رياتعوـ ي أ  ة تق  لعضبي ي  ر در  .ض لضف اةوض  ريتار ف 
بدضف ت  ر ي  ظرضؼ  ر در رياتةوةؿ ات اك" اذر لكف ةدؼ ريتدر   اأ  ةض ريت ل د  وى 

 ريوبأكلي  ريتلررررل ا ضيى يتعوـ اهكر  اك  ءؿ اف  حت  ضيألةوض رياهكر  ،ض   د رةت درـ ةذر 
بلضر   برأكاإ ريأرل  ريذي  أكضؿ تأ  ذىا ةكس يواهكر  رياررد تأ  ذةك ضلضال إيى ضحت ري

يتعوـ اهكر   ي  ارأوي ريتار ف ريابلر  أكءأي ضيض يار  ضرأد  ،يهذر  لضف ةذر ر ةوض  الثر ت ث رر"
 ةوض   ر يحو ي  اك  عطضةذر  ر در ريابتد  بةب  اأ   ةهؿ  او ي  ـاض رياتعواف ريت   

رياأكضالل ر ضيى اف ريتعوـ بةب  ريتار ف رياتةوةؿ اف اةوض  ريتار ف ريع ضر   ض كلي ي  
 ءزر  رياهكر  بأءكح. اف رياتعوـ  أتكج إيى اأكضالل اتلرر  الأءكز تعوـ ا

ريهدؼ اأ  ريادر  اض  ـاض رياتعوريت    ؼال  عر ضةض ريتار ف ريذي  أم  التم يو العشوايي
ريادرس ضأدى ريذي  عرؼ ريهدؼ ض عد ريتار ف ريع ضر   اأد ر ةكي   ريتعو ا ي رياهاي ي  

الثر اف اهكر  ي    او ي ريتدر   ضريتعوـ ريأرل  ضةض ق كـ ريت   اض رياتعوـ بكيتدر    وى
ريضأد  ريتعو ا ي ريضرأد  ،ض عرؼ ا حك اأ  تبكدؿ اأكضالل ريتار ف  وى اهكر  اع أي ضتو هك اهكر  
ثكأ ي ضريعضد  إيى ر ضيى ضةلذر .اي اف ااكرةي ةذر ريأضع اف ريتار ف ةض  رض رياهكـ ريتعو ا ي 

كررل اض ريضرءبكل ريأرل ي   ضر  ك  وى ريت   اض رياتعوـ بأ    لضف ريتار ف  وى رياه
 بكيداإ( اف رةت درـ ةذر ر ةوض   تؿ رياررأؿ ر ضيى يتعوـ اهكر  اك  ىاك  ةااتدر ت" اض 

 ءعؿ اف ريت   اض رياتعوـ تضي د أرلي اضاأهإ أرل  ءد د ي  لؿ ار   تأضؿ اف ادر  اهكر  
برراإ  داض تضي إيى ته  ي ف ريتأضؿ رياتأكض  ي  ريترل ز  خدي ر رذءد د  إيى اهكر  ا رل ،
 تأدل قدررل ريت   اض رياتعوـ ض أف  ر ةوض اف ةذر  فيحت"  أرل ي اأكةبي يلؿ اهكر  ،
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رأديك   إيى رلت كؼ ضتل ؼ ءد د ضةر ت يوت  ر ريا كءئ ريذي  أد  ي  اتطوبكل ر در  ،لاك 
تعرض رياهكـ  جيو محجوبو  ويع فواأ   ءعو  اةتعدر يوتعرؼ ضريتا  ز ب ف رياهكررل ريا تو ي "

 .(1)"ب لؿ   ضر   بأ    لضف ريتار ف  وى رياهكـ ريا تو ي ضب لؿ ا توط  تؿ ريتار ف

 -:أسهىب انذيج2-1-2-3

(، ضةذر ر ةوض   داإ ب ف ريتار ف Schmidt 2222ةض ر ةوض  ريذي ربتلرى ريعكيـ  "
ر ف رياتةوةؿ إيى اةوض  رياتةوةؿ ضريع ضر   اف  تؿ ريتقدـ ريتدر ء  اف اةوض  ريتا

ضرأ   داإ اةوضب ف اض الثر ي  تدر س رياهكر  ضذيؾ اف  تؿ تءات ريازر ك  (2)"ريتار ف ريع ضر  
رياةت داي ي  ةذى ر ةكي   أ    خدي إيى تأقؽ اةدرؼ ر ةكي   رياداضءي ااك  ةك د 

 (3) "قدر االف اف ر ةدرؼ ي  ضقل ضرأد وى تأقؽ البر 

 -:ى جذونت انتًريٍتصايي  2-1-2-4
 ضءد  دد  م ر قو ؿ اف ريتلكا ـ ريت   الف اف  أظـ بهك ريتار ف در ؿ ريءز  ريتطب ق     

اف ريضأد  ريتعو ا ي رأطتقك اف ابدا اف تلررر رياهكررل ريأرل ي  الف اف  أد  يعد  اررل 
  .و ي ضتأل تلكا ـ تأظ ا ي ا تو يضي  ااكلف ا ت

إيى رأ  ي  بعض ر أ كف  أتكج ر   كص إيى تعوـ  د  ( “ Wrisberg 2222   ذلر   
ي بكيتأس ، حربي طك ر  ، إرةكؿ اهكررل ةضر  لر كحي   ل ي اض لكأتررؼ   اثؿ حربي ارح 

 ،ع اف ريأكيي ةض ريتار ف ريع ضر  رأد تأظ اكل ريتار ف ضريذي  زضدأك بكي ك د  ي  ةذر ريأض (
ضبكياقكرأي  ،هكـ ا تو ي ب لؿ ا توط اض   ضر  ضف  د  اي تؿ ةذر ريتار ف يكف رياتعوا ف  خد

ات تأظ ـ ريتار ف رياتءات يكأ   تحاف ا كد  ر در  ياهاي ضرأد  قبؿ رالأتقكؿ إيى رياهاي 
" ريترض بكف  ( ي ذلر أضؿ ةذر رياضحضع Schmidt & Richard 2222ااك    .(4)”ر  رل

هك إثأك  ءوةي ريتار ف ضة    ر ،   ، ج ( ضةذى يد ؾ ثت  اهكـ اةتقوي بذرتهك تر د اف تتعوا
 ،(ريءاأكةتؾ اض ثتثي ا اكؿ  دض ي ريضرءبكل ت توؼ  ف بعحهك  اثت ثت  ريعك  ا تو ي ي 

                                                           
(1)

 .189، ص2111، الوصدر الساتك ؛ٔجّٛ يذجٕب 
                                                                                                                                                 

 (2)Arichord,CraiyA.Wrisbery Schmidtopcit,2111,p216                                                                                                   

          

(3)
انسثر  انذًذ،خانذيطثعح رشٛذ )1،غالثدنيح رتيحالت في التعلين ساليةَاصر أ تٍ ٔخانذ انعسٚس عثذ رشٛذ 

 69،ص2115(،انرٚاض
(4) Craig A. Wrisberg . Study guide for motor learning and performance, Human kinetics , 

1222 , p 111 . 
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يكيراي ريةك د ياضحضع ريءدضيي  د ض إيى ت ل ص لـ ثكبل اف ريضقل يوتعوـ اف  تؿ ريتارف 
رل  ضبعد ذيؾ يكف رياتعوـ ةضؼ  قح  اد  اف  وى رياهاي ر ضيى قبؿ ريتأرؾ إيى رياهاي ر  

ريطر قي اف ريءدضيي أ   اف  ىةذ ريثكيثي.ؿ رالأتقكؿ إيى رياهاي ريضقل ي  رياهاي ريثكأ ي قب
رياتعوـ  لاؿ ضقل ريتار ف ي  قحك  اهاي ضرأد  قبؿ ريبد  بكيتار ف  وى رياهاي ر  رل  د ى 

ضذج   كةد  تؿ ريتعوـ ضات اأكضالل ر يررد يكف بكيتار ف رياتءات .اف ريتار ف رياتءات ةض أا
  (1)أ س ريأرلي تتلرر ار  بعد ا رل

ضةذر ريأضع اف ريتار ف  بدض ا هضاك ، يكيذي  أد  رأ   ةاح يواتعوا ف بضقل م ر اتقطت   
ذر لكف حرضر ك( تلأ ح  يوترل ز  وى ادر  لؿ اهاي ، يذيؾ يكأ   الأهـ اف مرس ضتأق ي   ضر 

ريتار ف رياتءات  لضف ةوةوي ارتبي   قبؿ رالأتقكؿ إيى ر  رل ." ضباعأى آ ر يكف اهكر  ضرأد
اأ كف ا رل   رياهاي. ضي وى أ س  اتعكقبي اف ريتار ف ي  تلررررل اةتقوي بذرتهك يوتارف

ريتار ف ريع ضر   اثت  لضف أظكـ ريتار ف ري كص  ضرأد ي   اكرس ري رد اهكـ  د  ي  اضةـ 
ةض أظكـ ريداإ  ػتؿ اد  ريتار ف. ض دضر رياتعوـ ب ف توؾ رياهكـ ضي   ـ ريا تو يبعدد اف رياهك

اقلى أكيي يت  قضـ ب در  أ س رياهاي الثر اف ارت ف ضباعأى آ ر يكف ريتار ف ريع ضر    بكر  
 ف ةوةوي اتعكقبي اف ريتار ف ي  ردر رل اةتقوي بذرتهك يعدد ا توؼ اف رياهكـ ي ةل حاف 

 .(2)، ااك  ءأ  اض  قوص  دد ريتلررررل رياتعكقبي   ي اهاي اف ةذى رياهكـ "  أظكـ اأدد
( إيى " رأ  ي  بعض ريأكالل يكف ر   كص  ر دضر اف  Wirsberg 2222لذيؾ    ر    

 تعواضر اهكر  أرل ي ا ردى ضريت  ب الكأهـ اف  ل  ضةك يتيتقك  ات اتطوبكل ريب  ي . ضي  ي ي 
 ي لتم يو الث يتف ةذر ريأضع اف ر  كد  ي لؿ ضرأد اف ريأرلي  د ى ريتعوـ ريأرل  يك

ضي  أكالل ا رل   اثؿ اهكر  ريارءأي ي  ريلضيؼ ( يكأ  بك الكف تل   هك  ءؿ حر  ريلر    
( ضاهكـ اف ةذر ريأضع يكف تأظ ـ  Chip  ضة   وى لـض اف ريراؿ ، در ؿ ريراؿ ، اض حربي 

ف ريأرلكل ريا تو ي ، ضي  ي ي ريتعوـ ريأرل  يكف ةذر ريأضع   كر ريتار ف  تحاف ادر   دد ا
  .(3 " ي لتم يو المتغي إي   

                                                           
(1) Richard A. Schmidt / Craig A. Wrisberg , Motor learning and performance, Second edition, Human 

kinetics , 1222 , p 133. 

                                                                                                                                                                    

                                                                   .128. p 2222. . op,citA.Wrisberg  Craig  (2)   

                                                                                                                                        
                                                     .152-148. p.  1222.  . op. cit& Wrisberg Schmidt A. 

(3)
  



                                    الباب الثاني.........................الدراسات النظرية والدراسات املشابهة                                                   

 

44 

( ي ذلرر أضؿ ةذر رياضحضع " رير كح ضف ي  ريعك   Schmidt & Wrisberg 2222ااك    
رءكع  رياحر   ء  اف  لضأضر قكدر ف  وى إرءكع بعض ريحربكل بأ س ريطر قي ي  لؿ ار  ضر 

يعأداك تلبح اعوضاكل رياث ر ضرحأي يوع كف ، يكف أ س   ر بطرؽ ا تو ي .ريبعض رآل
ضةذر  د ى بكي لؿ ريثكبل ي  ادب كل رياهكررل ريأرل ي ،  ،رالةتءكبي ةضؼ  تـ اتأكءهك در اك

ضي  أكالل ا رل ، ض أداك  لضف  لؿ  .ةتءكبي يواث ر تلضف أ ةهك در اكض عأ  بكف  لؿ رال
ات  ر  اف اأكضيي إيى ا رل ، اض اف أكيي إيى أكيي ، يكف ةذر  عرؼ  رالةتءكبي  وى رياث ر

 .(1)"ي  ادب كل رياهكررل ريأرل ي بكيػ لؿ ريات  ر
 -:انتذاخم يف تصاييى جذونت انتًريٍ 2-1-2-5
( " بكف تأظ اكل ريتار ف ري عكيي تةهؿ قكبو ي رالةت عك  يدل  Wirsberg 2222 ذلر    

اةدريهـ  ضياةك د  رياتعوا ف يوضلضؿ إيى ،هكر  ريهكديي ي  ريب  ي ريهكدييارياتعوا ف  وى ادر  ري
 ءكر  رياتعوا ف إيى ا وى أد االفيكف رياعوا ف  أظاضف ضأدرل ريتار ف بأ   تز د اف ت

ضبكال تاكد  وى اةدرؼ رياتعوا ف ضريب  ي ريهكديي ريأهك  ي ، رباك  ر د رياعواضف اف  زضدضر اءكا ت   
ريتار ف   ريع ضر   ، ريات  ر ، ريثكبل ضرياتءات (  أداك  ةك دضف رياتعوا ف  وى ا تو ي اف 

إيى اف ظكةر  ريتدر ؿ ي  ب  ي ريتعوـ ةديهك تأظ ـ ريتار ف "(2224تأة ف أةأ ض   ر  .(2)"ريتعوـ 
( ي ذلر" اف رياقلضد  2222ااك  ضء   اأءض  .(3 "ضتأض ع  ضت ث رى ب لؿ ايحؿ  وى ريتعوـ

ريتار ف ت   ر  لو  ضءعو  الثر لعضبي يواتعوـ ، ضقد تـ ريت ل د  وى اةا ي ز كد   بترل  
ادر تل ا لكؿ ريتار ف ريت  ةتةب  رالةترءكع ي  ريتعوـ ضل   ي تعوـ رياهكررل ريءد د  ضلواك 
زردل ةذى ريت  ررل ي  ا لكؿ ريتار ف اف اأكضيي إيى ا رل قكدل إيى ريتأةف ي  رالةترءكع 

 .(4 "أةف ريأقؿ ي  ريتعوـضلذيؾ ت

( " إيى اف ريهدؼ رير  س اف ريتدر ؿ ةض ريتضلؿ إيى  2223ي اك    ر   ظكير ةك ـ  
اءاض ي اف ر ةدرؼ اف  تؿ ريتأض ت ي  ااكرةكل ريتار ف ضاةكي ب  ضطرر ق  ااك  ز د اف 

  يألدر  ياضرءهي ت ل تل ر در  ض ز د ريقدر   وى ريتل ؼ ياتطوبكل ريوع  ضرية طر  ضريتألـ ي

                                                           

                               .                    152-148. p.  1222.  . op. citchmidt A.& Wrisberg s(1) 

         .                                                                  219. p 1222. . op,citCraig  A.Wrisberg 
(2)

                                                                                                                                                                                                                                                                  
 واالحتفاظ التعلم في الطالب أداء كفاءة وفق المتغير المتسلسل التمرين بأسلوبي المتبع التعليمي المنهج تأثير ؛ حسني تحسين (3)

 .   41 ص,  4551(,  بغداد جامعة, الرياضية التربية كلية, ماجستير رسالة, ) التنس مهارات لبعض
      .39ص,  1221( ,  عمان,  الفكر دار) 1ط,  الحركية والبرامج موالتعلي التعلم محجوب؛ وجيه (4)
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ريات  ررل ريطكر ي ي  ريوع  ، ضبهذر   كرؾ ريتدر ؿ ي  تةر ت  او ي ريتعوـ بكةتثاكر ريضقل 
 . (1 "ضريءهد حاف رياد  رياأدد 

( " إيى اف يضر د ريتار ف ريع ضر   إيى ءكأ  ريتار ف  Schmidt 2222ي  أ ف    ر    
يثكبل اف رياالف تضأ دةك  أتكج رلتةك  تعو ا  رياتءات ضريتار ف ريات  ر إيى ءكأ  ريتار ف ر

 لضف بةب  اف رياتعوا ف ريذ ف  تارأضف  وى ر تتيكل  د د  يأرلي  رضةذ .ربعدذرل ادل 
ضرأد  ضبأظكـ   ضر    لضأضر رقدر  وى تضي د أءـ ا توؼ يواق كس قبؿ لؿ اأكضيي أرل ي ، 

ضاف رياالف داإ لؿ اف ريتار ف  .رياقك  سضيذيؾ ي أهـ  برزضف قكبو ي اتأكا ي بك ت كر اأءكـ 
ر   كص ةوةوي اف رال تتيكل بأظكـ  إ طك   ترض  كضةأ .رياتةوةؿريع ضر   ضريتار ف 

يوتار ف رياتةوةؿ ضريتار ف  ريتكـ ضات رالأداكج.(لأؼ ضرأد اف ريأرلكل  اثؿ ريرا   ضر   ي
أ كأك تءكر  ح اي ي  ريتعوـ  أ  ، يكف ر   كص  لتةبضف ا ريع ضر   ي  ةلذر أظكـ يوءدضيي

  (2) ي اك اذر تال رياأكضيي  وى لؿ اةوض  يضأدى "
 ( يقد تعرؼ  وى الدر ف اها ف يوتدر ؿ ضريت  اف رياالف اف تألؿ إثأك  Battigااك "    

اتعدد .  رتبط بكيأظكـ ريذي ةضؼ  أدد ل   ي ريتارف  وى ا ردرل  ريالكدررأد ةذى ريتار ف . ض 
ل رياهكـ أ ةهك  تـ ريتارف  و هك بتلررررل اتتكي ي ،  أدةك يكف ةذى رياهاي يقط ضيضأدةك لكأ ري ذ

أأتكج إيى ضحعهك ي  ريذرلر  ريعكاوي ، ضرف ريتدر ؿ ةضؼ  لضف ضرط ك  اال رأ  اذر لكف ريتار ف 
 ريالدر تحاف تأضالل اتلرر  ب ف اهكـ اتعدد   أدةك يكف ريتدر ؿ ةضؼ  لضف  كي ك ،ااك 

( لكأل رياضرد   اض رياهكـ ريأرل ي ر يوتدر ؿ ةض طب عي رياضرد ريت   تـ ريتارف  و هك . ي ذر رآل
يكف أ ض  ريتدر ؿ اثأك  ريتار ف ةضؼ  لضف  كي ك بةب  ريز كد  ي   دـ   أدةك تاكاك ات كبهي

 ريضحضح ي   طي ريعاؿ ريقكدـ .ااك اذر لكأل رياهكـ ا تو ي تاكاك ضبضحضح يكف ةذر  ةب 
تدر ت ضرط ك ضاف لؿ ةذر يكف ريعكاؿ ر لثر اةا ي يوتدر ؿ ريب    ريأك ئ اف اءاض ي اف 
رياهكـ ريت  ةضؼ  تـ ريتارف  و هك ةض ل   ي رةتءكبي رياتعوـ يهذر ريتدر ؿ . ضةأك يقد 

( ( بكف ايررد ريع أي ةضؼ  ةتء بضف يأكالل ريتدر ؿ   ةضر  ريضرط ي آض ريعكي ي  Battigرقترح 
 .(3 "ضرياتا ز  ريا لوي رياعكيءكل اف( كي ي اض  ضرط ي ةتض ػػكلبا

                                                           
 .1223,  بغداد جامعة,  الرياضية التربية كلية لطلبة محاضرات ؛ هاشم ظافر   (1)

                                                                                    149, p. 1222. Op. cit. Schmidt A. & Wirsberg. (2   ) 

345,p.  2225ed ,Human kinetics ,  th4,. Motor control and learningSchmidt A. & Timothy D. Lee(3)  
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( ي   Battig( " إيى اأهـ ر تبرضر اأدل ايلكر    Shea & Morgan 1979اف   ض   ر لؿ 
يّعوضر يلرت  رياتحاأي ريتدر ؿ ريب    يأظكـ ريتار ػف ياءاض ي اف رياهكـ  ديق .ريأرل ريةوضؾ 

رياهكـ تخدي تقضؿ اف ريع ضر  ي ي  تأظ ـ ريتار ف ياءاض ي اف  ضيلرتهـ . تؿ يتر  راللتةك 
ضرف ايحو ي تعوـ ا ترحي يهذر ريتدر ؿ ةضؼ  الف د اةتضل  كي  اف ريتدر ؿ ريب    إيى تضي 

 .(1 "ا كةدتهك ي  ر تبكررل أقؿ ريتعوـ ضرالأت كظ

( ت ث ر  Battigؼ   يقد ذلر" ضرأةءكاك ات لؿ اك تقدـ يقد  ر  .(2) (2222ااك   ظكير ةك ـ  
ريتدر ؿ ي  ريب  ي ريتعو ا ي   ريتدر ؿ ب ف اةكي   ريتعوـ ( ب أهك ريعاو ي ريت  أألؿ  و هك اف 

اف ريتدر ؿ  الف   كي ي تؿ أتك إ ريتار ف رياتأضع  وى ريضرء  ضي  اضرقت ا تو ي  ضرف درء  
اثأك  اد  ي  اهكررل ارتبطي  د د  ضا تو ي ض وى  كلاف تأد   أداك  تارف رياتعوـ  وى تار أ

اثأك  اد  ريتار ف تظهر ي  . ضاف ريأكأ ي ريثكبتي  أداك  تدر  رياتعوـ  وى اهكر  ضرأد  ريتار ف
 ضلؿ رياتعوـ إيى  "درءي ضرط ي اف ريتدر ؿ ي  ب  ي ريتعوـ ، ضرف ريألضؿ  وى تدر ؿ  كؿ

ضرطئ  قضد إيى اضيض ي ي  أكالل ا كبهي يأكالل ريوع  ريأق ق ي ضرف ريألضؿ  وى تدر ؿ 
ر در  رياخقل اثأك  ريتار ف ب أاك ريتدر ؿ ريعكي   لؿ بكياتعوـ إيى أتك إ  كي ي ي  رالأت كظ 

ثـ اف ريتدر ؿ  ضير   كررل تأظ ا ي الةتثاكر ريضقل ضةض  كاؿ اةك د  وى  ،ضأقؿ ر در 
رت  ضي  ريضقل أ ة   طض  تطض ر اأظضر رياتعوـ ضز كد  تالأ  اف رية طر   وى ر در  ضات  ر 

ضريت   .حرضر ي تعوـ رال ت كر ضر تبكر ايحؿ اأ ط يوتعوـ ضةض اخ ر  ف االكأ ي ات اي ريب  ي
  يأد   ي  رياءكؿ ريتطب ق  ضة  : تاثؿ  تلي يهذر رياضحضع ريحرضري ضرياهـ ضر

  اف اف  لك ص ضا زرل ضاخ ررل أءكح ريادر  اض رياعوـ ةض رةت درا  ريتأض ت ي 
 اةكي   تدر ة  اض تدر ب  . 

  اف ر ةكي   رياةت داي ي   او ي ريتعو ـ اض ريتدر   اف قبؿ رياعوـ اض ريادر  تعلس
 أكيي رالأةءكـ ات رياهكر  ريا تكر  . 

    ي رض رالةت كد  اف ريءهد ضريضقل  ةت دـ ريادرب ف ضرياعوا ف ريتدر ؿ ي  ر ةكي
 ر  . ب ف ر ةوض  ضرياهك اضري يضلذيؾ  اؿ 

                                                           

                                   .                            343p.  2225. . op. cithmidt A. & Leesc(1) 

(2)
اطرضأي دلتضررى ،  رياتدر ؿ ضت ث رى بكيتعوـ ضريتطضر اف  تؿ ري  كررل ريتأظ ا ي ريالكأ ي يب  ي تعو ـ ريتأس ، ر ةوض  ريتدر ة   ظكير ةك ـ  

 .   49ػ  48، ص  2222،  (ءكاعي ب ػدرد ،لو ي ريترب ي رير كح ي
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 اف رأد  اةكي   ريتدر س ضريتدر   ، ضة  طر قي اض  داف ريتدر ؿ ي  ر ةكي    ع
  .ي  ريعاو ي ريتعو ا ي "ك اةوض  ءدضيي ريتار ف ضريت  تعد ارتلزر اةكة

ر تاكد ريتار ف ب لؿ ا توط ب ف رياهكررل ة ضيد ءدضيي ضة لوي ا توطي ب ف رياهكررل ضي   افض 
د ر تتط ضتدر ؿ ب ف ريتار ف ريع ضر   ضريتار ف رياتةوةؿ إيى ر تتط يقد  ضي .ريتاكر ف ا حك

  .ضتدر ؿ ي  تعوـ رياهكررل ضر تتط ضتدر ؿ ي  ر ةكي  
 -:ياهيت عهى انُفس انرياضي 2-1-3

 وـ ريأ س اف ريعوـض ريأد ثي ريت  رأ ردل ب قبكؿ ريأكس  و هك إقبكال  د در أتى البأل رياعريػي 
" ض عػػد  وػػـ ريػػأ س اػػف اقػػدـ ريعوػػـض . ر يػػرضع رياعريػػي ر أةػػكأ ي  ػػ ض ك بػػ ف ريأػػكسريةػػ لضيضء ي الثػػ

ريت  رةتـ بهك ر أةكف اأذ بػدا   لػر بطب عػي ريعقػؿ ضريػرضح ، يكيلتكبػكل ريقد اػي  يتطػضف ضارةػطض 
 ضقد الدل ةذى ر ةا ي ريلتكبكل ريلث ػر  يو تةػ يلكأل ت  ر إيى اةا ي ريعتقي ب ف ريءةـ ضريعقؿ 

ري ضأكأ  ف ريت  لكأل ترلز  وى ترب ي ري رد ضري لر ي ضريرضأ ي . إف ةذى ريعتقي ب ف ريءةػـ ضريعقػؿ 
   (1  لكأل ر ةكس يلث ر اف دررةكل  وـ ريأ س ضال تزرؿ اضحت رالةتاكـ إيى  ضاأك ةذر".

ب أػػ " ذيػػؾ ريعوػػـ ريػػذي  ػػدرس ةػػوضؾ ر أةػػكف ، اي  لػػؼ ةػػذر ريةػػوضؾ يعرر   عمررم الررنفس  يػػذيؾ
ض أػػكضؿ ت ةػػ رى ، ضقػػد   توػػؼ ريعواػػك  يػػ  تأد ػػد اعأػػى ريةػػوضؾ ياػػأهـ اػػف  قتلػػر  وػػى ريأ ػػكط 
ريأرلػػػػ  ريظػػػػكةر ريػػػػذي  الػػػػف اف   ػػػػكةدى ا ػػػػ كص آ ػػػػرضف لكيا ػػػػ  ضريلػػػػتـ ضر لػػػػؿ ضريءػػػػػري 
ضرالبتةكـ ضريعزؼ ضريهر  . ضاأهـ اف  بةط ا هضا  بأ     اؿ ءا ػت اػك  لػدر  ػف ري ػرد اػف 

اض ريا ػػػ  اض أ ػػػكط بػػػكطف لػػػكيت ل ر ضريتػػػذلر ضري ػػػعضر بكالأ عػػػكؿ .... ضةػػػض أ ػػػكط ظػػػكةر لػػػكيلتـ 
  (2 ". ت ك ؿ ات ب  ت  ض أكضؿ ريتل  ؼ يهك 

ةض" ريعوـ ريتطب ق  ياعظػـ يػرضع  وػـ ريػأ س أ ػ   هػتـ بدررةػي ريةػوضؾ  ف و عمم النفس ال ي ضي
تهػػك ، ضذيػػؾ بهػػدؼ يهػػـ ر أةػػكأ  ريػػذي  لػػدر  ػػتؿ ريااكرةػػي رير كحػػ ي با توػػؼ ا ػػلكيهك ضاءكال

ريةػػوضؾ ضريػػتألـ ي ػػ  ضريتأبػػخ بػػ  اػػف رءػػؿ ريعاػػؿ  وػػى تطػػض رى ضرالرتقػػك  بػػ  ضر  ءػػكد ريأوػػضؿ ريعاو ػػي 
   .(3  يا توؼ ريا كلؿ ريتطب ق ي ي  ريترب ي ريبدأ ي ضرير كح ي ريتأكية ي ضريترض أ ي

                                                           

 
  12ص2222( ، رضريأ  يوطبك ي ريلت  درر،  رياضلؿ:   2ط،  ال ي ضي النفس عمم   يض س ضلكاؿ ريطكي  أزرر  (1)

 
 . 22 ص(1987 ضريأ ر يوطبك ي رياعكرؼ درر،  إةلأدر ي:   النفس عمم أصو  ررءح   زل رأاد (2)

 ،( ريعربػػػ  ري لػػر درر ر ةػػلأدر ي،:  1ط،( التطييقرر ت – المفرر ىيم) ال ي ضرري الرررنفس عمررم ميرر      يػػضزي ااػػ ف رأاػػد (3) 
 . 27،ص2223
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  -:انشخصيتيفهىو  2-1-3-1 

ري ضا ػػي، إف يهػػذى ريلواػػي اعػػكأ  لث ػػر  يػػأأف  تأػػكا ردرري  لػػ ي ةػػ  لواػػي أةػػت داهك لث ػػرر يػػ   
أقػػضؿ اف   لػػ ي يػػتف اػػثت قض ػػي، ب أاػػك أقػػضؿ   لػػ ي ذيػػؾ ري ػػرد حػػع  ي، ضأقلػػد بػػذيؾ اف اػػك 
 ا ػػػز ري ػػػ ص ر ضؿ  ػػػف ريثػػػكأ  رأػػػ  ذض تػػػ ث ر  وػػػى م ػػػرى اػػػف ريأػػػكس ضرأػػػ  اةػػػتقر يػػػ  را ػػػ  ضيػػػ  

ف م ػرى بػؿ اأػ  حػع ؼ ر ررد  ض تػ ثر اػ ػزى اةدرؼ ضرحأي ي  ريأ ك ، ب أاك ريثكأ  ي س ي ػ  اػك  ا
ب  رى  ضا حك  حع ؼ ريت ث ر ي  م رى ضةض إأةكف ةضر   اتقو  رآلرر  ضةلػذر  تػدرضؿ ريأػكس ب ػأهـ 

" لػػكد اضحػػضع ري  لػػ ي ال   توػػؼ ضيتأد ػػد قػػض  ري  لػػ ي رةػػتأكدرم إيػػى اعػػك  ر اض آرر    لػػ ي 
 وى اكض اػف ريت ل ػر ريأظػري اض ريتػ او   ف ةك ر اضحض كل  وـ ريأ س ريأد   ي  رأ   قـض 

قلػ ر ءػدر . ضاػك أةػا   بكي  لػ ي يػ  ريضرقػت ةػض لػؿ  يلف تكر  ػ  يػ  ريت ل ػر ريعواػ  ريتءر بػ 
     .  (1) اك  تلؼ ب  ري رد اف ل كل ضةوضؾ أكتء ف اف ت ك ؿ ذيؾ ري رد ات ريب  ي ريت   عػ ش ي هػك"

ـ اػػػػف  عريهػػػك  وػػػى اةػػػػكس رياظهػػػر ريةػػػػوضل  ضقػػػد ر توػػػؼ ريعواػػػػك  يػػػ  تعػػػر  هـ يو  لػػػػ ي ياػػػأه
ري ػػػػػكرء  ضاػػػػػأهـ اػػػػػف  عريهػػػػػك  وػػػػػى اةػػػػػكس ريالضأػػػػػكل ريدر و ػػػػػي ضاػػػػػأهـ اػػػػػف  خلػػػػػد  وػػػػػى ريأظػػػػػر  

دررةػػي ري  لػػ ي ( بػػ ف "1987اف يػػرج طػػ  الشخصرريررالءتاك  ػػي يو  لػػ ي يػػذر يقػػد تػػـ تعر ػػؼ 
 وػػى إف ري  لػػ ي تعػػد ريالػػدر ريػػر  س ياعريػػي اظػػكةر ريةػػوضؾ ريب ػػري ، ض ت ػػؽ رموػػ  ريعواػػك  

ضقػػد أظ ػػل دررةػػي اضحػػضع  .(2 "اػػف ر قػػد ريظػػضرةر ريتػػ  تعػػرض  وػػـ ريػػأ س يدررةػػتهك أتػػى رآلف
ري  لػػػ ي رةتاػػػكـ ضرةػػػت يػػػ  اءػػػكؿ  وػػػـ ريػػػأ س ضيػػػ  اءػػػكؿ ريعوػػػـض ر  ػػػرل ضال ةػػػ اك يػػػ  ريترب ػػػي 
رير كحػػػػ ي أ ػػػػ  تأألػػػػر ر ةػػػػدرؼ ريتربض ػػػػي اػػػػف ااكرةػػػػي رير كحػػػػي ب  ػػػػلكيهك رياتأض ػػػػي ضدرءتهػػػػك 
رياتبك أػػي يػػ  تعػػد ؿ ةػػوضؾ ر يػػررد ضرالرتقػػك  بػػ  ضتا  ػػزى ضةػػذر ريتعػػد ؿ ةػػض أتػػكج يوتعػػد ؿ ريػػذي  طػػرا 
 وػػػػى ري  لػػػػ ي أت ءػػػػي يااكرةػػػػتهك رير كحػػػػ ي اػػػػف ءهػػػػي ضرةػػػػتعدردرتهك رياضرضثػػػػي اػػػػف ءهػػػػي ا ػػػػرل 

قد ت توؼ ري  ل ي رير كح ي اف يرد إيى ا ر أتى ضيض ر ػترؾ ر يػررد يػ  "  ض رل اأاد اا ف(،
ءتات ر كح  ضرأد ضأ كط ر كحػ  ضرأػد ض رءػت ةػذر رال ػتتؼ بػ ف ر يػررد يػ    لػ كتهـ إيػى ا

   اف يلؿ يرد الضأكت  ريضظ   ي ر ةكة ي ريت  ت توؼ درءكتهك ض لك لهك  ف توؾ
ريالضأكل ريضظ   ػي يخ ػر ف أت ءػي يعكاػؿ ريضررثػي يكالةػتعدرد ريبػدأ  رياػضرض  اػت ريأ ػكط ريأرلػ  

 ػػرد  عطػػ  تأظ اػػك بػػدأ ك ات ػػردر ضرف إالكأكتػػ  ريعقو ػػي رياضرضثػػي اػػت ر أ ػػطي ري لر ػػي ريػػذي قػػكـ بػػ  ري

                                                           
(1)  Eysenck , H. j , personality  and Individual differences , Newyor , plenum press , 1973)p4. 

(2)
 . 115 ص(1987،  ريقكةر ،  يوتضز ت ري أ ي درر  : ريأ ة ي واألم اض والشخصير النفس عمم في المجم   ط  ريقكدر  بد يرج 



                                    الباب الثاني.........................الدراسات النظرية والدراسات املشابهة                                                   

 

45 

ف م ػػرى ، ةلػذر اػت تأظ اػػ  رالأ عػكي  ضةػذى ريتأظ اػػكل اػريتػ  قػكـ بهػػك تعط ػ  تأظ اػك اعري ػػك اا ػزر 
ريثتثػػي ريبدأ ػػي ضرياعري ػػي ضرالأ عكي ػػي تت ك ػػؿ ضظ   ػػك اػػت بعحػػهك ريػػبعض ض لػػضف ريتأظػػ ـ ريػػضظ    
يو  لػػ ي ضأت ءػػي يهػػذر ريت ك ػػؿ ريػػذي اػػف  ػػتؿ تعكاوػػ  اػػت ريب  ػػي رير كحػػ ي ةػػضؼ  ػػخدي بكيتػػكي  
إيى تلض ف   ل ي يهك ةاكتهك ضريت  تا زةك اػف أ ػ  ريأػضع ضريدرءػي  ػف توػؾ ري  لػ ي ريتػ  يػـ 

  .(1 "تت ك ؿ ات ريب  ي رير كح ي
اةا ػػي دررةػػػي أاػػط ري  لػػػ ي  (ي رةػػػكري  ضأت ءػػي  ةا ػػي دررةػػػي ري  لػػ ي ضاأاكطهػػػك" يقػػد الػػدل

يهػػ  تػػرل اف ضذيػػؾ  ػػف طر ػػؽ زرض ػػي اةا ػػي ا هػػـض أاػػط ري  لػػ ي يػػ  اءػػكؿ ر يعػػك  رير كحػػ ي 
 كحي    دأك ي  أضرأ   د  اةاهك :تعرؼ أاط ري  ل ي يدل ريت ب ف ضريادرب ف ي  اءكؿ رير 

ولهػػػػك اةػػػػك دتأك يػػػػ  تعػػػػرؼ أػػػػضع رير كحػػػػي رياأكةػػػػبي يت ػػػػ  ضاػػػػدل رةػػػػتعدردرت  ريتػػػػ   ات .1
 يااكرةي يعبي اع أي ضاك ةض اضقع  ي هك .

اةػػك د  رياػػدرب ف ضرير كحػػ  ف يػػ  تعػػرؼ أػػضرأ  ريقػػض  ضريحػػعؼ يػػد هـ ضتقض اهػػك ضاػػف ثػػـ  .2
 تطض رةك اض ريأد اف ت كقـ أقكط ريحعؼ يد هـ .

اعكضأي ريت ب ف ضريادرب ف  وى ريأد اض تقو ص ضتأو ؿ ريعتقػكل رياتػضتر  ب أهاػك ريتػ  قػد  .3
   ريح ضط ضريتدر بكل رياةتار .تأ   ءرر

 .ضتطض رةك ي  أ  ضتطض ر قدررل اض إالكأكل ريت ب ف ضريادرب ف ةكةـت .4
   .(2 " تلكص ي  اهأهـ ض ططهـ ريأ كت يريت ب ف ضريادرب ف رال ةكةـت .5

  -:َظرياث األمناط انشخصيت 2-1-3-2
يػ  أوػضؿ ريعلػر ريػذي  تعددل ريأظر كل ريت  بأثل ي  ري  لػ ي ر أةػكأ ي ضظهػر ريعد ػد اأهػك

 (3 "أع  ػػ  ،  وػػى ريػػرمـ اػػف إف ظهػػضر  ػػدد اػػف ريأظر ػػكل  عػػضد يػػ  الػػو  إيػػى ريعلػػضر ريقد اػػي
ضاػػػف  "ا ػػػهر ةػػػذى ريأظر ػػػكل أظر ػػػي ريطرز( اض ر أاػػػكط ري  لػػػ ي( ضريتػػػ  تا ػػػؿ إيػػػى تلػػػأ ؼ 
ريأػػكس  وػػى اةػػكس طػػرز اض اأاػػكط اع أػػي  وػػى اةػػكس اػػك  اتػػكزضف بػػ  اض  اتولػػضف اػػف لػػ كل 

  (4  ةا ي اض  قو ي اض ازرء ي ...... ريخ."ء

                                                           
(1)

 .133 ص،  يق سال مص  ال يضزي  اا ف رأاد 
( ، ب ػدرد ءكاعػي،  رآلدر  لو ػي اكءةػت ر، رةػكيي(، : ب و أ) ير لنمطيو وعالقتير  الشركوكر الشخصرير   ريءكبري اأاد أ در أضرر  (2)

2227 . 
(3)

  163ص(2222،  ضريتضز ت يوأ ر ريعوا ي ريبكزضري، درر:   1ط،  النفس عمم الى الم خ    أض إ ابض ارضرف 
 .322ص(1999،  ريءكاع ي ريررت  درر،  ب رضل:   النفسي والعالج اإل ش   فو ريع ةكضي  ريرأاف  بد  (4)



                                    الباب الثاني.........................الدراسات النظرية والدراسات املشابهة                                                   

 

44 

تلػأ ؼ ر  ػ كص إيػى اأاػكط بأػك   أظر ي ر أاكط "ةػ  توػؾ ر  ػلكؿ رياأظاػي اػف ض رل ريبكأ 
اأاػػكط ري  لػػ ي ، ضبتتبػػت ةػذى ريأظر ػػكل ريتػػ  تأكضيػل  وػى أقػػكط يوت ػكب  ضأقػػكط رال ػػتتؼ ب ػأهـ" 

قةػكـ اتعػدد  ، اعتاػد  يػ  ذيػؾ  وػى طب عػي ا  وػىأءد إف ةػذى ريأظر ػكل قػد تاػك زل ، ضرأقةػال 
   .رياد ؿ ريتلأ    رياأهء  ريذي اةت دـ بضل   اةكةك ي  تلأ ؼ ر يررد ي  اأاكط ري  ل ي

 -ض الف تلأ ؼ ريأظر كل ريت  تأكضيل اأاكط ري  ل ي إيى :
 أوال" نظ ي ت األنم ط المزاجير .
 ث ني " نظ ي ت األنم ط الجسمير .

 نم ط الي مونير . ث لث " نظ ي ت األ 
  ايع " نظ ي ت األنم ط النفسير . 

ضتػػـ ر تاػػكد ريبكأػػ   وػػى أظر ػػي ر أاػػكط ريأ ةػػ ي اػػف حػػاف أظر ػػي اأاػػكط ري  لػػ ي ضذيػػؾ ياػػك 
 تت ـ ذيؾ ات  اؿ ريبكأ  ضر ت كرى ةػذى ريأظر ػي بةػب  ضءػضد ضءهػكل أظػر اطكبقػي اػت ري عكي ػي 

 و  اف اضرل كل ةذى ريأظر ي.ريا تكر  ضات   أي ريبأ  ريا تكر  ضاكتأا

 َظرياث األمناط انُفسيت :
 أمناط فريذٌ ياٌ و روزٌ ياٌ 

(  تلػػػؼ بكيل ػػػكح رياةػػػتار Aري  لػػػ ي اػػػف ريػػػأاط  ""ض ػػػرل لػػػؿ اػػػف رضزف اػػػكف ضير ػػػداكف بػػػكف 
ضبكياأكضالل يعاؿ رياز د ضرياز د اف ر  ػ ك  يػ  ريقو ػؿ ضريقو ػؿ اػف ريضقػل اقكرأػي بكي  لػ ي اػف 

   (1) "ريذي  بدض الثر رةتر ك  B)ريأاط  
 ضااك تقدـ  تبأى ريبكأ  أظر ي ير دف اكف ضرض زاكف يألةبك  آالت ي 

 -:  .(2  ( يثالثر عن ص  أس سير وىيA"ويتميز نمط الشخصير )
 تضء  تأكية  قضي . - ا

 أ كذ ريلبر ضري عضر بكف ريضقل  اح  ةر عك . -  
 " ري ح  ضريعدر  ي - ل

 .(3 "خص يص أخ ى ليذا النمط وىيضريبأض   وى  اف ريدررةكل"لاك الدل ريلث ر 

                                                           
(1) Raven. H.B and Rubin J.Z(1983)social psychology , John wiley andsons, NewYork . 

 
(

2
،  ريعرب ػػػي ريأهحػػػي درر،  ب ػػرضل،  ريثػػػكأ  رياءوػػد،  ريةػػػكبت ريعػػدد،  ريأ ةػػػ ي ريثقكيػػػي اءوػػي  ،(ا  السرررموكي الرررنمط مقيررر س   ريأكبوةػػ  اأاػػػد رأاػػد  (

 . 123-122 ص(1991
 . 32ص(1996،  ريأهحي درر،  يبأكف،  ريأ ة ي ريثقكيي اءوي  ، القميير لمذيحر النفسي العالج    كة ف رضزاكي  (3)
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 اأظـ ضارت  ض تعكاؿ ض ت ك ؿ ات اأ ط  ب لؿ ء د . -1
 اتألـ ي  ذرت  ضضرثؽ ضاف ل ك ت  . -2
 در    اكرس  در  ت  ب ف ريأد  ضريار حي ضةػذى ريعدر  ػي ةػ  رياةػخضيي  ػف رمبتػ  ري ػد د   -3

 ي  رياأكيةي .
اض م ػػر اتعػػدد ر ةػػدرؼ ااػػك  ءعوػػ  در اػػك ات ػػأءك ال  قػػضل لػػكأ  طاػػضح اتعػػدد ر ةػػدرؼ  -4

أاك تررى   وػؽ ةػديك ءد ػدر ضبػدا   وى رالةتر ك  يهض إذر اك أقؽ ةديك اك ال  ترؾ يرلي يوررأي ضر 
 بكيرلض أأضى اف ءد د .

 درؾ ا هـض ريضقل ض ع  اػرضرى ضيػذيؾ يهػض ال  ر ػد اػرضرى دضف اف  أقػؽ  ػ  ك ، ضيػذيؾ تػررى  -5
 قد ريلبر ضاةتعءت اف رءؿ تأق ؽ طاضأكت  .در اك يك

  ظهر ريضدر ي ااكـ ريعررق ؿ ريت  تعرض ي  يلأ  ال  تررءت .-6
  ريض ريهز اي ضال  عترؼ بهك ض قـض باأكضيي ءد د  . -7
ض ػريض يلػر  إلػكبت  بػكيارض ضال ةػ اك اػرض ريقوػ  يػ ذر أذرتػ     هاؿ تعب  ض قوؿ اف   أ-8

 ة ر اأؾ ي  ا اكق  .
ف ر تاكدى ريزر د  وى أ ةػ  ض ك وتػ  تءعػتى ابػكال  يوةػ طر  ضال ةػ اك إذر لكأػل ةػذى ريةػ طر  إ-9

  تةك دى  وى ريت وص اف ريعقبكل ريت  قد تعرض ي 
 اثأك  ريأد   .ي  تأر ؾ ريذررع ب لؿ اوأضظ  -12
   إذر اردل رأءكز  اؿ بلضر  ء د  يقـ ب  بأ ةؾ(. عتقد بقض  ري عكر ريقك ؿ -11
  دـ إظهكر رالةتاكـ بكيبعد ريءاكي  يوب  ي رياأ طي ب  . -12
 ح ؽ ريلدر ضقو ؿ ريتأاؿ.  -13
 ز كد  ريءهد ريذةأ  ضريءةد ضري قظي ريا رطي . -14
  دـ ريترل ز ضرالأتبكى يأضرر رآل ر ف ضلعضبي ريبقك  ي  الكف ضرأد يـ  ضءد اك    و   -15
 . ر ف رتءكى ضءه  أظرى ضرةتاكاكت ػ أكضؿ تأض ؿ دقي ريأد   ب أ  ضب ف رآل16

تبعػػػػػػك يألبأػػػػػػك                ( ف نررررررو يتصرررررر Bمررررررو نمررررررط الشخصررررررير أو السررررررمو  )ااػػػػػػك لػػػػػػ كل ري ػػػػػػرد 
   -: (1 ضيدررةكل  د د  بكيل كل رآلت ي

                                                           
 . 152ص(2222،  ريأد   ريلتك  درر،  ريقكةر   ،مواجيتي  وأس ليب الحي ة ضغوط    ةلر  و  (1)
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اػك  لػضف ةػذر ري ػ ص قػد توقػى يػ  "قكدر  وى ريأػ  ضتقػد ـ ريعكط ػي ضلػذيؾ قبضيهػك ، ضمكيبػك  -1
كةػػبي ضم ػػر ا ػػرضطي اػػف ريأػػ  ضريعكط ػػي ضر  ءػػك  اػػف رأػػد ضريد ػػ  اض ط ضيتػػ  ريابلػػر  درءػػي اأ

 .(1 "لو هاك
 ريقدر   وى ريتةكاح . -2
  دـ اقكطعي رآل ر ف  أد تعب رةـ  ف ايلكرةـ . -3
 ريقدر   وى رالةتاكع إيى رآل ر ف دضف أ كذ ريلبر . -4
 تقبؿ ريأقد ريبأك  ضريهدرـ .  -5
 ر ف اض أدبهـ يوق كـ بعاؿ اك لواك لكف ذيؾ حرضر ك ال  ءد محكحي ي  ت ض ض رآل  -6
 .ةهضيي ريثقي بكآل ر ف  -7
 اأكضيي تءأ  ريترل ز ريزر د  وى ريذرل . -8
اأكضيي رياأكيظػي يػ  رير ػد  وػى ا توػؼ ر أ ػطي ضرالةتاكاػكل ريتػ  لػكف ري ػرد  ةػتاتت بهػك  -9

 ي  ضقل ابلر .
 وػػػى أ ةػػػ  اػػػت إأةػػػكس ء ػػػد ضأق قػػػػ    الػػػف يهػػػذر ري ػػػ ص اف  تأاػػػؿ بةػػػهضيي ريحػػػػأؾ -12

 بكيد كبي .
 ريقدر   وى اف  ءد ريضقل ريلكي  يوت اؿ ي  اةدرؼ أ كت  ضآاكي  ض وى اف  تذلر اكح   . -11
 ال  عكأ  اف  عضر بح ط ريضقل ضال اف أ كذ ريلبر . -12
 . م ر  در   -13
  .ريذي قكـ ب  ري ردي ر در  إيى ريل ؼ  ف رالأءكزرل اض اأكق  يةضرة ريض  دـ ظهضر ريأكءي  -14
 ريقدر   وى رالةتر ك  دضف  عضر بكيذأ  . -15
 ريعاؿ اف دضف اأبكط. -16
  ضف  عضر بأكءي إيى إثبكل ريت ضؽ ريا كرلي ي  رير كحي اض م رةك اف ر أ طي ريترض أ ي د-17

  (2 "بػػ ف اػػف  ػػتؿ اػػك تقػػدـ اػػف  ػػرض  بػػرز رآلرر  ريأظر ػػي يقػػد ضءػػد ريبكأػػ  اف ةأػػكؾ تقكربػػك

ءا ػػػت أظر ػػػكل ر أاػػػكط ريأ ةػػػ ي ضرف لكأػػػل ت توػػػؼ يػػػ  ريتةػػػا كل ريتػػػ  اطوقتهػػػك  وػػػى ر أاػػػكط 
( يػ  ر أاػكط ري  لػ ي ياػك يهػك ف ير م و و زنمر وري  ل ي ، يذيؾ يقد ا ذ ريبكأ  بأظر ػي  

                                                           
 . 24-23 ص(1998،  تعز،  ري اف،  ريأ ة ي رياءوي ، الص  ير يحروالذ( أ) السموكي النمط   ريقكدر  د ا   بد ءا ؿ (1)

،  ب ػػرضل،  ر ضؿ ريعػػدد، ريعك ػػر رياءوػػد،  ريأ ةػػ ي ريثقكيػػي اءوػػي:   يرر لقمق وعالقتررو( A) السررمو  نمررط   ري ػػكيؽ  بػػد اأاػػد رأاػػد  (2)
 .495 – 485 ص(2222
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اػػػف رةتاػػػكـ  ػػػكص بدررةػػػتهك يػػػأاط ري  لػػػ ي ، يحػػػتم  ػػػف  اأهػػػك أظر ػػػي  ػػػكاوي تأكضيػػػل ابعػػػكد 
ف ةأػػكؾ ررتبكطػػكم ضث قػػكم بػػ ف ةػػذى ريأظر ػػي ضرياءػػكؿ ا( لاػػك ضءػػد ريبكأػػ  A-Bريػػأاط    لػػ ي 

رير كح  الف اءكالل ةذى ريأظر ي تأكضيل لػ كل   لػ ي قر بػي ءػدر اػف   لػ ي رير كحػ  
ف يعبػػػي رياتلاػػػي ةػػػ  اػػػف ر يعػػػك  اض لضلػػػك ريت ػػػ  ريػػػذي  اػػػكرس ر يعػػػك  ري رد ػػػي ضباػػػك 

عض ريلػػ كل ري  لػػ ي اثػػؿ تأػػكيس رالأتلػػكؾ ضريػػذي  عػػد اػػف ري رد ػػي ريتػػ   تا ػػز ال بهػػك بػػب
رياخ ػػػررل رال ءكب ػػػي يتطػػػض ر ادر  ريت ػػػ  ضقػػػد  ػػػكةدل ا حػػػك إف ةأػػػكؾ بعػػػض ريلػػػ كل اثػػػؿ 

توػػؾ ريأظر ػػي ضرف لكأػػل ضري حػػ  ضريعػػدضرف ضريتػػ  تعػػد اػػف اةػػـ ريلػػ كل ريتػػ  تأكضيتهػػك  ريتأػػكيس
ضبكيتكي  تأد اف تطػض ر ادر ػ  ضريضلػضؿ ةذى ريل كل ةوب ي قد رقترأل بأ كط ريت   ضةوضل  

إيػػى رياةػػتض كل ريعكي ػػي ضتأق ػػؽ رالأءػػكز ض لضلػػك يػػ  ءػػض رياأكيةػػي ياػػك  تعػػرض يػػ  ريت ػػ  
ةػض أػضع اػف  (A)ف أاػط ري  لػ ي ااف حػ ضط أ ةػ ي  ػتؿ توػؾ رياػد  ، يعو ػ   ػرل ريبكأػ  

يػأاط ضةػ وي در اػي ريةوضؾ ريعوأ  ريلر ح ضريذي  ت ذى بعض ر   كص ريػذ ف  تلػ ضف بهػذر ر
ير ي  ةذى رياضرقؼ بعض اقضاػكل ريتأػدي اض ريتةتءكبي ياضرقؼ اع أي ي  ريأ ك   وى اف  تض 

، يبكيتكي  ةض لـ اف ريل كل ضريت  باءاض هك تاثؿ   ل ي ذيػؾ ريت ػ  ، ااػك "اك  كب  ذيؾ
ط ض لػضف الػأك  ةػذر ريػأا (A) رل ريبكأ  اأػ   وػى ريعلػس اػف أاػط ري  لػ ي  (B)ريأاط 

 .(A) اقؿ رأديك ك ضتضتررم ضال  ظهرضف  كد م اك ةض اعرضؼ اف ل كل ريأاط 

  -:(1)وأثرها يف انسهىن (A-Bيؤشراث أمناط انشخصيت ) 2-1-3-3
الكأ ي ريتأبخ بةوضلهك، ضاف ةذى رياأكضر   ةأكيؾ  د  اأكضر تدؿ  وى طب عي ري  ل ي ضر 
  -:م ى التحكم في السمو  -2

رةـ يقدررتهـ  وى حبط ريعضراؿ رياأ طي بهـ، يهأكؾ اأكس اف ريأاط   توؼ ر يررد ي  تلض 
 B عتقدضف اف لؿ اك  خثر  و هـ األـض بعضراؿ  كرء ي ال قدر  يهـ  وى ت   رةك، يهـ  )

(  عتقدضف اأهـ A  خاأضف بكيأظ ضريقدر اةخضؿ  اك  أد  يهـ، ب أاك ةأكؾ اأكس اف ريأاط 
ـ، ضب أل ريدررةكل اف ريذ ف  عتقدضف اف الك رةـ ي س ةـ ريذ ف  قررضف اةتقبوهـ ب  د ه

                                                           
 التربية المستنصرية كلية ةالمدارس. الجامع مديري لدى ةالقيادي بالقدرة وعالقتها(A-B)الشخصية عمارمحمدعلي؛أنماط(1)

 .4545األساسية,
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ب  د هـ يد هـ  عضر بكالمترر  ضرالأطضر  اقكرأي بكآل ر ف ات ريذ ف  عتقدضف اأهـ قكدرضف  وى 
 ريتألـ بالك رةـ، ضةذر  دؿ  وى اف ري  ي ر   ر  اقدر  وى ريعاؿ ضريتل ؼ .

   -: روالميك  فيمي  جر الي جم تير -1
يهـ ريقدر   وى ري لؿ ب ف ريا ك ر ضريعاؿ  يي و ريا لكريذ ف  تل ضف  (Aد اف ريأاط  ف ر يررر

رير كح  ض خاأضف ب ف ري ك ي تبرر ريضة وي، ضاف اف  تل ضف بهذى ريل ي  اقدر  وى ريأءكح 
  .ضريتأدي ضريتل ؼ ضر قأكع اف م رةـ

  -  جر تق ي  الذات :-3
بهك بكيقدر   وى رأءكز رياهكـ  ض قأعضفتراضف اأ ةهـ  أ ( افBإذ  تلؼ ر يررد اف ريأاط  

 ضريأءكح ي هك، ضةـ بكيتكي  الثر رحك  ف إ اكيهـ اف م رةـ .

  -الق  ة عمى التكي  :-4

اف  تلؼ بهذى ريل ي بكيقدر   وى ريتل ؼ ات رياخثررل ري كرء ي ( B تاتت ر يررد اف ريأاط  
  ريعاو ي ضريأ ك  ري  ل ي، ضةـ بكيتكي  الثر قدر  ضرةت عكرةك، ضريقدر   وى ري لؿ ب ف ريأ ك

  وى ريأرلي ضريتأقؿ ب ف ر  اكؿ ضر اكلف ريا تو ي .

 -:الق  ة عمى تحم  المخ ط  -5

 تاتت اف  تلؼ بهذى ريل ي بءرا  البر ي  رت كذ ريقررررل  وى اةكس اعوضاكل م ر التاوي 
 ( Aلأك  ريأاط  ا ضاةرع ي   او ي رت كذ ريقررر، ضةذر اك  تلؼ بهك

   -:(وعاللتهًا باجملال انرياضيB-Aانشخصيت )ي منط 2-1-3-4
 اػلف اف تخدي إيى "( Aالأظ ريبكأثضف اف تعز ز ري لك ص رال ءكب ي ي  ل كل اف أاط  

( Aأت ءي ر يحؿ ضر در  ر اثؿ ض كلي ريذ ف  أاوضف ةذر ريأاط، يذيؾ ي ف أاط ري  ل ي  
( يذيؾ Bتأد كل ض حت اعك  ر ر در  ا وى اف أاط ري  ل ي  ةض تأكية  ض بأ   ػف 

( ي  Aضاف ري لك ص رال ءكب ي يأاط   ، لضف ةأػػػػػػػػػػكؾ ررتبكط ب ف ةر ي رالأءكز ضتعوـ ر در 
، ضريرمبي ب در  ي أءكزالكف ريعاؿ ةػػػػػػػػ  رالةتاكـ ريزر د، ضريقوؽ  وى رياضر  د رياأدد ، ضريل كح 

ب ػػػػػلؿ ل خ، ضريأذر ريا رط، ضريطكقي ريعكي ي، ض بأثضف  ف اةس اضحض  ي اواضةي ريعاؿ 
( ي  الكف ريعاؿ ضة  Aيوتق  ـ لاتأظػي ر در ، ضةأكيؾ بعض ريةوب كل يأاط ري  ل ي  
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أ كذ ريلبر ضرالأديكع ضيقدرف ريازرج ضريتأكيس ي  أكالل م ر تأكية ي ريت   الف اف تتد ؿ 
 .(1)" ي يػػػ  اضقت ريعاؿبكيعتقكل ري  ل

( ي  الكف ريعاؿ ة  ريثقي بكآل ر ف ضريتاهؿ ي  رت كذ Bضاف ري لك ص ر  ءكب ي يأاط   
ريقررررل ريلعبي ضريت  تأتكج إيى ضقل، ضحبط ريأ س، ضتقبؿ ريأقد، ادر  ر  اكؿ بءضد   كي ي. 

عى إيى ريأءكح ضر أءكز ت  ا ؿ إيى ريتأكيس، ال  ةي( ي  الكف ريعاؿ Bإاك ةوب كل ريأاط  
 ريةر ت،  دـ إدررؾ ريضقل . 

 (2  -:(A-Bيُالشت َظرياث أمناط انشخصيت ) 2-1-3-5
 عضد ةذر رال تتؼ إيى ري و  ي ريأظر ي  رذر تو ل ريأظر كل ي  تلأ ؼ اأاكط ري  ل ي، 

أةكف إيى تأد د ةوضؾ ر  إال اف لؿ ريأظر كل تهدؼ ب لؿ  كـريت  رةتأدل  و هك لؿ أظر ي،
الكأ ي ريتأبخ بكيةوضؾ ريب ري ضةوضؾ رآل ر ف  يأظر كل إيى رياأكضر رآلت ي يذر  الف تلأ ؼ ر،ضر 

لضلؼ ي  ل كتهـ،  وى ريرمـ اف اف ةذى  -:النظ ي ت التي تعتم  عمى األمزجر -1
، ضاف ةذى ريى ريضقل ريأكحر تذلر ي  أظر كل ري  ل ي اكتزرؿريأظر كل قد اي إال اأهك 

 ر ي ر أاكط ريازرء ي  ربقررط( .ريأظر كل أظ

ضريت  ابدل ريبأض  ضريدررةكل اثر ريهراضف  -:النظ ي ت التي تعتم  األنشطر الي مونير -1
أظر ي ر أاكط ريهراضأ ي يوعكيـ ي  ت ل ؿ ةوضؾ ر أةكف ض وى رأ عكالت  ضاف ةذى ريأظر كل 

 . (Berman 1972ر ار ل  براكف  

إذ رلزل ةذى ريأظر كل  وى دضر بأ ي ريءةـ ي   -:ينير الجسميرالنظ ي ت التي تعتم  ال -3
ت ل ؿ ريةوضؾ، ضلأ ل ري  ل كل اف ريأضرأ  رياظهر ي ريبأك  ي ي  ريءةـ، اف ةذى 

 ريأظر كل أظر ي ر أاكط ريءةا ي يػ لرت ار( ضأظر ي ضي ـ  ودضف.
                                                           

,  اآلداب كلية( منشورة غير) ماجستير رسالة( , ب)و( أ) الشخصية بالنمطي وعالقتها الشكوكة الشخصية ؛ محمد حيدر حوراء(1)

 .44ص(4554) بغداد جامعة

(2)
 .444-444ص 4555, المصدر السابق علي؛ عسكر 
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اك  عتادى اف  ضأددل لؿ أاط  وى اةكس -:النظ ي ت التي تعتم  األنم ط النفسير -4
 لك ص أ ة ي ض قو ي، ض تضقؼ لؿ أاط  وى ارأوي ريأاض ريأ ة  ضريعقو  ضريءأة  ريذي 

ضأظر ي ةضال ضلؿ إي   ري رد، ضاف ةذى ريأظر كل  أظر ي يرض د ضأظر ي  ضأؾ  أاكط ري  ل ي 
يت  أد (، ضأتأظ اف ةأكؾ تقكربك ب ف أظر كل ر أاكط ريأ ة ي ضاف ر تو ل ي  ريتةا كل ر

 اطوقتهك  وى ر أاكط ريأ ة ي 
ر تبرل اف ريأاط ةض تءات يةاكل  اذ -:التي يحمموني  النظ ي ت التي تعتم  السم ت -5

ذرت ي، ضاف اع أي، اي  الف تأد د   ل ي ري رد اف  تؿ ةوضل  ضاك  تاتت ب  اف ةاكل 
اكف ضرضزأاكف  أاكط ةذى ريأظر كل أظر ي ر زأؾ ضأظر ي يرض د يألأاكط ري  ل ي ضأظر ي ير د

ضاف  تؿ رطتع ريبكأ   وى ريأظر كل ريت  تأكضيل اأاكط ري  ل ي ضءد اف  .ري  ل ي
أهك ر( ي ر داكف ضرضزأاكف ة  اف اأد  ريأظر كل A-Bأظر ي اأاكط ري  ل ي   ي  ل ي، ضر 

ا طل ت ة رر ضرحأك يأاط ري  ل ي، ضاف ةأكؾ ريعد د اف ريدررةكل اثبتل لدؽ ةذى 
اأهك أظر ي  يحت  في، ضتـ رةت دراهك ي  ريعد د اف ريدررةكل ريعرب ي اأهك ضر ءأب ي، ريأظر 

(، ضترتبط ةذى ريأظر ي بت ة ر ةوضؾ ر أةكف ريتأظ ا  A-B كاوي تأكضيل إبعكد ري  ل ي  
ي  اةرت  اض ي   او  اض  أد تراة  ياأل  ق كدي ضلذيؾ ررتبكطهك بكيضقل ريأكحر ريذي 

ضح ضط ريعاؿ ضريةر ي ضريطاضح ااك  خدي إيى  وؽ أضع اف ري  ل ي، ضيهذى   ةضدى ريتأكيس
 ( ي  بأث  .A-Bر ةبك  ا تاد ريبكأ  أظر ي ير داكف ضرضزأاكف  أاكط ري  ل ي  

 .(1) -يراحم انتعهى يف ادلالكًت: 2-1-4
 ر ريأرلي إف ارأوي ريتعوـ ر ضؿ ت اؿ ة ر ريتعوـ اف تعرؼ رياعوضاكل ر ضي ي ضتعوـ ة  

إيى ارأوي  تالف ي هك رياتعوـ اف ادر  ريأرلي تأل ظرضؼ ضاتطوبكل اأكةبي ،إف ارأوي 
ريتعوـ تبدا بكةت عك  ريضرء  رياررد تعوا  اف قبؿ رياتعوـ ضبهذر  رتبط رالةت عك  ر ضؿ 
ذر ار د ريألضؿ  وى اررأؿ تعوـ يعكيي يعو   ريتعوـ ب لؿ احبض  ط بكيأرلكل رياررد تعواهك ضر 

إذ  تـ ذيؾ  ف طر ؽ  ،ضةذر ي  اةا ي  وى ريدضريت ي ف ريضرء  ريأرل   قدـ اف قبؿ ريادرس
 ريأرلكل . هك رح ض رح

 
 

                                                           
(1)

 . 152 ص ، 1289 ، تكاسال وصدرال؛ عثًاٌ يذًذ 
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 اخلطىاث ادلتبعت يف تعهى ادلهاراث احلركيت يف ادلالكًت: 2-1-4-1
 ري رح ري  ضي / رياتعوـ  ةات ض  لر . – 1
 ريأاضذج ريعاو  / رياتعوـ   كةد ض  لر . – 2
 ر در  ريعاو  / تأل ا ررؼ ريادر  ضرياتعوـ  اكرس ض ل ؼ . – 3
 ريتدر   ضريتلررر ضتتي  ر  طك  . – 4
 ريتقدـ بكيأرلي اض رياهكر  . – 5
 ريضلضؿ إيى ارأوي ريتثبل . – 6
اف رةت درـ ريضةك ؿ ريتعو ا ي ريا تو ي ي  ريعاو ي ريتعو ا ي "( إيى  ض   ر  اأاد  ثاكف  

 تعوـ ريأرل  الثر يعكي ي ضر ءكب ي إذ  لبح رياتعوـ اة ضال ضا كرلكم ضر ءكب كم إيىتءعؿ  او ي ري
 خدي إيى لب ر بعد اف لكف اةتقبتم ضاقودرم لاك  خلدضف  وى اف رالةتعكأي بتوؾ ريضةك ؿ  أد

 او ي ريتعوـ ضت   ؼ ري تر  ريزاأ ي ريتزاي بةر ي ريتعوـ إذ  ت ثر ريتلأ ؾ ب لؿ ضرحح 
تقكف تلؿ إيى ريتلضر ريأرل  يتعاؿ  وى ضتلبح اض  بأك   رل كل ريأرلي الثر دقي ضر 

 . (1)"ضتطض رى  أد ري رد رياتعوـ
 -:ادلهاراث األساسيت يف ادلالكًت 2-1-5
ف م رةػػػك اػػػف اأػػػضرع ر أ ػػػطي رير كحػػػ ي ر  ػػػرل بكيأرلػػػكل ري أ ػػػي اػػػتتا ػػػز ر كحػػػي رياتلاػػػي  

  الكأػل ةػذى ريأرلػكل يرد ػي اـ زضء ػي اض ءاك  ػي ، ريا تو ي يوذرر  ف ضريرءو ف ضريءذع ، ةضر
ضريت  تتا ز بػكيتضريؽ ريػد أكا ل  رياا ػز بكيدقػي ضريةػر ي ضريقػض  ، ضةػ  رياهػكررل ريتػ  تا ػز ادر  
رياتلػػػـ ضتةػػػت دـ بهػػػدؼ تأق ػػػؽ ريت ػػػضؽ  وػػػى رياأكيةػػػ ف اػػػف  ػػػتؿ تأ  ػػػذ ريطرر ػػػؽ ضر ةػػػكي   

 ةكةػػػ ي ريتػػػ   تعواهػػػك رياتلػػػـ ي ةػػػت داهك يػػػ  "ضةػػػ  اءاض ػػػي ريابػػػكد  ر ري طط ػػػي ريا تو ػػػي
ضريتأػػكيس ضرالطػػتع  ريػػديكع ضريهءػػـض ضتلػػبح بػػذيؾ اهػػكررل ض بػػررل تلتةػػ  اػػف  ػػتؿ ريتػػدر  

"ض بأ  رياتلـ اهكررت  ريأرل ي ريت  تتا ػز بكةػتاررر ضتعكقػ  ريعاػؿ ريأرلػ   .(2) "بطر قي  وا ي
رتبطػػػػي بكيضحػػػػت ريأهػػػػك   يواهػػػػكر  اض ريأرلػػػػي ريات  ػػػػر  وػػػػى ر ضحػػػػكع رالبتدر  ػػػػي رياأكةػػػػبي ضريا

 .(3) "ياض ةءضا لكأل اهكر  ديك  ي  ريةكبقي ةضر 

                                                           
(1)

 152 ص ، 1289 ، تكاسال وصدرال؛ عثًاٌ يذًذ 
(2)

 .16( ص1221: )جايعح تغذاد ،يطثعح انرعهٛى انعانٙ ، تعلين وتدرية الوالكوح؛ ٔآخرٌٔ هللا عثذ يذًٕد 

 
(3)

 .112ص، و 1221، انغرتٙ انفكر دار، دهٕاٌ جايعح، 5غ، حالوالكو ادًذ؛ انذًٛذ عثذ
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  ض الف ألر رياهكررل ر ةكة ي ي  رياتلاي باك  و  :

 ضق ي رالةتعدرد .-1
 ريولاكل .-2
 .(1)ريطرر ؽ ريديك  ي-3

  -:ولفت االستعذاد 2-1-5-1
ريت   رتلز  و هك رياتلـ يتءأب  اف ريةقضط  أد  ضق ي رالةتعدرد تعد ريقك د  ر ةكة ي"اف 

 -تعرح   ي يلاي اف ري لـ ضقد  ريل ضق ي رالةتعدرد تعر  كل لث ر  أذلر اأهك :
  ب أهك ريضحت ريذي  ةتط ت رياتلـ بهك رالةتاررر بتأ  ذ  طط  بةر ي ضبأ س ريضقل يتءأ  "

ف ضق ي رالةتعدرد ريلتة ل ي ة  ل   ي ( "ر(roy gones gr2211  اذ  خلد .(2)"يلاكل ري لـ (
تعوـ ريأ كظ  وى بقك  ري د ف اريض ت ف يأل وى يأد رياريق ف بأ   تلضف ريذررع ري ةرل اتقداي 
 وى ريذررع ري اأى ي  ةذر رالةوض  .ضةذر ريضحت  عط  ريقكبو ي  وى ريولاي ريديك  ي ي  أ س 

 (3) "  ري رد  وى ريهءـض ضريديكع اعكبكياتلاي ضة  قدر  ؼريضقل ضبك تلكر ضةذر اك  عر 
 وى اأهك ريضحت ريذي  ت ذى رياتلـ يبدر ي ريولـ ات "(  1996ي  أ ف  خلد    بد ري تكح ، 

اأكية  ضرالأت كظ بهذر ريضحت  تؿ ءضالل ريابكرر  ضتعط  رياتلـ ريقدر   وى ادر  رياهكررل 
 ي رالةتعدرد اأدل رياهكررل ر ةكة ي ضريت  ري أ ي ريهءضا ي ضريديك  ي ي  أ س ريضقل ضتعتبر ضق

تةاى بكيضحت رالبتدر   اض ر ةكة  ريذي   تؽ اأ  بكق  رياهكررل ري أ ي يواتلاي ضيذر تأتؿ 
 (4)"ريارتبي ر ضيى ي  ريدرضس ريتعو ا ي ضريتطب ق ي ي  رياتلاي قبؿ رياهكررل ري أ ي ر  رل (

 ك"اةكةػػ  ضءضةر ػػد ريضحػػت رالبتػػدر   ريعػػكـ ريػػذي  عػػهػػك ب أ "(1979   بػػد ريأا ػػد ، ضلػػذيؾ  ريهػػك
 .(5 "(ريهءضا ي ضريديك  ي بدقي ض أك ي  در  رياهكررل ريأرل ي

أػػػ  " ب أهػػػك ريضحػػػت رالةكةػػػ  ريػػػذي  ػػػخدي اأػػػ  رياتلػػػـ اهكرتػػػ  ريهءضا ػػػي ضريديك  ػػػي ض عريهػػػك ريبك
ريولاػكل  ػف ضريءةػـ بع ػدر"  بةهضيي ض ةر،لاك اأ   ت ح ريأاك ي ضريت ط ي  لبر اأطقػي اػف ريػراس

  ريابك ر  يواأكيس"
                                                           

(1)
 21ص، و1221، تكاسال وصدرال؛ ٔآخرٌٔ هللا عثذ يذًٕد 

(2)
دٚانٗ ،كهٛح  ياجسرٛر جايعح انًرمذيٍٛ رسانحنهًالكًٍٛ  انًٓارٖ تاألداءفراش عثذ انًُعى ؛انعغٕغ انُفسٛح ٔعاللرٓا  

 .89،ص2118انررتٛح انرٚاظٛح،

roy gones gr,boxinq-training,p11722211. www.ivsl.org 
(3)

                                                                                                                                                             
(4)

 .   121ص،  1226،  انماْرج يطثعح،  الوالكوح في الورجع ؛ خعر فرذٙ انفراح عثذ 
(5)

 .123ص،1292،تكالسا وصدرال؛ دًذا انذًٛذ عثذ 
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  (1)-:أم  مو حيث ش وط وقفر االستع ا  فيي
: تلػػضف  حػػػتل رياتلػػـ يػػػ  أكيػػػي رالةػػتر ك  الةػػػت تيهك يػػ  ريضقػػػل رياأكةػػػ   ف  االسرررت خ  

 أدض  ريتع  .  يحت  فري د ريعحو    قد رياتلـ ريقض  ضريةر ي 
ؽ رياةاضح بهك يولـ ري لـ يتةء ؿ رلبر  دد اف ريأقكط ضذيػؾ : ضة   دـ ل ؼ رياأكط التغطير

 اف  تؿ ريضحت ريلأ ح يضق ي رالةتعدرد . 
: اف ر ت ػكر ري تأػي رياأكةػبي بػػ ف ريقػدا ف يضق ػي رالةػػتعدرد ضباػك  تأكةػ  ضاةػػكأي  سريولر الح كررر

ضريهءضا ػػي  ريأػػضض  ػػخدي إيػػى ةػػهضيي أرلػػي رياتلػػـ يػػ  ريػػديكع ضريهءػػـض ضتأ  ػػذ  ططػػ  ريديك  ػػي
 بةهضيي ضر كقي . 

: ةػ  قػدر  رياتلػـ  وػى ريأرلػي بةػػهضيي ضتضء ػ  ريولاػكل رياػخثر  ريتػ  تأاػؿ ضزف ريءةػػـ  االترزاو
 اةت  در اف رالرتلكز ريء د . 

 .(2) -:ولفت االستعذاد يٍ انثباث خطىاث تعهى2-1-5-1-1
قض ت ف يتأاؿ ثقؿ  طر قي ريضقضؼ : ريةكق ف يواتلـ اثؿ ر ةكس يبأك ي  ء  اف تلضف .1

 ريءةـ ط وي ريوع  .
اف ريضق ي رال ت كد ي ريقداكف اتتلقي تقدـ قدـ ري ةكر يألاكـ ضريءكأ  ضتلضف ري تأي  .2

 ريءكأب ي اأكةبي ات  رض ريأضض ضري تأي ر اكا ي ري و  ي اأكةبي ات طضؿ ريت   

ات اتأظي اف ا طهك  ريت لع  ريقدـ ري ا ف ري و  ي قو ت  ف ر رض ضتثأى ريرلبي قو ت .3
 و ت . ق   ر ااكاك  كرءك 

تثأى ريذرر كف اف رياريؽ ضتولقكف بكيءةـ يت ط ك ر حتع اف ريءكأب ف ضتلضف قبحي ري د  .4
ي ةرل ي  اةتضل ريلتؼ يألاكـ بءكأ  ريضء  تقر بك ض لضف ظهر ريقبحي يو كرج ااك قبحي ري د 

 ظهرةك يو كرج ري اأى يتلضف ااكـ ريذقف  وى ريءكأ  ر  اف ض 
  ةتد ر ريءذع قو ت يودر ؿ  ري ا ف( ضةذر  قوؿ رياةكأي رياعرحي يولـ . .5
ضحت ريراس م ر اتلو  ض وى رةتقكاي ريءذع  ةأ  ريذقف يودر ؿ  لضف ريأظر يألاكـ  وى .6

 قبحي رياأكيس ضبذيؾ  تأظ ريهدؼ ي ةتط ت رية طر   وى أرلكل رياأكيس ضتةد دى ريولاكل . 

                                                           
(1)

 43،ص2118، وصدر الساتكالفراش عثذ انًُعى ؛ 
(2) 

 .122ص ، 1221 ، تكاسال وصدرال ؛ ٔآخرٌٔ هللا عثذ يذًٕد 
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تلضف ضق ي رياتلـ ر  ةر  ر  ةر(  لس ةذى ريضق ي إذ  قدـ ةكؽ ري ا ف يألاكـ  : مالحظر
 ض خ ر ةكؽ ري ةكر ات رياأكيظي  وى ري رح ا تى بكيأةبي يضق ت  .

 -حركاث انمذيني :2-1-5-1-2
تعد  او ي إتقكف رياتلـ يأرلكل ريقدا ف اف ر ةس ريهكاي ي  تعوػ ـ رياتلاػي ياػك يهػك اػف دضر  

ر يػػ   او تػػ  ريػػديكع ضريهءػػـض  وػػى أػػد ةػػضر  اػػف أ ػػ  قػػدر  رياتلػػـ ريػػذي  تا ػػز ب تقػػكف ةػػذى لب ػػ
رياهػػكر   وػػى ت ػػكدي ريولاػػكل ريتػػ   ضءههػػك ري لػػـ اػػف ءكأػػ  ،ضلػػذيؾ قدرتػػ   وػػى ريهءػػـض ريةػػر ت 

 .ضتةء ؿ ريأقكط اف ءهي ا رل
 .(1)اةكي   يأرلي رياتلـ  وى ريأوبيضةأكؾ ثتثي  
 ريزأؼ.  اةوض -1
 . ريأرلي اةوض  -2
 .  ضريأرلي ريزأؼ اةوض -3
ض أد تعو ـ أرلكل ريقدا ف أبدا اضال بتعوػ ـ ري طػضرل ري رد ػي يػ  رالتءكةػكل ريا تو ػي اػف ضق ػي    

اا ػكط ريقػدا ف اػت  رالةتعدرد .لاك  ء  رالةتاكـ ب ف  لضف ريتأرؾ بضرةطي ريزأؼ ري   ؼ  وى
أت ػػكظ بكيضحػػت ريلػػأ ح يضق ػػي رالةػػتعدرد يػػ  ءا ػػت رةػػتر ك  رياءاض ػػكل ريعحػػو ي ريا تو ػػي ضرال

 .(2) اررأؿ ريتأرؾ
اف اعظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ رياتلاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف  تعواػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضف ريأرلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل "( stevesmith,2211ض  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر 

تءأػػػ   ريقػػػدـ ض ةػػػتط عضفريت كحػػػ   ػػػف الػػػضؿ أرلػػػي  ـال  الػػػأه  رالاكـ،ري وؼ،ري ةػػػكر،ري ا ف(
عدرد لػػرد يعػػؿ ةءػػضا  اض ديػػك   ريأػػكالل ريةػػ  ي ضذيوػػؾ اػػف  ػػتؿ ريأ ػػكظ  وػػى رالتػػزرف ضرالةػػت

اقكـض أرلي ريقػدـ ضبكالتءكةػكل  ل   ي تعوـ  ريأوبي ض ء ،ضب لؿ اةكة  تلضف ءضد  ريوع   وى 
 .(3)"رالربعي ضبلضر  ابك ر  ضةذر  عط  يك د  ةك وي ااكـ ري لـ

 
 
  

                                                           
(1)

 32ص، و2114، نهًالكًح انعرالٙ االذذاد، تغذاد، انرأْٛهٛح ٔانًذرتٍٛ انذكاو دٔرج كراش: جٕاد يٕسٗ، عرب جساو يذًذ 
(2)

 .123ص،و 1289، تكاسال وصدرال؛ ادًذ  ًٛذانذ عثذ 

stevesmith,boxinq,p98,2211.                                                        www.ivsl.org 
(3)
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 .(1)أَىاع حركاث انمذيني2-1-5-1-3 

 :التح   لألم م-أوال
 (ةـ تقر بك .22ااكاك اةكيي  تتأرؾ ريقدـ ر اكا ي -1 

تتبعهػػػػك ريقػػػػدـ ري و  ػػػػي أ ػػػػس رياةػػػػكيي ضيػػػػ  أ ػػػػس رالتءػػػػكى ي عػػػػضد رياتلػػػػـ إيػػػػى ضحػػػػت ضق ػػػػي -2
 رالةتعدرد 

 التح   لمخم  :–ث ني " 
 (ةـ تقر بك إيى ري وؼ 22تتأرؾ ريقدـ ري و  ي اةكيي   -1
ضحػػػػت ضق ػػػػي  تتبعهػػػػك ريقػػػػدـ ر اكا ػػػػي أ ػػػػس رياةػػػػكيي ضبػػػػأ س رالتءػػػػكى ي عػػػػضد رياتلػػػػـ إيػػػػى -2

 رالةتعدرد .
 التح   لميميو :–ث لث "  
 (ةـ تقر بك 22تتأرؾ ريقدـ ري اأى ءكأبك إيى ءهي ري ا ف اةكيي   -1
 تتأرؾ ريقدـ ري ةرل أ س رياةكيي ضي  أ س رالتءكى . -2

 التح   لميس   :– ايع "
 (ةـ تقر بك 22تتأرؾ ريقدـ ري ةرل ءكأبك إيى ري ةكر اةكيي   -1
 أ   رياةكيي ضبأ س رالتءكى تتأرؾ ريقدـ ري اأى  -2
 التح   ال اي ي :–خ مس "  
 ريتأرؾ ي  در ر  ءهي ري ا ف : -1

(درءػي اةػكيي اأكةػبي  وػى اف تتأػرؾ  45 ف   دال تز تتأرؾ ريقدـ ري اأى ءهي ري ا ف بزرض ي 
 ريقدـ ري ةرل أ س رياةكيي ات ت   ر رتءكى ريءةـ .

 ريتأرؾ ي  در ر  ءهي ري ةكر :  -2
(درءي اةكيي اأكةبي 45ري ةرل ر اكا ي ءهي ري ةكر ضيو وؼ بزرض ي التز د  ف  تتأرؾ ريقدـ 

  وى اف تتأرؾ ريقدـ ري اأى أ س رياةكيي ات ت   ر رتءكى ريءةـ .
والق ع ة الع مر لكي تكوو ح كر المالكم صحيحر ىي أو يي أ المالكم الح كر في الق م  "

  "( خ ى يخطوات متس ويرالق يير مو جير التح   ثم تتيعي  الق م األ

 
                                                           

 124،ص2225 (التبي  ءر  ريدر ، رياألضر  ، :  الم خ  الى المالكمر الح يثر ةكا  اأ   (1)
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     .(1) : يأتيم  ومو المالحظ ت الميمر التي يجب م اع تي  أثن   تعميم ح ك ت الق ميو 
   .اف تلضف رياةكيي ب ف ريقدا ف اأكةبي ضب تةكع ريأضض -2
   .اف  لضف تضز ت ارلز ثقؿ ريءةـ  وى ريقدا ف بكيتةكضي-2
   .ريتأرؾتقكطت ريقدا ف اثأك    ال  أدارر ك  اف -3
 -انهكًاث: 2-1-6

" تعػػد ريولاػػكل اػػف بػػ ف ريأرلػػكل ري أ ػػي ضري طط ػػي يواتلػػـ ، يهػػ  ال تقػػؿ اةا ػػي  ػػف ريأرلػػكل  
ري أ ػي يػػ  اثأػػك  ريهءػػـض اض ريهءػـض رياحػػكد اض تػػ ا ف ريػػديكع  ػف ريتأرلػػكل يو وػػؼ اض يوءكأػػ  ، 

أءكز  طتػ   وػى ريأوبػي  ػتؿ ضبضرةطتهك  الف رلتةك  ريأقكط ضتأق ؽ اك  ةعى اي   رياتلـ  
ريابكرر ، ضيك و ػي ريولاػكل يهػك دضر لب ػر يػ  تأد ػد أت ءػي ريابػكرر  ، يحػت  ػف ر ػتتؼ اأضر هػك 
 ةػػػػهـ بدرءػػػػي لب ػػػػر  يػػػػ  تأ  ػػػػذ ريضرءبػػػػكل ري طط ػػػػي رياأكةػػػػبي يلػػػػؿ اضقػػػػؼ ، ضتعػػػػد ريولاػػػػكل يػػػػ  

 ػػؾ ضريتلت ػػؾ باػػك  تأكةػػ  رياتلاػي ضةػػ وي اػػف ضةػػك ؿ ريهءػػـض ضيهػػك اةا ػػي لب ػػر  يػػ  ارلبػػكل ريتلأ
الكأ كل رياتلـ  .(2 "ضر 

 -:أَىاع انهكًاث 2-1-6-1
 : وىتقةـ ريولاكل اف أ   ري لؿ 

 ادلستميًت: انهكًت 2-1-6-1-1
" ضةػػ  ريولاػػكل ريتػػ  ت  ػػذ  طػػكم اةػػتق اكم إيػػى ريهػػدؼ ، يػػذيؾ تلػػضف الثػػر ريولاػػكل ةػػر ي ضدقػػي    

ولاػػكل ادر  ضالثرةػػك رةػػت دراك ي أهػػك تعطػػى اضؿ اهػػكر  يػػ  إلػػكبي ريهػػدؼ ، ضيلضأهػػك اةػػهؿ اأػػضرع ري
ض ريهك اأاضد  بد رهلل ضآ رضف ب أهك" يلاكل تحر  اض تضءػ  ب ػلؿ اةػتق ـ  .(3)يلا ي  أد ريتعوـ"

 وػى اةػػتضل ريأظػػر ضتلػػ   ريضءػػ  اض ريءةػػـ اض ريػبطف اػػف ر اػػكـ ضتتا ػػز بدقػػي ر لػػكبي ض ػػدتهك 
 .(4 " تقكفضةر ي ضلضيهك إيى ر ةدرؼ إذر اد ل ب

 
 

                                                           
(1)

 66ص،و1222(، انسلازٚك جايعح)،2،غ عوليح وتطثيماخ نظريح أسس الوالكوح؛ انذأ٘ إسًاعٛم انسٛذ ٚذٛٗ 
 .132ص( 1996 ، رياعكرؼ اأ   ر ةلأدر ي،:   المالكمر في الم جع  حر  يتأ  ري تكح  بد (2)
 ريترب ي لو ي ، اكءةت ر رةكيي:   بكياتلاي يوابتد  ف  أهك ضريديكع رياةتق اي يولاي اقترح تعو ا  اأهإ ت ث ر   ءضرد اضةى (3)

 .17ص(  2222، ب درد ءكاعي ، رير كح ي

 .124ص ، 1221 ، تكاسال وصدرال ضآ رضف  رهلل  بد اأاضد (4)
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 -:الف تقة ـ ريولاكل رياةتق اي إيىض 
 -هرأس:ن ادلستميًت انيسري  انهكًت 2-1-6-1-2
 " ضتعد ةذى ريولاي اف الثر ريولاكل رةت دراك ي  ريابكرر  أظرر يقربهك اف رياأكيس  

ةػهوي ر در  ضال   ضق ي رالةتعدرد يواتلـ اكدرم قدا  ري ةرل ااكاك ضري اأى  و ك( ضا حك  أهك يلاي 
 .(1 "ت  ر لث رر اف ضق ي رالةتعدرد

 -:نهرأس يادلستميًت انيسر انهكًت تعهى خطىاث2-1-6-1-3

اف ضق ي رالةتعدرد تضء  ريقبحي ري ةرل يألاكـ ضي   ط اةتق ـ ضتلضف ريذررع  وى لكاؿ 
ري اأى يوديكع بءكأ  راتدردةك ضتةد د ريقبحي يودر ؿ يتضرء  ريةتا كل ريضء   رر   ضحت ري د 

تضرزف ريءةـ ضذيؾ بتثب ل ريقدـ  أد ادر  "رياأكيظي  وى ض  ،ريضء  ضتلضف اثأ ي اتلقي يوءذع
ريولاي ضبهذر  أقؿ ثقؿ ريءةـ ات رتءكى ريولاي يألاكـ ضتخدل ةذى ريولاي بةر ي يتعضد ريذررع 

اتأظي ضلضؿ ريولاي  ر لا  إيى اأوهك يوت ط ي ض  ذ ريضحت االةتعدردي ض أد ريتعوـ  ء 
 .(2 "إيى ريهدؼ الأضبي بثقؿ ريءةـ ضريلتؼ ضاف تلضف ريولاي ةر عي ضدق قي

 -:بطٍادلستميًت انيسري نه انهكًت 2-1-6-1-4
اثأػػك  ادر هػػك يوءػػذع تثأػػى "يػػ ضةػػ  أ ػػس طر قػػي ادر  ريولاػػي رياةػػتق اي ري ةػػرل يوػػراس ، إال رأػػ     

رع ريحػكربي الػكف ريهػدؼ ، ض ءػ  ارر ػك  لػؿ ري ػرضط ريتػ  ريرلبت ف قو ت أتى تلػؿ قبحػي ريػذر 
ذلػػرل ةػػكبقك يػػ  ضق ػػي رالةػػتعدرد ضطر قػػي ادر  ريحػػربي رياةػػتق اي ري ةػػرل ،ضرال ػػتتؼ ريضأ ػػد يػػ  
طر قػػي ادر هػػك  ػػف رياةػػتق اي ري ةػػرل يوػػراس ةػػض اف ضزف ثقػػؿ ريءةػػـ اػػضزع  وػػى ريقػػدا ف بكيتةػػكضي 

 .(3 "أكةبي يت كدي يلاكل رياأكيس رياقكبويات ا ؿ ريءذع ااكاك ضيو ا ف بدرءي ا
 -:هرأسنادلستميًت انيًىن انهكًت 2-1-6-1-5
تتا ز ةذى ريولاػي بػكيقض  ضيك و ػي ت ث رةػك  وػى رياأػكيس أظػرر يتضرءػد قبحػتهك يػ  الػكف بع ػد  ػف   

 ػر ريأػكتإ ذرل ت ث ر ري عكؿ ي  اةتضل ة ر ريولـ ياك تتا ز ب  اف ريادل ريأرلػ  ريلبض  ،"رياأكيس
ضحػت رالبتػدر   رياأكةػ  يقبحػي رياف يؼ ريءذع ضربطهك بكيديكع ريلب ر اػف ريقػدـ ري اأػى لاػك اف 

آذ ت  ذ اةػكيي طض وػي يوضلػضؿ ريقبحػي ري اأػى يواتلػـ ريذررع ري اأى  الأهك اف دقي ضقض  ريتةد د 

                                                           
 .141ص ،2886 ،يق سال مص  ال    ح ر يتأ  ري تكح  بد (1)
  44 ص , 4554, المالكمة وتدريب تعلم ؛ وآخرون حامد إسماعيل  (2)
 .149ص ،يق سال مص  ال  ح ر  يتأ  ري تكح  بد (3)
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اػػػػف رةػػػػت درـ يػػػػذر تةػػػػت دـ ةػػػذى ريولاػػػػي بدرءػػػػي رقػػػؿ . (1 "إيػػػى ةػػػػدؼ رياةػػػت دـ يػػػػ  ءةػػػػـ ر أةػػػكف
رياةتق اي ري ةرل، ضتعد اف اقضل ريولاكل أظرر يواػدل ريأرلػ  ريلب ػر يػ  ا لكأ ل ػي أرلػي دضررف 
ريءةػػـ يو ةػػكر ضررتبػػكط ذيػػؾ بػػديت ريقػػدـ ري اأػػى  يو و  ػػي( اػػت دضررف ا ػػطهك يوػػدر ؿ ضرأتقػػكؿ ارلػػز 

 ثقؿ ريءةـ إيى ريقدـ ر اكا ي.

 (2):ستميًت انيًىن نهرأسادل انهكًت تعهى  خطىاث 2-1-6-1-6 

تعد ةذى ريولاي اف ريولاكل ريقض ي رياخثر   وى ة ر ريوع  ضة  ةهوي ريتعوـ ضر در  ضتخدل ةذى 
اض  أد رأديكع  لـ اض ل ؼ ث ر  اض ي  ريهءـض ضريهءضـ  2-1ريولاي بعد رياةتق ـ ري ةكر اي 

ري ا ف  در  ريولاي أرل اف رياحكد ضتخدل ةذى ريولاي اف ضق ي رالةتعدرد  أد لد رياةتق ـ 
رةغ ري د قد يؼ يودر ؿ يتضرء  ريقبحي ضء  ري لـ بكيعرض ضتلبح ريذررع اضرز ي يألرض 
ض تأضؿ ثقؿ ريءةـ اف ري وؼ يألاكـ ض لضف ةأكؾ يتؿ بكيءذع يودر ؿ ات رتءكى ريولاي اي 

ريقدـ ر اكا ي ضات   ةتد ر ريءكأ  ر  اف اف ريءذع يودر ؿ  وؼ ريولاي يتأض ؿ قض  ريولاي  وى
اد ريذررع ري ا ف  وى لكاؿ راتدردةك أأض ريهدؼ  لضف ريلتؼ  وى  ط اةتق ـ ات ريذررع ضتقضـ 
ذر اردأك  ذررع ري ةكر بكيت ط ي يوءكأ  ر  ةر اف ريءةـ ضريأظر اضء  يألاكـ بكتءكى ري لـ . ضر 

ة لبح ي  رلبت  تطب ؽ ةذى ريولاي  وى ريءةـ يت  ضءد اي ر تتؼ ةضل ريثأ  ريذي 
 .ريةكق ف أت ءي ري طس ريذي  لكأ  ر در  ضا تف ريءةـ ريقو ؿ يوءكأ 

 ذل  نتيع المالحظ ت اآلتير :  عممير التعمم ولتحقيق
 .ريت لد اف اةكيي ريولـ .1
 أػػد ريا ػػؿ  ءػػ   ػػدـ ريابكي ػػي بكيا ػػؿ ضاف تلػػضف درءػػي ريا ػػؿ اأكةػػبي يطػػضؿ رياتلػػـ  .2

 .رياخدي يوحربي
زف ريءةػػػـ ضيتأق ػػػؽ ةػػػر ي ضةػػػهضيي أرلػػػي ريرءػػػضع ضتضز ػػػت ثقػػػؿ ريءةػػػـ رالأت ػػػكظ بتػػػضر .3

   . وى ريقدا ف بكيتةكضي توؼ ا ط ريقدـ ر اكا ي   ري ةرل ( قو ت يودر ؿ
 .تقر بك يألرضاد ريذررع ري ةرل ادر لكات بةر ي ضقض  ب ط اةتق ـ اضرٍز  .4
 .يأاك ي ريءذع  ء  اف  وتلؽ ب  ا لؿ رياريؽ يوذررع ري اأى. 5

                                                           
  .445ص ,4444:مطبعة جامعة الموصل,4ج,المبادئ التعليمية في المالكمة ؛وديع ياسين التكريتي وأخرون  (1)

 
(2)

 124ص،1893،  الوصدر الساتك ؛ٔدٚع ٚاسٍٛ انركرٚرٙ ٔأخرٌٔ  
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رةػػػتر ك  رياءاض ػػػكل ريعحػػػو ي م ػػػر ريا ػػػترلي يػػػ  ر در  يتأق ػػػؽ ةػػػر ي ضدقػػػي ضةػػػهضيي  .6
   .ر در 

اتكبعػػي ريولاػػي بثقػػؿ ريءةػػـ ضرألػػكـ رق ػػكؿ ريقبحػػي يأظػػي ر در  بأ ػػ  تلػػضف ريقبحػػي اػػت  .7
 .ريةك د  وى  ط اةتق ـ

 :بطٍنه ادلستميًت انيًىن انهكًت2-1-6-1-7
يػػ  ر در  ضةػػض   ػػهد يرضقػػك قو وػػي يلػػف"ض ك يػػ  ري اأػػى يوػػراس طر قػػي ر در  ض طػػضرل ريتعوػػ ـ لاػػ

ز كد  ي  ثأ  ريرلبت ف ضا ؿ ريءذع يألاػكـ ضيو ةػكر ضرياأكيظػي  وػى ابػدا ريت ط ػي ضرالتػزرف لاػك 
   .(1)"ي  ضق ي رالةتعدرد

                                                           
(1)

  .142، ص 1226، تكاسالوصدر ال ؛ عثذ انفراح فرذٙ خعر  
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 (1شكم )
 انيساريت وانيًيُيت نهجسى انهكًاث ادلستميًت
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  -:اجلاَبيت انهكًت 2-1-6-2

" ضة  يلاكل قل ر  ريادل ضتةت دـ ي  اةكيكل ريولـ رياتضةطي ضريقل ر  ضتعد اف ريولاكل    
ريلعبي ر در  يلضأهك تأتكج إيى ري بر  ضريتضريؽ ضريدقي ي  ر در  ،ضتعد اف ريولاكل ريقض ي إذ 

 .(1 "ت ت  قضتهك اف أقؿ ثقؿ ريءةـ ات ريولاي

 :  وىضتقةـ ريولاي ريءكأب ي 

 -:اجلاَبيت انيسري نهرأس انهكًت 2-1-6-2-1 

" ضتةت دـ ةذى ريولاي بأءكح أظرر يةر تهك ضدقتهك ضقربهك اف ةدؼ رياأكيس ، اف ضق ي  
رالةتعدرد  تـ ديت ر رض با ط ريقدـ ري و  ي  ري اأى( يأقؿ ارلز ريثقؿ ااكـ ريءةـ  وى ريقدـ 

ري ةرل ي  ريراس ات رأثأك  ا لؿ ر اكا ي ري ةرل( ضي  ريضقل أ ة  تةدد ريولاي ريءكأب ي 
رياريؽ ريذي  ضرزي ا لؿ ريلتؼ ر  ةر ات دضررف ريءةـ ءهي ري ا ف أضؿ رياأضر ريراة  
يتلؿ ريقبحي إيى ةديهك ي  ءكأ  ريراس يواأكيس بةتا كل الكبت ريقبحي، ضتقـض ريذررع 

ذع بكةت درـ ريعحد ضريءذع اف ريولاكل رياحكد  يواأكيس ضريء ضت ط ي ري اأى بأاك ي ريراس
 .(2 "ضريةك د ضتءض ؼ رياريؽ ،ريراس بكةت درـ ريق كز ريا تضح

 -:بطٍانهكًت اجلاَبيت انيسري نه  2-1-6-2-2
هك ي  ريءذع تثأى  اثأك  ادر ي  تخدل بأ س اةوض  ريولاي ريءكأب ي ري ةرل يوراس ، إال رأ   

 اك ي  ريأدضد رياةاضح بهك قكأضأك. يتلؿ ريولاي إيى ريهدؼ ات ا ؿ ريءذع ااك كفريرلبت

 -:انهكًت اجلاَبيت انيًىن نهرأس  2-1-6-2-3
ةذى ريولاي  ء  ريتاه د يهك بولاكل ا رل  اةتق اي  ةرل ( اثت ات ريتقدـ  طض  يألاكـ  

ريءكأب ي اةوض  ادر هك ا كب  يولاي ض يةهضيي اتأظي رياأكيس يهك ، ضريديكع ب ك و ي حدةك ، 
إال اف رتءكى ريدضررف  لضف ي  رتءكى ري ةكر أتى  لؿ إيى ري ط رياألؼ يوءةـ أضؿ  يوراس ،

 رياأضر ريراة  يوءةـ.
                                                           

 .26ص ،يق سال مص  ال   ءضرد اضةى (1)

 .158ص ،س يقال مص  ال  ح ر  يتأ  ري تكح  بد (2)
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 -:بطٍانهكًت اجلاَبيت انيًىن نه 2-1-6-2-4
ةذى ريولاي  لع  رةت دراهك ي  ريهءضـ بةهضيي أظرر يز كد  رياةكأي ريال ضيي يءةـ رياتلـ  

ات رياتلـ رع ريحكربي ض كلي ا لؿ رياريؽ ، ض الف رةت دراهك ، ضا حك االكأ ي إلكبي ريذر 
ر  ةر، ضاةوض  ادر هك   ب  اةوض  ادر  ريولاي ريءكأب ي ري اأى يوراس ، إال اف رتءكى دضررف 

 . (1 ريءذع  لضف ءهي ري ةكر ات ثأ  ريرلبت ف قو ت ضا ؿ ريءذع ااكاك يتأق ؽ ريهدؼ
  -:انهكًاث انصاعذة 2-1-6-3
تةت دـ ريولاكل ريلك د  اف اةكيي ريولـ ريقر   ضة  يلاكل قض ي ضاخثر  ضتةت دـ بعد  

ريت وص اف يلاكل ري لـ رياحكد  اض بعد يلاكل تاه د ي ، ضت ت  قض  ةذى ريولاكل لضأهك 
تأاؿ ضزف ريءةـ  ف طر ؽ ريديت بكيقدـ بكتءكى ريهدؼ ضلذيؾ يتؿ ريءذع إيى ريدر ؿ ات  رضج 

   (2 كى ريهدؼ، ضتقةـ ريولاكل ريلك د  إيى :ريولاي بكتء
 -:انهكًت انصاعذة انيسري نهرأس2-1-6-3-1 
اف ضق ي رالةتعدرد  قـض رياتلـ بديت ر رض با ط ريقدـ ري و  ي  ري اأى( ات أقؿ ارلز ثقؿ   

ريءةـ  وى ريرءؿ ر اكا ي  ري ةرل( ضي  ريضقل أ ة  يؼ ريءذع بأد  إيى ءهي ري ا ف 
تقكات  قو ت ي  ريضحت ريراة  ات اد ريرلبت ف قو ت ضي  ريضقل أ ة  تةدد ريولاي ريلك د  ضرة

ري ةرل ي  ريراس ابك ر  ي  رتءكى ريهدؼ اف اة ؿ إيى ا وى  وى  لؿ قضس أتى تلؿ 
ريقبحي ضتواس ريهدؼ بةتا كل ر لكبت رية وى أ    لضف ةذر ظهر ريقبحي اضرء  رياأكيس 

 ثأك  رياريؽ ضتقضـ ريذررع ري اأى بكيت ط ي ضأاك ي ريراس ضريءذع.ات ح ؽ زرض ي رأ

 :بطٍانهكًت انصاعذة انيسري نه2-1-6-3-2
ال   توؼ اةوض  ادر هك  ف اةوض  ادر  ريولاكل ريلك د  ر  رل ، إال ي  يؼ ريءذع ءهي  

تءا ت ضتضأ د ري ةكر ي  ريضقل أ ة  ريذي تتء  ي   ريقبحي إيى ريهدؼ اف اة ؿ إيى ا وى ض 
ءا ت ريأرلكل ريقدا ف ضريءذع ضريذرر  ف ي  أرلي ضرأد  ضي  ضقل ضرأد ، ات ارر ك  ريعضراؿ 

 ريا لكأ ل ي يذيؾ.
 

                                                           
 . 158ص ،س يقال مص  ال  ح ر  يتأ  ري تكح  بد (1)

 .163-162ص ، س يقال مص  ال  ح ر  يتأ  ري تكح  بد (2)
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  (1 -:انهكًت انصاعذة انيًىن نهرأس2-1-6-3-3

ت ب  اةوض  ر در  ريأرل  يولاي ريلك د  ري ةرل يوراس إال اف رال تتؼ ةأك  لضف ي    
زرض ي رأ ررج  ريحكربي ، ضرتءكى ريقبحي يوهدؼ ضدرءي رأثأك  ريرلبت ف ، أ   تلضف ضحت ريذررع

ا لؿ رياريؽ رلبر ةأك اف ريلك د  ري ةرل يوراس ، ض لضف ا حك رأثأك  ريرلبت ف الثر اف 
 ريلك د  ري ةرل يوراس ضبكق  ريأضرأ  ري أ ي ات كبهي.

 :بطٍانصاعذة انيًىن نهانهكًت 2-1-6-3-4

   توؼ اةوض  ادر هك  ف ريلك د  ري اأى يوراس إال ي  تضة ت زرض ي رياريؽ ضرتءكى ريقبحي ال   
 ضز كد  ي  ثأ  ريرلبت ف ضتضز ت ارلز ثقؿ ريءةـ  وى ريقدا ف.

                                                           
 .165 ص ،س يقال مص  ال  ح ر  يتأ  ري تكح  بد (1)
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 (2شكم )
  نهجسى انيساريت وانيًيُيت انهكًاث انصاعذة
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 .(1) -:انذفاع2-1-7

بةر ي اتلـ ي ت كدل يلاكل ري لـ ض بعد  ف ادل ت ث رةك توؾ ريأرلكل ريت   وء  إي هك ري"ةض 
 "ضةهضيي ضي  ريتضق ل ريةو ـ

ض عري  ريبكأ  ب ف ريديكع ةض ريضة وي اض ريضةك ؿ ريت   ت ذةك ريت   يدر  يلاكل ري لـ 
 اكبكيذرر  ف اض ريءذع اض ريةكق ف ض وى رياتلـ اف  تا ز بكالأتبكى ضريدقي ضةر ي رد ري عؿ ضتأ  ذ 

 اأكةبك ي  أ أ  .  ى رر
 (2) -:طرائك انذفاع2-1-7-1
  .ريأذؼ بت  ر رتءكى ريولاي - 1
  .ريلد إ قكؼ ريولاي - 2
  .بكيا تف يوءكأ  بع در - 3
  .ةأ  ريءذع يو وؼ - 4
  .ري طس اة ؿ ريولاي - 5
  .ريةكؽ يو كرج  ري ا ف( أقؿ - 6
  .لد ريولاي بكيلتؼ - 7
 .يو وؼ ا ذ  طض  – 8
 (3) -:انذفاع حاجن أسس2-1-7-2
رياأكيظي  وى ضحت رالةتعدرد ريذي  أقؽ يت    رضط ضق ي رالةتعدرد : ريت ط ي  رالتزرف  -ا 
 رالةتر ك  . –ةهضيي ريأرلي  –

 ررتلك  ر  طك  . – دـ ريابكي ي ي  ادر  ريديكع اف ز كد  ريءهد  -  
 ريضقل رياأكة  بدضف إةررع اض بط  ي  ر در  .ريتضق ل ريةو ـ : اي  خدي ريديكع ي   -ءػ 
ريةر ي ي  ر ت كر ريطر قي ريديك  ي رياأكةبي يهءـض ري لـ : اي   تكر ريطر قي ريديك  ي  -د 

 .رياأكةبي
 
 

                                                           
(1)

 .62ص ، تكاسال وصدرال انذأ٘، إسًاعٛم  
(2)

 . 121 ص ، تكاسال وصدرال ، ٚاسٍٛ ٔدٚع 
(3)

 . 98 ص( 1291 ، رٔٚال يطاتع ، اإلسكُذرٚح)  ،  كوه الوال علن ؛ كٛالَٙ يذًذ ٔ انُذا عهٙ انسعٛذ 
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 :أنواع  رثالث عمىتنقسم ط ق ال ف ع  2-1-7-3
 (ي لس قيو  –ي لجذع  –ي لذ اعيو )

 (1)-: ةكرطرر ؽ ريديكع ر ضي ي  ف رياةتق ـ ري

  .إبعكد ريولاي ريقكداي بأذيهك ب لكبت ري د -1
  .لد ريولاي ريقكداي بررأي ري د -2
  .بع در  ف ريولاي رال اف ريا ؿ يوءكأ  -3
  .ةأ  ريءذع يو وؼ بع در  ف ريولاي -4
  .ريرءضع  طض  يو وؼ بع در  ف ريولاي -5
  .رالبتعكد يوءكأ  بع در  ف  ط ة ر ريولاي -6
  .ري طس تأل ريولاي -9
  .ولاي بكيلتؼلد ري -8
  .رياريؽ –لد ريولاي بكيةك د  -2

  .يو وؼ بع درم  ف ريولاي ري و  يةأ  ريقدـ 12

    
 

     

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 . 138 ص ،1221 ، تكاسال وصدرال ، ٔاخرٌٔ هللا عثذ يذًذ  
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 -انهكًاث ادلضادة  : 2-1-8

رأد ر ةكي   ري طط ي ريت  اف  تيهك  ةتط ت رياتلـ ريت وص اف يلاكل رياأكيس بأضع  
الثر اأكةبي يأضع ريديكع ريات ذ ، الف  اف ريديكع رياأكة  ضتضء   يلاي ةءضا ي احكد  اض

ريديكع ريذي  ت ذى رياتلـ ة لضف ضحت تأح ري يولاي رياحكد  ااؿ  لةبهك قض  ضدقي ي  
إلكبي رياأكيس ، يذيؾ ي ف ةر ي ادر  رياتلـ ي  ريديكع ضريهءـض رياحكد ةتةت رؽ اءزر  اف 

در  ضةذر ريتضقت   ت  اف ري بر  ريت  ريثكأ ي ااك  تطو  اف رياتلـ اف  لضف يد   تضقت  كؿ يأل
تقكف رياهكررل ايولا ي ب لؿ اترربط ضريز كد  ي   دد ريتلررررل   لةبهك رياتلـ أت ءي تعو ـ ضر 
ضريتأض ت ي  تطب قهك ااك  خدي إيى بأك  برأكاإ أرل   كـ يهذى رياهكررل تأضؿ ادر  رياتلـ 

ط ب ف ريولاكل ريهءضا ي ضريديك  ي ضريولاكل إيى ادر  آي   تا ز بكيةر ي ضريدقي ، ضرف ريرب
رياحكد  ي  ريتدر   ةضؼ  ةك د  وى إ درد رياتلـ ا دردر اهكر ك  تت ـ ضاتطوبكل رياأكيةي 

(بػ" رالأتقكؿ اف ريديكع إيى ريهءضـ رياحكد ضذيؾ  1992ريأق قي.  ض ريهك  بد ريأا د رأاد  
ةبي يهذر ريديكع يتضء ههك إيى ري لـ ضتةاى بكيت وص اف يلاي ري لـ ضر ت كر ريولاي رياأك

 .(1)بكيولاي رياحكد "
( بػ " ة  قدر  رياتلـ  وى توق  ةءـض رياأػكيس ثػـ ريق ػكـ بأرلػي 2225ض ريهك  كطؼ ا كري  

ديك  ي بكةت درـ ريذرر  ف اض ريءذع اض ريرءو ف ثـ ري رضع بتةػد د يلاػكل بةػ طي اض أرلػي تءػكى 
 .(2)  رياتلـ رياهكءـ ضادر  اخدي ريهءـض رياحكد يأرلت  ريديك  ي"ريث ر  ريت  يتأل اف ادر

                                                           
 .262ص( 1992 ، ريأ ر درر ، ريقكةر :   5ط ،لمالكمرر   رأاد ريأا د  بد (1)
 .133ص( 2225 ، ريقكةر :   المالكمر وت  يب تعميم  عتف  ا كري  كطؼ (3)
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 (3شكم)
 انهكى ادلضاديهارة 
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 -انذراساث ادلشابهت:2-2
 (1). 2228  اك  أةف إةاك  ؿ  ثاكف -:اسى انباحث 2-2-1 

 ( ي د( ي  رأءكز دضري ريأ بي بلر   رA-B أةبي اةكةاي أاط  ري  ل ي):عُىاٌ انرسانت
 -:أهذاف انذراست

(يدل ريع أي ضتعرؼ أةبي اةكةاي A-Bريتعرؼ  وى أاط  ري  ل ي   إيىةديل ريدررةي 
 (ي  اأءكز دضري ريأ بي بلر  ري د. A-Bأاط  ري  ل ي 

 :يُهج انبحث وإجراءاته ادليذاَيت

  :يُهج انبحث
وػى ر أد ػي رياتقداػي ضتطب قػ    (A-B)تب ف ريبكأثي ي ػ  ل ػؼ تػـ إ ػدرد اق ػكس أاطػ  ري  لػ ي 

يورءكؿ اف  تؿ بطضيي دضري ريأ بي بلػر  ري ػد ض و ػ  ر تػكرل رياػأهإ ريضلػ   بلػضرت  رياةػأ ي 
 أظررم ياتات  طب عي ريدررةي . 

 :عيُت انبحث 
ضريتػػ  تاثػػؿ اأد ػػي ضريءػػدضؿ (6 (ال بػػكم ضبعػػدد  84ر ت ػػرل ريع أػػي بكيطر قػػي ريعاد ػػي ضريبػػكيغ  ػػددةـ 

( أػكدي ر أد ػي ريتػ  14( ال بػكم حػاف  196تات ر لو  ضريبػكيغ  ػددةـ  ( اف اء42.8:أةبي 
( أػػػػكدي 18( ال بػػػػكم حػػػػاف  252تػػػػـ ر ت كرةػػػػك اػػػػف بطضيػػػػي دضري ريااتػػػػكز ضريتػػػػ  ر ػػػػتاول  وػػػػى  

 ( ضريت  لكأل تاثؿ   أي تأو ؿ يقررل رياق كس.2228-2227ضيواضةـ  
 الستُتاجاثا

  -:إيى رالةتأتكءكل ريتكي ي تهك يقد تضلول ريبكأثيوهك ضاأكق اف أتك إ ضتأو  ضاك  ر   تؿ اف
اف يألأاكط ري  ل ي  تقي ضت ث ررل ر ءكب ي  وى  تةوةؿ ضترت   ري رؽ( رالأءكز يدل  .1

 ال ب  لر  ري د.

 ( . Aإف امو  ال ب  ر يعك  ري رق ي رياأظاي تتاتت بأاط ري  ل ي  .2
 ( . B كي  الثر اف  ( Aإف ر أءكز  تأقؽ  أداك  لضف أاط ري  ل ي  .3
 (.B) النمط من اكثر االنجاز في ايجابي شكل في ساهم الذي هو( A) النمط أن.1
 
 

                                                           
(1)

ةوض  ريتحا ف ضتدر و  ات اةوضب  ريتار ف ريع ضر   ضرياتةوةؿ ضاثرى ي  تعوـ ريطت  بعض ريتدر س ب ؛ لاسى َجذخ عصاو 
 2114( انرٚاظٛح انررتٛح ،كهٛح تغذاد ياجسرٛر،جايعح رسانح)اهكررل لر  ريةوي ضرالأت كظ بهك
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 1224    (1) لكـ أءدل قكةـ -: اسى انباحث 2-2-2
 ريتدر س ب ةوض  ريتحا ف ضتدر و  ات اةوضب  ريتار ف ريع ضر   ضرياتةوةؿ  عُىاٌ انرسانت

 ر  ريةوي ضرالأت كظ بهك(ضاثرى ي  تعوـ ريطت  بعض اهكررل ل
  -أهذاف انذراست :
تعرؼ ت ث ر رةت درـ اةوض  ريتحا ف ضتدر و  اػت اةػوضب  ريتاػر ف ريع ػضر    ريىتهدؼ ريدررةي 

ضرياتةوةؿ ي  رلتةك  ريطت  تعوـ بعض اهكررل لر  ريةوي ضرالأت كظ ب  ضريل ػؼ  ػف ايحػؿ 
تةػػػك  تعوػػػـ بعػػػض اهػػػكررل لػػػر  ريةػػػوي تػػػدر ؿ يألةػػػكي   ريتدر ةػػػ ي اػػػت اةػػػكي   ريتاػػػر ف يػػػ  رل

 ضرالأت كظ بهك.
   -:يُهجيت انبحث وإجراءاته ادليذاَيت

     -:يُهجيت انبحث
رةت دـ ريبكأ  رياأهإ ريتءر ب  ذر تلا ـ رياءكا ت رياتلكي ي   ػضر  كم ياتاتػ  يطب عػي ريا ػلوي 

 يعوا ي ، ض عد رياأهإ ريتءر ب  رقر  اأكةإ ريبأض  يأؿ ريا لتل بكيطر قي ر
   -:عيُت انبحث 

              طكيبػػػػػػػك( 242( طكيبػػػػػػػكم ر ت ػػػػػػػرضر اػػػػػػػف اءتاػػػػػػػت بوػػػػػػػغ  ػػػػػػػددى   62ت ي ػػػػػػػل   أػػػػػػػي ريبأػػػػػػػ  اػػػػػػػف   
اػػػف طػػػت  ريلػػػؼ ريثػػػكأ  اتضةػػػط رياأتظاػػػ ف يػػػ  اتضةػػػطي رياػػػ اضف يوبأػػػ ف / ريلػػػرخ ر ضيػػػى / 

 ػػػضر  كم اػػػف ( ، ضقػػػد تػػػـ ر ت ػػػكرةـ ض ػػػعبهـ   2224 – 2223اأكيظػػػي ب ػػػدرد يوعػػػكـ ريدررةػػػ    
ةػػػأي ، ضياػػػك لػػػكف ريطػػػت  ءاػػػ عهـ ( 14-13  ري ػػػع      ، ج ، د ( ضتررضأػػػل ا اػػػكرةـ بػػػ ف

اف ريابتد  ف ، ضاف ريءأس أ ة  ، ضاػف ارأوػي  ار ػي ضدررةػ ي ضرأػد  يقػد تػضريرل بػذيؾ  ػرضط 
 ( طكيبكم اف لؿ  عبي  22. ضقد تـ ر ت كر   ريتءكأس ب أهـ

 االستُتاجاث
  تضلؿ إي هك ريبكأ  بعد إءرر  ريتطب قكل ريعاو ي الةت درـ اةوض  ي  حض  ريأتك إ ريت

ريتحا ف ضتدر و  ات اةوضب  ريتار ف ريع ضر   ضرياتةوةؿ ضاثرى ي  تعوـ ريطت  بعض اهكررل 
 -لر  ريةوي ضرالأت كظ ب  ، رةتأتإ ريبكأ  اك   ت  :

                                                           
(1)

ؿ ضاثرى ي  تعوـ ريطت  ريتدر س ب ةوض  ريتحا ف ضتدر و  ات اةوضب  ريتار ف ريع ضر   ضرياتةوةعصاو َجذخ لاسى ؛  
 و.2114، رسانح ياجسرٛر ، جايعح دٚانٗ ، كهٛح انررتٛح انرٚاظٛح ، بعض اهكررل لر  ريةوي ضرالأت كظ بهك
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  تدر ة  فري ا  يألةوضب فإ ءكب  ي  رةت درـ رياأهكج ريتعو  ت ث ر ظهضر -1
ضتدر وهاك ات اةوضب  ريتار ف رياتةوةؿ ضريع ضر   ي  رلتةك  تعوـ  ،ضريتحا ف(ا اري 

 اهكررل رياأكضيي ضريطبطبي ضريتهد ؼ بلر  ريةوي ضرالأت كظ ب  ب لؿ اتبك ف .
  -:رالت ظهضر أة  تطضر اتبك أي ب ف رياءكا ت ي  تعوـ رياهكررل ريثت  ض وى ريأأض  -2
  ريتحا ف ات ريتار ف رياتةوةؿ الثر تطضررم اف رياءاض ت ف  اف اءاض ي اةوض

 ر  ر  ف ي  اهكرت  رياأكضيي ضريتهد ؼ .   
  اف اءاض ي اةوض  ريتحا ف ات ريتار ف ريع ضر   رلثر تطضررم اف رياءاض ت ف

 ر  ر  ف ي  اهكر  ريطبطبي . 
 كل ي  تعوـ رف اءاض ي اةوض  ريتحا ف ات ريتار ف رياتةوةؿ لكأل ايحؿ رياءاض  -3

 اهكر  رياأكضيي .  
اف اءاض ي اةوض  ريتحا ف ات ريتار ف ريع ضر   لكأل ايحؿ رياءاض كل ي  تعوـ   -4

 اهكر  ريطبطبي . 
 يـ تظهر يك و ي اخثر  ي  اهكر  ريتهد ؼ ب ف رياءكا ت ريثت  .   -5
 اضي تهك اف رياأهكج ريتعو ا  ضتضز ت ريتلررررل ضادد ااكرةي ريتار ف اثبتل ل ك تهك ض   -6

  . ي  ريتعوـ ضرالأت كظ ب  اف  تؿ تطضر ريتعوـ ضر در  ضراللتةك 
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 -:شابهتادل وانذراساث احلانيت انذراست بني واالختالف االتفاق 2-2-3
اػػف  ػػتؿ رطػػتع ريبكأػػ   وػػى ريعد ػػد اػػف ريدررةػػكل ضءػػد اف رقػػر  ريدررةػػكل إيػػى دررةػػػت    

أةػػػبي اةػػػكةاي أاطػػػ    شررريم   حسرررو إسرررم عي ذ رةػػػت دال ريأكي ػػػي ةػػػ  ريدررةػػػكل رآلت ػػػي، إ
 عصررر م نجررر ت ق سرررم،ااػػػك ريبكأػػػ  ( يػػػ  رأءػػػكز دضري ريأ بػػػي بلػػػر   ري ػػػد( A-Bري  لػػػ ي  

 ريتػػدر س ب ةػػوض  ريتحػػا ف ضتدر وػػ  اػػت اةػػوضب  ريتاػػر ف ريع ػػضر   ضرياتةوةػػؿ ضاثػػرى يػػ  تعوػػـ 
بكأػػ  بػػػكالطتع  وػػػى ريدررةػػػكل ريطػػت  بعػػػض اهػػػكررل لػػر  ريةػػػوي ضرالأت ػػػكظ بهػػك( يػػػذر قػػػكـ ري

( ضاءػػػكالل ريدررةػػػي المسرررتق ،الت يع،العينررياػػػذلضر  ا ػػػتى يت ػػػكبههاك يػػػ  بعػػػض  ريات  ػػػررل 
ريأكي ػػػي ب  ػػػي رالةػػػت كد  اأهػػػك ضريضلػػػضؿ إيػػػى اةػػػتضل ايحػػػؿ ضي اػػػك  ػػػ ت  بعػػػض أقػػػكط ريت ػػػكب  

 ضرال تتؼ ات ريدررةكل ريا كبهي:
 بػػػػك تتؼضيػػػػى اػػػف أ ػػػػ  ريات  ػػػػر رياةػػػػتقؿ ضيلػػػػف تت ػػػؽ ريدررةػػػػي ريأكي ػػػػي اػػػػت ريدررةػػػػي ر -1

 ري عكي ي ضريع أي.
اػػػف أ ػػػ  ريات  ػػػر ريتػػػكبت ضأض  ػػػي اأػػػد ءدضيػػػي  ريثكأ ػػػيتت ػػػؽ ريدررةػػػي ريأكي ػػػي اػػػت ريدررةػػػي -2

 ري عكي ي ضريع أي. بك تتؼريتار ف ضرياضظ ي ب ةوض  ريداإ ريالثؼ ضيلف 
ضاػف أ ػ  ر ةػوض  رياةػت دـ اقكرأػي  ت توؼ ريدررةي ريأكي ي اف أ ػ  ريات  ػررل ضريع أػي-3

 بكيدررةكل ريةكبقي.
ريػذلر اػػف أ ػػ    أػػي ريبأػػ  إذ لكأػػل ريع أػػي  ريةػػكبقي يت توػؼ ريدررةػػي ريأكي ػػي اػػت ريدررةػػ-5

ر ضيى تاثؿ  ال ب  ريأ بي يلر  ري د( ضريع أػي ريثكأ ػي تاثػؿ  ال بػض ريارلػز ريتػدر ب  ياأت بػكل 
 .ةأي15عارري  كل ريعاػػػػػر ي بلر  ريقدـ ب

ريتقكر ريدررةكل ريةكبقي إيى ات  ر تكبت لك أاكط ري  ل ي ضب ةوض  ريداإ ريالثػؼ ب أاػك -6
 .(1  ريدررةي ريأكي ي تأكضيل ةذر رياضحضع ضيز كد  ر  حكح رأظر ريءدضؿ
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 دراسخ

شًٛبء 

حسٍ 

إسًبػٛم 

ػضًبٌ

8002 

 

 

 

 

نزؼزف 

ػهٗ 

ًَطٙ 

انشخصٛخ 

(A-B) 

 

 

 

َسجخ 

يسبًْخ 

ًَطٙ 

انشخصٛخ 

(A-B) 

 

 

 

 

 

انًُٓظ 

 انٕصفٙ

 

ا انؼُٛخ 

ثبنطزٚمخ 

انؼًذٚخ 

ٔانجبنغ 

 28ػذدْى)

(الػجبً ٔثؼذد 

 أَذٚخ(6)

 انُسجخ انًئٕٚخ =

 انٕسظ انحسبثٙ

 االَحزاف انًؼٛبر٘

Rَسجخ انًسبًْخ = 
8

 

 T. testاخزجبر 

 انخطأ انًؼٛبر٘

 يؼبيم االررجبط نٛجزسٌٕ

 

أٌ نألًَبط انشخصٛخ ػاللخ ٔرأصٛزاد اٚجبثٛخ ػهٗ )رسهسم  -

 االَجبس نذٖ الػجٙ كزح انٛذ. ٔرزرٛت انفزق(

إٌ أغهت الػجٙ األنؼبة انفزلٛخ انًُظًخ رزًزغ ثًُظ انشخصٛخ  -

(A. ) 

أكضز  ب( ػبنAٛإٌ اإلَجبس ٚزحمك ػُذيب ٚكٌٕ ًَظ انشخصٛخ ) -

 ( .Bيٍ )

( ْٕ انذ٘ سبْى فٙ شكم اٚجبثٙ فٙ االَجبس أكضز Aأٌ انًُظ ) -

 (.Bيٍ انًُظ )

 

لخ ٔرأصٛزاد اٚجبثٛخ ػهٗ )رسهسم أٌ نألًَبط انشخصٛخ ػال -

 ٔرزرٛت انفزق( االَجبس نذٖ الػجٙ كزح انٛذ.

إٌ أغهت الػجٙ األنؼبة انفزلٛخ انًُظًخ رزًزغ ثًُظ  -

 ( .Aانشخصٛخ )

 ب( ػبنAٛإٌ اإلَجبس ٚزحمك ػُذيب ٚكٌٕ ًَظ انشخصٛخ ) -

 ( .Bأكضز يٍ )

س ( ْٕ انذ٘ سبْى فٙ شكم اٚجبثٙ فٙ االَجبAأٌ انًُظ ) -

 (.Bأكضز يٍ انًُظ )
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 دراسخ

ػصبو 

َجذد 

 لبسى

 

نزذرٚس 

ثأسهٕة 

 انزضًٍٛ

 

أسهٕثٙ 

انزًزٍٚ 

انؼشٕائٙ 

ٔانًزسه

سم ٔأصزِ 

فٙ رؼهى 

 انطالة

 

 

انًُٓظ 

انزجزٚجٙ 

ػُٛخ انجحش 

(  60يٍ ) 

طبنجبً اخزٛزٔا 

يٍ يجزًغ 

(880               )

طبنجبً يٍ 

انصف انضبَٙ 

يزٕسظ .

 

 . انُسجخ انًئٕٚخ

 . انٕسظ انحسبث8ٙ

 . االَحزاف انًؼٛبر3٘

 يؼبيم االنزٕاء8

 . اخزجبر )د(5

 لبٌَٕ َسجخ انزطٕر-6

 

ظٕٓر رأصٛز إٚجبثٙ فٙ اسزخذاو انًُٓبط انزؼهًٛٙ نألسهٕثٍٛ انزذرٚسٍٛٛ )  

أأليز٘ ٔانزضًٍٛ ( ٔرذاخهًٓب يغ أسهٕثٙ انزًزٍٚ انًزسهسم ٔانؼشٕائٙ فٙ 

ؼهى يٓبراد انًُبٔنخ ٔانطجطجخ ٔانزٓذٚف ثكزح انسهخ ٔاالحزفبظ ثّ اكزسبة ر

 ثشكم يزجبٍٚ .

ظٕٓر َست رطٕر يزجبُٚخ ثٍٛ انًجبيٛغ فٙ رؼهى انًٓبراد انضالس ٔػهٗ انُحٕ 

 

اٌ يجًٕػخ أسهٕة انزضًٍٛ يغ انزًزٍٚ انًزسهسم كبَذ  -

 أفضم انًجًٕػبد فٙ رؼهى يٓبرح انًُبٔنخ .

أٌ يجًٕػخ أسهٕة انزضًٍٛ يغ انزًزٍٚ انؼشٕائٙ كبَذ   -

 أفضم انًجًٕػبد فٙ رؼهى يٓبرح انطجطجخ .

نى رظٓز فبػهٛخ يؤصزح فٙ يٓبرح انزٓذٚف ثٍٛ انًجبيٛغ   -

 انضالس .
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 دراسخ

 انحبنٛخ

فزاس ػجذ 

انًُؼى ػجذ 

 انزساق

 

رأصٛز 

 رًزُٚبد

ثأسهٕة 

انذيظ 

 انًكضف

 

ًبط أَ

انشخصٛخ 

فٙ رؼهى 

ثؼض 

انًٓبراد 

 األسبسٛخ

 

نًُٓظ 

انزجزٚجٙ 

 

ػُٛخ انجحش 

طهجخ انًزحهخ 

انضبَٛخ كهٛخ 

انززثٛخ 

انزٚبضٛخ 

 

 . انُسجخ انًئٕٚخ

 . انٕسظ انحسبث8ٙ

 . االَحزاف انًؼٛبر3٘

 يؼبيم االنزٕاء8

 . اخزجبر )د(5

 لبٌَٕ َسجخ انزطٕر-6

 نهؼُٛبد انًسزمهخtلبٌَٕ -7

 رحهٛم انزجبٍٚ -2

( فٙ انًجًٕػخ انزجزٚجٛخ نٓى  A-Bأٌ انطالة يٍ ًَظ)

انمبثهٛخ ػهٗ رؼهى ثؼض انًٓبراد األسبسٛخ لٛذ انجحش 

 ٔثشكم يزسبٔ٘ ٔفك انًُٓبط انزؼهًٛٙ انًصًى.

( فٙ انًجًٕػخ انضبثطخ نذٚٓى  A-Bأٌ انطالة يٍ ًَظ)

انمبثهٛخ ػهٗ رؼهى ثؼض انًٓبراد األسبسٛخ لٛذ انجحش 

 ثشكم يزسبٔ٘ ٔفك انًُٓبط انًزجغ فٙ انكهٛخ.

حممذ انًجًٕػخ انضبثطخ رطٕرا ثُسجخ يمجٕنخ ألم يٍ َسجخ 

 انًجًٕػخ انزجزٚجٛخ فٙ رؼهى ثؼض انًٓبراد األسبسٛخ ثبنًالكًخ

 

أٌ انزًزُٚبد انًمززحخ لذ أصزد ٔثشكم يؼُٕ٘ فٙ َزبئظ رؼهى -

 انًٓبراد األسبسٛخ  ٔنؼُٛخ انجحش انزجزٚجٛخ

بػذ انًُٓظ انًمزر فٙ رؼهى يٓبراد )ٔلفخ االسزؼذاد،انهكًخ ٚس

انٛسبرٚخ،انهكًخ انًُٛٛٛخ ،انذفبع ( ثُست يحذٔدح يمبرَخ ثجؼض 

 انزًزُٚبد انًمززحخ.

أٌ انزًزُٚبد انًمززحخ لذيذ انحهٕل انًُبسجخ نهزغهت ػهٗ انًزاحم 

 ًٛزّ ٔأصزِ انفبػمانصؼجخ فٙ كم يٍ)ٔلفخ االسزؼذاد،انهكًخ انٛس

 ٔحمك
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 انجبة انثبنث
 يُهج انجحث وإجزاءارّ ادلُذاَُخ: -3
 يُهج انجحث: 3-1
أن طبيعة المشكمة ىي التي تفرض عمى الباحث استخدام المنيج المناسب لحميا، لذا فقد    

تصميم المجموعتين  اذ   "Experimented Research" "استخدم الباحث المنيج التجريبي
ة مشكمة البحث لغرض الوصول إلى نتائج البحث، إذ ان التجريبية والضابطة لمالئمتو وطبيع

"البحث التجريبي متغير متعمد ومضبوط لمشروط المحددة لواقعة معينة ومالحظة المتغيرات 
 .(1)جة في ىذه الواقعة ذاتيا وتفسيرهالنات

 االختبار البعدي المتغير االختبار القبمي المجموعة
 

 التجريبية
A  

 االختبار القبمي
T1 

 
 لدمج المكثفا

 
 االختبار البعدي

T2 

B 
AB 

 
 الضابطة

A  
 االختبار القبمي

T1 

 
 الطريقة االعتيادية

 

 
 االختبار البعدي

T2 
B 

AB 

 (4شكم )
 انزصًُى انزجزَجٍ انذٌ رجُبِ انجبحث

 -:جمزًغ انجحث وػُُزّ 3-2
د عميو الباحث من اجل اختبار فروضو عد االختيار الدقيق لمعينة عنصرا ومرتكزا أساسيا يعتمي

وتحقيق أىدافو، وحتى تكون العينة صحيحة ودقيقة يجب أن تكون ممثمة لممجتمع األصمي تمثيال 
دقيقا، إذ يجب أن "يتوافر في ىذه العينة شرط رئيسي ىو إمكانية تعميم النتائج عمى المجموعة 

جتمع األصل متمثال بطالب المرحمة الثانية وعميو فقد تم تحديد م. (2)"األصمية التي اختيرت منيا
 الطالب موزعين إذ كان  ،2113-2112في كمية التربية الرياضية/جامعة ديالى لمعام الدراسي 

( الذي يمثمون طالب34،ىـطالب()34د،طالب()35ج،طالب()36ب،طالب()35( شعب)أ،5)عمى
شعبتين فقط ىم طالب ( طالب،أذ تمثمت عينة البحث ب174مجتمع البحث والبالغ عددىم )

( طالبا لممجموعة التجريبية والتي تخضع لممتغير التجريبي لمبحث، 35شعبة)أ( والبالغ عددىم )
                                                           

 )1( عامر إبراىيم قنديمجي؛البحث العممي واستخدام مصادر المعمومات: )بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، 1993( ص95.
 )2( محمد لبيب ومحمد منير؛البحث التربوي-أصول مناهجه: )القاىرة، عالم الكتب، 1983(ص112.
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( طالبا لممجموعة الضابطة وتم اختيارىم عشوائيا بطريقة 36وطالب شعبة )ب( والبالغ عددىم )
المالكمة في األندية ومنتخبا  القرعة، وبعد قام الباحث باستبعاد الطمبة الراسبين والممارسين لمعبة

بمغت نسبتيم  اذطالب( 26الجامعة والكمية، وليذا قد بمغ مجموع المجموعة التجريبية النيائي )
%( من المجتمع األصمي، وأما المجموعة الضابطة أيضًا بمغ عددىم النيائي 14,94المئوية )

شعب الوتم اختيار طالب  صمي،%( من المجتمع األ14,94طالب( وبمغت نسبتيم المئوية ) 26)
( لمتجربة االستطالعية، إذ استعان الباحث بطالب شعبة)ج( في التجربة االستطالعية ، هد، )ج

المخصصة لمقياس أنماط الشخصية، وطالب شعبة)د( لمتجربة االستطالعية الخاصة بالتمرينات 
 صة بالمنيجلمتجربة االستطالعية الخا وطالب شعبة)ه(، الخاصة بأسموب الدمج المكثف

 ي المتضمن الوحدات التعميمية.التعميم
 تهوعين لبحثاتفاصيل مجتمع  ( الذي يوضح2وكما مبين في الجدول)

 (2اجلذول)  
 رفبصُم ػُُخ انجحث 

العدد  المجمىعبت ت

 الكلً

العٍىة حست  عٍىة الجحث

 الىمط

 الىسجة المئىٌة الشعت

1  

 

 التجزٌجٍة

 

 

53 

 

 

62 

A 9  

 

 أ

 

 

11.91% B 2 

AB 11 

6  

 الضبثطة

 

52 

 

62 

A 9  

 ة

 

11.91% B 2 

AB 11 

5  

 االستطالعٍة

 %11.19 ج االولى 62 53

 %11.19 د الثبوٍة 62 51

 %11.19 هـ الثبلثة 62 51

 %53.25    26 المستجعدون 1

 %122   116 171 مجتمع الجحث 3
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 -:ألجهشح واألدواد ادلسزخذيخ يف انجحثوسبئم مجغ ادلؼهىيبد وا 3-3
 -:وسبئم مجغ ادلؼهىيبد 3-3-1

 إذ اعتمد اآلتي: ،استخدم الباحث أكثر من وسيمة لمكشف عن الحقائق والتوصل إلييا     
 المصادر العربية واألجنبية 
 )شبكة المعمومات )االنترنيت 
 المقابالت الشخصية 
 مقياس أنماط الشخصية 
 ء الخبراءاستمارة استطالع آرا 
 فريق عمل مساعد* 
 التجارب االستطالعية 
 المكتبة االفتراضية العراقية 
 استمارة تسجيل البيانات 
 استمارة تقويم األداء 

 -:األجهشح واألدواد ادلسزخذيخ يف انجحث 3-3-2
 -:األجهشح 
 ( جياز حاسوب نوعHP). 
 ( كاميرا تصوير فيديو نوعSONY( عدد )2). 
 زن والطولزان طبي حساس لقياس الو مي. 

 -:األدواد 
 ( 2مسند كاميرا تصوير عدد). 
 أقالم رصاص. 
 شريط الصق بألوان مختمفة. 
 (أونس لالختبارات11(أونس لمتدريب، وقياس)14-12قفازات مالكمة قياس). 
 حمبة مالكمة قانونية. 
 ( أقراص مدمجةCD). 

 
                                                           

 (6) ملحقال انظر 
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 -:(A-Bاجزاءاد رجٍُ يمُبص أمنبط انشخصُخ) 3-4
المستخدم عمى لعبة .(1)(شيماء حسن)اط الشخصية المعد من قبل تبنى الباحث مقياس أنم  

فقرات المقياس غير مطابقة لفعالية المالكمة، لذا ارتأى الباحث وبمساعدة حيث كانت جماعية 
جراء بعض التعديالت عمى فقراتو بما يناسب لعبة  السادة المشرفين تبني ىذا المقياس وا 

الباحث تعريفا لكل مجال موضحا مفيومو وىدفو، وبعد  المالكمة وبمجاالتو األربعة، إذ وضع
وجمع االستبانات المرسمة إلييم اجمع السادة الخبراء  *عرض المجاالت عمى السادة الخبراء

( الذي يبين 3عمى بقاء المجاالت نفسيا كونيا مناسبة لفعالية المالكمة، وكما مبين من الجدول)
 .نسب اتفاق الخبراء عمى مجاالت المقياس

 (3اجلذول)
 انُست ادلئىَخ الرفبق اخلرباء ػهً جمبالد ادلمُبص

 االختيار األهمية النسبية الدرجة الكمية المجال ت

  %111 11 نفاذ الصبر 1

  %91 9 التنافس 2

  %111 11 الغضب 3

  %111 11 العدوان 4

 رصحُح ادلمُبص: 3-4-1
سادة الخبراء وكون ىذه الطريقة تعطي درجة المقياس الخماسي في ضوء اختيار ال "تم اعتماد

ويقصد بتصحيح المقياس ، (1)"ثبات عالية وتبين بدقة ودرجة عالية اتجاه األفراد نحو الموضوع
وضع درجة االستجابة لكل مستجيب عمى كل فقرة من فقرات المقياس، واستخراج الدرجة 

ق ىذا الغرض أعطيت لتحقيالكمية عن طريق جمع درجات االستجابة عمى المقياس، و 
، تنطبق عمي تنطبق عمي بدرجة كبيرة،لتقابل بدائل اإلجابة) (1، 2، 3، 4، 5)األوزان
( في حالة الفقرات صياغتيا ايجابيا، وعكسيا ال تنطبق عمي إطالقا، ال تنطبق عمي، متردد

مستجيب لمفقرات ذات الصياغة السمبية، وبيذا فأن الدرجة الكمية العميا التي يحصل عمييا ال
( درجة وىي تمثل حاصل ضرب عدد 231( ىي )A-Bعمى مقياس نمطي الشخصية )

                                                           
 شيماء حسن ؛ المصدر السبثق،2002 ،ص53 

(1)
  

*
 (2أنظر ملحق )      

 )2( مصطفى محمو د اإلمام وآخرون؛ التقويم والقياس: )بغداد، دار الحكمة لمطباعة والنشر، 1991( ص325.
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      . ( 1*عدد الفقرات)( وىي تمثل حاصل ضرب 46( والدرجة الدنيا تمثل )5الفقرات في )
 (.4وفيما يمي تفاصيل البدائل ومفاتيحيا كما مبين بالجدول رقم)

 (4جذول)

 َجني ثذائم اإلجبثخ وأوساٌ انفمزاد
 البدائل

 وزن الفقرة
تنطبق عمي 
 بدرجة كبيرة

تنطبق 
ال تنطبق عمي  ال تنطبق عمي متردد عمي

 أطالقا"
 1 2 3 4 5 الفقرات االيجابية
 5 4 3 2 1 الفقرات السمبية

 -:يىاصفبد ادلمُبص ثصىررّ انُهبئُخ 3-5
فرز المقياس أاذ  بصورتو النيائية (A-Bمقياس أنماط الشخصية )بعد التعرف عمى فقرات    

 ذات أربع مجاالت وكاالتي:  ( فقرة موزعة عمى فقرات سمبية وايجابية46، عمى )
، 3، 2، 1وكانت فقراتو االيجابية تحت تسمسل)  نفاذ الصبر: مجال المجال األول

 (11(.أي أن المجموع الكمي )7، 5( وفقراتو السمبية تحت تسمسل)11، 4،6،8،9،11،
، 6، 5، 3،4، 2، 1وكانت فقراتو االيجابية تحت تسمسل )  افسالتن: مجال المجال الثاني
 عفقط. والمجمو ( 11(   وفقراتو السمبية تحت تسمسل ) 9،11، 14،13،12، 7،8،15،16
 (.16الكمي لمفقرات)

( وفقراتو السمبية 7، 2، 1وكانت فقراتو االيجابية تحت تسمسل)  الغضبمجال المجال الثالث: 
 ( فقرات.9( والمجموع الكمي لممجال كانت )8،9، 6 4،5، 3تحت تسمسل )
( وفقراتو 11، 9، 8، 4وكانت فقراتو االيجابية تحت تسمسل) العدوان: مجال المجال الرابع

 (.11كان المجموع الكمي لممجال) اذ( 1،2،3،5،6،7السمبية تحت تسمسل )
 لممقياس كاآلتي:   الفقرات االيجابيةوبذلك يكون تسمسل 

(1 ،2 ،3،4،6،8،9،11 ،11،1 ،2 ،3،4،5 ،6 ،7،8،15،16 ،14،13،12 
 في المقياس فكانت كاآلتي: الفقرات السمبيةأما تسمسل ( 11، 9، 8، 7،4، 2، 9،11،1

(5 ،7،11،3 ،4،5 ،6 ،8،9،1،2،3،5،6،7) 
أما الفقرات السمبية الكمية  ( فقرة،31أي ان المجموع الكمي لممقياس لمفقرات االيجابية ىو )

 (12كما مؤشر في ممحق رقم) ( ،15فكانت كآالتي )لممقياس 
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 -:(B-Aاخلصبئص انسبَكىيرتَخ دلمُبص أمنبط انشخصُخ) 3-6
(، وذلك A-Bقام الباحث بتبني مقياس أنماط الشخصية والمتمثمة بنمطي الشخصية )   

( فقرة، ولمتأكد من مالئمة 51، والمكون من )*باالعتماد عمى مقياس الباحثة شيماء حسن
لمقياس لموضوع البحث وعينتو قام الباحث بإجراء عدة مقابالت شخصية مع مجموعة من ا

، وعميو عدل الباحث عمى فقرات المقياس لتوظيفو عمى لعبة المالكمة **ذوي االختصاص
لذا قام الباحث بإجراء الخصائص السايكومترية  ***( فقرة وأربعة محاور46ليشتمل عمى )

كفاءتو وتوافر الشروط العممية لو والمتمثمة بالصدق والثبات لممقياس بغية التأكد من 
يجب أن يقدم مصممو االختبارات الدليل عمى صدق "أشار دافيدوف إلى أن و والموضوعية، 
 .(1)"وثبات أدواتيم

 أوال: صذق ادلمُبص:
يقصد بالصدق أن يقيس االختبار ما وضع لقياسو بمعنى أن االختبار الصادق اختبار يقيس  
 (2)"وظيفة التي يزعم انو يقيسيا وال يقيس شيئا آخر بدال منو أو باإلضافة إليوال

ويمثل الصدق احد الوسائل اليامة في الحكم عمى صالحية المقياس ويتوقف عمى عاممين 
 (3):ميمين ىما

 .الغرض من االختبار 
 .الفئة أو الجماعة التي يطبق عمييا االختبار 
دق المقياس باستخدام الصدق الظاىري والذي ىو مالئمة وعمد الباحث إلى التحقق من ص 

المقياس لما وضع من مدى وضوح التعميمات وصالحية العبارات، إذ تم عرض المقياس بعد 
( 12االتفاق مع السادة المشرفين عمى عدد من الخبراء من ذوي االختصاص والبالغ عددىم )

ويم في التربية الرياضية ولعبة خبير ضمن اختصاص عمم النفس الرياضي والقياس والتق
المالكمة لغرض تقويمو والحكم عمى صالحيتو، ويعد ىذا اإلجراء دعم يقوي عمل الباحث من 
حيث المتغير النفسي ولتحقيق الصدق الظاىري لالختبارات وىو نوع من أنواع صدق المحتوى 

                                                           
 

*
 (.10)انظر الملحق    
**

 (.2انظر الملحق )    
***

 (.12انظر الملحق )   

 )1( ليندال دافيد يوف؛ مدخل عمم النفس ، ترجمة  : )سيد الطواب وآخرون()الرياض ، دار المريخ لمنشر، 1983( ص538.
 عبد اهلل الكندري ومحمد احمد ؛ مناهج البحث العممي في التربية الرياضية والعموم اإلسالمية ، ط2: ) الكويت ، مطبعة الفالح ، 1999( 

)2(

.154ص  

 زكريا محمد الظاىر وآخرون ؛ مبادئ القياس والتقويم في التربية ،ط1:) عمان ، مكتبة دار الثقافة ، 1999( ص132.
)3( 



الثالث: منهج البحث وأجرااته امليدانيةالباب   

 
33 

صل عمييا في ظل ن تقديرات الخبراء من ذوي الخبراء العممية والتطبيقية التي يحا اذ"
الظروف تجريبية تم ضبطيا بدقة بحيث تقمل من أثر العوامل الذاتية وتعد من األىمية لتحديد 

وفي ضوء آراء الخبراء والمختصين تم  .(1)"صدق المحتوى أو المضمون لبعض االختبارات
 لعبة المالكمة، إذ اعتمدمع تعديل بعض الفقرات من حيث الصياغة المغوية بما يتناسب 

التفاق الخبراء والمختصين حول قبول الفقرة أو رفضيا أو %( كحد ادني 75الباحث نسبة)
%( أو أكثر من آراء 75الحصول عمى نسبة موافقة ) يذكر بموم "عمى الباحث تعديميا، 

فقد تم تعديل بعض الفقرات وحذف البعض اآلخر، ، (2)"المحكمين في ىذا النوع من الصدق
 (5جذول )   اتفاق الخبراء.( يبين نسب 5والجدول)

 (A-Bَست ارفبق اخلرباء ػهً فمزاد يمُبص أمنبط انشخصُخ)

 
 الفقرات ت

 مدى صالحية الفقرة
نسبة 
غير  صالحة االتفاق

 صالحة
صالحة بعد 

 التعديل

 %83.33 11 2  ال بد من انجاز معظم أعمالي في الوقت المناسب. 1

 %91.66 11 1  المنافسة.و   المعب أثناءفي اشعر بان الوقت يمر سريعا  2

 %83،33 11 2  أثناء المنافسة. في اشعر بان الوقت لم يعد كافيا 3

 %111 12 1  أحب أن انهي إحمائي قبل الالعبين. 4

 %111 ----- 12 1 اشعر باالنزعاج عندما يطول انتظاري في دكه االحتياط. 5

 %91،66 11 1  يصفني اآلخرون باني سريع الحركة. 6

 %83،33 11 2  أفضل عدم المعب مع األشخاص الذين يتحركون ببطء. 7

 %91،66 11 1  يصفني اآلخرون  بأنني أتصرف خالل المعب بسرعة. 8

 %111 12 1  أحاول القيام بأكثر من حركة في نفس الوقت. 9

 %111 ------ 12 1 أثناء اإلحماء وان لم يكن طويال.في ال انتظر في الطابور ألداء مهارة ما  11

 %91،66 ------- 11 1 دون زمالئي. ا"كان الهجوم فرديوان ارغب بسرعة الهجوم والوصول إلى ساحة الخصم  11

 %83،33 11 2  يؤلمني جدا عدم القدرة عمى انجاز مهاراتي لنفاذ الوقت. 12

 %91،66 11 1  ارغب أن أكون في المراكز التنافسية األولى. 13
 %83،33 11 2  الرتياح عندما أكون متميزا عمى اآلخرين خالل المعب.اشعر با 14
 %83،33 11 2  .لإلنجازأسعى إلى منافسة الالعبين في األداء المثالي  15
 %91،66 11 1  اشعر بان المنافسة مع الالعبين تنمي قدراتي البدنية والخططية والمهارية. 16
 %83،33 11 2  قط.أحب المعب مع الالعبين المتميزون ف 17
 %91،66 11 1  اشعر باالرتياح عندما أكمف بقيادة الفريق. 18

                                                           

 محمد صبحي حسنين ؛القٍبس والتقىٌم فً التزثٍة الزٌبضٍة والجدوٍة ،ط2،ج2،)دار الفكر العربي، مصر ،1995(ص126.
)1( 

 )2( بموم بنيامين وآخرون؛ تقويم تعمم الطالب الجامعي والتكويني: )ترجمة محمد أمين المفتي( )دار ماكجوىيل لمنشر، 1933( ص169
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 %91،66 11 1  اشعر بالضيق عندما أكون في منافسة مع الخصم. 19
 %111 12 1  أسعى إلى الحصول عمى رضى المدربين عني. 21
 %83،33 11 2  اشعر بالضيق عندما يكون احد الالعبين مسوؤال عني. 21
 %91،66 11 1  يسرني منافسة الالعبين في مختمف األمور. 22
 %83،33 11 2  اشعر بالسعادة عندما أرى نفسي متقدما في األداء عمى زمالئي في البطولة. 23

 %91،66 11 1   اليهمح الحصول عمى مستوى رياضي متفوق اطأتحمل مشاق التدريب من اجل  24

 %83،33 11 2  عمى تحديات عقمية وبدنية. أجد متعة في األلعاب التي تنطوي 25
 %91،66 11 1  ال أميل  الالعبين الذين هم أفضل مني. 26
 %83،33 11 2  أتمنى الحصول عمى احد المراكز الثالثة األولى خالل البطولة. 27
 %83،33 11 2  يسرني أن أكون المسؤول اإلداري األول في المجال الرياضي. 28
 %91،66 11 1  عندما ال أحقق هدف. اشعر بالتوتر 29
 %111 12 1  التزم الصمت عندما أكون في حالة الغضب. 31
 %91،66 --- 11 1 انزعج عندما يطبق أعضاء الفريق خطة ال تنطبق مع ما أريد. 31
 %83،33 11 2  انفعل سريعا  بالرغم من تنظيم حياتي. 32
 %91،66 11 1  يخبرني الالعبين بسرعة غضبي. 33
 %111 12 1  اشعر بالتوتر عندما أكون تحت تأثير ضغوط مختمفة. 34
 %91،66 11 1  يصفني الالعبون بان تعابير وجهي توحي باالنفعال. 35
 %83،33 11 2  أتوتر إذا الزمني احد الالعبين خالل المعب و سبب لي ضررا. 36
 %91،66 11 1  اغضب إذا الزمني احد المنافسين خالل المعب. 37
 %83،33 11 2  انفعل إذا اخطأ احد زمالئي في الممعب. 38

أثناء  في في كثير من األحيان افقد السيطرة عمى أدائي بسبب انفعالي الشديد 39
 %91،66 11 1  المنافسة.

 %83،33 11 2  أتوتر بسرعة حين أدرك بان قدراتي ال تتالءم مع مستوى الخصم. 41
 %91،66 11 1  شياء التي تكون أمامي في حالة العصبية.أحاول كسر أو رمي األ 41
 %83،33 11 2  أحاول الثأر لكل من يسئ إلي. 42
 %111 12 1  أتكمم بحدة عندما يقاطعني احد أثناء المعب. 43
 %91،66 11 1  لدي الرغبة في مواجهة الالعبين )الخصم( عندما يستفزونني. 44
 %83،33 11 2  في أي أمر. ال يهمني معارضة الالعبين لي 45
 %83،33 11 2  أوجه انتقادات جارحة لالعبين الذين يضايقونني. 46
 %91،66 11 1  أفضل عقاب كل من يرتكب خطأ في حقي. 47
 %91،66 11 1  ال يهمني شيء عندما الحق إصابة بالالعبين. 48
 %83،33 11 2  اشعر إني غير عدواني حتى مع أولئك الذين يسببون إصابتي. 49
 %111 12 1  أتعامل  مع الالعبين بنفس طريقة تعاممهم معي. 51
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طبيعة لعبة المالكمة من المقياس ل توافقابعد أن تم حذف الفقرات الغير صالحة وتعديل الفقرات 
وحسب آراء السادة الخبراء والمختصين، أعاد الباحث توزيع المقياس بيذه الصورة عمى الخبراء 

لمتأكد من سالمة الفقرات وصالحيتيا لقياس الشيء  ا"( خبير 12ن والبالغ عددىم )والمختصي
الغرض الموضوعة من اجميا، وبعد تفريغ االستبانات المعادة من السادة الخبراء، استخدم 

المقياس المعاد صياغتيا،  الباحث طريقة مربع كآي الستخراج معنوية اتفاق الخبراء حول فقرات
مع )كاي  وذلك من خالل مقارنتيا يقة صالحية الفقرات بداللة معنوية،ىذه الطر  وأثبتت

وكما مبين في  (3.18( والبالغة)1.15وتحت مستوى داللة) (1)وبدرجة حرية الجدولية(
 (6اجلذول)                          (.6الجدول)

 (A-Bلُى يزثغ كآٌ نفمزاد يمُبص أمنبط انشخصُخ)

غير  صالحة الفقرات ت
 صالحة

 قيمة كا
 المحسوبة

 الداللة

 معنوي 8 2 11 أعمالي زال نجاأسعى إلى تنظيم وقتي  1
 معنوي 8.33 1 11 أثناء المنافسة.في اشعر بان الوقت يمر سريعا  2
 معنوي 8 2 11 اشعر بان الوقت يداهمني سريعا في المعب  3
 معنوي 12 - 12 الجيد واألفضل بين الالعبين اإلحماءأحرص عمى  4
 معنوي 8.33 1 11 اشعر بالتوتر عندما يتأخر موعد المنافسة 5
 معنوي 8 2 11 أشعر باني سريع الحركة. 6
 معنوي 8.33 1 11 أفضل عدم المعب مع األشخاص األقل مني مهارة 7
 معنوي 12 - 12 أرغب بحسم المباراة من أول جولة  8
 معنوي 8 2 11 أشعر بأال لم لعدم تمكني من أظهار مهاراتي 9

 معنوي 8.33 1 11 أثناء ألمعبفي أشعر بأني قادر عمى تصحيح أخطائي  11
 معنوي 8 2 11 أحاول القيام بأكثر من حركة في نفس الوقت لخداع الخصم 11
 معنوي 12 - 12 ارغب أن أكون في المراكز التنافسية األولى. 12
 معنوي 8.33 1 11 المعب.اشعر بارتياح عندما أكون متميزا عمى اآلخرين خالل  13
 معنوي 8.33 1 11 من أداء. يما عندأنافس الالعبين بأقصى  14
 معنوي 8.33 1 11 روح المنافسة تنمي قدراتي البدنية والنفسية. 15
 معنوي 12 - 12 أفضل المعب مع الالعبين الالمعين فقط . 16
 معنوي 8 2 11 اشعر باالرتياح عندما يتكمم اآلخرين عن مهاراتي. 17
 معنوي 8.33 1 11 أتمنى الحصول عمى أحد المراكز الثالثة األولى خالل البطولة. 18
 معنوي 12 - 12 اإلداري األول في المجال الرياضي. المسؤوليسرني أن أكون  19
 معنوي 8.33 1 11 جميع قدراتي عندما أكون في منافسة مع الخصم أوظف 21
 معنوي 8 2 11 مدربين .أسعى إلى الحصول عمى رضا ال 21
 معنوي 8.33 1 11 أشعر بالضيق عندما يتدخل أحد الالعبين في تدريباتي 22
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 معنوي 8 2 11 يسرني منافسة الالعبين في مختمف األمور 23

أشعر بالسعادة عندما أرى نفسي متقدما" في األداء عمى زمالئي في  24
 معنوي 12 - 12 البطولة

من أجل الحصول عمى مستوى رياضي متفوق أتحمل مشاق التدريب  25
 معنوي 8 2 11 أطمح أليه

 معنوي 8.33 1 11 أجد المتعة في النزال القوي ألنه يثير التحديات العقمية والبدنية 26
 معنوي 12 - 12 الذين هم أفضل مني الالعبينأشعر بالغيرة من  27
 عنويم 8 2 11 اشعر بالتوتر عندما أفشل في تحقيق أهدافي. 28
 معنوي 8.33 1 11 . األخرينالتزم الصمت عندما يغضبني  29
 معنوي 8.33 1 11 دما أريانزعج عندما تسير األمور عمى غير  31
 معنوي 8 2 11 أشعر باالنزعاج عندما تنتاب الفوضى حياتي 31
 معنوي 8.33 1 11 يخبرني الالعبون بأني سريع الغضب . 32
 معنوي 12 - 12 ون تحت تأثير ضغوط مختمفة.اشعر بالتوتر عندما أك 33
 معنوي 8.33 1 11 يصفني الالعبون بان تعابير وجهي توحي باالنفعال. 34
 معنوي 8 2 11 ألعبأثناء في أغضب عندما أشعر أن أحد يراقبني  35
 معنوي 8.33 1 11 أشعر بالضيق عندما أواجه خصما أفضل مني 36
 معنوي 8 2 11 عال" وعصبيا"أكسر أشياء عندما أكون منف 37
 معنوي 12 - 12 أبدي عدم التسامح لمن يسئ إلي 38
 معنوي 8 2 11 أتكمم بحدة عندما يقاطعني احد أثناء المعب. 39

 معنوي 8.33 1 11 لدي الرغبة في تحدي المنافسين )الخصم( عندما يستفزونني. 41
 معنوي 12 - 12 أتجاهل معارضة الالعبين لرأيي 41
 معنوي 8 2 11 أوجه انتقادات جارحة لالعبين الذين يخفقون في لعبهم 42
 معنوي 8.33 1 11 أفضل عقاب كل من يرتكب خطأ في حقي. 43
 معنوي 8 2 11 أتجاهل أصابه أي العب أثناء المباراة معي. 44
 معنوي 12 - 12 اشعر إني غير عدواني حتى مع أولئك الذين يسببون إصابتي. 45
 معنوي 8.33 1 11 مل  مع الالعبين بنفس طريقة تعاممهم معي.أتعا 46

  ثبَُب ثجبد ادلمُبص:
ويقصد بو "ان يعطي االختبار النتائج نفسيا تقريبا إذا ما أعيد تطبيقو عمى نفس األفراد وتحت  

المتبقية فقد استخدم الباحث طريقة إعادة االختبار كونيا من انسب الطرق ، (1)"نفس الظروف
 إجاباتن خارج عينة البحث التجريبية والضابطة واالستطالعية، وتمت معالجة نتائج وىي م

( إحصائيا باستخدام معامل االرتباط البسيط )بيرسون(، وتبين A-Bمقياس أنماط الشخصية )
المتبعة في إيجاد ثبات االختبار، إذ تم .(1.871ان المقياس يتمتع بدرجة ثبات عالية ىي )

وأعيد تطبيقو عمى نفس  2112/ 16/11الموافق  الثالثاءل مرة في يوم تطبيق المقياس أو 
                                                           

 )1( مصطفى حسين باىي؛ المعامالت العممية بين النظرية والتطبيق: )القاىرة، مركز الكتاب لمنشر، 1999( ص49.
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الموافق  الخميسأيام في يوم  عشرةمرة ثانية بعد مرور  طالبا" (31البالغة) العينة
 إن العينة تم اختيارىا عشوائيا من مجتمع البحث  "عمما 25/11/2112

 .(1) -:(A-Bطزَمخ حسبة يمُبص أمنبط انشخصُخ ) 3-6-1
فقد تم "( AB(ونمط الشخصية )B(ونمط الشخصية)Aلغرض تحديد العبي نمط الشخصية)   

حساب الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات أفراد عينة البحث ، ويعد الالعب الذي 
 (A)يحصل عمى درجة أعمى من)الوسط الحسابي + انحراف معياري واحد( من نمط الشخصية 

(، Bانحراف معياري واحد( من نمط ) –)الوسط الحسابي  والذي يحصل عمى درجة اقل من
  "(ABوالذي يحصل عمى درجة محصورة بين ىاتين الدرجتين يعد من نمط )

 -:حتذَذ يزغرياد انجحث 3-7
 -:صالحُخ انزًزَُبد ادلؼذح وادلسزخذيخ يف ادلُهج انزؼهًٍُ 3-7-1

سية بالمالكمة باالعتماد عمى اعد الباحث مجموعة تمرينات تيدف إلى تعمم الميارات األسا
خبرتو العممية وبعد اطالعو عمى المصادر العربية واألجنبية وزياراتو الميدانية لمكميات المناظرة 
واطالعو عمى تدريبات أندية المحافظة ومنتخبيا وفرق كميات التربية الرياضية، ولغرض 

تحوي  استمارة استبانة التعرف عمى صالحيتيا في تحقيق اليدف المرجو منيا اعد الباحث
عمى ىذه التمرينات وعرضيا عمى مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال تدريب وتعمم 

استبعاد التمرينات الغير صالحة واعتماد التمرينات الصالحة وفق  أن تم لعبة المالكمة، وبعد
، ( تمرينا"15)وقفة االستعدادحيث كانت تمرينات عمى ثالث ميارات )مقسمة آراء الخبراء 

تمرينا" وبيذا اصبح العدد ( 15)الدفاع ( تمرينا" وتمرينات ميارة16)المكماتوتمرينات ميارة 
درجة صعوبة التمرين والتدرج بو ضمن  يا"مراع ىاتحديدتم  حيث (تمرينا"46الكمي لمتمرينات)

احث في المنيج الوحدة التعميمية الواحدة وذات العالقة بالميارات المختارة والتي سيعتمدىا الب
 .اتالميار  لتعمم ىذهالتعميمي 

 
 

 

                                                           
 كمية المستنصرية، الجامعة ، ماجستير رسالة) الحسي فوق اإلدراك قدرات لذوي (A-B) الشخصية نمطا ؛ الخفاجي ىادي نغم  (1)

 . 84ص( 2114 ، اآلداب

 (.2)ملحقال أنظر 
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 -:هؼجخ ادلالكًخنحتذَذ ادلهبراد األسبسُخ  3-7-2
اعد الباحث استمارة استبانة تضمنت الميارات األساسية بمعبة المالكمة وتم عرضيا عمى   

في لعبة المالكمة، ولغرض تعيين األنسب منيا والذي لو  مجموعة من الخبراء والمختصين
( والتي يمكن الن يفرزىا العب A-Bثير مباشر عمى أنماط الشخصية والمتمثمة ب)تأ

( 7%( فأكثر، والجدول) 75المالكمة، تم اعتماد الميارات التي حصمت عمى نسبة اتفاق )
 يبين النسب المئوية التي حصمت عمييا الميارات األساسية بمعبة المالكمة.

 
 (7جذول)

 نؼجخ ادلالكًخيف ء نهًهبراد األسبسُخ انُست ادلئىَخ الرفبق اخلربا
 

 االختيار النسبة المئوية كال نعم المهارات ت
  %91 1 9 وقفة االستعداد 1
  %111 1 11 المكمات 2
  %91 1 9 الدفاع 3
 × %41 6 4 القبضة 4
 × %51 5 5 المكم المضاد 5

 
 
 
 
 
 

                                                           
  (5)أنظر الممحق. 
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)1( -:ثبدلالكًخيىاصفبد االخزجبراد ادلهبرَخ 3-7-3
 

  ال: اخزجبر ولفخ االسزؼذاد وانزحزنأو
 : تقويم األداء الصحيح لمميارة. انغزض يٍ االخزجبر

كامرة تصوير  -استمارة منح الدرجات  -ساعة توقيت  -كفوف مالكمة  -: األدواد انالسيخ
 (.1فديوي عدد)
 : يؤدي المالكم وقفة االستعداد من الحاالت اآلتية: وصف األداء

 من الوثب لمجيات االربعة. -3الزحف لمجيات األربعة  من -2من الثبات  -1
 ثب( نكم حبنخ يٍ احلبالد ادلذكىرح :33ولذ رؼطً )

 يؤدي المالكم وقفة االستعداد والتحرك ضمن الشروط األتية:: انشزوط
 سيولة الحركة. -3االتزان  -2التغطية   -1

 مة عمى الشكل االتي:( درجة ألداء وقفة االستعداد والتحرك مقس11: تعطى )انزسجُم
 :يٍ انثجبد وكبالرٍ

 ( درجة.1.5االسترخاء ) -2( درجة 1.5التغطية )-1
 نهجهبد االرثؼخ :

 ( درجة.1.5االنسيابية ) -2(درجة  1.5األتزان)-1
 : يٍ احلزكخ

 ( درجة.2انسيابية الحركة ) -2( درجة 2األتزان )-1
 ودفبػبرهب : جطٍص واناخزجبر أداء انهكًخ ادلسزمًُخ انُسبر نهزأ :ثبَُب"

 انغزض يٍ االخزجبر:
 ودفاعاتيا. بطنتقويم أداء المكمة المستقيمة اليسار لمرأس وال

 -استمارة لمنح الدرجات  -ساعة توقيت يدوية -( 4كفوف مالكمة عدد )-:األدواد انالسيخ
 (.1جياز كاميرة تصوير فديوي عدد )

 : يتم أداء التمرين من قبل مالكمين: وصف األداء 
 ( ثانية .31ولمدة ) بطن: يؤدي المالكم المكمة المستقيمة اليسار لمرأس وال األول

                                                           

 ( 14-13تدريبية( باألسموب التقاني في تطوير االداء بالمالكمة ألعمار ) –وي؛ أثر منظومة )تعميمية عمي عطشان خمف المشرفا  (1)
    . 58-54(ص2119)أطروحة دكتوراه ،جامعة القادسية ،كمية التربية الرياضية ،
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دفاع الساقين(  –دفاع الجذع  –: يؤدي المالكم ثالثة انواع من الدفاع )دفاع الذراعين انثبٍَ
 ( ثواني لكل نوع من أنواع الدفاع الثالثة.11وبمعدل )

الكم األول تمارين الدفاع ويؤدي المالكم الثاني المكمة يتم التبديل بين المالكمين حيث يؤدي الم
 . بطنالمستقيمة اليسار لمرأس وال

 : انشزوط-
 وفقًا لمشروط األتية: بطنيتم اداء المكمة المستقيمة اليسار لمرأس وال -أ 
 دقة أصابو اليدف. -متابعتيا بوزن الجسم  -خروج المكمة - 

 لمشروط األتية: يتم اداء التمارين الدفاعية وفقاً  -ب
التحكم بمركز  -التغطية الجيدة أثناء أداء التمرين الدفاعي -األداء الصحيح لمتمرين الدفاعي -

 ثقل الجسم اثناء التمرين الدفاعي . 
 انزسجُم:

مقسمة عمى بطن ( درجات ألداء المكمة المستقيمة اليسار الموجية لمرأس وال11تحتسب )-
 النحو االتي:

( 4دقة اصابة اليدف ) –3( درجة 4متابعتيا بوزن الجسم ) -2( درجة 2خروج المكمة)-1
 درجة.

 :االتيعمى النحو  بطنتحتسب درجة الدفاع عن المكمة المستقيمة اليسار لمرأس وال-ب
  دفبع انذراػني وكًب َؤرٍ :-1 
 ( درجة .2دفع المكمة ) -2( درجة 2صد المكمة ) -1

   دفبع اجلذع وكًب َؤرٍ :-2
 ( درجة .1السحب لمخمف ) -2( درجة 2الن لمجانب )المي -1

  دفبع انمذيني وكًب َؤرٍ :-3
 ( درجة .2نقل القدم لمجانب ) -2( درجة 1خطوة لمخمف )-1

 ( درجة .11وتكون الدرجة النيائية )
 ثبنثب" اخزجبر أداء انهكًخ ادلسزمًُخ انًُني نهزأص وانجطٍ ودفبػبرهب :

 : االخزجبرانغزض يٍ  -
 ودفاعاتيا.والبطن ويم أداء المكمة المستقيمة اليمين لمرأس تق - 
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 :األدواد انالسيخ
جياز كاميرة  -استمارة لمنح الدرجات  -ساعة توقيت يدوية  -( 4كفوف مالكمة عدد )-

 (.1تصوير فديوي عدد )
 : يتم أداء التمرين من قبل مالكمين :وصف األداء 

 (ثانية .31وبمعدل ) بطنة اليمين لمرأس واليؤدي المالكم المكمة المستقيم : األول
يؤدي المالكم ثالثة انواع من الدفاع )دفاع الذراعين ، ودفاع الجذع ،و دفاع الساقين(  :انثبٍَ

 ( ثوان لكل نوع من أنواع الدفاع الثالثة.11وبمعدل )
م الثاني يتم التبديل بين المالكمين حيث يؤدي المالكم األول تمرينات الدفاع ويؤدي المالك

 . بطنالمكمة المستقيمة اليمين لمرأس وال
 : انشزوط-
 وفقآ لمشروط االتية: بطنيتم اداء المكمة المستقيمة اليمين لمرأس وال -أ
 اليدف. أصابودقة  -3متابعتيا بوزن الجسم -2خروج المكمة -1

 يتم اداء التمارين الدفاعية وفقآ لمشروط االتية: -ب
 التغطية الجيدة أثناء أداء التمرين الدفاعي -2ين الدفاعي األداء الصحيح لمتمر -1  
 التحكم بمركز ثقل الجسم اثناء التمرين الدفاعي .  -3 
 :انزسجُم-

 مقسمة عمى النحو األتي: بطندرجات ألداء المكمة المستقيمة اليمين الموجية لمرأس وال (11تحتسب)
( 4دقة اصابة اليدف ) –3( درجة 4متابعتيا بوزن الجسم ) -2( درجة 2خروج المكمة) -1

 درجة.
 عمى النحو األتي: بطنتحتسب درجة الدفاع عن المكمة المستقيمة اليمين لمرأس وال-ب
 دفبع انذراػني وكًب َؤرٍ :-1
 ( درجة .2دفع المكمة ) -2( درجة 2صد المكمة ) -1 
 : وكًب َؤرٍ جطٍدفبع ان-2 
 ( درجة .1)السحب لمخمف  -2( درجة 2الميالن لمجانب )-1

 دفبع انمذيني وكًب َؤرٍ :-3 
 ( درجة .2نقل القدم لمجانب ) -2( درجة 1خطوة لمخمف ) -1

 ( درجة .11وتكون الدرجة النيائية )
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 -انزجبرة االسزطالػُخ: 3-8

وفق السياق العممي الصحيح لتطبيق المنيج التعميمي عمى بيدف ضبط التمرينات المعدة    
راره، وزمن الوحدة التدريبية وكيفية تقسيم الوحدة التعميمية، وكيفية تطبيق مراعيا زمن التمرين وتك

المقياس النفسي، أجرى الباحث تجاربو االستطالعية والتي ىي "دراسة تجريبية أولية يقوم بيا 
لذا قام ، (1)"الباحث عمى عينة صغيرة قبل قيامو ببحثو بيدف اختيار أساليب البحث وأدواتو

 :ةالتيا التجارب االستطالعيةالباحث بإجراء 
 انزجزثخ االسزطالػُخ األوىل:

أجرى الباحث تجربتو االستطالعية والتي ىي "تجربة مصغرة أولية مشابية لمتجربة الرئيسة   
في تمام ، (2)"يقوم بيا الباحث قبل قيامو بالتجربة الرئيسة بيدف الوقوف عمى األخطاء وتالفييا

، عمى قاعة المالكمة في كمية التربية 2112/ 16/11الموافق  اءالثالث( من يوم 8,31الساعة )
( يمثمون طالب شعبة)ج( والمختارة من مجتمع 21الرياضية /جامعة ديالى، وعمى عينة عددىا )

 ( وكان اليدف منيا:A-Bالبحث ومن خارج عينتو، إذ تم تطبيق مقياس أنماط الشخصية)
 .تعرف صالحية الفقرات لغويا 
  ات المقياس ألفراد العينة.مدى وضوح فقر 
 .تشخيص المعوقات والسمبيات التي قد تصادف الباحث 
 .اإلجابة عمى التساؤالت واالستفسارات المطروحة من قبل العينة 
  فقرات المقياس. عنقياس زمن اإلجابة والوقت الكمي الذي يستغرقو الطالب في اإلجابة 
 .التأكد من كفاءة فريق العمل المساعد 
 ث في حالة تماس مباشر مع الطالب لتالفي الحاالت المحتممة الوقوع.وضع الباح 

 -انزجزثخ االسزطالػُخ انثبَُخ:

لضمان سالمة ودقة تطبيق المنيج والتمرينات التعميمية المقترحة بأسموب الدمج المكثف   
 االحدوالمتضمن)المتسمسل والعشوائي( كان البد من إجراء تجربة استطالعية ثانية في يوم 

(عمى طالب شعبة )د( من المرحمة الثانية 11,31وفي تمام الساعة )  2112/  4/11الموافق 
( وىم من خارج عينة البحث 21في كمية التربية الرياضية/جامعة ديالى والبالغ عددىم )

                                                           

)1( عبد اهلل عبد الرحمن ومحمد احمد عبد الدايم؛ مدخل إلى مناهج البحث العممي في التربية والعموم اإلنسانية : ط2)الكويت، مكتب الفالح 

.153( ص1996لمنشر والتوزيع،   

 )2( وجيو محجوب واحمد بدري حسين ؛البحث العممي: )بغداد، مكتبة العادل لمطباعة، 2112( ص35.
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التجريبية، وكان الغرض منيا تحديد وتقويم التمرينات ضمن األسس العممية المعمول بيا في 
 نات المقترحة، وكان اليدف من إجراءىا التالي:أعداد التمري

 .مالئمة محتوى األسموب التعميمي بطريقة الدمج المكثف لمستوى العينة 
 .مالئمة التمرينات لألىداف الموضوعة 
 .تسمسل التمرينات وفق صعوبتيا 
 .معرفة الزمن المستغرق لموحدة التعميمية 
  العمل وفترات الراحة.معرفة الزمن الكمي لكل تمرين والذي يتناسب مع 
 .معرفة زمن تنفيذ مفردات المنيج التعميمي المقترح 
 .معرفة الزمن الذي يستغرقو شرح الميارة 
 .معرفة كفاءة فريق العمل المساعد 
 .التأكد من تسمسل الميارات األساسية التي اقترحيا الباحث عند تنفيذ المنيج 
 تعميمية وتالفي حدوث األخطاء.معرفة المعوقات التي تصادف المدرس في الوحدة ال 

 -انزجزثخ االسزطالػُخ انثبنثخ:

أجرى الباحث تجربتو االستطالعية الثالثة تضمنت إجراء االختبارات لمميارات األساسية    
بمعبة المالكمة والموضوعة من قبل الباحث بعد موافقة السادة الخبراء عمييا، إذ تم إجراء ىذه 

( والبالغ هشعبة ) ومن ، كمية التربية الرياضيةلمرحمة الثانيةالتجربة عمى عينة من طالب ا
الموافق  الثالثاء( من صباح يوم 11,31في تمام الساعة )حيث أجريت التجربة ( 21عددىم )

الرياضية،  وعمى قاعة المالكمة في كمية التربية وىم من خارج عينة البحث 6/11/2112
ت من قبل الباحث واإلجابة عمى التساؤالت من قبل ، إذ تم شرح وعرض االختبارا جامعة ديالى

 أفراد العينة االستطالعية، وكان الغرض من تنفيذىا اآلتي:
 .استيعاب وفيم االختبارات من قبل أفراد العينة االستطالعية 
 .الوقت الالزم لشرح االختبارات 
 .الوقت الالزم لتطبيق االختبارات 
 واجبات المكمفين بيا.كفاءة فريق العمل المساعد في تنفيذ ال 
 .المكان المالئم لتثبيت كاميرا التصوير 
 .اإلنارة الكافية لظيور الصورة الفيديوية بوضوح تام 
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 -اإلجزاءاد انزُظًُُخ واإلدارَخ: 3-9

 اإلجزاءاد انزُظًُُخ: 3-9-1
 اتبع الباحث بعض اإلجراءات التنظيمية لتوفير المناخ المالئم لسير خطوات البحث وتحقيق   

 األىداف المرجوة منو، وىذه الخطوات ىي:
 -اخزُبر ادلسبػذٍَ:

، موضحا ليم وصف تقييم استعان الباحث بعدد من المساعدين المؤىمين من األكاديميين والمختصين   
جراء كل متغيرات البحث بالشرح أوال والتطبيق العممي ثانيا، كي يسيل عمييم تطبيق واجباتيم بالشكل  وا 

 األمثل.
 -د اسزًبرح رسجُم انجُبَبد:إػذا

صممت استمارة تسجيل البيانات والمعمومات إلفراد عينة البحث لكل متغير من متغيرات    
الدراسة، إذ تم تصميم استمارة تسجيل البيانات المطموبة والغرض منيا تسييل ميمة تبويب 

 البيانات من اجل معالجتيا إحصائيا.
 -إػذاد ادلكبٌ واألدواد ادلطهىثخ:

تم اختيار قاعة المالكمة في كمية التربية الرياضية/جامعة ديالى لتطبيق متغيرات البحث    
وإلجراء التصوير لالختبارات القبمية والبعدية وبعض الوحدات التعميمية، إذ ىيئ الباحث جميع 

 مستمزمات الدراسة.
 -اإلجزاءاد اإلدارَخ: 3-9-2

ث إلى تقديم طمب إلى قسم العموم التطبيقية في كمية من اجل تسييل إجراءات البحث لجأ الباح  
التربية الرياضية/جامعة ديالى وبمساعدة عمادة كمية التربية الرياضية/جامعة ديالى تضمن 
مضاعفة الوحدات التعميمية ضمن المنيج التعميمي ولشعبتي البحث)المجموعتين الضابطة 

ت الموافقات لتعمم الميارات األساسية وحصموالتجريبية( فقط إلكمال مفردات المنيج التعميمي 
 .**الرسمية ضمن الكمية

 
 
 
 

                                                           
 .(3) ملحقال أنظر*     
**

 .(13) ملحقال أنظر 
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 اإلجزاءاد ادلُذاَُخ: 3-13
 (:A-Bرطجُك يمُبص أمنبط انشخصُخ ) 3-13-1
( عمى أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة قبل البدء A-Bتم تطبيق مقياس الشخصية) 

ين، لغرض فرز أفراد العينة إلى أنماط بتطبيق مفردات المنيج التعميمي لياتين المجموعت
 الشخصية وفق نتائج ىذا المقياس، واتبع الباحث اإلجراءات التالية:

 تم توزيع المقياس عمى أفراد العينة بصورة انفرادية. 
 ( دقيقة.25-15مدة اإلجابة عمى فقرات المقياس تراوحت من ) 
 التأكيد عمى حيادية اإلجابة. 
 أنو ان يؤثر عمى إجابة أفراد العينة.إبعاد أي مؤثر خارجي من ش 
 التأكيد عمى سرية المعمومات وعدم استخداميا لغير أغراض البحث. 

 رمُُى ادلهبراد األسبسُخ ادلخزبرح: 3-13-2
تم تقييم الميارات األساسية المختارة إلفراد عينة البحث وفق استمارة تقييم خاصة،  من قبل  

عبة المالكمة، إذ تم تصوير أداء الميارات بصورة منفصمة مجموعة من الخبراء والمختصين في ل
 لمميارات المختارة مع أعطاء لكل العب رقم مميز يكتب عمى صدره لكي يميز عند التصوير

أفراد عينة البحث فيدويا وفي االختبارين القبمي والبعدي ولكل مجموعة لون  ومراقبة اختباره لدى
بطة( وعرضو عمى الخبراء مع إرفاق استمارة التقييم مميز عن األخرى أي)التجريبية والضا

الخاصة ولممجموعتين وبيذا سوف يتم الحصول عمى درجات تقيم الميارات المختارة قيد البحث، 
 ومع مراعاة الشروط التالية أثناء التصوير:

 ( تم تثبيت كاميرا نوعSony( ذات سرعة )مع ممحقاتيا في ركني 2( ميكاىيرتز عدد )18 )
 م(1.2عة وعمى ارتفاع )القا
  مراعاة اإلنارة الالزمة لوضوح الصورة والعوامل والظروف الداخمية والمؤثرات الخارجية لمكان

 التصوير.

  مراعاة التغاير في األلوان لممجموعتين الضابطة والتجريبية إذ كانت المجموعة التجريبية
، مع تثبيت األرقام عمى صدر ترتدي المون األزرق والمجموعة الضابطة ترتدي المون األخضر

 الالعب.
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 وفق التقسيمات  عمى يكون تقييم كل ميارة عمى حدة من خالل االختبارين القبمي والبعدي
 درجات. (11) الموضوعة في استمارة التقييم، إذ ان الدرجة الكمية لكل اختبار

  براء من قبل الخ التقييم( ستمارة)ا (9كما مبين في الممحق)يكون تقييم الميارة.  
 -رصىَز االخزجبراد ادلهبرَخ: 3-13-3

لغرض تقييم االختبارات الميارية ألفراد عينة البحث، تم تصوير االختبارات القبمية والبعدية    
( Sonyلمميارات كافة ولممجموعتين الضابطة والتجريبية باستخدام كاميرا تصوير رقمية نوع )

( ساعات، وبعد االنتياء من عممية التصوير 3)( وبوقت lp( ممم نوع )8تحتوي عمى كاسيت )
( وذلك لتسييل مشاىدة األداء والتنفيذ لالختبارات من DVDتم تحويل الفمم إلى قرص ليزري)

قبل الخبراء والمختصين في مجال لعبة المالكمة ولغرض تقييم ألفراد عينة البحث ووضع 
  ا لمتوصل إلى النتائج النيائية.الدرجات المناسبة ليم كي يتسنى لمباحث معالجتيا إحصائي

 -انىحذاد انزؼهًُُخ انزؼزَفُخ: 3-13-4

اشتممت عينة البحث الضابطة والتجريبية عمى طالب المرحمة الثانية في كمية التربية   
الرياضية/جامعة ديالى من غير الممارسين لمعبة المالكمة ولم يسبق ألي منيم ان درس أو 

، لذا توجب عمى الباحث بإجراء وحدتين تعميميتين لكل مجموعة تدرب عمى ميارات ىذه المعبة
يفية لممجموعتين التعر  ينتم تطبيق الوحدت7/11/2112وفي يوم االربعاء الموافق عمى حدة،

( دقيقة لكل وحدة تعميمية، لغرض إعطاء فكرة 91وبزمن )ولمشعبتين)أ، ب( الضابطة والتجريبية
ح وعرض لطريقة أداء الميارات من قبل مدرس المادة عن الميارات المدروسة في البحث وشر 

وتنفيذىا من قبل الطالب، حتى يتسنى لمباحث اختبار أفراد العينة في القياس القبمي وتحديد 
 خط شروع لمبدء بتنفيذ المنيج التعميمي لممجموعة التجريبية بأسموب الدمج المكثف. 
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 -يف يزغرياد انجحث: ركبفؤ اجملىػزني انضبثطخ وانزجزَجُخ 3-13-5

عمد الباحث إلى إيجاد التكافؤ لممجموعتين الضابطة والتجريبية في متغيرات البحث لضمان سالمة   
النتائج النيائية وعدم تأثرىا بالدرجات المتطرفة وضمان امتالك المجموعتين لنفس المستوى من التعمم في 

أظيرت النتائج عدم وجود  تحميل التبايناستخدام  الميارات األساسية بالمالكمة والتي قيد البحث، وبعد
فروق معنوية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في ىذه الميارات وىذا يعني تكافؤ المجموعتين وعدم 

 (.8وجود مشاىدات متطرفة من شأنيا ان تؤثر عمى النتائج النيائية لمبحث، وكما مبين في الجدول)
  ادلهبراد األسبسُخ ثبدلالكًخ لُذ انجحثيف اجملًىػبدركبفؤ  (8اجلذول)

 مصدر التجبٌه المهبرات ت
مجمىع 

 المزثعبت
 متىسط المزثعبت درجة الحزٌة

 قٍمة ف
 الداللة

 الجدولٍة المحسىثة

 وقفة االستعداد 1
 2.156 3 222. ثٍه المجمىعبت

2.925 

6.11 

 غٍز معىىي
 2.157 12 2.523 داخل المجمىعبت

 

6 
 كمة الٍسبرٌةالل

 2.113 3 767. ثٍه المجمىعبت
 غٍز معىىي 2.916

 2.131 12 7.125 داخل المجمىعبت

 

5 
 اللكمة الٍمٍىٍة

 2.555 3 1.221 ثٍه المجمىعبت
 غٍز معىىي 2.916

 2.535 12 12.632 داخل المجمىعبت

 

1 
 الدفبع

 2.162 3 221. ثٍه المجمىعبت
 غٍز معىىي 2.720

 2.172 12 7.015 ل المجمىعبتداخ

 

3 
 اللكمة الٍسبرٌة للزأس

 2.093 3 1.171 ثٍه المجمىعبت
 غٍز معىىي 6.227

 2.112 12 62.311 داخل المجمىعبت

 

2 
 اللكمة الٍسبرٌة للجذع

 2.151 3 220. ثٍه المجمىعبت
 غٍز معىىي 2.372

 2.651 12 12.770 داخل المجمىعبت

 

7 
 الٍمٍىٍة للزأساللكمة 

 2.216 3 5.629 ثٍه المجمىعبت
 غٍز معىىي 1.133

 2.111 12 62.697 داخل المجمىعبت

 اللكمة الٍمٍىٍة للجذع 0

 2.632 3 1.679 ثٍه المجمىعبت

 غٍز معىىي 2.107
 2.362 12 61.102 داخل المجمىعبت

 (5،46( ودرجخ حزَخ )3035يسزىي دالنخ )حتذ 
 -خزجبر انمجهٍ:اال 3-13-6

بعد تحديد عينة البحث بمجموعتين ضابطة وتجريبية، أجرى الباحث االختبارات القبمية عمى    
( طالبا في تمام الساعة 26عينة البحث التجريبية والمتمثمة بطالب شعبة)أ( والبالغ عدىم )

ربية ( في قاعة المالكمة في كمية الت11/11/2112الموافق ) االحدمن صباح يوم  8.31
الرياضية /جامعة ديالى، وتم إجراء االختبارات القبمية عمى أفراد المجموعة الضابطة في تمام 

وعمى نفس القاعة، وقد راعى الباحث  11/11/2112الموافق  نفس اليوممن صباح  11.31الساعة 
 اإلجراءات التالية عند تنفيذ االختبارات البعدية عمى أفراد عينة البحث:

 ات االختبارات من أدوات وأجيزة ونصب الكاميرات في األماكن المخصصة وتوزيع تييئة مستمزم
 الميام عمى أفراد فريق العمل المساعد قبل حضور أفراد العينة.

  لممجموعتين من قبل الخبراء الميارىترقيم أفراد العينة لتسييل عممية تقييم األداء. 
 نة بصورة مفصمة.شرح وعرض االختبار من قبل الباحث عمى أفراد العي 
 .إعطاء فترة كافية لإلحماء لتييئة أفراد العينة ألداء االختبارات 
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 -ادلُهج انزؼهًٍُ: 3-13-7

تم البدء بتطبيق مفردات منيج التمرينات التعميمي بأسموب الدمج المكثف عمى أفراد    
المالكمة في وعمى قاعة  14/11/2112الموافق  االربعاءالتجريبية في يوم المجموعة العينة 

لممجموعتين الضابطة  كمية التربية الرياضية/جامعة ديالى، بعد إعطائيم وحدتين تعريفيتين
وحتى يكون  ،لمتعرف عمى مضمون المنيج التعميمي وذلك والتجريبية خارج مدة تنفيذ المنيج
وبعدىا تم تطبيق المنيج التعميمي عمى عينة البحث  لدييم خط شروع لمقياس القبمي،

جريبية من قبل مدرسي المادة وعدم تدخل الباحث في سير عممية التدريس وكانت ميمتو الت
ن عدم التحيز التعميمي( لضما التمرينات اإلشراف عمى العممية التعميمية فقط)تطبيق منيج

 **( تمريناً 46إذ احتوى المنيج عمى تمرينات ميارية والبالغ عددىا ) ،لممجموعة التجريبية
وتم إعدادىا من قبل الباحث بالشكل الذي يسيم في زيادة التعمم  ث مياراتعمى ثالمقسمة 

تم تطبيق ىذه التمرينات في القسم الرئيس من الوحدة و  ارات األساسية بمعبة المالكمة، لممي
وبواقع وحدتين  اسابيع( 11( وحدة تعميمية مقسمة عمى )21التعميمية والتي بمغ عددىا)

أخذت  ، اذ***( دقيقة لموحدة التعميمية الواحدة91احد وبزمن قدره )تعميميتين في األسبوع الو 
تبدأ الوحدة التعميمية او حيث من المنيج  مع تمارينيا تعميمية ( وحدات5الميارة االولى)

باألحماء العام ثم االحماء الخاص بعدىا يقوم المدرس بشرح الميارة مع تطبيق  الدرس
تصحيح ب يقوم المدرس ب بتأدية الميارة وخالل ذلك نموذج حركي ليا ، بعدىا يقوم الطال

 مستخدما" المختمفة بأنواعيااالخطاء وتشجيعيم من خالل التغذية الراجعة 
عن سمسمة متعاقبة من التمرينات  عبارة والذي يكون تنفيذه في الوحدة، اسموب)المتسمسل(  

لحين إكمال اكتساب تعمميا  بمحاوالت متتابعة عديدة لميارة واحدة بدون ممارسة ميارة أخرى
ف نوع التمرين ومدى ، وعمية تختمف تكرارات الوحدات التعميمية باألسموب المتسمسل باختال

( وحدات تعميمية مع تمارينيا من المنيج  5أما الميارة الثانية فأخذت)، صعوبة أدائو 
ة وتمييا ميارة بأسموب )المتسمسل والعشوائي( ىو تبادل محاوالت التمرين عمى ميارة معين

اي ان ممارسة التمرين باألسموب العشوائي ىو ان  ثانية والعودة الى الميارة األولى وىكذا
تعرض الميام عشوائيا بحيث يكون التمرن عمى الميام متداخال ويستطيع المتعمم ان يدور 

تكرارات  بين ىذه الميام دون التمرن عمى الميارة نفسيا في محاولتين متتاليتين وعمية تختمف

                                                           
**

 (.2أنظر الملحق )  
***

 (.14أنظر الملحق )  
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يأخذ  اذالتمرين ومدى صعوبة األداء ، الوحدات التعميمية باألسموب العشوائي  باختالف نوع
التقاطع والتداخل مجاال كبيرا في تأدية الميارات ولمرة واحدة وعدم ممارسة نفس الميارة 
 لمرتين متتاليتين مع وجوب إعطاء نفس عدد التكرارات المقررة في تمك الوحدة التعميمية

( وحدات تعميمية حيث تناول 5أما الميارة الثالثة فأخذت)لمجموعة التمرين المتسمسل ،
 ذات تكرارات عالية وبدون اوقات راحة، الباحث اسموب )المتسمسل والعشوائي والمكثف(

( وحدات االخيرة من المنيج عمد الباحث الى استخدام اسموب الدمج المكثف الى ان 5أما)
( وحدة 21راحة فبيذا اصبح عدد الوحدات )تعمم الصحيح وبدون أوقات يصل الطالب الية ال

( دقيقة مقسمة 1811، أذ بمغ الزمن الكمي لممنيج التعميمي بأسموب الدمج المكثف )تعميمية
( دقيقة 15عمى أقسام الوحدة التعميمية حيث كانت حصة القسم التحضيري من منيج )

( دقيقة وبنسبة 71نت حصتيما من المنيج )أما القسم الرئيسي فكا %(16.66وبنسبة )
دقيقة وبنسبة  (5أما القسم الختامي من المنيج حيث كانت حصتو )%( 77.77)
%( وكما مبين في 111( دقيقة وبنسبة )91وبيذا أصبح الزمن الكمي لممنيج ) %(4.44)

دة حلثالث لمو (، الذي يوضح تقسيمات الزمن الكمي والنسب المئوية لألقسام ا9الجدول)
 (9اجلذول)                     التعميمية بالتفصيل

 رمسًُبد انشيٍ انكهٍ نهًُهج انزؼهًٍُ وانُست ادلئىَخ أللسبو انىحذح انزؼهًُُخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 أقسام الوحدة ت
 التعميمية

 الوقت خالل الوحدة
 التعميمية

 الوقت الكمي خالل
 المنهج

 النسبة المئوية
 الجزئية

 النسبة المئوية
 الكمية

1 

  د311 د15 سم التحضيريالق

16.66% 
 %33.33 د111 د5 الحضور
 %66.66 د211 د11 اإلحماء

 %21 د61 د3 اإلحماء العام
 %46.66 د141 د 7 اإلحماء الخاص

2 

  د1411 د 71 القسم الرئيس

77.77% 
 %28.57 د411 د21 القسم التعميمي
 %57.14 د811 د41 القسم التطبيقي

 %14.28 د211 د11 يلعب تعميم

3 
  د111 د5 القسم الختامي

 %81 د81 د4 العاب ترويحية 5.55%
 %21 د21 د1 االنصراف

 %111  د1811 د91 المجموع الكمي 
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 -االخزجبر انجؼذٌ: 3-13-8
عمى قاعة المالكمة في كمية  27/1/2113تم إجراء االختبار البعدي في يوم األحد الموافق 

ربية الرياضية جامعة ديالى ، وحرص الباحث عمى تثبيت الظروف المتبعة في إجراء الت
االختبارات القبمية قدر اإلمكان من حيث موقع التصوير وكادر العمل المساعد والمكان 

 والزمان.
 -انىسبئم اإلحصبئُخ: 3-11

 :استخدم الباحث  الوسائل اإلحصائية التاليةالستخراج نتائج البحث    
 (1).وسط الحسابيال  
 .االنحراف المعياري 
 . معامل االلتواء 
 (2).مربع كا  
 . تحميل التباين 
 LSD  (3).القل فرق معنوي  
  قيمةL.S.D لمعينات الغير متساوية 
  التعممقانون نسبة 
 (أختبارTلمعينات المستقمة )                                     

                                                           
 1999، الموصل :  التطبيقات اإلحصائية واستخدام الحاسوب في بحوث التربية الرياضية ؛ العبيديين ، محمد وديع ياس (1)

 94ص
،  2112، القاىرة : دار الفكر العربي ، اإلحصاء الوصفي في عموم التربية البدنية والرياضةمحمد نصر الدين رضوان ،  (2)

 198ص
، القاىرة : مركز الكتاب لمنشر مجال البحوث التربوية والنفسية واالجتماعية والرياضة إلحصاء التطبيقي في مصطفى باىي ، ا (3)

 52، ص 1999
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  -: ويناقشخها وحتهيهها اننخائج عرض 4
 الييا التوصؿ تـ التي المستخدمة البحث اختبارات لنتائج وتحميال عرضا الباب ىذا يتضمف 

 بيدؼ والسابقة المشابية والدراسات النظرية الدراسات ضوء في مناقشتيا ثـ احصائيا معالجتيا بعد
 .  المناسبة والتوصيات نتاجاتاالست الى التوصؿ أجؿ مف البحث فرضيات مف التحقؽ

 

 ويناقشخها : وحتهيههاعرض نخائج االخخباراث املهاريت انقبهيت وانبعذيت  4-1
 : عرض نخائج االخخباراث املهاريت انقبهيت وانبعذيت  4-1-1
 (انذفاعانيًينيت، ،وانهكًت انيساريت ،وانهكًت االسخعذاد وقفت) يهاراث اخخبار نخائج عرض 4-1-1-1

 A ونهنًظ انضابطت نهًجًىعت وانبعذي انقبهي

 (10) جذول                                           
 انقبهي (انذفاعانيًينيت، ،وانهكًت انيساريت ،وانهكًت االسخعذاد وقفت) يهاراث اخخبار نخائج عرض

 A ونهنًظ انضابطت نهًجًىعت وانبعذي

 

ئج قيـ الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري  لنتائج االختبارات، ( نتا10يبيف الجدوؿ )  
إذ بمغ ، القبمية والبعدية الختبارات وقفة االستعداد ،والمكمة اليسارية ،والمكمة اليمينية، والدفاع

في االختبار القبمي إما في  (81348 ) واالنحراؼ المعياري (41544  ) الوسط الحسابي
 )81443 (واالنحراؼ المعياري،  )61388 (غ الوسط الحسابي ، فقد بمالبعدياالختبار 
 ،%(4416 وقفة االستعداد)كانت نسبة تعمميـ في ميارة  ،اذ(Aلمضابطة ولمنمط )لممجموعة 
واالنحراؼ المعياري  (41244 )بمغ الوسط الحسابي اذ،اليساريةمهارة المكمة إما في 

( 61444 فقد بمغ الوسط الحسابي ) لبعدياإما في االختبار  في االختبار القبمي( 81357)
مهارة المكمة ( وفي %54186 ( أما نسبة تعمـ فكانت )81358إما االنحراؼ المعياري )

أما  ( لالختبار القبمي81449  ()31988 )المعياري وانحرافيا الوسط الحسابي كان اذاليمينية 

ت
 

 
 المعالجات
 المتغيرات

 

 وحدة
 القياس

 عديب قبلي

 نسبة تعلم
  س    س  

  االستعداد وقفة 1
 
 درجة
 

41511 81340 61300 81413 4116 % 

 % 51186 81350 61411 81350 41244 اليسارية اللكمة 2

 % 59135 81301 61355 81419 31900 اليمينية اللكمة 3

 % 51120 81346 61555 81308 41333 الدفاع 4
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(أما نسبة التعمـ 81384)( واالنحراؼ المعياري61355 )حيث كاف الوسط الحسابي البعدي
المعيارية  اوانحرافاتيحيث كانت األوساط الحسابية  مهارة الدفاعوفي  (%59135 )كانتف

 فكاف الوسط الحسابي ) البعدي( أما االختبار 81308  ()41333 لالختبار القبمي )

 (.%51120 ( ونسبة تعمميـ في ىذه الميارة )81346 ( وانحرافيا المعياري )61555
 وانبعذيت انقبهيت االخخباراث نخائج بني انفروق ودالنت( T) نخائج عرض 2 -4-1-1

 (.A) ونهنًظ انضابطت نهًجًىعت
 الضابطة لممجموعة الدراسة متغيرات في المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط عمى التعرؼ بعد  
 وكما لممجموعة والبعدية لقبميةا االختبارات نتائج بيف الفروؽ وداللة( T) قيمة باستخراج الباحث قاـ

 (11) اجلذول                     :أدناه الجدوؿ في مبيف
 انفروق ودالنت واجلذونيت احملسىبت (T) وقيًت نهفروق املعياريت واالحنرافاث احلسابيت األوساط فرق قيى يبني

( ،انذفاع انيًينيت ،انهكًتانيساريت ،انهكًت االسخعذاد وقفت)نهًهاراث وانبعذي انقبهي االخخبارين بني
 انضابطت ونهًجًىعت (A)ونهنًظ

 مجموعة في A القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ : الضابطة 
 توبمغ ،(81438 ) قدره معياري بانحراؼ( 41877 ) االستعداد وقفة مهارة في والبعدي

( 0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ معنوية عمى يدؿ مما( 421858 ) المحسوبة( t) قيمة
  ألبعدي االختبار ولصالح والبعدي القبمي االختباريف بيف

ت
  

 المعالجات
 

 المتغيرات
 ن

 ف س  

 
 ف ع

 

 ((T قيمة
 الداللة

 الجدولية المحسوبة

1 

 
 االستعداد وقفة

 
 
 
9 
 

 

11000 81430 121050 

11058 

 معنوي

2 

 
 اليسارية اللكمة

 معنوي 241560 81264 21166

3 

 
 اليمينية اللكمة

 معنوي 301951 81100 21366

4 

 
 الدفاع

 معنوي 191925 81334 21222

 (8) حريت درجت( 0.05) دالنت يسخىي عنذ
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 المكمة مهارة في والبعدي القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ 
)  المحسوبة( t) قيمة وبمغت ،(0.264)  قدره معياري بانحراؼ( 2.166)  اليسارية
 االختباريف بيف(  0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ معنوية عمى يدؿ مما ،( 24.568

 .والبعدي القبمي

 اليمينية المكمة مهارة والبعدي القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ 
 ،( 37.951)  المحسوبة( t) قيمة وبمغت ،(0.187)  قدره معياري بانحراؼ( 2.366) 
 والبعدي القبمي االختباريف بيف( 0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ معنوية عمى يدؿ مما

 .البعدي االختبار ولصالح

 الدفاع ميارة في والبعدي القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ  (
 مما ،( 19.925)  لمحسوبةا( t) قيمة وبمغت ،(0.334)  قدره معياري بانحراؼ( 2.222

 ولصالح والبعدي القبمي االختباريف بيف( 0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ معنوية عمى يدؿ
 .    البعدي االختبار

               0                   2                                

4.511 4.244 3.988 4.333

6.388 6.411 6.355 6.555

Aنم  

    

    

 

 (5) رقى شكم
 انضابطت واجملًىعت (A) ننًظ وانبعذيت انقبهيت االخخباراث
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 انيساريت انهكًت ، نهرأس انيساريت انهكًت) يهاراث اخخبار نخائج عرض4-1-1-3
 ويناقشخها وانبعذي انقبهي(بطننه انيًينيت نهرأس،انهكًت انيًينيت ،انهكًتبطننه

 وحتهيهها.A ونهنًظ انضابطت نهًجًىعت

 (12) جذول
نهرأس  انيًينيت وانهكًت بطننه انيساريت انهكًت ، نهرأس انيساريت انهكًت) يهاراث اخخبار نخائج عرض

 A ونهنًظ انضابطت نهًجًىعت وانبعذي انقبهي(بطننه انيًينيت نهكًتا،

( نتائج قيـ الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري  لنتائج االختبارات، القبمية 12يبيف الجدوؿ )
 اليمينية واللكمة، ب نلل اليسارية اللكمة ، للرأس اليسارية اللكمة )والبعدية الختبارات

 واالنحراؼ المعياري (41500 ) إذ بمغ الوسط الحسابي، ،(ب نلل اليمينية اللكمة للرأس،
 ) 01488  (، فقد بمغ الوسط الحسابي البعديفي االختبار القبمي إما في االختبار  (81448)

كانت نسبة تعمميـ في  اذ (Aلمنمط )لمضابطة و لممجموعة  ) 81001  (واالنحراؼ المعياري، 
بمغ الوسط ف، بطنلم مهارة المكمة اليساريةإما في  (%61129 ) للرأس اليسارية اللكمة ميارة

إما في االختبار  في االختبار القبمي( 81016 )واالنحراؼ المعياري  (31911 )الحسابي
( أما نسبة تعمـ 81592 )( إما االنحراؼ المعياري 01211فقد بمغ الوسط الحسابي ) البعدي

 وانحرافيا الوسط الحسابي كان اذ لمرأس مهارة المكمة اليمينيةوفي %( 04130 فكانت )
( 01133 الوسط الحسابي )فأما ألبعدي  ( لالختبار القبمي81602  ()31166)المعياري

المكمة مهارة وفي %(12513  كانت )ف( أما نسبة التعمـ 81098 واالنحراؼ المعياري )
  ()31200 المعيارية لالختبار القبمي ) اوانحرافاتيكانت األوساط الحسابية  اذ بطنليمينية لما

ت
 

 
 المعالجات           
 المتغيرات

 

 وحدة
 القياس

 بعدي قبلي
 نسبة
 التعلم

  س    س  

 للرأس اليسارية للكمة 1
 
 
 
 درجة

41500 81448 01488 81001 61129% 

 ب نلل اليسارية اللكمة 2
31911 81016 01211 81592 04130% 

 %12513 81098 01133 81602 31166 للرأس اليمينية اللكمة 3

 %180151 81910 61033 81055 31200 ب نلل اليمينية اللكمة 4
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 ( وانحرافيا المعياري )61033 فكاف الوسط الحسابي ) البعدي( أما االختبار 81055

 .(%180151 ( ونسبة تعمميـ في ىذه الميارة )81910
 

 وانبعذيت انقبهيت االخخباراث ئجنخا بني انفروق ودالنت( T) نخائج عرض 4 -4-1-1
 (A) ونهنًظ انضابطت نهًجًىعت
 لممجموعة الدراسة متغيرات في المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط عمى التعرؼ بعد
 والبعدية لقبميةا االختبارات نتائج بيف الفروؽ وداللة( T) قيمة باستخراج الباحث قاـ الضابطة
 (13) اجلذول       :أدناه وؿالجد في مبيف وكما لممجموعة

 انفروق ودالنت واجلذونيت احملسىبت T) ) وقيًت نهفروق املعياريت واالحنرافاث احلسابيت األوساط فرق قيى يبني 
 انهكًت ، بطننه انيساريت انهكًت نهرأس، انيساريت تانهكً)نهًهاراث وانبعذي انقبهي االخخبارين بني

 انضابطت ونهًجًىعت( A)ونهنًظ( بطننه انيًينيت ،انهكًت نهرأس انيًينيت

 مجموعة في A والبعدي القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ :الضابطة 
( t) قيمة وبمغت ،(81408) هقدر  معياري بانحراؼ( 21011) لمرأس اليسارية المكمة مهارة في

 االختباريف بيف (0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ معنوية عمى يدؿ مما(  101542) المحسوبة
  البعدي االختبار ولصالح والبعدي القبمي

 اليسارية المكمة مهارة في والبعدي القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ 
 ،( 141409) المحسوبة( t) قيمة وبمغت(  81603) قدره معياري بانحراؼ(  31388) بطنلم

 .والبعدي القبمي االختباريف بيف  (0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ معنوية عمى يدؿ مما

ت
  

 المعالجات
 

 المتغيرات
 ن

 س  
 ف

 ع
 ف

 (T ) قيمة
 الداللة

 الجدولية المحسوبة

1 

 
 للرأس اليسارية اللكمة

 
 
 
9 

 
 

21011 81408 101542 

11058 

 معنوي

2 

 
 ب نلل اليسارية اللكمة

 معنوي 141409 81603 31388

3 
 

 للرأس اليمينية اللكمة
 معنوي 91002 11216 31966

4 

 
 ب نلل اليمينية اللكمة

 معنوي 91086 81366 31555

 8( درجت حريت 0.05عنذ يسخىي دالنت )
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 لمرأس اليمينية المكمة مهارة والبعدي القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ 
 يدؿ مما ،( 91002) المحسوبة( t) قيمة وبمغت ،(11216) قدره معياري بانحراؼ( 31966)

 االختبار ولصالح والبعدي القبمي االختباريف بيف (0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ معنوية عمى
 .البعدي

 اليمينية المكمة مهارة في والبعدي القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ 
 ،( 91086) المحسوبة( t) قيمة وبمغت ،(81366) قدره ياريمع بانحراؼ(  31555) بطنمل

 ولصالح والبعدي القبمي االختباريف بيف (0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ معنوية عمى يدؿ مما
 .البعدي االختبار

                
       1 

                
         

                      
   

                
        

4.588
3.911

3.166 3.277

7.4 7.211 7.133 6.833

Aنم  

    

    

          
 (6) رقى شكم

 بطتانضا واجملًىعت (A )ننًظ وانبعذيت انقبهيت االخخباراث
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 انيًينيت، ،وانهكًت انيساريت ،وانهكًت االسخعذاد وقفت)يهاراث اخخبار نخائج عرض4-1-1-5
 B ونهنًظ انضابطت نهًجًىعت وانبعذي انقبهي(  وانذفاع

 (14) جذول
 انقبهي( انيًينيت،وانذفاع انيساريت،وانهكًت االسخعذاد،وانهكًت وقفت) يهاراث اخخبار نخائج عرض

 B ونهنًظ انضابطت ىعتنهًجً وانبعذي

( نتائج قيـ الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري  لنتائج االختبارات، القبمية 14يبيف الجدوؿ )
والبعدية الختبارات وقفة االستعداد ،والمكمة اليسارية ،والمكمة اليمينية، والدفاع ،إذ بمغ الوسط 

ي االختبار القبمي إما في االختبار ف (81200 ) واالنحراؼ المعياري (41258 ) الحسابي
لممجموعة  ) 81383  (واالنحراؼ المعياري،  )61388 (، فقد بمغ الوسط الحسابي البعدي

إما في  ،(%40123وقفة االستعداد)كانت نسبة تعمميـ في ميارة  اذ (Bلمضابطة ولمنمط )
في ( 81268 )ياري واالنحراؼ المع (41288 )بمغ الوسط الحسابيف، مهارة المكمة اليسارية

( إما االنحراؼ 61658 فقد بمغ الوسط الحسابي ) البعديإما في االختبار  االختبار القبمي
مهارة المكمة اليمينية حيث كان وفي %( 58133 ( أما نسبة تعمـ فكانت )81381 المعياري )

كاف ف ديالبعأما  ( لالختبار القبمي81302  ()41866 )المعياري وانحرافياالوسط الحسابي 
 %(5014 كانت )ف( أما نسبة التعمـ 81236 ( واالنحراؼ المعياري )61488 الوسط الحسابي )

  ()41416 المعيارية لالختبار القبمي ) اوانحرافاتيكانت األوساط الحسابية  اذ مهارة الدفاعوفي 
( 81348 ( وانحرافيا المعياري )61588 الوسط الحسابي ) ( أما االختبار ألبعدي فكاف81213

 %(401191 ونسبة تعمميـ في ىذه الميارة )

 
 المعالجات
 المتغيرات

 

 وحدة
 القياس

 بعدي قبلي
 نسبة
 التعلم

  س    س  

  االستعداد وقفة
 
 
 درجة

 

41258 81200 61388 81383 40123% 

 %50133 81381 61658 81268 41288 اليسارية اللكمة

 %5014 81236 61488 81302 41866 اليمينية اللكمة

 %40119 81348 61588 81213 41416 الدفاع
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 وانبعذيت انقبهيت االخخباراث نخائج بني انفروق ودالنت( T) نخائج عرض 6 -4-1-1
 (B) ونهنًظ انضابطت نهًجًىعت
 لممجموعة الدراسة متغيرات في المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط تعرؼ بعد
 والبعدية لقبميةا االختبارات نتائج بيف الفروؽ وداللة( T) مةقي باستخراج الباحث قاـ الضابطة
 :أدناه الجدوؿ في مبيف وكما لممجموعة

 (15) اجلذول
احملسىبت واجلذونيت ودالنت انفروق T) )يبني قيى فرق األوساط احلسابيت واالحنرافاث املعياريت نهفروق وقيًت 

( سخعذاد ،انهكًت انيساريت،انهكًت انيًينيت ،انذفاعوقفت االبني االخخبارين انقبهي وانبعذي نهًهاراث)
 (B)ونهنًظ ونهًجًىعت انضابطت

 مجموعة في B القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ: الضابطة 
 قيمة وبمغت ،(81423) قدره معياري بانحراؼ( 21858) ستعداداال وقفة مهارة في والبعدي

(t )بيف( 0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ معنوية عمى يدؿ مما(  111069) المحسوبة 
  البعدي. االختبار ولصالح والبعدي القبمي االختباريف

 مةالمك مهارة في والبعدي القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ 
 المحسوبة( t) قيمة وبمغت ،(81106) قدره معياري بانحراؼ( 21458) اليسارية

ت
  

 المعالجات

 

 المتغيرات

 ن
 ف س  

 

 ف ع

 

 (T) قيمة
 الداللة

 الجدولية المحسوبة

1 

 
 االستعداد وقفة

 

 

 

6 

 

 

21858 81423 111069 

21815 

 معنوي

2 

 
 اليسارية اللكمة

 نويمع 341805 81106 21458

3 

 
 اليمينية اللكمة

 معنوي 131229 81432 21333

4 

 
 الدفاع

 معنوي 131950 81365 21803

 5  حريت درجت وأياو( 0.05) دالنت يسخىي عنذ                       



 الباب الرابع : عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها

 

02  

 االختباريف بيف(  0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ معنوية عمى يدؿ مما ،(  341805)
 .والبعدي القبمي

 اليمينية المكمة مهارة والبعدي القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ 
 مما ،( 131229) المحسوبة( t) قيمة وبمغت ،(81432) قدره معياري بانحراؼ (21333)

 ولصالح والبعدي القبمي االختباريف بيف( 0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ معنوية عمى يدؿ
 .البعدي االختبار

 الدفاع ميارة في والبعدي القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ 
 مما ،( 131950) المحسوبة( t) قيمة وبمغت ،(81365) قدره معياري حراؼبان( 21803)

 ولصالح والبعدي القبمي االختباريف بيف( 0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ معنوية عمى يدؿ
 . البعدي االختبار

               0                   2                                

4.25 4.2 4.066 4.416

6.3 6.65 6.4 6.5

B نم 

    

    

 
 (7) شكم

 انضابطت نهًجًىعت(B) ننًظ انبعذيت انقبهيت االخخباراث
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 انيساريت انهكًت ، نهرأس انيساريت انهكًت) يهاراث اخخبار نخائج عرض4-1-1-7
 وانبعذي انقبهي(بطننه انيًينيت نهرأس،انهكًت انيًينيت ،انهكًتبطننه

  B ونهنًظ انضابطت نهًجًىعت
 (16) جذول

 نيتانيًي ،انهكًتبطننه انيساريت انهكًت ، نهرأس انيساريت انهكًت) يهاراث اخخبار نخائج عرض
 (B) ونهنًظ انضابطت نهًجًىعت وانبعذي انقبهي(بطننه انيًينيت نهرأس،انهكًت

( نتائج قيـ الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري  لنتائج االختبارات، القبمية 16يبيف الجدوؿ )   
 اليمينية واللكمة، ب نلل اليسارية اللكمة ، للرأس ةاليساري اللكمة )والبعدية الختبارات

 واالنحراؼ المعياري (41316) إذ بمغ الوسط الحسابي، ،(ب نلل اليمينية للرأس،اللكمة
  01133  (في االختبار القبمي إما في االختبار ألبعدي، فقد بمغ الوسط الحسابي  (81583)

كانت نسبة تعمميـ في  اذ (Bطة ولمنمط )لمضابلممجموعة  )  81640 (واالنحراؼ المعياري)
بمغ  فقد ،بطنلم مهارة المكمة اليساريةإما في  %(00143) للرأس اليسارية اللكمة ميارة

إما في االختبار  في االختبار القبمي( 81500)واالنحراؼ المعياري  ( 31416  )الوسط الحسابي
( أما نسبة تعمـ 81054) فبمغ معياري( إما االنحراؼ ال01333ألبعدي فقد بمغ الوسط الحسابي )

 وانحرافيا الوسط الحسابي كان اذ لمرأس مهارة المكمة اليمينيةوفي %( 114166فكانت )
( 01416كاف الوسط الحسابي )فأما ألبعدي  ( لالختبار القبمي 81469 ()31088)المعياري

المكمة اليمينية رة مهاوفي %(95115كانت )ف( أما نسبة التعمـ 81906واالنحراؼ المعياري )
( أما 81900  ()41866المعيارية لالختبار القبمي ) وانحرافياكانت األوساط الحسابية  بطنلم

ت
 

 
 المعالجات
 المتغيرات

 

 وحدة
 القياس

 بعدي قبلي
 نسبة
 التعلم

  س    س  

  للرأس اليسارية اللكمة 1
 
 
 
 درجة
 

41316 81583 01133 81640 00143% 

 %114166 81054 01333 81500 31416 ب نلل اليسارية اللكمة 2

 %95115 81906 01416 81469 31088 للرأس اليمينية اللكمة 3

 %04145 81089 01588 81900 41866 ب نلل اليمينية اللكمة 4
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( ونسبة تعمميـ 81089( وانحرافيا المعياري )01588االختبار ألبعدي فكاف الوسط الحسابي )
 .%(04145في ىذه الميارة )

  انقبهيت االخخباراث ئجنخا بني انفروق ودالنت( T) نخائج عرض 8 -4-1-1
 (:B) ونهنًظ انضابطت نهًجًىعت وانبعذيت   

 قاـ الضابطة لممجموعة الدراسة متغيرات في المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط تعرؼ بعد
 في مبيف وكما لممجموعة والبعدية القبمية االختبارات نتائج بيف الفروؽ وداللة (T) قيمة باستخراج الباحث
 (17) اجلذول                              :أدناه ؿالجدو 
 واجلذونيت احملسىبت T) ) وقيًت نهفروق املعياريت واالحنرافاث احلسابيت األوساط فرق قيى يبني

 انهكًت نهرأس، انيساريت انهكًت)نهًهاراث وانبعذي انقبهي االخخبارين بني انفروق ودالنت
 (B)ونهنًظ (بطننه انيًينيت ،انهكًت هرأسن انيًينيت انهكًت ، بطننه انيساريت

 انضابطت ونهًجًىعت

 مجموعة في B والبعدي القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ :الضابطة 
( t) قيمة وبمغت ،( 81098) قدره معياري بانحراؼ(  31016) رأسلم اليسارية المكمة مهارة في

( بيف االختباريف القبمي 0.05( مما يدؿ عمى معنوية الفروؽ عند مستوى الخطأ)441849المحسوبة )
  البعديوالبعدي ولصالح االختبار 

ت
  

 المعالجات
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 ن
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 (T) قيمة
 

 الداللة
 

 المحسوبة
 

 الجدولية

1 

 
 للرأس اليسارية اللكمة

 
 

 
6 

 

31016 81098 111019 

21815 

 معنوي

2 

 
 ب نلل اليسارية اللكمة

 معنوي 201960 81343 31916

3 

 
 للرأس اليمينية اللكمة

 معنوي 01239 11223 31616

4 

 
 ب نلل اليمينية اللكمة

 معنوي 181650 81009 31433

 5 حريت درجت وأياو( 0.05) دالنت يسخىي عنذ
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  بطناليسارية لم مهارة المكمةبمغ فرؽ الوسطيف الحسابييف بيف نتائج االختباريف القبمي والبعدي في 
( ، مما يدؿ عمى 271968( المحسوبة )t( وبمغت قيمة ) 81343( بانحراؼ معياري قدره ) 31946)

 (  بيف االختباريف القبمي والبعدي.0.05معنوية الفروؽ عند مستوى الخطأ)

  سمهارة المكمة اليمينية لمرأبمغ فرؽ الوسطيف الحسابييف بيف نتائج االختباريف القبمي والبعدي 
( ، مما يدؿ عمى 71239( المحسوبة )t(، وبمغت قيمة )41223( بانحراؼ معياري قدره )31646)

 ( بيف االختباريف القبمي والبعدي ولصالح االختبار ألبعدي.0.05معنوية الفروؽ عند مستوى الخطأ)

 بطنمينية لممهارة المكمة اليبمغ فرؽ الوسطيف الحسابييف بيف نتائج االختباريف القبمي والبعدي في 
( ، مما يدؿ عمى  481658( المحسوبة )t(، وبمغت قيمة ) 81789( بانحراؼ معياري قدره )31433)

 .( بيف االختباريف القبمي والبعدي ولصالح االختبار ألبعدي0.05معنوية الفروؽ عند مستوى الخطأ)
 

                
       1 

                
         

                      
   

                      
   

4.316
3.416 3.8 4.066

8.133
7.333 7.416 7.5

Bنم  

    

    

 

 ( 8) شكم
 انضابطت نهًجًىعت(B) ًظنن انبعذيت انقبهيت االخخباراث
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 انيساريت ،وانهكًت االسخعذاد وقفت)يهاراث اخخبار نخائج عرض4-1-1-9
 AB ونهنًظ انضابطت نهًجًىعت وانبعذي انقبهي(  وانذفاع انيًينيت، ،وانهكًت

 (18) اجلذول
 انقبهي( انيًينيت،وانذفاع انيساريت،وانهكًت االسخعذاد،وانهكًت وقفت) يهاراث اخخبار نخائج عرض

 AB ونهنًظ انضابطت نهًجًىعت وانبعذي
 

 المعالجات
 المتغيرات

 

 وحدة
 القياس

 بعدي قبلي
 نسبة
 التعلم

  س    س  

  االستعداد وقفة
 
 درجة
 

41563 81326 61498 81203 42123% 

 %53100 81261 61602 81410 41336 اليسارية اللكمة

 %68185 81230 61663 81406 41163 اليمينية اللكمة

 %45135 81206 61602 81508 41598 الدفاع

( نتائج قيـ الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري  لنتائج االختبارات، 18يبيف الجدوؿ )    
القبمية والبعدية الختبارات وقفة االستعداد ،والمكمة اليسارية ،والمكمة اليمينية، والدفاع ،إذ بمغ 

في االختبار القبمي إما في االختبار  (81326) نحراؼ المعياريواال (41563الوسط الحسابي )
لممجموعة  )   12 (واالنحراؼ المعياري،  ) 11 .  (، فقد بمغ الوسط الحسابي البعدي

إما في  % 42123كانت نسبة تعمميـ في ميارة وقفة االستعداد) اذ (ABلمضابطة ولمنمط )
( في  0 .1)واالنحراؼ المعياري  (41336)بمغ الوسط الحسابيفاليسارية يارة المكمة م

( إما االنحراؼ 2  . فقد بمغ الوسط الحسابي ) البعديما في االختبار أ االختبار القبمي
كاف فوفي ميارة المكمة اليمينية %( 53.87( أما نسبة تعمـ فكانت )81261) فكاف المعياري

كاف ف البعديار القبمي أما ( لالختب81406 ()41163الوسط الحسابي وانحرافيا المعياري)
 % 1.11 كانت )ف(أما نسبة التعمـ 81230( واالنحراؼ المعياري )61663الوسط الحسابي )

 ()41598المعيارية لالختبار القبمي ) اوانحرافاتيوفي ميارة الدفاع كانت األوساط الحسابية 
( 81206لمعياري )( وانحرافيا ا61602فكاف الوسط الحسابي ) البعدي( أما االختبار 81508

 % .1 .1 ونسبة تعمميـ في ىذه الميارة )
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 انقبهيت االخخباراث نخائج بني انفروق ودالنت( T) نخائج عرض 10 -4-1-1
 (AB) ونهنًظ انضابطت نهًجًىعت وانبعذيت

 لممجموعة الدراسة متغيرات في المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط تعرؼ بعد
 والبعدية لقبميةا االختبارات نتائج بيف الفروؽ وداللة (T) قيمة استخراجب الباحث قاـ الضابطة
 :أدناه الجدوؿ في مبيف وكما لممجموعة

 (19) اجلذول
 انفروق ودالنت واجلذونيت احملسىبتT) ) وقيًت نهفروق املعياريت واالحنرافاث احلسابيت األوساط فرق قيى يبني
( ،انذفاع انيًينيت انيساريت،انهكًت ،انهكًت االسخعذاد وقفت)ثنهًهارا وانبعذي انقبهي االخخبارين بني

 (AB)ونهنًظ انضابطت ونهًجًىعت

 مجموعة في AB في والبعدي القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ:الضابطة 
 المحسوبة( t) قيمة وبمغت ،(81195) قدره معياري بانحراؼ( 11920) االستعداد وقفة رةمها
 والبعدي القبمي االختباريف بيف (0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ معنوية عمى يدؿ مما( 321012)

  البعدي االختبار ولصالح

 اليسارية المكمة هارةم في والبعدي القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ 
 عمى يدؿ مما ،( 151932) المحسوبة( t) قيمة وبمغت ،(81406) قدره معياري بانحراؼ( 21336)

 .والبعدي القبمي االختباريف بيف  (0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ معنوية

ت
  

 المعالجات                
 

 المتغيرات
 ن

 س  ف

 
 ع ف

 

 (T) قيمة
 

  الداللة
 المحسوبة

 
 الجدولية

1 

 
 االستعداد وقفة

 
 
 
 
11 
 
 

11920 81195 321012 

11012 

 معنوي

2 

 
 اليسارية اللكمة

 معنوي 151932 81406 21336

3 

 
 اليمينية اللكمة

 معنوي 101894 81450 21588

4 

 
 الدفاع

 معنوي 121213 81565 21801

 (10) حريت درجت وأياو( 0.05) دالنت يسخىي عنذ
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 اليمينية المكمة مهارة والبعدي القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ 
 يدؿ مما ،( 101894) المحسوبة( t) قيمة وبمغت ،(81450) قدره معياري بانحراؼ( 21588)

 االختبار ولصالح والبعدي القبمي االختباريف بيف (0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ معنوية عمى
 .البعدي

 ( 21801) الدفاع ميارة في والبعدي القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ
 عمى يدؿ مما ،( 121213) المحسوبة( t) قيمة وبمغت ،(81565) قدره معياري بانحراؼ
  ديألبع االختبار ولصالح والبعدي القبمي االختباريف بيف (0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ معنوية

  

               0                   2                                

4.563 4.336 4.163
4.59

6.49 6.672 6.663 6.672

AB نم 

    

    

                         

 (9) شكم
 انضابطت نهًجًىعت (AB)ننًظ عذيتانب انقبهيت االخخباراث
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 انيساريت انهكًت ، نهرأس انيساريت انهكًت) يهاراث اخخبار نخائج عرض4-1-1-11
 وانبعذي انقبهي(بطننه انيًينيت نهرأس،انهكًت انيًينيت ،انهكًتبطننه

 AB ونهنًظ انضابطت نهًجًىعت

 (20) جذول
 انيًينيت ،انهكًت بطننه انيساريت انهكًت ، نهرأس انيساريت انهكًت) يهاراث اخخبار نخائج عرض

 AB ونهنًظ انضابطت نهًجًىعت وانبعذي انقبهي(بطننه انيًينيت نهرأس،انهكًت

ت، القبمية ( نتائج قيـ الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري  لنتائج االختبارا20يبيف الجدوؿ )   
 اليمينية ،واللكمة ب نلل اليسارية اللكمة ، للرأس اليسارية اللكمة) والبعدية الختبارات

 واالنحراؼ المعياري (31698) ،إذ بمغ الوسط الحسابي ،(ب نلل اليمينية للرأس،اللكمة
 01388 (في االختبار القبمي إما في االختبار ألبعدي، فقد بمغ الوسط الحسابي  (81584)
كانت نسبة تعمميـ في  اذ (ABلمضابطة ولمنمط )لممجموعة  ) 81501 (واالنحراؼ المعياري)

بمغ  وقد ،بطنلم مهارة المكمة اليساريةإما في  (%90103) للرأس اليسارية اللكمة ميارة
إما في االختبار  في االختبار القبمي( 81061)واالنحراؼ المعياري  (31688)الوسط الحسابي

( أما نسبة تعمـ 81530) فكاف ( إما االنحراؼ المعياري01845مغ الوسط الحسابي )ألبعدي فقد ب
 وانحرافيامهارة المكمة اليمينية لمرأس حيث كان الوسط الحسابي وفي %( 123140فكانت )
( 01088كاف الوسط الحسابي )فأما ألبعدي  ( لالختبار القبمي81030 ()41189)المعياري

مهارة المكمة اليمينية وفي %(09102كانت )ف( أما نسبة التعمـ 11820االنحراؼ المعياري )و 
( أما 81541 ()31045كانت األوساط الحسابية وانحرافتيا المعيارية لالختبار القبمي ) بطنلم

ت
 

 
 المعالجات         
 المتغيرات

 

 وحدة
 القياس

 بعدي قبلي
 نسبة
 التعلم

  س    س  

  للرأس اليسارية اللكمة 1
 
 
 درجة
 

31698 81584 01388 81501 90103% 

 %123140 81530 01845 81061 31688 ب نلل اليسارية اللكمة 2

 %09102 11820 01088 81030 41189 للرأس اليمينية اللكمة 3

 %90155 81950 01436 81541 31045 ب نلل اليمينية اللكمة 4
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( ونسبة تعمميـ 0.957( وانحرافيا المعياري )01436االختبار ألبعدي فكاف الوسط الحسابي )
 :%(90155في ىذه الميارة )

 وانبعذيت انقبهيت االخخباراث نخائج بني انفروق ودالنت( T) نخائج عرض 12 -4-1-1
 ABونهنًظ انضابطت نهًجًىعت

 لممجموعة الدراسة متغيرات في المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط تعرؼ بعد
 لبعديةوا لقبميةا االختبارات نتائج بيف الفروؽ وداللة (T) قيمة باستخراج الباحث قاـ الضابطة
 :أدناه الجدوؿ في مبيف وكما لممجموعة

 (21) اجلذول
 انفروق ودالنت واجلذونيت احملسىبت T) ) وقيًت نهفروق املعياريت واالحنرافاث احلسابيت األوساط فرق قيى يبني

 انهكًت ، بطننه انيساريت انهكًت نهرأس، انيساريت انهكًت)نهًهاراث وانبعذي انقبهي االخخبارين بني
 ABونهنًظ انضابطت ونهًجًىعت (بطننه انيًينيت ،انهكًت نهرأس نيتانيًي

 مجموعة في AB القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ :الضابطة 
 قيمة وبمغت ،(81919) قدره معياري بانحراؼ( 31689) لمرأس اليسارية المكمة مهارة في والبعدي

(t )االختباريف بيف (0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ معنوية عمى يدؿ مما( 131822) المحسوبة 
  البعدي االختبار ولصالح والبعدي القبمي

ت
  

 المعالجات        
 

 المتغيرات
 ن

 ف س  

 
 ف ع

 

 (T) قيمة
 

  الداللة
 المحسوبة

 
 الجدولية

1 

 
 للرأس اليسارية اللكمة

 
 

 
11 

 

31689 81919 131822 

11012 

 معنوي

2 

 
 ب نلل اليسارية اللكمة

 معنوي 221259 81662 41445

3 

 
 للرأس اليمينية اللكمة

 معنوي 01086 11486 31698

4 

 
 ب نلل اليمينية اللكمة

 معنوي 111503 11856 31698

 (10) حريت درجت وأياو( 0.05) دالنت يسخىي عنذ
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 اليسارية المكمة مهارة في والبعدي القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ 
 ،( 221259) المحسوبة( t) قيمة وبمغت( 81662) قدره معياري بانحراؼ( 41445) بطنلم

 .والبعدي القبمي االختباريف بيف  (0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ معنوية عمى يدؿ مما

 لمرأس اليمينية المكمة مهارة والبعدي القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ 
 يدؿ مما ،( 01086) المحسوبة( t) قيمة وبمغت ،(11486) قدره معياري بانحراؼ( 31698)

 االختبار ولصالح والبعدي القبمي االختباريف بيف (0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ معنوية عمى
 .البعدي

 بطنمل اليمينية المكمة ارةمه في والبعدي القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ
 يدؿ مما ،( 111503) المحسوبة( t) قيمة وبمغت ،(11856) قدره معياري بانحراؼ(31698)

 االختبار ولصالح والبعدي القبمي االختباريف بيف (0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ معنوية عمى
 .البعدي

                
       1 

                
         

                      
   

                      
   

3.69 3.6 4.109 3.745

7.3
8.045 7.8 7.436

ABنم  

    

    

 

 ( 10) شكم
 انضابطت نهًجًىعت AB ننًظ انبعذيت انقبهيت االخخباراث
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 وقفت نهًهاراث وانبعذيت انقبهيت املهاريت االخخباراث نخائج يناقشت 4-1-2
 نهرأس انيساريت ،انهكًت ،انذفاع انيًينيت انيساريت،انهكًت ،انهكًت االسخعذاد
 بطننه انيًينيت ،انهكًت نهرأس انيًينيت ،انهكًتبطننه انيساريت ،انهكًت

 :A-B-AB انشخصيت ونالمناط انضابطت ىعتنهًجً
 المعيارية واالنحرافات الحسابية االوساط مف الباحث الييا توصؿ التي النتائج خالؿ مف    

 لألختبارات( 21-10) بالجدواؿ وتحميميا عرضيا تـ والتي لمعينات المتناظرة ( t-test) وأختبار
 داللة ذات فروقا ىناؾ باف ظير ،((A-B-AB الشخصية ولالنماط والبعدية القبمية الميارية
 الضابطة ولممجموعة أنفا الذكورة ولالنماط والبعدية القبمية  الميارية االختبارات بيف احصائية
باف تأثير  ، التعمـ البسيط الى الفروؽ ىذه أسباب الباحث ويعزو ، البعدية االختبارات ولصالح
ممجموعة لى اظيار تقدـ واضح ـ ساعد عمالتعمـ ومف ثىذا كاف فعاال في احداث  المنيج

ويتضح لنا مف خالؿ  الذي صاحب المجموعة التجريبية ، تعمـالضابطة ولكف بفروؽ بسيطة نسبة 
المكمة  اليمينية، المكمة االستعداد، )وقفة لميارات والبعدي( القبميةالحسابية ) األوساط نتائج

( أف قيمة االختبارات البعدية أعمى 9،7،5اؿ)(  واألشك10،14،18الدفاع( في الجداوؿ) اليسارية،
دلت نتائج المجموعة الضابطة في االختباريف القبمي والبعدي عمى  ذابقميؿ مف االختبارات القبمية ،

تحسف في تعمـ الميارات وىذا ما أشارت إليو نتائج نسبة التعمـ ، أف المنيج التعميمي المتبع في 
 عمى صرًا دوف أف تخضع المجموعة الضابطة ألي تمريناتح الميارىالكمية يركز عمى األداء 

وفؽ أسموب تدريسي بسيط مجرد تعرؼ جوانب أداء الحركة لمميارات األساسية التي تتكوف منيا 
ف ىذا األسموب يعد أسموبا ضعيفا" اذ االميارة الحركية ليأخذ المتعمـ صورة واضحة عف األداء . 

 ا"المجموعة التجريبية في لعبة المالكمة لذلؾ فأننا نجد فروقما قورف باألسموب المستخدـ في  اذا
 بيف المجموعتيف ولصالح المجموعة التجريبية .

 الميارىأف األسموب المألوؼ المتبع في المنيج التعميمي مف القسـ الرئيس البد أف يحقؽ اليدؼ 
يدة في األداء، أال أف والوصوؿ إلى مرحمة ج الميارىيؤدي إلى تعزيز األداء  االقسـ، كمفي ذلؾ 

كوف  ،"تعمـ الميارات األساسية بشكؿ مرض ومتوسط ال يتيح نقؿ المتعمميف إلى مرحمة أعمى
المناسبة باعتبارىا الوسيمة الوصوؿ إلى مرحمة جيدة في األداء يعتمد عمى اختيار التمرينات 

الظواىر "( اف مف  2002) ظافر ىاشـ ، يتفؽ مع ما ذكره اوىذ .والتطوراألساسية لالرتقاء 
لعممية التعمـ ىو البد اف يكوف ىناؾ تطوير في التعمـ ما داـ المدرس يتبع خطوات  االساسية
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األسس السميمة لمتعمـ والتعميـ ولكي تكوف بداية التعمـ سميمة فالبد مف توضيح الشرح والعرض 
كما اف تزويد المتعمـ والتمريف عمى األداء الصحيح والتركيز عميو لحيف ترسيخ وثبات األداء ، 

) كما يؤكد ذلؾ.(1)"بالتغذية الراجعة تزيد مف دافعية المتعمـ وتحثو عمى األداء الصحيح برغبة واندفاع
 .(2)"يج بشكؿ فعاؿ فاف األداء لمطالب يتحسف كثيرا( "عند تنفيذ المن1999،محمد محمود

ثير ايجابي في تعمـ الميارات أف المنيج المتبع مع المجموعة الضابطة لو تأنستنتج مف ذلؾ    
األمر الذي أدى إلى توفير فرصة جيدة لمتعمـ مف خالؿ أسموب الشرح  األساسية في المالكمة،

( إلى إف أسموب النموذج عامؿ ميـ في 2000احمد  عباسو")لنموذج وىذا يتفؽ مع ما أشار إليوا
ة... كما يساعد عمى ربط التصور إذ يربط الميارة السابقة بالميارات الجديد ،العممية التعميمية

  .(3)"الحركي بالمعمومات السابقة التي سبؽ شرحيا األمر الذي يسيؿ ويزيد مف التعمـ
والخبرة التي يمتمكيا المدرس وتوظيفيا لتعمـ ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى وجود مدرس المعبة    
قبؿ أفراد عينتيا أسوة بأفراد المجموعة لطالب باإلضافة إلى االستمرار بالدواـ ليذه المجموعة مف ا

تطور في التعمـ ما داـ  مف الظواىر الطبيعية لعممية التعمـ انو ال بد أف يكوف ىناؾ" وىذه التجريبية
المدرس يتبع الخطوات األساسية السميمة لمتعمـ والتعميـ والتمرف عمى األداء الصحيح والتركيز عمى 

 . (4)"لحيف ترسيخ وثبات األداء متواصؿ المحاوالت التكرارية بشكؿ

ية المكمة اليسار سابية )القبمية والبعدي( لميارات)ويتضح لنا مف خالؿ نتائج األوساط الح  
في ( بطفلم اليمينية لمكمة ا،لمرأس اليمينية المكمة ،بطفلم  اليسارية لمرأس،المكمة

يف االختباريف القبمي ف ىناؾ فروقا معنوية بأنجد  (6،8،10( واألشكاؿ)12116،20الجداوؿ)
بسبب المنيج التعميمي المتبع مف قبؿ التعمـ  ، ويعزو الباحث ىذا والبعدي في الميارات أعاله

عمى زيادة دافعية و عمى مفردات المنياج العاـ ليذه المرحمة في الكمية  أساساالمدرس المبني 
تقانيا والتدريب عمييا بشكؿ متكرر وذل ؾ مف خالؿ تشجيع األداء الطالب في تعمـ الميارات وا 

عطاء الدرجات التحصيمية الجيدة التي تع مف أىـ الحاجات التي تحرؾ الدوافع نحو  دالحسف وا 
ولماذا يفضؿ ىذا الطالب ىذه الرياضة عف  ،ممارسة الرياضة والتي تحفز الجانب النفسي لمطالب

ـ التعرؼ عمى كيفية بناء الثقة وعد ،تمؾ ولماذا يسعى لإلنجاز كدافعية داخمية وخارجية إلثبات ذاتو
                                                           

(1)
.  اىتةْ  ٌتؼيةٞ ىبٞئةت اىَنبّٞةت اىتْظَٞٞت اىخٞبساث خاله ٍِ ٗاىتط٘س اىتؼيٌ فٜ ٗتأثٞشٓ اىَتذاخو اىتذسٝسٜ األسي٘ة.  إسَبػٞو ٕبضٌ ظبفش  

 .  102ظ ، 2002 ، بغذاد جبٍؼت ، اىشٝبظٞت اىتشبٞت ميٞت ، دمت٘سآ أغشٗحت
(2)

 .  65ظ ، 1111 ، ٗاىطببػت ٗاىت٘صٝغ ىيْطش اىَسٞشة داس:  ػَبُ ، 1غ.  وممارسة نظرية – اهتعويمي اهتصميم اىحٞيت؛ ٍحَ٘د ٍحَذ  
 . 2000، جامعة الموصؿ ، دار الكتب لمطباعة والنشر ،  2، ط طرق التدريس في التربية الرياضية ؛عباس احمد صالح  (3)

(4)
 .102ص ، بقاسال مصدرال ؛ إسماعيؿ ىاشـ ظافر 



 الباب الرابع : عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها

 

0 1 

بالنفس لدى الطالب ومف ثـ خمؽ فرص ممارسة مقرونة بالنجاح خالؿ التعمـ وعدـ وجود برامج 
تعميمية متوازنة إلكساب الطالب السرعة والدقة في األداء التي كانت تتأثر بالدافعية والثقة بالنفس. 

يد مف الضوء عمى تحميؿ بعض األسباب " يجب إف نمقي المز (أسامة كامؿ راتب)وىذا ما أكده 
المرتبطة بالحاجة إلى الثقة بالنفس وتعميـ الطالب اكتساب الخوؼ مف الفشؿ ومف ثـ نحاوؿ 

ذ يعزو الباحث ذلؾ إلى ممارسة التالميذ ىذه الميارات في إثناء الدرس فضال عف وجود ا.(1)"تجنبو
أللعاب الرياضية ضمف الدروس المنيجية بعض الخبرات الحركية التي تكونت مف خالؿ ممارستيـ ل

في الكمية وخالؿ محاضراتيـ، إذ أف امتالؾ الخبرات يساعد الممارس عمى حسف األداء واإلبداع، 
ذ "يحصؿ الفرد عمى ىذه الخبرات بعد اجتياز الخبرات الخاصة بالميارات األساسية األولية لمنشاط، ا

يداني الف الممارس ال يستطيع أف يمتمؾ الخبرات ثـ الخبرات المتعمقة بالنشاط الفعمي أو الم
وتختمؼ ىذه الخبرات  .(2)"دوف اإللماـ بالمعارؼ القوانيف ثـ الممارسة الميدانية ليا االستراتيجية

بعد أف تـ التعرؼ عمى نتائج األوساط  .ةالفردي أوالجماعية  النشاط كاأللعابباختالؼ نوع 
رغـ مف تفاوت قيـ األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الحسابية واالنحرافات المعيارية بال

عزو يىو اقرب إلى المجاؿ الرياضي و  (Aالنمط ) أففقد أكدت نتائج  (A-B-AB)لألنماط الشخصية
يحممو مف مواصفات قريبة مف شخصية  لما الرياضيةمف األنماط  ىوالباحث ذلؾ باف ىذا النمط 
ة ، التسرع ، نفاذ الصبر ، ضعؼ القدرة عمى تحمؿ اإلحباط ، )العدوانيالرياضي  ومف مواصفاتو 

ونظرًا الف األشخاص مف  (شدة التنافس ، األسموب االنفجاري في الحديث وتوتر عضالت الوجو
ىذا يحدث في إطار وقدر غير قميؿ مف  فأف العقبات( اعتادوا النجاح والتغمب عمى Aذوي النمط )

( يحاولوف تبرير قمقيـ Aفترى أف األشخاص ذوي سموؾ النمط) يةالفسيولوجالنظرية " اأم .التوتر
ومف ثـ يعرضوف أنفسيـ لمستويات مرتفعة مف ، وغضبيـ عف طريؽ التنافس والجدية والصالبة

الضغوط  ولذا فأنيـ ينكروف مشاعر القمؽ والغضب فيؤدي ذلؾ إلى تغييرات فسيولوجية ليصبح 
وكمما زاد القمؽ والغضب والتوتر زاد النشاط  ،ط شديدفي حالة نشا السمبتاويالجياز العصبي 

( عمى إشباع Aوالدوري األشخاص مف ذوي النمط ) وزادت األحماؿ عمى الجيازيف العصبي
أف زيادة المنبيات البيئية ) الناتجة عف  النفسي، أالحاجاتيـ والوصوؿ بيـ إلى حالة مف التوافؽ 
ية ىذا ط فيعاودوف النشاط والعدوانية والغضب لمواجالضغط ( تجعميـ أكثر عرضة لمتوتر والضغو 

                                                           
(1)

 .91ص ، بقاسال مصدرال راتب؛ كامؿ اسامة 
(2)

 .180، ظ1116، اىشٝبض، داس سٗائغ اىفنش ىيْطش ٗاىت٘صٝغ، اهتطور اهحركي هوطفنػبذ اىؼضٝضػبذ اىنشٌٝ اىَصطفٚ؛  
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وذلؾ في مقابؿ ما اتفؽ عمى تسمية النمط السموكي  .(1)"( 2001 ،العتيؽالعبء الزائد مف المنبيات)
(B) ال يعاني مف الشعور بضغط  ا ألكثر استرخاء واقؿ إحساسا بالوقتآذ يؤكد )عبد الخالؽ( "أني

يعاني مف العدائية ، يتميز ىذا النمط باليدوء، والثقة، واألماف، ونادرا الوقت وال مف نفاذ الصبر، وال 
وعند المقارنة بيف .(2)"ما يشعر بالضغط إلكماؿ ميمتو ضمف وقتو المحدد حيث يشعر باالسترخاء

في المجموعة ذاتيا ( A-B-ABفي المجموعة الضابطة والطالب ) (A-B-ABالطالب أنماط )
اللة إحصائية لكف ضعيفة بيف أنماط الشخصية في جميع االختبارات نجد بأنو ظيرت فروؽ ذات د

  .الميارية البعدية
الباحث سبب ذلؾ إلى عدـ مراعاة السمات أو الخصائص الشخصية التي يمتمكيا  يرىو   

ف المنيج التعميمي المعتمد في الكمية وضع لغرض اإذ  ،المتعمموف في المعمومات الخاصة بالتعمـ
لمطمبة بشكؿ عاـ دوف التركيز مف خاللو عمى الخصائص الشخصية  الميارىداء رفع مستوى األ

ال  ب( والتي أشارت إلى أف الطال 2001،لممتعمميف ، وىذا ما أكدتو نتائج دراسة ) ميسر الحباشنة
و في الذاكرة ولكنيـ يختمفوف في الميؿ إلى ايختمفوف فيما بينيـ بصفة خاصة في القدرة عمى التعمـ 

الشخصية  األنماطلذا البد مف مراعاة  .(3)"ر المواد التي تتطابؽ مع األنماط الشخصيةاختيا
 لممتعمميف عند عممية وضع المناىج التعميمية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 ٍجيت، األغفبه ىذٙ (A) َّػ ىسي٘ك ٍتببْٝت اضنبه َّ٘ احتَبىٞت ػيٚ اىَختيفت اىبٞئٞت اىعغ٘غ تأثٞش ؛ اىؼتٞق حسِ ٍصطفٚ حَذا 

 50-41،ظ(2001( )2) اىؼذد، ٗاىتَْٞت اىطف٘ىت
     ت,  أل ل      ,     ش     ج  ,           ثق     ج  , بالقلق وعالقته( أ) السلوك نم  ؛   خ  ق ع    ح    ح   (2)

  .11 -1  ,ص 2111 
       حص ل                 ب            ج ز     ع    ج ل ع ى   ع     –     قالل   ع      ح  ش  ؛        خ  ل       (3)

 .    1ص , 2110 ,       ص      ج     ,              ,       ه     ح  ,      ض  ت    ة             ث      أل ل
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 ،وانهكًت انيساريت ،وانهكًت االسخعذاد وقفت)يهاراث اخخبار نخائج عرض4-1-2-1
 A ونهنًظ  يتنخجريبا نهًجًىعت وانبعذي انقبهي(  وانذفاع انيًينيت،

 (22) جذول
 انقبهي( وانذفاع انيًينيت، ،وانهكًت انيساريت االسخعذاد،وانهكًت وقفت) يهاراث اخخبار نخائج عرض 

 A ونهنًظ انخجريبيت نهًجًىعت وانبعذي

بمية ( نتائج قيـ الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري  لنتائج االختبارات، الق22يبيف الجدوؿ )
والبعدية الختبارات وقفة االستعداد ،والمكمة اليسارية ،والمكمة اليمينية، والدفاع ،إذ بمغ الوسط 

في االختبار القبمي إما في االختبار  (81218) واالنحراؼ المعياري (41822) الحسابي
لممجموعة  ) 81390 (واالنحراؼ المعياري،  ) 01255 (، فقد بمغ الوسط الحسابي البعدي

إما في  %(485124وقفة االستعداد)كانت نسبة تعمميـ في ميارة  اذ (Aمتجريبية ولمنمط )ل
في ( 81359)واالنحراؼ المعياري  (41300)بمغ الوسط الحسابيف، مهارة المكمة اليسارية

ما االنحراؼ أ( 01566فقد بمغ الوسط الحسابي ) البعديما في االختبار أ االختبار القبمي
مهارة المكمة اليمينية حيث كان ( وفي %95178( أما نسبة تعمـ فكانت )81244المعياري )

كاف ف البعديأما  ( لالختبار القبمي81310) (31000)المعياري وانحرافياالوسط الحسابي 
كانت ف( أما نسبة التعمـ 81320( واالنحراؼ المعياري )01422الوسط الحسابي )

المعيارية لالختبار القبمي  اوانحرافاتيالحسابية كانت األوساط  مهارة الدفاعوفي  %(122133)
( وانحرافيا المعياري 01900( أما االختبار ألبعدي فكاف الوسط الحسابي )81435 ()41288)
 %(113103( ونسبة تعمميـ في ىذه الميارة )81243)

 

 المعالجات          

 المتغيرات

 

 وحدة

 القياس

 بعدي قبلي
 نسبة

  س    س   التعلم

  االستعداد وقفة

 

 درجة

 

41822 81218 01255 81390 185124% 

 %95108 81244 01566 81359 41300 اليسارية اللكمة

 %122133 81320 01422 81310 31000 اليمينية اللكمة

 %113103 81243 01900 81435 41288 الدفاع
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 وانبعذيت انقبهيت االخخباراث نخائج بني انفروق ودالنت( T) نخائج عرض2 -4-1-2
 (A) ونهنًظ انخجريبيت تنهًجًىع
 لممجموعة الدراسة متغيرات في المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط تعرؼ بعد
 والبعدية القبمية االختبارات نتائج بيف الفروؽ وداللة (T) قيمة باستخراج الباحث قاـ الضابطة
 :أدناه الجدوؿ في مبيف وكما لممجموعة

 (23) اجلذول
 انفروق ودالنت واجلذونيت احملسىبت T وقيًت نهفروق املعياريت واالحنرافاث احلسابيت األوساط فرق قيى يبني
 (،انذفاع انيًينيت انيساريت،انهكًت ،انهكًت االسخعذاد وقفت)نهًهاراث وانبعذي انقبهي االخخبارين بني

 (A) ونهنًظ انخجريبيت ونهًجًىعت

 مجموعة في A القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ -: التجريبية 
 قيمة وبمغت ،(81388) قدره معياري بانحراؼ( 41233) االستعداد وقفة مهارة في والبعدي

(t )بيف( 0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ معنوية عمى يدؿ مما( 421882) المحسوبة 
  البعدي االختبار ولصالح والبعدي القبمي االختباريف

 المكمة مهارة في والبعدي القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ 
 المحسوبة( t) قيمة وبمغت ،(81544) قدره معياري بانحراؼ( 41100) اليسارية

ت
  

 المعالجات
 

 المتغيرات
 ن

 س  ف

 
 ع ف

 

 (T) قيمة
 

  داللةال
 المحسوبة

 
 الجدولية

1 

 
 االستعداد وقفة

 
 
9 
 
 

 
 

41233 81388 421882 

11058 

 معنوي

2 

 
 اليسارية اللكمة

 معنوي 231894 81544 41100

3 

 
 اليمينية اللكمة

 معنوي 411918 81331 41633

4 

 
 الدفاع

 معنوي 291923 81409 41000

 (8)ت حريت ( وأياو درج0.05عنذ يسخىي دالنت )
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 باريفاالخت بيف(  0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ معنوية عمى يدؿ مما ،( 231894)
 .والبعدي القبمي

 اليمينية المكمة مهارة والبعدي القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ 
 مما ،( 411918) المحسوبة( t) قيمة وبمغت ،(81331) قدره معياري بانحراؼ(41633)

 لصالحو  والبعدي القبمي االختباريف بيف( 0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ معنوية عمى يدؿ
 .البعدي االختبار

 الدفاع ميارة في والبعدي القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ 
 مما ،( 291923) المحسوبة( t) قيمة وبمغت ،(81409) قدره معياري بانحراؼ( 41000)

 حولصال والبعدي القبمي االختباريف بيف( 0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ معنوية عمى يدؿ
 . ألبعدي االختبار

               0                   2                                

4.022 4.377
3.788 4.2

8.255 8.566 8.422
8.977

A نم 

    

    

 

 ( 11) شكم
 انخجريبيت نهًجًىعت A ننًظ انبعذيت انقبهيت االخخباراث
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 انيساريت انهكًت ، نهرأس انيساريت انهكًت) يهاراث اخخبار نخائج عرض4-1-2-3
 وانبعذي انقبهي(بطننه انيًينيت نهرأس،انهكًت انيًينيت ،انهكًتبطننه

 A ونهنًظ انخجريبيت ىعتنهًجً
 (24) جذول

 انيًينيت وانهكًت بطننه انيساريت انهكًت ، نهرأس انيساريت انهكًت) يهاراث اخخبار نخائج عرض
 A ونهنًظ انخجريبيت نهًجًىعت وانبعذي انقبهي(بطننه انيًينيت نهرأس،انهكًت

ت
 

 
 المعالجات           
 المتغيرات

 

 وحدة
 القياس

 بعدي قبلي
 نسبة

 تعلمال
  س    س  

  للرأس اليسارية اللكمة 1
 
 
 
 درجة
 

41366 81438 01400 81309 94115% 

 %90101 81334 01322 81310 41100 ب نلل اليسارية اللكمة 2

 %118193 81415 01944 81433 31066 للرأس اليمينية اللكمة 3

 %184143 81202 01288 81528 41811 ب نلل اليمينية اللكمة 4

( نتائج قيـ الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري  لنتائج االختبارات، القبمية 24يبيف الجدوؿ )  
 اليمينية واللكمة، ب نلل اليسارية اللكمة ، للرأس اليسارية اللكمة )والبعدية الختبارات

 واالنحراؼ المعياري (41366) إذ بمغ الوسط الحسابي، ،(ب نلل اليمينية للرأس،اللكمة
 ) 01400 (في االختبار القبمي إما في االختبار ألبعدي، فقد بمغ الوسط الحسابي  (81438)

كانت نسبة تعمميـ في  اذ (Aولمنمط ) تجريبيةلملممجموعة  ) 81309 (واالنحراؼ المعياري، 
بمغ الوسط ف، بطنلم مهارة المكمة اليساريةإما في  %(94115) للرأس اليسارية اللكمة ميارة
إما في االختبار ألبعدي  في االختبار القبمي( 81310)واالنحراؼ المعياري  (41100)بيالحسا

( أما نسبة تعمـ فكانت 81334) فكاف ( إما االنحراؼ المعياري01322فقد بمغ الوسط الحسابي )
 وانحرافيا كاف الوسط الحسابيمهارة المكمة اليمينية لمرأس وفي %(90101)

( 01944كاف الوسط الحسابي )فأما ألبعدي  لالختبار القبمي( 81433 ()31066)المعياري
مهارة المكمة اليمينية وفي %(118193كانت )ف( أما نسبة التعمـ 81415واالنحراؼ المعياري )

( أما 81528 ()41811المعيارية لالختبار القبمي ) اوانحرافاتيكانت األوساط الحسابية  بطنلم
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( ونسبة تعمميـ 81202( وانحرافيا المعياري )01288بي )فكاف الوسط الحسا البعدياالختبار 
 (%184143في ىذه الميارة )

 وانبعذيت انقبهيت االخخباراث نخائج بني انفروق ودالنت( T) نخائج عرض 4 -4-1-2
 Aونهنًظ انخجريبيت نهًجًىعت

 لممجموعة الدراسة متغيرات في المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط تعرؼ بعد
 والبعدية القبمية االختبارات نتائج بيف الفروؽ وداللة( T) قيمة باستخراج الباحث قاـ ضابطةال

 :أدناه الجدوؿ في مبيف وكما لممجموعة

 (25) اجلذول
 بني انفروق ودالنت واجلذونيت احملسىبت T) ) وقيًت نهفروق املعياريت واالحنرافاث احلسابيت األوساط فرق قيى يبني

 نهرأس انيًينيت انهكًت ، بطننه انيساريت انهكًت نهرأس، انيساريت انهكًت)نهًهاراث وانبعذي بهيانق االخخبارين
 Aونهنًظ انخجريبيت ونهًجًىعت (بطننه انيًينيت ،انهكًت

 

 عةمجمو  في A القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ -:التجريبية 
 ،(81016) قدره معياري بانحراؼ( 41111( )لمرأس اليسارية المكمة مهارة في والبعدي
 مستوى عند الفروؽ معنوية عمى يدؿ مما( 101289) المحسوبة( t) قيمة وبمغت
  .البعدي االختبار ولصالح ديوالبع القبمي االختباريف بيف( 0.05)الخطأ

ت
  

 المعالجات            
 

 المتغيرات
 ن

 ف س  

 
 ف ع

 

 

 (T) قيمة
 
 

 الداللة

 الجدولية المحسوبة

1 

 
 للرأس ةاللكمة اليساري

 
 
 

 
9 

 

41111 81016 101289 

11058 

 معنوي

2 

 
 ب نلل اليسارية اللكمة

 معنوي 291220 81424 41133

3 

 
 للرأس اليمينية اللكمة

 معنوي 281828 81626 41100

4 

 
 ب نلل اليمينية اللكمة

 معنوي 381308 81413 41100

 (8) حريت درجت وأياو( 0.05) دالنت يسخىي عنذ
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 المكمة مهارة في والبعدي القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ 
 المحسوبة( t) قيمة وبمغت( 81424) قدره معياري بانحراؼ( 41133) بطنلم اليسارية

 بميالق االختباريف بيف(  0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ معنوية عمى يدؿ مما(291220)
 .والبعدي

 اليمينية المكمة مهارة والبعدي القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ 
( 281828) المحسوبة( t) قيمة وبمغت ،(81626) قدره معياري بانحراؼ( 41100) لمرأس
 والبعدي القبمي االختباريف بيف( 0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ معنوية عمى يدؿ مما

 .البعدي االختبار حولصال

 اليمينية المكمة مهارة في والبعدي القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ
( 381308) المحسوبة( t) قيمة وبمغت ،(81413) قدره معياري بانحراؼ( 41100) بطنلم
لبعدي القبمي وا االختباريف بيف( 0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ معنوية عمى يدؿ مما ،

  ولصالح االختبار البعدي.

                
       1 

                      
   

                      
   

                      
   

4.366 4.188 3.766 4.011

8.477 8.322 7.944 8.2

Aنم  

    

    

 

 (12) شكم

 انخجريبيت نهًجًىعت A ننًظ انبعذيت انقبهيت االخخباراث
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 انيساريت ،وانهكًت االسخعذاد وقفت)يهاراث اخخبار نخائج عرض4-1-2-5
 B ًظونهن  نخجريبيتا نهًجًىعت وانبعذي انقبهي(  وانذفاع انيًينيت، ،وانهكًت

 (26) جذول
 انقبهي( وانذفاع انيًينيت، ،وانهكًت انيساريت ،وانهكًت االسخعذاد وقفت) يهاراث اخخبار نخائج عرض

 B ونهنًظ انخجريبيت نهًجًىعت وانبعذي

 
 المعالجات           
 المتغيرات

 

 وحدة
 القياس

 بعدي قبلي
 نسبة
 التعلم

  س    س  

  االستعداد وقفة
 
 
 درجة
 

41403 81482 01133 81163 01141% 

 %98102 81248 01303 81306 41316 اليسارية اللكمة

 %146140 81106 01058 81190 31558 اليمينية اللكمة

 %112150 81106 01058 81331 41116 الدفاع

 ( نتائج قيـ الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري  لنتائج االختبارات، القبمية26يبيف الجدوؿ )   
إذ بمغ الوسط ، والبعدية الختبارات وقفة االستعداد ،والمكمة اليسارية ،والمكمة اليمينية، والدفاع

في االختبار القبمي إما في االختبار ألبعدي،  (81482) واالنحراؼ المعياري (41403) الحسابي
 يبيةتجر لملممجموعة  ) 81163 (واالنحراؼ المعياري،  ) 01133 (فقد بمغ الوسط الحسابي 

مهارة المكمة إما في  %(84144وقفة االستعداد)حيث كانت نسبة تعمميـ في ميارة  (Bولمنمط )
 في االختبار القبمي( 81306)واالنحراؼ المعياري  (41316)،حيث بمغ الوسط الحسابياليسارية

( 81248( إما االنحراؼ المعياري )01303إما في االختبار ألبعدي فقد بمغ الوسط الحسابي )
 وانحرافيا الوسط الحسابي كانمهارة المكمة اليمينية وفي %(98172أما نسبة تعمـ فكانت )

( 01058كاف الوسط الحسابي )فأما ألبعدي  ( لالختبار القبمي81190) (31558)المعياري
كانت  مهارة الدفاعوفي  %(146140)كانت ف( أما نسبة التعمـ 81106واالنحراؼ المعياري )

( أما االختبار ألبعدي 81331 ()41116ة وانحرافتيا المعيارية لالختبار القبمي )األوساط الحسابي
( ونسبة تعمميـ في ىذه الميارة 81106( وانحرافيا المعياري )01058فكاف الوسط الحسابي )

(112150%). 
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( ودالنت انفروق بني نخائج االخخباراث انقبهيت وانبعذيت Tعرض نخائج )6 -4-1-2
 (Bيبيت ونهنًظ )نهًجًىعت انخجر

بعد تعرؼ األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية في متغيرات الدراسة لممجموعة    
( وداللة الفروؽ بيف نتائج االختبارات القبمية والبعدية Tالضابطة قاـ الباحث باستخراج قيمة )
 لممجموعة وكما مبيف في الجدوؿ أدناه:

 (27) اجلذول
 انفروق ودالنت واجلذونيت احملسىبت T وقيًت نهفروق املعياريت واالحنرافاث سابيتاحل األوساط فرق قيى يبني
 (،انذفاع انيًينيت انيساريت،انهكًت ،انهكًت االسخعذاد وقفت)نهًهاراث وانبعذي انقبهي االخخبارين بني

 (B) ونهنًظ انخجريبيت ونهًجًىعت

 

 مجموعة فيB والبعدي القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ: تجريبيةال 
 المحسوبة( t) قيمة وبمغت( 81459) قدره معياري بانحراؼ( 31658) االستعداد وقفة مهارة في
 لقبميا االختباريف بيف (0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ معنوية عمى يدؿ مما( 191464)

  .البعدي االختبار ولصالح والبعدي

ت
  

 المعالجات      
 
 المتغيرات

 ن
 ف س  

 
 ف ع

 

 (T) قيمة
 

  الداللة
 المحسوبة

 
 الجدولية

1 

 
 االستعداد وقفة

 
 
 
 
 
6 

 

31658 81459 191464 

21815 

 معنوي

2 

 
 اليسارية اللكمة

 معنوي 191436 81512 41866

3 

 
 اليمينية اللكمة

 معنوي 531025 81236 51288

4 

 
 الدفاع

 معنوي 461050 81242 41633

 (5) حريت رجتد وأياو( 0.05) دالنت يسخىي عنذ
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 اليسارية المكمة مهارة في والبعدي القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ 
 يدؿ مما ،( 191436) المحسوبة( t) قيمة وبمغت ،(81512) قدره معياري بانحراؼ( 41866)

 .والبعدي القبمي باريفاالخت بيف  (0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ معنوية عمى

 اليمينية المكمة مهارة والبعدي القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ 
 يدؿ مما ،( 531025) المحسوبة( t) قيمة وبمغت ،(81236) قدره معياري بانحراؼ(51288)

 االختبار لصالحو  والبعدي القبمي االختباريف بيف (0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ معنوية عمى
 .البعدي

 ( 41633) الدفاع ميارة في والبعدي القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ
 معنوية عمى يدؿ مما ،( 461050) المحسوبة( t) قيمة وبمغت ،(81242) قدره معياري بانحراؼ
 .البعدي االختبار حولصال والبعدي القبمي االختباريف بيف (0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ

               0                   2                                

4.483 4.316
3.55

4.116

8.133 8.383 8.75 8.75

B نم 

    

    

 
 

 (13) شكم
 انخجريبيت نهًجًىعت Bننًظ انبعذيت انقبهيت االخخباراث
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 انيساريت انهكًت ، نهرأس انيساريت انهكًت) يهاراث اخخبار نخائج عرض4-1-2-7
 وانبعذي انقبهي(بطننه انيًينيت نهرأس،انهكًت انيًينيت ،انهكًتبطننه

 B ونهنًظ انخجريبيت ىعتنهًجً

 (28) جذول
 نهرأس،انهكًت انيًينيت وانهكًت بطننه انيساريت انهكًت ، نهرأس انيساريت انهكًت) يهاراث اخخبار نخائج عرض

 B ونهنًظ انخجريبيت نهًجًىعت وانبعذي انقبهي(بطننه انيًينيت

ت
 

 
 المعالجات            
 المتغيرات

 

 وحدة
 القياس

 بعدي قبلي
 نسبة

 لتعلما
  س    س  

  للرأس اليسارية للكمةا 1
 
 
 درجة
 

41633 81535 01258 81320 00180% 

 %98136 81511 01216 81504 41316 ب نلل اليسارية اللكمة 2

 %185153 81331 01816 81464 31988 للرأس اليمينية اللكمة 3

 %95143 81126 01188 81606 31633 ب نلل اليمينية اللكمة 4

( نتائج قيـ الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري  لنتائج االختبارات، القبمية 28)يبيف الجدوؿ  
 اليمينية ،واللكمة ب نلل اليسارية اللكمة ، للرأس اليسارية اللكمة) والبعدية الختبارات

 (81535) واالنحراؼ المعياري (41633)إذ بمغ الوسط الحسابي(ب نلل اليمينية للرأس،اللكمة
واالنحراؼ  ) 01258 (، فقد بمغ الوسط الحسابي البعديفي االختبار القبمي إما في االختبار 

 حيث كانت نسبة تعمميـ في ميارة (Bولمنمط ) تجريبيةلملممجموعة ) 81320 (المعياري، 

بمغ الوسط ف، بطنلم مهارة المكمة اليساريةإما في  %(00180) للرأس اليسارية اللكمة
 البعديإما في االختبار  في االختبار القبمي( 81504)واالنحراؼ المعياري  (41316)الحسابي

( أما نسبة تعمـ 81511) فبمغ ( إما االنحراؼ المعياري01216فقد بمغ الوسط الحسابي )
 وانحرافيامهارة المكمة اليمينية لمرأس حيث كان الوسط الحسابي وفي %(98136فكانت )
( 01816كاف الوسط الحسابي )ف البعديأما  ختبار القبمي( لال81464 ()31988)المعياري

مهارة المكمة اليمينية وفي (%185153كانت )فأما نسبة التعمـ (81331واالنحراؼ المعياري )
( 81606 ()31633المعيارية لالختبار القبمي ) وانحرافياحيث كانت األوساط الحسابية  بطنلم
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( ونسبة 81126( وانحرافيا المعياري )01188ي )فكاف الوسط الحساب البعديأما االختبار 
 1%(95143تعمميـ في ىذه الميارة )

 وانبعذيت انقبهيت االخخباراث نخائج بني انفروق ودالنت( T) نخائج عرض 4-1-2-8
 B ونهنًظ انخجريبيت نهًجًىعت
 لممجموعة الدراسة متغيرات في المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط تعرؼ بعد

 والبعدية القبمية االختبارات نتائج بيف الفروؽ وداللة( T) قيمة باستخراج الباحث قاـ ابطةالض
 :أدناه الجدوؿ في مبيف وكما لممجموعة

 (29) اجلذول
 بني انفروق ودالنت واجلذونيت احملسىبت T وقيًت نهفروق املعياريت واالحنرافاث احلسابيت األوساط فرق قيى يبني

 نهرأس انيًينيت انهكًت ، بطننه انيساريت انهكًت نهرأس، انيساريت انهكًت)نهًهاراث وانبعذي انقبهي االخخبارين
 Bونهنًظ انخجريبيت ونهًجًىعت (بطننه انيًينيت ،انهكًت

 مجموعة في B والبعدي القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ تجريبيةال 
( t) قيمة وبمغت ،(81035) قدره معياري بانحراؼ( 31616) لمرأس اليسارية المكمة مهارة في

 االختباريف بيف (0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ معنوية عمى يدؿ مما( 121830) المحسوبة
  .ألبعدي راالختبا ولصالح والبعدي القبمي

ت
  

 المعالجات     
 

 المتغيرات
 ن

 ف س  

 
 ف ع

 

 (T) قيمة
 

  الداللة
 المحسوبة

 
 الجدولية

1 

 
 للرأس اللكمةاليسارية

 
 
 
6 

 
 

31616 81035 121830 

2815 

 معنوي

2 

 
 ب نلل اليسارية اللكمة

 معنوي 151922 81688 31988

3 

 
 للرأس اليمينية اللكمة

 معنوي 231482 81438 41116

4 

 
 ب نلل اليمينية اللكمة

 معنوي 121021 81662 31466

 (5) حريت درجت وأياو( 0.05) دالنت يسخىي عنذ
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 المكمة مهارة في والبعدي القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ 
 المحسوبة( t) قيمة وبمغت( 81688) قدره معياري بانحراؼ( 31988) بطنلم اليسارية

 االختباريف بيف(  0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ معنوية عمى يدؿ مما ،( 151922)
 .والبعدي القبمي

 اليمينية المكمة مهارة والبعدي القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ مغب 
( 231482) المحسوبة( t) قيمة وبمغت ،(81438) قدره معياري بانحراؼ( 41116) لمرأس
 والبعدي القبمي االختباريف بيف( 0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ معنوية عمى يدؿ مما

 .عديالب االختبار ولصالح

 المكمة مهارة في والبعدي القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ 
 المحسوبة( t) قيمة وبمغت ،(81662) قدره معياري بانحراؼ( 31466) بطنلم اليمينية

 االختباريف بيف( 0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ معنوية عمى يدؿ مما ،( 121021)
 .البعدي الختبارا ولصالح والبعدي القبمي

                
       1 

                      
   

                      
   

                      
   

4.633 4.316 3.9 3.633

8.25 8.216 8.016
7.1

Bنم  

    

    

 

 (14) شكم
 انخجريبيت نهًجًىعتB ننًظ انبعذيت انقبهيت االخخباراث
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 وانهكًت انيساريت ،وانهكًت االسخعذاد وقفت)يهاراث اخخبار نخائج عرض4-1-2-9
 AB ونهنًظ نخجريبيتا نهًجًىعت وانبعذي انقبهي(  وانذفاع انيًينيت،

 (30) جذول
 انقبهي( وانذفاع انيًينيت، ،وانهكًت انيساريت ،وانهكًت االسخعذاد وقفت) يهاراث اخخبار نخائج ضعر

 AB ونهنًظ انخجريبيت نهًجًىعت وانبعذي
 
 المعالجات            
 المتغيرات

 

 وحدة
 القياس

 بعدي قبلي
 نسبة
 التعلم

  س    س  

  االستعداد وقفة
 
 
 درجة
 

41445 81303 01201 81222 06129% 

 %180199 81163 01454 81404 41845 اليسارية اللكمة

 %140180 81310 01636 81362 31401 اليمينية اللكمة

 %185161 81136 01354 81456 41863 الدفاع

( نتائج قيـ الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري  لنتائج االختبارات، القبمية 30)يبيف الجدوؿ
ت وقفة االستعداد ،والمكمة اليسارية ،والمكمة اليمينية، والدفاع ،إذ بمغ الوسط والبعدية الختبارا

في االختبار القبمي إما في االختبار  (81303) واالنحراؼ المعياري (41445) الحسابي
لممجموعة  )81222 (واالنحراؼ المعياري،  ) 01201 (، فقد بمغ الوسط الحسابي البعدي

إما  %(86129وقفة االستعداد)ث كانت نسبة تعمميـ في ميارة حي (ABلمتجريبية ولمنمط )
( 81404)واالنحراؼ المعياري  (41845)بمغ الوسط الحسابيا فقد،اليساريةمهارة المكمةفي 

( إما االنحراؼ 01454فقد بمغ الوسط الحسابي ) البعديإما في االختبار  في االختبار القبمي
مهارة المكمة اليمينية حيث وفي %(488199فكانت ) ( أما نسبة تعمـ81163) فبمغ المعياري

 البعديأما  ( لالختبار القبمي81362) (31401)المعياري وانحرافياكان الوسط الحسابي 
( أما نسبة التعمـ كانت 81310( واالنحراؼ المعياري )01636كاف الوسط الحسابي )ف
المعيارية  احرافاتيوانحيث كانت األوساط الحسابية  مهارة الدفاعوفي  %(140180)

( 01354فكاف الوسط الحسابي ) البعدي( أما االختبار 81456 ()41863لالختبار القبمي )
 .%(105.61( ونسبة تعمميـ في ىذه الميارة )81136وانحرافيا المعياري )
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 انقبهيت االخخباراث نخائج بني انفروق ودالنت( T) نخائج عرض10 -4-1-2
 AB ونهنًظ يتانخجريب نهًجًىعت وانبعذيت
 لممجموعة الدراسة متغيرات في المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط تعرؼ بعد
 والبعدية القبمية االختبارات نتائج بيف الفروؽ وداللة( T) قيمة باستخراج الباحث قاـ الضابطة
 :أدناه الجدوؿ في مبيف وكما لممجموعة

 (31) اجلذول
 انفروق ودالنت واجلذونيت احملسىبت T) ) وقيًت نهفروق املعياريت واالحنرافاث احلسابيت األوساط فرق قيى يبني
 (،انذفاع انيًينيت انيساريت،انهكًت ،انهكًت االسخعذاد وقفت)نهًهاراث وانبعذي انقبهي االخخبارين بني

 (AB) ونهنًظ انخجريبيت ونهًجًىعت

 مجموعة في AB القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ: التجريبية 
 قيمة وبمغت( 81430) قدره معياري بانحراؼ( 31036) االستعداد وقفة مهارة في والبعدي

(t )بيف( 0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ معنوية عمى يدؿ مما( 201990) المحسوبة 
  ألبعدي االختبار ولصالح لبعديوا القبمي االختباريف

 المكمة مهارة في والبعدي القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ 
 المحسوبة( t) قيمة وبمغت ،(81560) قدره معياري بانحراؼ( 41489) اليسارية

ت
  

 المعالجات
 

 المتغيرات
 ن

 ف س  

 
 ف ع

 

 (T) قيمة
 

  الداللة
 المحسوبة

 
 الجدولية

1 

 
 االستعداد وقفة

 
 
 
11 
 

31036 81430 201990 

11012 

 معنوي

2 

 
 اليسارية اللكمة

 معنوي 251034 81560 41489

3 

 
 اليمينية اللكمة

 معنوي 461234 81369 51154

4 

 
 الدفاع

 معنوي 351088 81390 41298

 (10)حريت درجت وأياو( 0.05) دالنت يسخىي عنذ
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 االختباريف بيف(  0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ معنوية عمى يدؿ مما ،( 251034)
 .والبعدي بميالق
 اليمينية المكمة مهارة والبعدي القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ 
 مما ،( 461234) المحسوبة( t) قيمة وبمغت ،(81369) قدره معياري بانحراؼ(51154)

 ولصالح والبعدي القبمي االختباريف بيف( 0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ معنوية عمى يدؿ
 .البعدي ختباراال
 الدفاع مهارة في والبعدي القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ 
 مما ،( 351088) المحسوبة( t) قيمة وبمغت ،(81390) قدره معياري بانحراؼ( 41298)

 ولصالح والبعدي القبمي االختباريف بيف( 0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ معنوية عمى يدؿ
 .ألبعدي راالختبا

               0                   2                                

4.445 4.045
3.481

4.063

8.281 8.454 8.636 8.354

AB نم 

    

    

 

 (15) شكم
 انخجريبيت نهًجًىعت AB ننًظ انبعذيت انقبهيت االخخباراث
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 انهكًت ، نهرأس انيساريت انهكًت) يهاراث اخخبار نخائج عرض4-1-2-11
 انقبهي(بطننه انيًينيت نهرأس،انهكًت انيًينيت ،انهكًتبطننه انيساريت
 AB ونهنًظ ريبيتانخج نهًجًىعت وانبعذي

 (32) جذول
 نهرأس،انهكًت انيًينيت وانهكًت بطننه انيساريت انهكًت ، نهرأس انيساريت انهكًت) يهاراث اخخبار نخائج عرض

 AB ونهنًظ انخجريبيت نهًجًىعت وانبعذي انقبهي(بطننه انيًينيت

ت
 

 
 المعالجات            
 المتغيرات

 

 وحدة
 القياس

 بعدي قبلي
 نسبة
 التعلم

  س    س  

  للرأس اليسارية اللكمة 1
 
 
 درجة
 

41336 81531 01101 81368 00160% 

 %09151 81228 01845 81539 41245 ب نلل اليسارية اللكمة 2

 %91190 81400 01889 81542 41102  للرأس اليمينية اللكمة 3

 %116133 81230 01020 81603 31610 ب نلل اليمينية اللكمة 4

( نتائج قيـ الوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري  لنتائج االختبارات، القبمية 32يف الجدوؿ )يب
 اليمينية واللكمة، ب نلل اليسارية اللكمة ، للرأس اليسارية اللكمة )والبعدية الختبارات

 واالنحراؼ المعياري (41336) إذ بمغ الوسط الحسابي، ،(ب نلل اليمينية للرأس،اللكمة
 01101 (في االختبار القبمي إما في االختبار ألبعدي، فقد بمغ الوسط الحسابي  (81531)

حيث كانت نسبة  (ABولمنمط ) تجريبيةلملممجموعة  ) 81368 (واالنحراؼ المعياري،  )
 مهارة المكمة اليساريةإما في  %(00160) للرأس اليسارية اللكمة تعمميـ في ميارة

 في االختبار القبمي( 81539)واالنحراؼ المعياري  (41245)بمغ الوسط الحسابيف، بطنلم
( إما االنحراؼ المعياري 01845إما في االختبار ألبعدي فقد بمغ الوسط الحسابي )

 حيث كان لمرأس مهارة المكمة اليمينيةوفي %(09151( أما نسبة تعمـ فكانت )81228)
كاف فأما ألبعدي  ر القبمي( لالختبا81542 ()41102)المعياري وانحرافيا الوسط الحسابي

كانت ف( أما نسبة التعمـ 81400( واالنحراؼ المعياري )01889الوسط الحسابي )
المعيارية  وانحرافياكانت األوساط الحسابية  بطنالمكمة اليمينية لممهارة وفي (91190%)
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 (01020( أما االختبار ألبعدي فكاف الوسط الحسابي )81603 ()31610لالختبار القبمي )
 %(116133( ونسبة تعمميـ في ىذه الميارة )81230وانحرافيا المعياري )

 انقبهيت االخخباراث نخائج بني انفروق ودالنت( T) نخائج عرض 12 -4-1-2
 AB ونهنًظ انخجريبيت نهًجًىعت وانبعذيت
 الدراسة متغيرات في المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط عمى التعرؼ بعد
 االختبارات نتائج بيف الفروؽ وداللة( T)قيمة باستخراج الباحث قاـ ابطةالض لممجموعة

 :أدناه الجدوؿ في مبيف وكما لممجموعة والبعدية القبمية
 (33) اجلذول

 بني انفروق ودالنت واجلذونيت احملسىبت Tوقيًت نهفروق املعياريت واالحنرافاث احلسابيت األوساط فرق قيى يبني
 نهرأس انيًينيت انهكًت ، بطننه انيساريت انهكًت نهرأس، انيساريت انهكًت)نهًهاراث نبعذيوا انقبهي االخخبارين

 ABونهنًظ انخجريبيت ونهًجًىعت (بطننه انيًينيت ،انهكًت

 مجموعة في AB القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ: تجريبيةال 
 ،(81663) قدره معياري بانحراؼ( 31504) لمرأس اليسارية المكمة مهارة في والبعدي
 مستوى عند الفروؽ معنوية عمى يدؿ مما( 191211) المحسوبة( t) قيمة وبمغت
  .البعدي االختبار ولصالح والبعدي القبمي االختباريف بيف( 0.05)الخطأ

ت
  

 المعالجات         
 

 المتغيرات
 ن

 ف س  

 
 ف ع

 

 (T) قيمة
 

  الداللة
 المحسوبة

 
 الجدولية

1 

 
 للرأس اليسارية اللكمة

 
 
 
11 
 

31504 81663 191211 

11012 

 معنوي

2 

 
 ب نلل اليسارية اللكمة

 معنوي 241529 81513 31088

3 

 
 للرأس اليمينية اللكمة

 معنوي 101330 81033 31036

4 

 
 ب نلل اليمينية اللكمة

 معنوي 281138 81693 41289

 (10) حريت درجت وأياو( 0.05) دالنت يسخىي عنذ
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 المكمة مهارة في والبعدي القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ 
 المحسوبة( t) قيمة وبمغت( 211053) قدره معياري بانحراؼ( 181420) بطنلم اليسارية

 االختباريف بيف(  0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ معنوية غير يدؿ مما ،( 11503)
 .البعديو  القبمي

 اليمينية المكمة مهارة والبعدي القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ 
( 101330) المحسوبة( t) قيمة وبمغت ،(81033) قدره معياري بانحراؼ( 31036) لمرأس

 والبعدي القبمي االختباريف بيف( 0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ معنوية عمى يدؿ مما ،
 .البعدي الختبارا ولصالح

 اليمينية المكمة مهارة في والبعدي القبمي االختباريف نتائج بيف الحسابييف الوسطيف فرؽ بمغ
( 281138) المحسوبة( t) قيمة وبمغت ،(81693) قدره معياري بانحراؼ( 41289)بطنلم
 يوالبعد القبمي االختباريف بيف( 0.05)الخطأ مستوى عند الفروؽ معنوية عمى يدؿ مما ،

 .البعدي االختبار ولصالح

                
       1 

                      
   

                      
   

                      
   

4.336 4.245 4.172 3.618

8.181 8.045 8.009 7.827

ABنم  

    

    

 

 (16) شكم
 انخجريبيت نهًجًىعت ABننًظ انبعذيت انقبهيت االخخباراث
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 وقفت نهًهاراث وانبعذيت انقبهيت املهاريت االخخباراث نخائج يناقشت 4-1-3
 نهرأس انيساريت ،انهكًت ،انذفاع انيًينيت انيساريت،انهكًت ،انهكًت االسخعذاد
 بطننه انيًينيت ،انهكًت نهرأس انيًينيت ،انهكًتبطننه انيساريت ،انهكًت

 : A-B-AB انشخصيت ونالمناط انخجريبيت ونهًجًىعت
مف خالؿ النتائج التي توصؿ الييا الباحث مف االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وأختبار    
(t-test ) ( لألختبارات الميارية القبمية والبعدية 33-22)التي تـ عرضيا وتحميميا بالجدواؿو

ف ىناؾ فروقا ذات داللة احصائية بيف االختبارات أ، ظير ب((A-B-ABولالنماط الشخصية 
 ،الميارية  القبمية والبعدية ولالنماط الذكورة أنفا" ولممجموعة التجريبية ولصالح االختبارات البعدية

التمرينات بأسموب الدمج المكثؼ ضمف المنيج  يرويعزو الباحث أسباب ىذه الفروؽ الى تأث
المنيج كاف فعاال في احداث التعمـ ومف ثـ  االتعميمي المعد مف قبؿ الباحث اذ نجد باف تأثير ىذ

مف أنماط  ؿساعد عمى اظيار تقدـ واضح في مستوى التعمـ لمميارات الحركية لدى ك
إذ ،فروؽ لكؿ نمط مف االنماط الثالثة( في المجموعة التجريبية بأختالؼ الA-B-ABالشخصية)

والسيطرة عمى  اتأف عممية بناء التمريف تحتاج إلى التحكـ بمقدار التعمـ عف طريؽ إعطاء التمرين
طريقة إعطائيا نتيجة التعاطي مع نوع التمريف وكيفية شرح ىذا التمريف وكذلؾ التوضيح والعرض 

ىدفنا تعمـ "أف  (عف قاسـ لزاـ1999،داف) الذي يعطي فكرة معرفية في بداية األمر وقد ذكر
عمى الميارات  ولمرات عديدة ولكف يجب أف تكوف البداية  اتالميارات الحركية مف خالؿ التمرين

صحيحة لمتمريف عمى األداء الصحيح الف معظـ المبتدئيف يميموف إلى التمريف الكثير في البداية 
اذ اف اتباع الخطوات العممية  .(1)"دة محاوالتمف اإلحساس والقياـ بع ئواطوىـ لدييـ مستوى 

 ،يؤدي حتما الى أحداث التعمـو بنى عميو المنيج التعميمي يوالمنطقية في التخطيط والتنفيذ الذي 
يعزو الباحث أسباب ىذه الفروؽ الى متغيرات أخرى تداخمت في عممية التعمـ منيا اتباع مبدأ و 

عطاء التماريف مف البسيط الى المعقد بعد شرحيا وعرضيا التدرج في تعمـ الميارات الحركية في ا
ويتفؽ ىذا .خالؿ الوحدات التعميمية التدريب المستمرعمى الميارة مف فضال عفمف قبؿ المدرس 

الكبير لمممارسة في حصوؿ االكتساب والتعمـ، واف "القاعدة األثر  الرأي مع عدد مف الباحثيف عمى
 .(2) ركية ىي العناية بزيادة عدد التمرينات وتنويعيا"األساسية في تعمـ الميارات الح

                                                           
(1)

 .110 ظ، 2005 ، بقاساه مصذراه ؛ صبش ىضاً قبسٌ   
(2)  .Mosston , Muska , Teaching Physical Educaion , (Merll Publishing Co. ohio , 
01 0 ) , P.  
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ىناؾ محاوالت في ( إلى انو "لغرض الحصوؿ عمى التعمـ، البد أف تكوف Schmidtوقد أشار ) 
واف الكتشاؼ المتدرب ،(1)"أىـ متغير في التعمـ ىو الممارسة والتمريف نفسو فوا التمريف،ممارسة 

لحركية سيساعده في استغالؿ ما تعممو في زيادة تعمـ ميارة وقفة العناصر المتشابية بيف الميارات ا
ف "تعمـ الحركات المتشابية ا ذ، إوالدفاعاالستعداد المكمة اليسارية والمكمة اليمينية بأنواعيا 

كذلؾ لمدور ، (2)"والمتماثمة سيؤدي إلى حدوث انتقاؿ سيؿ ايجابي إلى أقصى درجة في تعمميا
المعمومة لممتعمـ وتطوير قدرتو عمى موب الدمج المكثؼ في سرعة إيصاؿ االيجابي الذي لعبو أس

وقد أثبتت النتائج باف  تعمـ الميارات الحركية مف خالؿ تعمـ ميارتيف في أف واحد وبوقت قصير.
) التمريف المتسمسؿ ثؿأسموب الدمج المكثؼ الذي يشمؿ في طياتو األسموب التنظيمي والمتم

 ،التعمـحققا نسبة عالية مف التأثير في حاالت مختمفة في ضوء متطمبات  ( قدوالمكثؼ والعشوائي
الباحث ذلؾ إلى أىمية التنويع بالتمرينات وأساليب التمريف لغرض إيصاؿ المتعمـ إلى حالة  وويعز 

تنظيـ التمريف بشكؿ متسمسؿ أو  ف"أ بقولو(  Schmidt 1991وأكد ذلؾ )  ،قريبة مف واقع المعب
ضوء ذلؾ يذكر )نادر فيمي وفي  .(3)"داـ مثيرات ىو أكثر تأثيرًا في التعمـعشوائي وباستخ

إلى مواقؼ  التعمـالجيد ىو التعمـ الذي يؤدي إلى زيادة انتقاؿ األثر مف المواقؼ  ـ"التعم أفوآخروف(
لتعمـ افضاًل عف الدور الكبير الذي لعبتو طريقة الدمج المكثؼ بتوفير الفرصة ، (4) أخرى جديدة"

كثر مف ميارة في أف واحد مع االقتصاد في الوقت مف جراء التدرج مف األسموب المتسمسؿ إلى أل
ويعزو الباحث ذلؾ إلى فاعمية كال األسموبيف في تطور عممية التعمـ والوصوؿ  ،األسموب العشوائي

يا بأسموب بالمتعمـ إلى درجة التعمـ بكؿ ميارة مف الميارات خالؿ فترة التعمـ التي تـ التعامؿ مع
مف خالؿ االعتماد عمى  "المطموبمنيجي وعممي مدروس لالرتقاء بالطمبة لموصوؿ إلى المستوى 

تقانو  .(5)"الصفة التي تميز الوحدة التعميمية وىي التمريف وعميو يبنى مقدار التعمـ وتطوير األداء وا 

عمميف بيذا األسموب ىو أف المت بقوليا " أف مف فوائد التمرينات ( Klara 1999وتعزز ذلؾ ) 
 يتعرفوف عمى عدة حاالت متنوعة مف تطبيقات التمريف وىذه تبقى المتعمميف كافة متفاعميف في أداء

                                                           
)1(. Schmidt ,F, A , Motor Control and Leaning - Behavior Emphasis Iinos Human 
Kineties Publish , 01 2 , P,   0. 
(2) .Cage and Berllner , D.Educational psychology , Rand Menelly College Pub , co 

Chicago , 1181 , p.352 

                                                                     (3)   A.wrlsberg, Op.cit,P.206.1111 Schmidt A .Richord and Grag  
                                                                               

 .12, ص0111:                ع      ش       ز ع,  ,  التعلم والتعليم الصفي      ه     ز     آخ    ؛ . (4)

(5)
 . 188 ظ، 2005 ، بقاساه مصذراه ؛ صبش ىضاً قبسٌ 
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 بأسموب ولكف الميارات تعمـ مارست قد المجموعة أف إلى ذلؾ الباحث ويعزو، فعاؿ وبشكؿ الميارة
  ،تكراريةال المحاوالت خالؿ مف سواء تكرارية محاوالت عمى والتركيز جديد
 زال نجا(، "إذ أف التعمـ يحتاج إلى محاوالت متكررة Schmidtحيث يتفؽ مع ما يؤكده ) التكرارأما 

( Schmidtوبذلؾ طمب ) داء وتحسف االنجاز ليذه الميارة،عمى زيادة دقة األمما يساعد  ،(1)"الميارة بنجاح
ويتفؽ ىذا  ،(2) ممكف مف محاوالت التمريف"مف "المدرسيف والمدربيف تشجيع المتعمميف عمى أداء اكبر عدد 

"أذ يرى اف حاجة المتعمـ لمتكرار تتحدد بقدر ماتتطمبو الميارة المراد تعمميا مف ( 2005مع )نبيؿ محمود
فاذا كانت الميارة بسيطة والمثير بسيطا فسوؼ ال تمـز االالمحاولة واحدة لحدوث االقتراف أما حركات 

ولعممية .(3)"ننا نحتاج لتكرار الموقؼ حتى يتكوف أكبر عدد مف االرتباطاتاالستجابة معقدة)مركبة( فأ
في عممية تعمـ الميارات الحركية كوف العينة مف المبتدئيف ولـ يسبؽ ليـ ممارسة ىذا  ركبي دورلتكرار ا

الرياضة لذا فإف التقدـ الذي حصؿ يعود إلى التكرار الذي أدى إلى اكتساب شكؿ الحركة النوع مف 
اليستطيع الالعب "والقدرة عمى التفكير وىذا ما يؤكده)محمد حسف عالوي( ؿ العممية التعميميةخال

آذ البد  ،أو السموؾ وما إلى ذلؾ مف مرة واحدة فقط ؼأو المعار  تعمـ واكتساب الكثير مف الميارات
نا نعرؼ مف مف عممية التكرار والممارسة لضماف الوصوؿ إلى درجة كافية مف النجاح واإلتقاف ،وكم

     .(4) "خبرتنا السابقة أىمية الدور الذي يمعبو التكرار لحدوث التعمـ
ذ أدت إلى سرعة اكتساب وتعمـ  شكؿ الحركة خالؿ الوحدات ا التغذية الراجعةأما فيما يخص  

التعميمية والمتضمنة بالتمرينات ولتقارب تكراراتيا أدى ذلؾ الكتساب المتعمـ المعمومات مف مدرس 
لمادة وتعمميـ الشكؿ الخاـ لمحركة وكاف االنتقاؿ بيف أقساـ الحركة متأخرا في وحدات األولى ولكف ا

وبيذا يكوف التكرار لمميارة الحركية  ،أسرع مف المجموعة الضابطة التي استخدمت المنيج المتبع
ه )وجيو ف وىذا ما أكدالشكؿ الخاـ لمحركة وبأسرع وقت ممك اكتسابالمراد تعمميا يؤدي إلى 

 (5) "لكمية التمريف تسمح بفاعمية ذاكرة طويمة األمدو ( "بأف التغذية الراجعة المتكررة  2002،محجوب
دراؾ  ، ويعزو الباحث سبب ذلؾ إلى تكرار التغذية الراجعة بعد كؿ محاولة يؤدي إلى سرعة التعمـ وا 

مـ الميارات والتكرارية كؿ ذلؾ التمريف واالقتصاد بالوقت واالنسجاـ مع المنيج ، وعدـ الممؿ مف تع
                                                           

(1) .Schmidt,Arichord,CraiyA.Wrisbery. Motor Learning and Pertormance 1111,Second Edcition, 
Human Kentics , 2000.  
(2)  2.Schmidt A .Richord and Grag A.wrlsberg, Op.cit,P.21 . 

(3)
بٍؼت : )جبٍؼت دٝبىٚ،ميٞت اىتشبٞت االسبسٞت،ٍطبؼت جعوم اهحركة اهتطور واهتعوم اهحركي حقائق ومفاهيمّبٞو ٍحَ٘د ضبمش؛ 

  81ظ(2005، دٝبىٚ
(4)

 .55ظ، 2002، اىؼشبٜ اىفنش داس، اىقبٕشة، اهرياضية واهمنافسة اهتذريب نفس عوم؛ ػالٗٛ حسِ ٍحَذ 
(5)

  .122ظ ، 2001، ػَبُ ، داس ٗائو ىيْطش ،  اهتعوم وجذوهة اهتذريب ٗجٞٔ ٍحج٘ة ؛ 
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جاء بعد أداء الفرد المتعمـ حوؿ تصور شكؿ الحركة فيكوف الفرد في حالة تذمر وعدـ وجود فرصة 
وبعد ذلؾ أصبح الفرد المتعمـ لديو القدرة عمى إتقاف الجانب الحركي لكثرة  ،بنفس ئوتعرؼ أدا

ألساسية وبسرعة فائقة فتكوف الحركة أكثر الممارسة والتكرارية حيث اكتسب الشكؿ الخاـ لمميارات ا
دقة واقتصاديا بالجيد والوقت ويكوف التوافؽ بيف أقساـ الحركة موجود في ىذه المرحمة ويتطور 
بشكؿ مستمر واألخطاء تقؿ وتزوؿ باستخداـ تكرارات متناوبة أي بعد كؿ تكراريف سوؼ يؤدي ذلؾ 

(" أف فرص  2000أكـر ، ) نجاحوىذا ما أكدهإلى اكتساب الميارة الحركية بالسرعة المطموبة 
اكتشاؼ األخطاء خالؿ التوقفات بيف أداء وأخر وتكرار وأخر تكوف كبيرة حيث يتمكف المتعمـ مف 

لكي يحمؿ أف يفكر ويعيد ذاكرتو وتصوراتو عند أداء الميارة وكذلؾ تعطي الدرجة المكانية لممتعمـ 
الوحدات التعميمية  إعطاء ومف خالؿ.(1)"تكرارات التاليةأداءه ويصوره لكي يتمكف مف تصحيحو في ال

(عمى أنو "يمكف 2004)زيد اليويدي، هما أكد وىذا المقسمة عمى الميارات الثالثةلتمرينات  والمتضمنة
االستفادة مف نتائج االختبارات البينية لتعزيز تعمـ الطالب الذيف تعمموا الميارة والتعرؼ عمى األخطاء التي 

التي  االستجابات كما أف 1(2)""واتخاذ إجراءات وأساليب عممية الية التعمـ  دـ وصوؿ األفراد إلىحصمت بع
وجدت في الدروس التنافسية كانت تمثؿ زيادة في الدافع لتحقيؽ استجابات جيدة لتنفيذ الميارات األساسية 

ما، كما افترضت  ميا في موقؼفي قوة االستجابات ك ويذكر )ىؿ وسبنسر( " إفَّ زيادة الحافز تسبب زيادة
أف المواقؼ التنافسية في الرياضة تنتج  معدالت أعمى لمدافع وتكوف االستجابات الخاصة أقوى حدة في 

كما أفَّ األسموب المستخدـ . .(3)"تنافسية المواقؼ التنافسية مف المواقؼ المشابية التي ليس فييا تأثيرات
ضمف الحدود المقررة لمتعمـ واف يختار نقطة البداية لمتعمـ  ،كافييتيح الفرصة لمطالب باف يناؿ الوقت ال

واف يركز عمى نقاط ضعفو بُأسموبو الخاص المتجدد بالمثيرات التي ينتقييا الطالب، األمر الذي يشعره 
بتحقيؽ أفضؿ النتائج دوف النظر إلى ما حققو الزمالء، إذ إفَّ مقارنة الطالب بما حققو مف تعمـ مع ما 

األسموب أف  باآلخريفيزيد مف ثقتو بنفسو ودافعيتو لمتعمـ إذ يشعر بنتائج التعمـ ألدائو دوف المقارنة  تعمـ
يحقؽ لكؿ طالب تعممًا يتناسب مع قدراتو وسرعتو الذاتية في التعمـ ويعتمد عمى دافعيتو  " المستخدـ

الوحدات التعميمة  التي زادت مف  ويعزو الباحث سبب ذلؾ إلى أف التمرينات التي أعطيت خالؿ. (4)"لمتعمـ
                                                           

(1)
اىبصشة ، ٍطببغ ٗصاسة اىتؼيٌٞ اىؼبىٜ ٗاىبحث اىؼيَٜ  ، جبٍؼت 2، غ اهتعوم اهحركيّجبح ٍٖذٛ ضيص ٗأمشً ٍحَذ صبحٜ ؛ 

 134، ظ 2000،
(2)

 .143،صـ2004االمارات ،الناشر دار الكتاب الجامعي ،، اساسيات القياس والتقويم التربوي؛زيد اليويدي  

 
(3)Guilford.J.p.(1180):Cognitive.Styles:whaareThey?EducationsycholMeasurementV(40),p515-53p.525               
                           

 (4) Royce, J., (1973): Multivariate Analysis and Psychological Theory, New York: Academic 

Press. 
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الجيد والنجاح وىذا ما انعكس  الميارىدافعية الطالب نحو التعمـ وذلؾ مف خالؿ الرغبة في القياـ باألداء 
عمى التطور الحاصؿ بيف االختباريف القبمي والبعدي حيث كاف لدى الطالب رغبة داخمية في تحقيؽ 

"عند تنفيذ المنيج بشكؿ فعاؿ فاف األداء  (1999د محمود ، ذلؾ ) محم وىذا ماأكده 1النجاح والتفوؽ
زيادة الدافعية والرغبة في الوصوؿ أذ أف  .دراسةلم الثالثوبيذا تحقؽ الفرض  1(1) العاـ لمطالب يتحسف كثيرا"

(عمى 1994وىذا ما أكد عميو)محمد عودة الريماوي، التعمـ الجيدإلى األفراد الذيف وصموا إلى مرحمة 
 ب رعاية نمو وتطور قدرة كؿ متعمـ عمى حؿ المشكالت وتشجيع التقييـ الذاتي والدافعية لمتعمـ(أنو)يج

"(2). 
قد حققت أف ما سبؽ يدؿ عمى صحة المنيج التعميمي المتبع وفعاليتو وسالمتو، وبذلؾ تكوف نتائج الدراسة 

ط الشخصية الذي يتميز بعد تصنيفيـ وفًقا لنمف( A-B-AB)أما أنماط الشخصية .فرض الثانيال صحة
اف حصمنا عمى النتائج التي مف خالليا  بعدو بو كؿ العب مف العبي أفراد عينة التجربة الرئيسة لمبحث

مجموعة. ( طالبا لكؿ 26وزع المقياس عمى عينة البحث الرئيسة وذلؾ لفرز عينة البحث والتي قواميا )
فحصؿ  (AB)النمط الثالث ( أما6ف عددىـ )( فكا(B( أما نمط 9( وعددىـ ) (Aحصمنا عمى نمط  ثحي

( طالبا وىذا التقسيـ خرج لممجموعتيف عمى التوالي بعد فرز النتائج . 26( فأصبح مجموعيـ )11عمى)
بعد أف تـ التعرؼ عمى نتائج األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية بالرغـ مف تفاوت قيـ األوساط 

عزو يىو اقرب إلى المجاؿ الرياضي و  (Aالنمط )أف د أكدت نتائج الحسابية واالنحرافات المعيارية فق
الباحث ذلؾ باف ىذا النمط يتميز اقرب إلى المجاؿ الرياضي بسمات شخصية قريبة مف شخصية 
الرياضي وخصوصا العب األلعاب الفردية وذات االحتكاؾ المباشر والتي يكوف فييا االعتراض واالحتكاؾ 

أثناء المنافسة والتدريب مما في يا لعبة المالكمة التي تتميز بالمواقؼ المتغيرة واضحا بيف الالعبيف ومن
يتيح لالعبيف ردود فعؿ سريعة ومتغيرة ومتنوعة حيث يعمؿ كؿ العب عمى خمؽ أفضؿ وضع لو مقارنة 
بوضع المنافسيف، ونتيجة ليذه المواقؼ " وحسب رأي روزف ماف وزمالئو سوؼ يؤدي إلى انبثاؽ ىذا 

دراكو لمسببات الن مط الذي يستمد مف تفاعؿ بيف صفات شخصية الفرد واستعداده الوراثي ومحيطو البيئي وا 
بقمة الضغوط لمواجية المواقؼ والتحكـ فييا لذا يمجئوف أفراد ىذا النمط إلى التنافس والعدواف وقد يشعروف 

 أىـ مف العدواف صفة أف حثالبا يرى لذلؾ .(3)"الصبر أماـ األشياء التي ال يمكنيـ التحكـ فييا
 إلى( 1973 كراتي) ويشير ،المالكمة لعبة ومنيا الفردية األلعاب العب بيا يمتاز التي الصفات
 في زيادة لدييـ تكوف الرياضية المشاركة في زيادة لدييـ الذيف الالعبيف أف"  جامي أكي  دراسة

                                                           
 1 ص , 0111 ,       ع       ز ع    ش        ة    :  ع    , 0 .  وممارسة نظرية – التعليمي التصميم   ح   ؛  ح     ح   (1)

(2)
 ،1114 ىبْةةبُ، ٗاىت٘صٝةةغ، ىيْطةةش اىطةةشٗ  داس ، اهنفسييية اهحيييا  فييي واهجمعييية اهفردييية اهفييرو  سيييلوهوجية ؛ اىشَٝةةبٗٛ ػةة٘دة ٍحَةةذ 

 .85ظ
 . 1   ص  211:       ع      ,                ج         ص   ؛   ج     (3)
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 العدوانية ومنيا السمات بعض
 انو حيف في المنافسة مواقؼ في السمة بيذه الالعب يتميز وقد،"(1)"

 بشكؿ أسيـ قد العدواف أف الباحثأذ يرى . (2)"العامة الحياة مواقؼ بعض في العدوانية ىذه يظير ال
 الالعبيف طاقات توجيو في يستثمر أف عمى الالعبيف سموؾ عمى حسف مردود ذات وكاف ايجابي
 منيا البعض العدواني السموؾ مف مختمفة ياتمستو  توجد انو"  (كراتي) ذكر حيث التعمـ أثناءفي 
 يعد" كما الرياضي بالمجاؿ وثيقة عالقة لو أيضا التنافس محور أما .(3)"معيناً  ىدفاً  ويحقؽ مدركاً 

االستعداد لمقياـ بسموؾ  مف حالة ويتيح عوامؿ بعدة يستثار  والذي العدواف أوجو احد الغضب
العب وذات تأثير سمبي نتيجة احتماؿ فقداف التحكـ عمى وىو صفة قد تقترف بسموؾ ال. (4)"عدواني

النفس وضياع اليدؼ وارتجاؿ االداءات وكثرة األخطاء أال أف ما ظير لدى الباحث خالؿ دراستو 
ليذه الصفة عمى أنو وجد يخرج عف حدوده المعقولة ويكوف دائما رىف الموقؼ وبالتالي "قد يعتبر 

بأف إذ استنتج الباحثوف  .(5)"ىذا نوع مف اإلعالء داع نحو الفوز ويعلدى الالعب األخذ بالثأر واالندف
( يمكف أف تسيـ في زيادة التعمـ وبالتالي زيادة Aتعزيز الخصائص االيجابية لنمط الشخصية )

(، B( تنافسي ويضع معايير عالية لألداة أكثر مف نمط الشخصية )Aاالداء، ألف نمط  الشخصية )
وكذلؾ تتفؽ النتيجة مع نظرية  .اط بالمواعيد والرغبة بأداء العمؿ بشكؿ كفوءوباإلضافة إلى االنضب

( ىـ األكثر واألسرع وصوال لألىداؼ Aفيردماف وروزنماف في أف أصحاب نمط الشخصية )
المطموبة بسبب طموحيـ المتزايد وتنافسيـ وسرعة أدائيـ، واستعدادىـ لمواجية المواقؼ الضاغطة 

( بقمة Bصاحب الشخصية مف النمط )فيصؼ أما)لخفاجي("  .السريع ازلإلنجلحميا، وسعييـ 
الرغبة بالتنافس، واليدوء وبالصبر، وال يمتمؾ الحاجة لموقت، وال يصيبو العجز عندما يفقد السيطرة، 
قميؿ االنغماس في األعماؿ التي تفرض ليا حدود زمنية، وليس مف السيؿ آثاره غضبو، كما أنو 

ت مف يومو لمعب واالىتماـ بحياتو وترسيخ أىدافو بحكمو ، ولديو تحمؿ قادر عمى تخصيص وق
ومف خالؿ اطالع الباحث عمى النظريات التي  .(6)"مزمف لمضغط ويقوده ذلؾ إلى توازف حياتو

                                                           
(1)

  74ص(2001، لمنشر الكتاب مركز:)الرياضة نفس ممع في مقدمة باىي؛ حسيف ومصطفى عناف الفتاح عبد محمود 
(2)

 .175ص(2002،  القاىرة،  العربي الفكر دار:)  الرياضية والمنافسة التدريب نفس عمم عالوي؛ حسف محمد 
 12ص   211آ   ,         ق ه ة,:)(ت بيقات – نظريات)اليد كرة في النفسي األعداد ؛  آخ    عال   ح    ح   (3)
(4)

 216ص(2007العربي، الفكر دار القاىرة،:)4ط،(التطبيقات – المفاهيم)الرياضة النفس عمم راتب؛ كامؿ أسامة 
(5)

 . 171 ص(1987المعارؼ، دار القاىرة،):النفس عمم أصول راجح؛ عزت احمد 
,  آل  ب     ,  ش  ة  غ     ج          ،الحسي فوق واالدراك قدرات لذوي( B-A) الشخصية نم ا ؛  خ  ج  ح    ه     غم (6)

 0 ,ص   211       ص    ج    
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( لفريدماف وروزنماف ىي مف أحدث A-Bتناولت أنماط الشخصية وجد أف نظرية أنماط الشخصية )
ن يا أعطت تفسيرا واضحا لنمط الشخصية، وأف ىناؾ العديد مف النظريات لمشخصية، كما وا 

الدراسات أثبتت صدؽ ىذه النظرية، وتـ استخداميا في العديد مف الدراسات العربية منيا واألجنبية، 
( وترتبط ىذه النظرية بتفسير سموؾ A-Bباإلضافة إلى أنيا نظرية شاممة تناولت إبعاد الشخصية )

اؿ الرياضي أو في عممو وكذلؾ ارتباطيا بالوقت الحاضر الذي يسوده اإلنساف التنظيمي في مج
التنافس وضغوط العمؿ والسرعة والطموح مما يؤدي إلى خمؽ نوع مف الشخصية، وليذه األسباب 

  دراستو. ( فيA-Bأعتمد الباحث نظرية فريدماف وروزنماف ألنماط الشخصية )
عند فرز المقياس وىي األعمى مف  نالت ىي النسبة األكبرف( (ABأما نمط الشخصية

وال إلى   (A) إلى نمط فال يميمو ( وىذا النمط تكوف نسبة تعمميـ معتدلة آذ B(والنمط )Aنمط)
 .أي انو معتدؿ  (B)نمط
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 :  ويناقشخها وحتهيههاانبعذيت  انبعذيت املهاريت االخخباراث نخائج عرض 4-2
 : وحتهيهها انبعذيت تاملهاري االخخباراث نخائج عرض 4-2-1
 يف وانضابطت انخجريبيت انبحث جملًىعخي انبعذيت االخخباراث نخائج عرض 4-2-1-1

 انيًينيت انيساريت،انهكًت ،انهكًت االسخعذاد وقفت) ملهاراث انبعذيت االخخباراث
 :،وحتهيهها(،انذفاع
حث والمطبقة بأسموب عدة مف قبؿ البالغرض المقارنة في نتائج االختبارات البعدية بيف تأثيرالتمرينات الم  

كاف األفضؿ  ( ولمعرفةأييـA-B-AB)وفؽ أنماطيـ الشخصية عمى نياج المتبعومقارنتو بالمالدمج المكثف
بيف  (F)تـ استخداـ تحميؿ التبايف  اذ، اليمينية ،الدفاع(المكمةاليسارية،المكمة،االستعداد)وقفةفي تعمـ ميارة 

 .في مجموعتي البحث التجريبية والضابطة الميارات واالنماط الشخصية
 (34اجلذول )

)وقفت يف جمًىعخي انبحث انخجريبيت وانضابطت يف االخخباراث انبعذيت ملهاراث  Fعرض نخائج أخخبار
 االسخعذاد ،انهكًت انيساريت،انهكًت انيًينيت ،انذفاع(

 المعالجات
 اإلحصائية
 

 االختبارات
 مصدر
 التباين

 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوس 
 المربعات

 (F) قيمة
 

 الداللة
 االحصائية

 الجدولية المحسوبة

 االستعداد وقفة 1

 بين
 المجاميع

431539 5 01080 

001002 

2144 

 معنوي
 داخل

 المجاميع
41550 46 81899 

 اليسارية اللكمة 2

 بين
 المجاميع

401581 5 91588 

 معنوي 1391130
 داخل

 المجاميع
31141 46 81860 

 اليمينية اللكمة 3

 بين
 المجاميع

501539 5 111580 

 معنوي 1211192
 داخل

 المجاميع
41360 46 81895 

 الدفاع 4

 بين
 المجاميع

501891 5 111410 

 معنوي 1301094
 داخل

 المجاميع
31012 46 81803 

 (( 0.05))   دالنت يسخىي حتج
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 الميارات )وقفة االستعداد ،المكمة اليمينية،ائج تحميؿ التبايف لتقويـ ( يبيف نت34اف الجدوؿ)  
معنوية بيف  بيف األنماط الشخصية الثالثة وأظيرت النتائج وجود فروؽاليسارية ،الدفاع(  المكمة
 (87.872،139.138،121.192،137.794)البالغة ( المحسوبةFوذلؾ الف قيمة ) األنماط

( وتحت مستوى 46.5( عند درجتي حرية )2.44البالغة ) دولية( الجFىي اكبر مف قيمة )و 
 .(0.05داللة )

وىذا يدؿ عمى أف ىناؾ تباينًا في تعمـ الميارات األربعة لمجموعتي البحث   
وىذا يعني وجود فروؽ معنوية بيف الميارات )التجريبية،الضابطة( لألنماط الشخصية الستة 

 يف.األربعة ولألنماط الستة بيف المجموعت
 ؾلذل .االختبارولما ىذه الوسيمة اإلحصائية ال تعطينا أي مف المجاميع األفضؿ بيف تمؾ   

لمميارات (  35،36،37،38لممقارنات البعدية والجدوؿ ) ( L . S . D) باحث اختباراستعمؿ ال
 .يوضح ذلؾاالربعة 
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 (A-B-AB) انشخصيت اطأمن بني( .L. S. D) و(  F)  اخخبار نخائج عرض2-1-2 -4
 .  وانضابطت انخجريبيت انبحث وجملًىعخي االسخعذاد وقفت ملهارة وحتهيهها

 (35جذول )

يف  (A –B- ABملعرفت قيًت أقم فرق يعنىي بني أمناط انشخصيت ) (L.S.D)يبني نخائج اخخبار 
 جمًىعخي انبحث انخجريبيت وانضابطت يف يهارة وقفت االسخعذاد

 

 

 

 المجاميع ت
ألوسا  فرق ا

 الحسابية

 L.S.Dقيمة 
 الداللة اإلحصائية نسبة الخ اء

(8185) 

1 B ت- A  81816 ت 

81543 

 معنوي غير 81928

2 ABت-  Aمعنوي غير 81903 81883 ت 

3 aض-  Aلصالح معنوي 81888 *11044 ت A 

4 b ضA - لصالح معنوي 81888 *11933 ت A 

5 abضA- لصالح معنوي 81888 *11042 ت A 

6 ABت-Bمعنوي غير 81932 81813 ت 

0 aض-B لصالح معنوي 81888 *11061 ت B 

0 bض-B لصالح معنوي 81888 *11958 ت B 

9 abضB- لصالح معنوي 81888 *11059 ت B 

18 aض -   ABلصالح معنوي 81888 *11040 ت AB 

11 bض AB- لصالح معنوي 81888 *11936 ت  AB 

12 ab ضAB- لصالح معنوي 81888 *11045 ت  AB 

13 b ض- aمعنوي غير 81595 81800 ض 

14 ab ض a-معنوي غير 81405 81182 ض 

15 abض-bمعنوي غير 81230 81198 ض 
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 :  يأحي يا( 35) اجلذول خالل ين يخبني

 في المجموعة  ذاتيا (B )ت ( في المجموعة التجريبيةت (Aعدـ وجود فروؽ معنوية بيف -1
المحسوبة  (L. S. D) ( اصغر مف قيمة0.016االوساط الحسابية) وذلمؾ الف فرؽ

 (.0.05لممجموعة التجريبية وتحت مستوى الداللة )B) )ت ( ، ولصالح0.543والبالغة)
في المجموعة  ذاتيا  (AB )ت ( في المجموعة التجريبيةت Aعدـ وجود فروؽ معنوية بيف-2

المحسوبة  (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81883)االوساط الحسابية وذلمؾ الف فرؽ
 .(0.05لممجموعة التجريبية وتحت مستوى الداللة )AB) )ت( ،ولصالح0.543والبالغة)

( المجموعة ضa)في المجموعة التجريبية وبيف  (تA)ظيرت فروؽ معنوية بيف  -3
( *41844كاف )الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما (المجموعة التجريبية ، تA)ولصالح الضابطة

 ( .0.543( المحسوبة والبالغة )L. S. Dوىو اكبر مف قيمة )
( المجموعة ضb)في المجموعة التجريبية وبيف  (تA)ظيرت فروؽ معنوية بيف  -4

( *41933الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف )(المجموعة التجريبية ، تA)ولصالح الضابطة
 ( .0.543ة والبالغة )( المحسوبL. S. Dوىو اكبر مف قيمة )

( المجموعة الضابطة ضab)في المجموعة التجريبية وبيف  (تA)ظيرت فروؽ معنوية بيف  -5
( وىو *41742الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف )(المجموعة التجريبية ، تA)ولصالح 

 ( .0.543( المحسوبة والبالغة )L. S. Dاكبر مف قيمة )
في المجموعة  ذاتيا  (AB )ت ( في المجموعة التجريبيةت (Bبيفعدـ وجود فروؽ معنوية  -6

المحسوبة  (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81843وذلمؾ الف فرؽ االوساط الحسابية)
 .(0.05لممجموعة التجريبية وتحت مستوى الداللة )AB) )ت ( ، ولصالح0.543والبالغة)

( المجموعة الضابطة ضa)بيف في المجموعة التجريبية و  (تB)ظيرت فروؽ معنوية بيف  -7
( وىو *41864الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف )(المجموعة التجريبية ، تB)ولصالح 

 ( .0.543( المحسوبة والبالغة )L. S. Dاكبر مف قيمة )
( المجموعة الضابطة ضb)في المجموعة التجريبية وبيف  (تB)ظيرت فروؽ معنوية بيف  -8

( وىو *41958الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف )التجريبية ، (المجموعة تB)ولصالح 
 ( .0.543( المحسوبة والبالغة )L. S. Dاكبر مف قيمة )
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( المجموعة الضابطة ضab)في المجموعة التجريبية وبيف  (تB)ظيرت فروؽ معنوية بيف  -9
( وىو *41759اف )الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما ك(المجموعة التجريبية ، تB)ولصالح 

 ( .0.543( المحسوبة والبالغة )L. S. Dاكبر مف قيمة )
( المجموعة ضa)في المجموعة التجريبية وبيف  (تAB)ظيرت فروؽ معنوية بيف  -48

الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف (المجموعة التجريبية ، تAB)ولصالح الضابطة
 ( .0.543وبة والبالغة )( المحسL. S. D( وىو اكبر مف قيمة )*41847)

( المجموعة ضb)في المجموعة التجريبية وبيف  (تAB)ظيرت فروؽ معنوية بيف  -44
الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف (المجموعة التجريبية ، تAB)ولصالح الضابطة

 ( .0.543( المحسوبة والبالغة )L. S. D( وىو اكبر مف قيمة )*41936)
( المجموعة ضab)في المجموعة التجريبية وبيف  (تAB)بيف ظيرت فروؽ معنوية  -42

الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف (المجموعة التجريبية ، تAB)ولصالح الضابطة
 ( .0.543( المحسوبة والبالغة )L. S. D( وىو اكبر مف قيمة )*41745)

ي المجموعة  ف ض( b)في المجموعة الضابطةوبيف ( ض(aعدـ وجود فروؽ معنوية بيف -43
المحسوبة  (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81888ذاتيا وذلؾ الف فرؽ االوساط الحسابية)

 .(0.05لممجموعة الضابطة وتحت مستوى الداللة )( ض b) ( ، ولصالح0.543والبالغة)
في المجموعة   (ض ab)( في المجموعة الضابطةوبيف ض(aعدـ وجود فروؽ معنوية بيف -44

المحسوبة  (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81482ؽ االوساط الحسابية)ذاتيا وذلؾ الف فر 
 .(0.05لممجموعة الضابطة وتحت مستوى الداللة )( ض ab) ( ، ولصالح0.543والبالغة)

في المجموعة   (ض ab)( في المجموعة الضابطةوبيف ضb)عدـ وجود فروؽ معنوية بيف -45
المحسوبة  (L. S. D) غر مف قيمة( اص81498ذاتيا وذلؾ الف فرؽ االوساط الحسابية)

 .(0.05لممجموعة الضابطة وتحت مستوى الداللة )( ض ab) ( ، ولصالح0.543والبالغة)
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 (A-B-AB) انشخصيت أمناط بني (.L. S. D) و ( F)  اخخبار نخائج عرض2-1-3 -4
 انخجريبيت انبحث وجملًىعخي انيساريت املسخقيًت انهكًت ملهارة وحتهيهها
 . توانضابط

 (36) جذول
يف جمًىعخي  (A –B- ABملعرفت قيًت أقم فرق يعنىي بني أمناط انشخصيت ) (L.S.D)يبني نخائج اخخبار 

 انهكًت املسخقيًت انيساريتانخجريبيت وانضابطت يف يهارة انبحث 

 

 

 المجاميع ت
فرق األوسا  
 الحسابية

 L.S.Dقيمة 

 الداللة اإلحصائية نسبة الخ أ

8185 

1 B ت- A  81288 ت 

81458 
 

 

 معنوي غير 81153

2 ABت-  Aمعنوي غير 81959 81886 ت 

3 aض-  Aلصالح معنوي 81888 *21822 ت A 

4 b ضA - لصالح معنوي 8188 *11003 ت A 

5 abضA- لصالح معنوي 8188 *11068 ت A 

6 ABت-Bمعنوي غير 81120 81286 ت 

0 aض-B لصالح معنوي 8188 *21222 ت B 

0 bض-B لصالح معنوي 8188 *11903 ت B 

9 abضB- لصالح معنوي 8188 *11968 ت B 

18 aض -   AB لصالح معنوي 8188 *21816 ت AB 

11 Bض AB- لصالح معنوي 8188 *11000 ت AB 

12 
ab ضAB- لصالح معنوي 81888 *11054 تAB 

 

13 b ض- aمعنوي غير 81898 81230 ض 

14 Ab ض a-معنوي غير 81831 81261 ض 

15 abض-bمعنوي غير 81065 81822 ض 



 الباب الرابع : عرض النتائج وحتليلها ومناقشتها

 

0   

 :  يأحي يا( 36) اجلذول خالل ين يخبني

في المجموعة  ذاتيا  (B)ت في المجموعة التجريبية (ت (Aعدـ وجود فروؽ معنوية بيف .1
المحسوبة  (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81288االوساط الحسابية) وذلمؾ الف فرؽ

 (. 0.05لممجموعة التجريبية وتحت مستوى الداللة )B) )ت ولصالح ( ،0.450والبالغة)
في المجموعة  ذاتيا  (AB)ت في المجموعة التجريبية( ت (Aعدـ وجود فروؽ معنوية بيف .2

المحسوبة  (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81886االوساط الحسابية) وذلمؾ الف فرؽ
 .(0.05تحت مستوى الداللة )لممجموعة التجريبية و AB) )ت( ،ولصالح0.450والبالغة)

( المجموعة ضa)في المجموعة التجريبية وبيف  (تA)ظيرت فروؽ معنوية بيف  .3
الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف (المجموعة التجريبية ، تA)ولصالح الضابطة

 ( .0.450( المحسوبة والبالغة )L. S. D( وىو اكبر مف قيمة )*21822)
( المجموعة ضb)في المجموعة التجريبية وبيف  (تA)ظيرت فروؽ معنوية بيف  .4

الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف (المجموعة التجريبية ، تA)ولصالح الضابطة
 ( .0.450( المحسوبة والبالغة )L. S. D( وىو اكبر مف قيمة )*41783)
ة ( المجموعة الضابطضab)في المجموعة التجريبية وبيف  (تA)ظيرت فروؽ معنوية بيف  .5

( وىو *41768الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف )(المجموعة التجريبية ، تA)ولصالح 
 ( .0.450( المحسوبة والبالغة )L. S. Dاكبر مف قيمة )

في المجموعة  ذاتيا  (AB )ت في المجموعة التجريبية( ت (Bعدـ وجود فروؽ معنوية بيف .6
المحسوبة  (L. S. D) ف قيمة( اصغر م81843وذلمؾ الف فرؽ االوساط الحسابية)

 .(0.05لممجموعة التجريبية وتحت مستوى الداللة )AB) )ت ( ، ولصالح81286والبالغة)
( المجموعة الضابطة ضa)في المجموعة التجريبية وبيف  (تB)ظيرت فروؽ معنوية بيف  .5

ىو ( و *21222الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف )(المجموعة التجريبية ، تB)ولصالح 
 ( .0.450( المحسوبة والبالغة )L. S. Dاكبر مف قيمة )

( المجموعة الضابطة ضb)في المجموعة التجريبية وبيف  (تB)ظيرت فروؽ معنوية بيف  .8
( وىو *41983الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف )(المجموعة التجريبية ، تB)ولصالح 

 ( .0.450( المحسوبة والبالغة )L. S. Dاكبر مف قيمة )
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( المجموعة الضابطة ضab)في المجموعة التجريبية وبيف  (تB)ظيرت فروؽ معنوية بيف  .1
( وىو *41968الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف )(المجموعة التجريبية ، تB)ولصالح 

 ( .0.450( المحسوبة والبالغة )L. S. Dاكبر مف قيمة )
( المجموعة ضa)لتجريبية وبيف في المجموعة ا (تAB).ظيرت فروؽ معنوية بيف 10

الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف (المجموعة التجريبية ، تAB)ولصالح الضابطة
 (.0.450( المحسوبة والبالغة )L. S. D( وىو اكبر مف قيمة )*21846)

( المجموعة ضb)في المجموعة التجريبية وبيف  (تAB).ظيرت فروؽ معنوية بيف 11
الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف (المجموعة التجريبية ، تAB)ولصالح الضابطة

 ( .0.450( المحسوبة والبالغة )L. S. D( وىو اكبر مف قيمة )*41777)

( المجموعة ضab)في المجموعة التجريبية وبيف  (تAB). ظيرت فروؽ معنوية بيف 12
بية بينيما كاف الف فرؽ األوساط الحسا(المجموعة التجريبية ، تAB)ولصالح الضابطة

 ( .0.450( المحسوبة والبالغة )L. S. D( وىو اكبر مف قيمة )*41754)

في المجموعة   ض( b)في المجموعة الضابطةوبيف ( ض(aعدـ وجود فروؽ معنوية بيف .13
المحسوبة  (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81238ذاتيا وذلؾ الف فرؽ االوساط الحسابية)

 .(0.05لممجموعة الضابطة وتحت مستوى الداللة )( ض b) ( ، ولصالح0.450والبالغة)

في  (ض ab)( في المجموعة الضابطةوبيف ض(aعدـ وجود فروؽ معنوية بيف -44
 (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81264المجموعة  ذاتيا وذلؾ الف فرؽ االوساط الحسابية)

ستوى الداللة لممجموعة الضابطة وتحت م( ض ab) ( ، ولصالح0.450المحسوبة والبالغة)
(0.05). 

في  (ض ab)( في المجموعة الضابطةوبيف ضb)عدـ وجود فروؽ معنوية بيف -45
 (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81822المجموعة  ذاتيا وذلؾ الف فرؽ االوساط الحسابية)

لممجموعة الضابطة وتحت مستوى الداللة ( ض ab) ( ، ولصالح0.450المحسوبة والبالغة)
(0.05). 
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 (A-B-AB)انشخصيت أمناط بني (.L. S. D) و ( F)  اخخبار نخائج عرض2-1-4 -4
 انخجريبيت انبحث وجملًىعخي انيًينيت املسخقيًت انهكًت ملهارة وحتهيهها

 . وانضابطت
 (37) جذول                                    

( يف A –B- ABيت )ملعرفت قيًت أقم فرق يعنىي بني أمناط انشخص (L.S.D)يبني نخائج اخخبار 
 يهارة انهكًت املسخقيًت انيًينيتجمًىعخي انبحث انخجريبيت وانضابطت يف 

 

 

 المجاميع ت
فرق 

األوسا  
 الحسابية

قيمة 
L.S.D 

 الداللة اإلحصائية نسبة الخ أ

(8185) 

1 B ت- A  81130 ت  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

81533 

 معنوي غير 81390

2 ABت-  Aمعنوي غير 81900 81884 ت 

3 aض-  Aلصالح معنوي 81888 *21266 ت A 

4 b ضA - لصالح معنوي 81888 *21222 ت A 

5 abضA- لصالح معنوي 81888 *11950 ت A 

6 ABت-Bمعنوي غير 81393 81134 ت 

0 aض-B لصالح معنوي 81888 *21120 ت B 

0 bض-B لصالح معنوي 81888 *21803 تB 

9 abضB- لصالح يمعنو 81888 *11019 ت B 

18 Aض -   AB لصالح معنوي 81888 *21262 ت AB 

11 Bض AB- لصالح معنوي 81888 *21210 ت AB 

12 ab ضAB- لصالح معنوي 81888 *11954 ت AB 

13 b ض-aمعنوي غير 81006 81844 ض 

14 Ab ض a-معنوي غير 81831 81380 ض 

15 abض-bمعنوي غير 81899 81263 ض 
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 :  يأحي يا( 37) اجلذول خالل ين يخبني

في المجموعة  ذاتيا  (B)ت في المجموعة التجريبية (ت (Aعدـ وجود فروؽ معنوية بيف .1
المحسوبة  (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81130االوساط الحسابية) وذلمؾ الف فرؽ

 (. 0.05لممجموعة التجريبية وتحت مستوى الداللة )B) )ت ( ، ولصالح0.533والبالغة)
في المجموعة   (AB)ت في المجموعة التجريبية( ت (Aجود فروؽ معنوية بيفعدـ و  .2

المحسوبة  (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81884االوساط الحسابية) ذاتيا وذلؾ الف فرؽ
 .(0.05لممجموعة التجريبية وتحت مستوى الداللة )AB) )ت( ،ولصالح0.533والبالغة)

( المجموعة ضa)تجريبية وبيف في المجموعة ال (تA)ظيرت فروؽ معنوية بيف  .3
( *21266الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف ) ،(المجموعة التجريبيةتA)ولصالح الضابطة

 ( .0.533( المحسوبة والبالغة )L. S. Dوىو اكبر مف قيمة )
( المجموعة ضb)في المجموعة التجريبية وبيف  (تA)ظيرت فروؽ معنوية بيف  .4

( *21222الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف ) ،عة التجريبية(المجمو تA)ولصالح الضابطة
 ( .0.533( المحسوبة والبالغة )L. S. Dوىو اكبر مف قيمة )

( المجموعة ضab)في المجموعة التجريبية وبيف  (تA)ظيرت فروؽ معنوية بيف  .5
ف الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كا(المجموعة التجريبية ، تA)ولصالح الضابطة 

 ( .0.533( المحسوبة والبالغة )L. S. D( وىو اكبر مف قيمة )*11950)
في المجموعة   (AB )ت في المجموعة التجريبية( ت (Bعدـ وجود فروؽ معنوية بيف .6

المحسوبة  (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81434ذاتيا وذلمؾ الف فرؽ االوساط الحسابية)
 .(0.05تجريبية وتحت مستوى الداللة )لممجموعة الAB) )ت ( ، ولصالح81533والبالغة)

( المجموعة ضa)في المجموعة التجريبية وبيف  (تB)ظيرت فروؽ معنوية بيف  .5
الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف (المجموعة التجريبية ، تB)ولصالح الضابطة 

 ( .0.533( المحسوبة والبالغة )L. S. D( وىو اكبر مف قيمة )*21120)
( المجموعة ضb)في المجموعة التجريبية وبيف  (تB)ية بيف ظيرت فروؽ معنو  .8

الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف (المجموعة التجريبية ، تB)ولصالح الضابطة 
 ( .0.533( المحسوبة والبالغة )L. S. D( وىو اكبر مف قيمة )*21803)
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موعة ( المجضab)في المجموعة التجريبية وبيف  (تB)ظيرت فروؽ معنوية بيف  .1
الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف (المجموعة التجريبية ، تB)ولصالح الضابطة 

 ( .0.533( المحسوبة والبالغة )L. S. D( وىو اكبر مف قيمة )*11019)
( المجموعة ضa)في المجموعة التجريبية وبيف  (تAB)ظيرت فروؽ معنوية بيف  .10

فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف  الف(المجموعة التجريبية ، تAB)ولصالح الضابطة
 (.0.533( المحسوبة والبالغة )L. S.D( وىو اكبر مف قيمة )*21262)

( المجموعة ضb)في المجموعة التجريبية وبيف  (تAB)ظيرت فروؽ معنوية بيف  .11
الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف (المجموعة التجريبية ، تAB)ولصالح الضابطة

 ( 0.533( المحسوبة والبالغة )L. S. Dمف قيمة ) ( وىو اكبر*21210)
( المجموعة ضab)في المجموعة التجريبية وبيف  (تAB).ظيرت فروؽ معنوية بيف 12

الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف (المجموعة التجريبية ، تAB)ولصالح الضابطة
 ( 0.533( المحسوبة والبالغة )L. S. D( وىو اكبر مف قيمة )*11954)

في المجموعة   ض( b)في المجموعة الضابطةوبيف ( ض(aعدـ وجود فروؽ معنوية بيف .13
المحسوبة  (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81844ذاتيا وذلؾ الف فرؽ االوساط الحسابية)

 .(0.05لممجموعة الضابطة وتحت مستوى الداللة )( ض b) ( ، ولصالح0.533والبالغة)

في المجموعة   (ض ab)( في المجموعة الضابطةوبيف ض(aعدـ وجود فروؽ معنوية بيف -44
المحسوبة  (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81380ذاتيا وذلؾ الف فرؽ االوساط الحسابية)

 .(0.05لممجموعة الضابطة وتحت مستوى الداللة )( ض ab) ( ، ولصالح0.533والبالغة)

في المجموعة   (ض ab)( في المجموعة الضابطةوبيف ضb)عدـ وجود فروؽ معنوية بيف -45
المحسوبة  (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81263ذاتيا وذلؾ الف فرؽ االوساط الحسابية)

 .(0.05لممجموعة الضابطة وتحت مستوى الداللة )( ض ab) ( ، ولصالح0.533والبالغة)
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( A-B-AB) انشخصيت أمناط بني( .L. S. D) و(  F)  اخخبار نخائج عرض2-1-5 -4
 وانضابطت انخجريبيت انبحث وجملًىعخي انذفاع هارةمل وحتهيهها

 (38)جذول
 -A –Bملعرفت قيًت أقم فرق يعنىي بني أمناط انشخصيت ) (L.S.D)يبني نخائج اخخبار 

ABيف جمًىعخي انبحث انخجريبيت وانضابطت يف يهارة انذفاع ) 

 

 

 المجاميع ت
فرق األوسا  
 الحسابية

قيمة 
L.S.D  نسبة

 الخ أ
 صائيةالداللة اإلح

(8185) 

1 B ت- A  81444 ت  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89490 

 معنوي غير 81885

2 ABت-  Aمعنوي غير 81881 81408 ت 

3 aض-  Aلصالح معنوي 81888 *11088 ت  A 

4 b ضA - لصالح معنوي 81888 *11055 ت A 

5 ABتA- لصالح معنوي 81888 *11602 ت A 

6 ABت-Bويمعن غير 81085 81836 ت 

0 aض-B لصالح معنوي 81888 *21244 تB 

0 bض-B لصالح معنوي 81888 *21388 ت B 

9 abضB- لصالح معنوي 81888 *21120 ت B 

18 Aض -   AB لصالح معنوي 81888 *21208 ت AB 

11 Bض AB- لصالح معنوي 81888 *21336 ت AB 

12 ab ضAB- لصالح معنوي 81888 *21163 ت AB 

13 b ض- aمعنوي غير 81016 81855 ض 

14 ab ض a-معنوي غير 81308 81110 ض 

15 abض-bمعنوي غير 81243 81102 ض 
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 :  يأحي يا( 38) اجلذول خالل ين يخبني

في المجموعة  ذاتيا وذلمؾ  (B)ت في المجموعة التجريبية (ت (A.عدـ وجود فروؽ معنوية بيف1
( ، 0.497المحسوبة والبالغة) (L. S. D) مف قيمة ( اصغر81444االوساط الحسابية) الف فرؽ
 (. 0.05لممجموعة التجريبية وتحت مستوى الداللة )B) )ت ولصالح

في المجموعة  ذاتيا  (AB)ت في المجموعة التجريبية( ت (A.عدـ وجود فروؽ معنوية بيف2
المحسوبة  (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81408االوساط الحسابية) وذلؾ الف فرؽ

 .(0.05لممجموعة التجريبية وتحت مستوى الداللة )AB) )ت( ،ولصالح0.497بالغة)وال
( المجموعة ضa)في المجموعة التجريبية وبيف  (تA).ظيرت فروؽ معنوية بيف 3

( *11088الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف )(المجموعة التجريبية ، تA)ولصالح الضابطة
 ( .0.497سوبة والبالغة )( المحL. S. Dوىو اكبر مف قيمة )

( المجموعة ضb)في المجموعة التجريبية وبيف  (تA).ظيرت فروؽ معنوية بيف 4
( *11055الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف )(المجموعة التجريبية ، تA)ولصالح الضابطة

 ( .0.497( المحسوبة والبالغة )L. S. Dوىو اكبر مف قيمة )
( المجموعة الضابطة ضab)في المجموعة التجريبية وبيف  (تA).ظيرت فروؽ معنوية بيف 5

( وىو *11602الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف )(المجموعة التجريبية ، تA)ولصالح 
 ( .0.497( المحسوبة والبالغة )L. S. Dاكبر مف قيمة )

عة  ذاتيا في المجمو  (AB )ت في المجموعة التجريبية( ت (B.عدـ وجود فروؽ معنوية بيف6
المحسوبة  (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81836وذلمؾ الف فرؽ االوساط الحسابية)

 .(0.05لممجموعة التجريبية وتحت مستوى الداللة )AB) ) ( ، ولصالح81490والبالغة)
( المجموعة الضابطة ضa)في المجموعة التجريبية وبيف  (تB).ظيرت فروؽ معنوية بيف 7

( وىو *21244الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف )جريبية ، (المجموعة التتB)ولصالح 
 ( .0.497( المحسوبة والبالغة )L. S. Dاكبر مف قيمة )

( المجموعة الضابطة ضb)في المجموعة التجريبية وبيف  (تB).ظيرت فروؽ معنوية بيف 8
( وىو *21388الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف )(المجموعة التجريبية ، تB)ولصالح 

 ( .0.497( المحسوبة والبالغة )L. S. Dاكبر مف قيمة )
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( المجموعة الضابطة ضab)في المجموعة التجريبية وبيف  (تB).ظيرت فروؽ معنوية بيف 9
( وىو *21120الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف )(المجموعة التجريبية ، تB)ولصالح 

 ( .0.497بالغة )( المحسوبة والL. S. Dاكبر مف قيمة )
( المجموعة ضa)في المجموعة التجريبية وبيف  (تAB).ظيرت فروؽ معنوية بيف 10

الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف (المجموعة التجريبية ، تAB)ولصالح الضابطة
 (.0.497( المحسوبة والبالغة )L. S.D( وىو اكبر مف قيمة )*21208)

( المجموعة ضb)ي المجموعة التجريبية وبيف ف (تAB).ظيرت فروؽ معنوية بيف 11
الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف (المجموعة التجريبية ، تAB)ولصالح الضابطة

 ( 0.497( المحسوبة والبالغة )L. S. D( وىو اكبر مف قيمة )*21336)
( المجموعة ضab)في المجموعة التجريبية وبيف  (تAB).ظيرت فروؽ معنوية بيف 12

الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف (المجموعة التجريبية ، تAB)ولصالح طةالضاب
 ( 0.497( المحسوبة والبالغة )L. S. D( وىو اكبر مف قيمة )*21163)

في المجموعة   ض( b)في المجموعة الضابطةوبيف ( ض(aعدـ وجود فروؽ معنوية بيف .13
المحسوبة  (L. S. D) ر مف قيمة( اصغ81855ذاتيا وذلؾ الف فرؽ االوساط الحسابية)

 .(0.05لممجموعة الضابطة وتحت مستوى الداللة )( ض b) ( ، ولصالح0.497والبالغة)
في المجموعة   (ض ab)( في المجموعة الضابطةوبيف ض(aعدـ وجود فروؽ معنوية بيف -44

المحسوبة  (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81110ذاتيا وذلؾ الف فرؽ االوساط الحسابية)
 .(0.05لممجموعة الضابطة وتحت مستوى الداللة )( ض ab) ( ، ولصالح0.497والبالغة)

في المجموعة   (ض ab)( في المجموعة الضابطةوبيف ضb)عدـ وجود فروؽ معنوية بيف -45
المحسوبة  (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81102ذاتيا وذلؾ الف فرؽ االوساط الحسابية)

 .(0.05لممجموعة الضابطة وتحت مستوى الداللة )( ض ab) ( ، ولصالح0497والبالغة)
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الختبارات  (L.S.D)( التي تبيف أقؿ فرؽ معنوي34،35،36،37،38عند الرجوع إلى الجداوؿ )
وقفة االستعداد ،المكمة اليسارية ،المكمة اليمينية ،الدفاع فأننا نجد أف ىناؾ تباينا" في معنوية 

مجموعتي البحث التجريبية والضابطة ،آذ يتبيف أف  (A-B-AB)الفروؽ بيف أنماط الشخصية 
 طقياسا "ألنمافي المجموعة التجريبية وبشكؿ أكبر  (A-B-AB)الفرؽ المعنوي كاف لصالح 

(A-B-AB ) في المجموعة الضابطة في تعمـ ميارة ونوعية أنماط الشخصية المالئمة لالعبي
 البعدي.ار التعمـ الحاصؿ في االختبار المالكمة وبتوافؽ وتجانس العينة المختارة في مقد

 عفعاال "مويعزو الباحث سبب ذلؾ إلى أف األسموب المتبع أال وىو أسموب الدمج المكثؼ كاف 
 )النوعية،ىذا النوع مف العينات واالىـ مف ىذا ىو نوعية التمرينات المقترحة الميارية مف حيث

ي تناسبت مع القابميات البدنية والعقمية والميارية مف والتالدافعية( الراجعة، التغذية التكرار، الجودة،
حيث التدرج  في التمرينات مف السيؿ إلى الصعب وتكيفيـ مع ىذه التمرينات وبمساعدة صفات 

الالعب مف صفات داخمية  وما يمتمكأنماط الشخصية والتي إضافة صبغة جديدة لممتعمـ مف حيث 
 (.Aتخص شخصية الفرد والتي نعزوىا إلى )

 :  انبعذيت املهاريت االخخباراث نخائج يناقشت 3 -4-2
( ونتائج اختبار أقؿ 34في ضوء النتائج الخاصة باختبار تحميؿ التبايف الموضحة في الجدوؿ)

( تشير إلى وجود فروؽ دالة 35،36،37،38( الموضحة في الجداوؿ )L.S.Dفرؽ معنوي )
لصالح المجموعة التجريبية ولألنماط شخصية لمميارات األربعة و  البعديفي االختبار  إحصائيا
A-B) ات، ويعزو الباحث سبب ىذه الفروؽ إلى تأثير التمرينالبعدي( تجريبية ولصالح االختبار 

المستخدمة بُأسموب الدمج المكثؼ)المتسمسؿ والعشوائي( والتي كاف ليا األثر الفعاؿ في إحداث 
ناسب لمطريقة واأُلسموب يعتمد عمى الفيـ السميـ التعمـ ويؤكد )لطفي( "أف التوافؽ الصحيح والم

 أذ،(1)""لمعوامؿ والمبادئ التي ليا صمة بالموضوع لكي تثبت أثرىا وقيمتيا في مواقؼ تعميمية معينة
 مسئوال الطالب فيو يكوف الذي التعميمي األسموب إلى إرجاعو يمكف التعمـ أف( زىير أالء)تؤكد

واحتراـ آرائو  لمنشاط ومركزا التعميمية لمعممية محورا وجعمو الببالط االىتماـ إفَّ  إذ ومشاركا،
 .(2)"و عامؿ أساس يساعده عمى التعمـوقدراتو وغمره بالعطؼ والقبوؿ والتشجيع ى

                                                           
 .235ص (1992،)القاىرة ،دار الكتب الجامعية ، طرق تدريس التربية الرياضية والتعمم الحركي لطفي؛ الفتاح عبد (1)
       ه     ح : بكرة اليد واالحتفاظ والميارى المعرفي تعمـبأسموبي التنافس الذاتي والجماعي لذوي المسح _التركيز االدراكي في ال فتأثير تماري  ص  ى؛ زه     ء  (2)

 551,ص 211     ض  ,         ,      غ    ,ج    
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-A-Bلوقفة االستعداد لألنماط) البعدي الميارىظير مف خالؿ المقارنة في نتائج االختبار و  
AB( يوضح 35لبحث التجريبية والضابطة وفي الجدوؿ )( مقابؿ األنماط ذاتيا في مجموعتي ا

-A-Bكانت أغمبية الفروؽ المعنوية لنمط) الستة حيثالفروؽ المعنوية والغير المعنوية لألنماط 
AB  لممجموعة التجريبية وىذا يعني األفضمية كانت لممجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة )

منيج التعميمي الذي أعده الباحث والتمرينات الحديثة الضابطة، آذ يعزو الباحث ىذا التطور أف ال
نما تـ التركيز مف خاللو  المالئمة لمعينة لـ يتـ التركيز مف خاللو عمى نمط واحدة مف األنماط وا 
عمى جميع أنماط الشخصية وذلؾ لمعرفة أييـ األفضؿ والمناسب في عممية تعمـ الميارات 

وفقا األسموب التعميمي التي اتبعو الباحث أثناء ،ؿ نمط ك تمراعيا "مواصفااألساسية بالمالكمة 
تنفيذ المنيج والتي كاف ليا األثر االيجابي في تنمية الثقة بالنفس والقدرة عمى تحمؿ المسؤولية 

لقد ظير التبايف  واتخاذ القرار مما حفزىـ عمى زيادة دافعتييـ وتسخير طاقاتيـ إلى أقصاىا.
في ىذه الميارة،  استخدـ فييا أسموب الدمج المكثؼتجريبية التي المعنوي لمصمحة المجموعة ال

رغـ مفاصميا الحركية الصعبة وأجزاءىا وشروطيا  لويعد تعمـ ىذه الميارة مف أصعب الميارات 
( معنوية اقؿ 87.872( المحسوبة)Fمع مراعاة نوع العينة أال وىي الخاـ ومع ىذا كانت قيمة )

( ، ويعزو الباحث السبب في ذلؾ 2.44)( الجدوليةFمف قيمة ) مف باقي الميارات ولكف أعمى
إلى دور التمريف المتسمسؿ الذي يكوف فيو التعمـ وضبط اآللية أكثر مف غيره السيما عند التمريف 

ذ المتعمـ يحتاج إلى عدة محاوالت ثابتة في المراحؿ األولى الكتساب التعمـ اعمى ميارة واحدة ، 
تعمـ لحيف إتقانيا قبؿ االنتقاؿ إلى تعمـ ميارة أخرى ، وىذا ما زاد درجة آلية مف دوف تثبت أداء الم

( بقولو " أف التمريف المتسمسؿ  Schmidtوأكد ذلؾ )  ،وزاد مف تعمـ الميارة األولى ،دقة األداء
ُيعد حساب كثافة عدد محاوالت التمريف التي تعطى لمميارة ىي أكثر تأثيرًا في مرحمة التمريف 

فضاًل عف المتغيرات  .(1)"كر بممارسة تعميـ الميارة لممبتدئيف كونيا تسيؿ عممية األداءالمب
الموجودة في أسموب تحرؾ المتعمـ لالتجاىات األربعة في أثناء أدائو لمتمرينات واستثمار األدوات 

وعة في كؿ حالة مف الحاالت التي تختمؼ بدورىا عف األخرى الف المجاميع استخدمت أنماطًا متن
وقرارات سموكية مختمفة وتكرارات متعاقبة فضاًل عف صنؼ الميارة ونوعيا  ،في األسموب التعميمي

ودرجة صعوبتيا بما يتالءـ مف قدرات لدى المتعمميف ومستوياتيـ بتنظيـ شامؿ مسبؽ لألداء وىذا 

                                                           
(1) Schmidt, A. Richard, (1111), op. Cit., p. 254 – 255.   
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.أذ يرى (1)"ءأف التمرينات الرياضية المبرمجة ليا أثر كبير في األدا "( بقولوما أكده)عبد عمي
إلى التركيز واالنتباه لغرض السيطرة عمييا والتحكـ فييا لذا يجب الباحث أف طبيعة ىذه الميارة تحتاج 

تقاف كؿ جزء منيا  التوافؽ مع التمريف المتسمسؿ والعشوائي بحيث تـ تعميـ أجزاء الميارة بشكؿ متسمسؿ وا 
 يد حركات الميارة سوية ودمجيا .وىكذا لغاية توح… ثـ االنتقاؿ إلى تعمـ الجزء األخر 

( في A-B-ABفي المجموعة التجريبية مع الطالب أنماط )( A-B-AB) عند مقارنة طالب أنماطو   
المجموعة الضابطة نجد بأنو تظير فروؽ ذات داللة إحصائية بيف األنماط في االختبارات الميارية 

(.حيث 36،37ليمينية( كما موضح في الجداوؿ)البعدية)المكمة المستقيمة اليسارية،المكمة المستقيمة ا
(الجدولية F( وىي أعمى مف قيمة )121.192()139.138( المحسوبة لمميارتيف أعاله)Fظيرت قيمة )

وجود فروؽ معنوية عالية لمميارتيف ويعزو الباحث سبب ذلؾ إلى أف األسموب وىذا داللة عمى (2.44)
ىذا النوع والتي أتاحت الفرصة لمطالب ليكوف  فاال "مفعالمتبع أال وىو أسموب الدمج المكثؼ كاف 

لماـ بالواجبات التي سوؼ يؤدييا عند  عنصرا فاعال في العممية التعميمية عف طريؽ جعمو عمى عمـ وا 
وجية التي تؤدي إلى تحقيؽ مأداء الميمة التعميمية وبالتالي يكوف قادرا عمى توجيو عممياتو العقمية ال

("آذ الحديثيالي ينتج عنو تعمـ حقيقي في الميارات الحركية ،آذ يؤكد)خميؿ إبراىيـ اليدؼ المنشود وبالت
أريد المتعمـ أو فرد ما أف يوصؼ بأنو ماىر في عممو البد أف يتصؼ أداءه لذلؾ العمؿ بأربعة صفات 

مع آو ركائز وىي)السرعة ،الدقة ،الشكؿ ،التكيؼ( فارتفاع مستوى ىذه الصفات مجتمعة وبتوافؽ عاؿ 
ويذكر محمد رضا عف  بأنو "يمكف اعتبار  .(2)"ىدؼ الحركة يعطي الفرد صفة الميارة في األداء

الرياضي الذي يمتمؾ توافقا جيدا يكوف قادرا عمى أداء الميارة بشكؿ دقيؽ ، باإلضافة إلى الواجب 
د عمى األداء الصحيح ويؤكد الباحث أذ تـ التأكي. (3)"تعرض لو بصورة فجائية بشكؿ سريعالتدريبي الذي ي

ولما تمتاز ىذه الميارات مف مميزات ميمة تساعد الطالب عمى  أثناء تطبيؽ الميارات ألمكمية اليجومية
التعمـ بصورة سريعة ويؤكد ذلؾ )السعيد عمي الندا ،محمد الكيالني( حيث يرى ")أف مف مميزات ىذه 

 .جاءت أوال لممسار المستقيـ ليذه المكمة ويرى الباحث أف ىذه السيولة. (4)المكمة سيولة تعمميا("

                                                           
 .   260ص(  1987 ، العممي والبحث العالي التعميـ مطابع ، الموصؿ: )  3ط.  الحركي التعمم ؛ نصيؼ عمي عبد (1)
(2)

 ٗاىْطش ىيذساسبث ح٘ساُ ٗاىْ٘س اىؼشاة ،داس ،دٍطق س٘سٝب (    غ ة. اهحركي اهتعوم؛ اىحذٝثٜ ابشإٌٞ خيٞو 

 .11ظ(2013ٗاىتشجَت،
(3)

          غ        ج     ) الت بيق الميداني لنظريات و رائق التدريب الرياضي: ح    ض  إ   ه م ؛  - 
 . 2 , ص  211     ض  ,

(4)
 12ظ،1150ً، بقاساه صذرماه؛ اىنٞالّٜ ٍحَذ، اىْذا ػيٜ اىسؼٞذ 
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وقد أكد )موسى جواد(")بأنيا تأخذ خطًا مستقيمًا إلى اليدؼ لذلؾ تكوف أكثر المكمات سرعة  
وىذا انعكس عمى  .(1)"ودقة في إصابة اليدؼ وكونيا أسيؿ أنواع المكمات أداء وأكثرىا استخداما

( " أف 1993داء إذ أكد )طمحة حساـ الديف زيادة عدد المكمات الناجحة وارتفاع مستوى األ
الوصوؿ إلى األداء النموذجي مع نسبة قميمة مف األخطاء يأتي مف خالؿ التدريب الفعاؿ 

المتعمـ لموصوؿ  تعمـوالمناسب . إذ يصؿ المتعمـ إلى أداء سريع ودقيؽ وىذه أحدى عالمات 
( "أف مف األسس 2011وآخروف، ذ يؤكد )محمد جساـ عربا .(2)"إلى مرحمة اآللية في األداء

اليامة في عممية التعمـ اىتماـ المدرب بسرعة تحرؾ الالعب أماـ المنافس مع االحتفاظ بوقفة 
المسافات ألمكمية المناسبة الطويمة أو المتوسطة أو التالحـ مع المنافس  واختياراالستعداد 

  .(3)"وحسب نوعية المالكـ الخصـ
( في A-B-ABفي نتائج االختبارات البعدية لألنماط الشخصية )نالحظ مف خالؿ المقارنة و   

( في المجموعة الضابطة نجد بأنو تظير A-B-ABالمجموعة التجريبية مع الطالب أنماط )
ظير في و فروؽ ذات داللة إحصائية بيف األنماط في االختبارات الميارية البعدية لميارة )الدفاع( 

لمجموعتي البحث ولصالح طالب المجموعة  األنماط ( وجود فروؽ معنوية بيف38الجدوؿ )
( 2.44كبر مقارنة بالجدولية)أ( وىذه القيمة 137.794( المحسوبة )Fالتجريبية آذ كانت قيمة )

ولصالح المجموعة التجريبية ولميارة  البعديفيناؾ داللة عمى وجود فروؽ معنوية لالختبار 
إليو ىذه الميارة مف قدرات عقمية وخططية الدفاع. ويعزو الباحث سبب ذلؾ إلى ما تحتاج 

حد أنواع الدفاع المناسب ليكوف أوبدنية كالتركيز والتوقيت الصحيح والدقة في عممية اختيار 
في تنفيذ الميارة ولالتجاىات األربعة، كذلؾ تحتاج ىذه الميارة إلى السرعة في  ا"صحيح  ؤهأدا

فيو يحاوؿ التخمص منيا مستخدما" أحد أنواعو األداء نتيجة أداء الخصـ المكمة اليجومية لو 
 ويعزو (.A-B) نمطي الشخص يمتمكيا لمتخمص منو ، وقد جاء ذلؾ منسجما مع الصفات التي

 الدراسة في المستخدمة المكثؼ الدمج أسموب فاعمية إلى المعنوية الفروؽ الى ذلؾ الباحث
 وبتنويعات التكرارات تنظيـ خالؿ فم التمريف مرحمة في تعميميا ومنيجاً  مؤثرة وسيمة ابوصفي
 مف التمريف جدولة أساليب في والمستخدـ المنظـ التدريب فا إذ ،المقترحة التمرينات مف مختمفة

                                                           
 اىتشبٞت ميٞت، ٍبجستٞش سسبىت، ببىَالمَت ىيَبتذئِٞ ػْٖب ٗاىذفبع اىَستقَٞت ىينَت ٍقتشح تؼيَٜٞ ٍْٖبج تأثٞش؛ مبظٌ ج٘اد ٍ٘سٚ (1)

 11ظ،2000ً.بغذاد جبٍؼت– اىشٝبظٞت
 . 175 ص( 1999 ، العربي الفكر دار ، القاىرة)  ، ويةالحي الميكانيكية ؛ الديف حساـ طمحة  (2)
(3)

 ىيعٞبء االضشف،داس اىْجف)1،غ واهخططية اهفنية األسس اهحذيثة اهمالكمة؛ ٗأخشُٗ ػشة جسبً ٍحَذ

 125ظ(2011ىيطببػت،
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المتعة والتغيير  فضاًل عف .التدريب فعااًل ومؤثراً  جعؿ التماريف وتسمسؿ لتكراراتا عدد حيث
يادة التمريف الفعمية عف طريؽ اإلعادة أف ىذه األساليب أدى إلى ز و الذي حققو مف خالليا ، 

والتكرار األمر الذي أدى إلى زيادة الحركة والنشاط في الدرس وبالتالي إلى تطور أكثر في 
أف استغالؿ الدرس في زيادة األداء الحركي ” شير) األماـ ( يو  .عناصر المياقة البدنية والحركية

وقد ظير ذلؾ واضحًا مف خالؿ  .(1)"بدنيةسيكسب المتعمميف تطورًا في العديد مف الصفات ال
بشكؿ جيد أي تـ وصوؿ مجموعة مف األفراد إلى األداء الجيد مستوى التعمـ  لألفراد عينة البحث 

فقد  األقؿ منيـ( أما بالنسبة لألفراد Aنسبة إلى إقرانيـ ولكف ليس باإلتقاف وىـ مف حممة النمط )
(وىذا أيضًا كاف واضحًا Bوىـ الذيف يحمموف نمط ) تعمموا الميارات ولكف بالمستوى المتوسط 

وأحيانا"  المتوسط والضعيؼ فما بيكانت نسب تعميـ  اذ( ABيحمموف نمط) في األفراد الذيف
عمؿ الباحث عمى تكرارات خاصة شممت تمرينات الدفاع  والمكمات بأنواعيا في  اذ معتدؿ

تكرارات التمرينات الموضوعة بالمنيج المالكمة، أذا أعتمد الباحث مف خالؿ زيادة الوقت ل
عمى اعتبار أف عممية الدفاع ىي ( المحسوبة Fالتعميمي وظير ذلؾ واضحًا مف خالؿ قيمة )

مف التركيز واالنتباه وىي عممية صعبة وخاصة عند األفراد المبتدئيف  ءشيعممية تحتاج إلى 
لمميارات وجاءت ىذه  ييا الباحثالتي حصؿ عم مف حيث نتيجة التعمـ االيجابية اآم .بالمالكمة

االىداؼ السموكية لمنيج البحث وىذاما أكدتو )بسمة نعيـ( مف خالؿ تعرؼ  المعرفة بالتعمـ
التخطيط ،  ة"معرفة الطالب باألىداؼ السموكية ما قبؿ الوحدة التعميمية نتيجة تطبيقو الستراتيجي

مف برمجة أعماليـ وحثيـ عمى  لذا فاف اطالع الطالب عمى ىذه األىداؼ سمفا سوؼ تمكنيـ
التخطيط السميـ في تعمميـ، وتبعدىـ عف االرتجاؿ والسطحية في تعامميـ مع المادة التعميمية 

داخؿ الوحدة التعميمية ، مما يمكنيـ مف توجيو جيودىـ  الميارىومعرفة ما يترتب عميو أداؤىـ 
اف معرفة الطمبة باألىداؼ و انجازه،  وانتباىيـ الى مكونات ىذا األداء اذ يصبحوف أكثر قدرة عمى

السموكية مسبقا تقمؿ مف عامؿ القمؽ والتوتر لدييـ ألنيـ يعرفوف مسبقا األسس التي سيجري عمى 
 .(2)"تنفيذىا ضوؤىا محور الوحدة التعميمية القادمة مما يساعدىـ عمى فيـ واجباتيـ المطموب منيـ

                                                           
(1)

 بعض تحقيؽ في بالنموذج تعمـال أنماط باستخداـ بالتطبيقي التعميمي الجزء بدمج مقترحة برامج االماـ؛تأثير أسماعيؿ دنوف صفاء 
 .71ص(2001) الموصؿ الرياضية جامعة التربية ،كمية منشورة غير دكتوراه ،أطروحة الرياضية التربية لدرس التعميمية االىداؼ

(2)
بؼط  االدسامٞت ىزٗٛ اىَجبصفت ٍقببو اىحزس فٜ تؼيٌ ٗاحتفبظ ءبسَت ّؼٌٞ ٍحسِ ؛ تأثٞش اىتؼيٌٞ ٗفق ستتشاجٞت اىَؼشفت ٍب ٗسا 

 .156،ظ2010اىَٖبساث االسبسٞت ببىنشة اىطبئشة ،أغشٗحت دمت٘ساة،ميٞت اىتشبٞت اىشٝبظٞت،جبٍؼت بغذاد 
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وسيمة أخرى بالدفاع األ بعد يمكف االنتقاؿ إلى  وال أثناء عممية التعمـ في لذا يجب التأكيد عميو
إتقاف الوسيمة التي ىو بصدد تعميميا وىذا ما أكدتو المصادر العممية الحديثة بالمالكمة عمى 
أف الدفاع في المالكمة ىو عممية معقدة نظرًا لما يتطمبو العمؿ الدفاعي بأجزاء الجسـ كؿ 

والدفاع بالجذع والدفاع بالقدميف. وكؿ بحسب حسب نوعيتو مف حيث الدفاع بالذراعيف 
األسموب المتبع مف خالؿ المنافس أذا يرى )عمي عطشاف(" آذ يعطى الدفاع أىمية كبيرة 
لممبتدئيف قد تفوؽ عممية تعمـ المكمات وذلؾ لغرض تأميف الحماية مف أصابو المالكـ بمكمات 

ة بعممية التدريب وعدـ التردد مف المنافس المنافس وكذلؾ أعطائو الثقة العالية بالنفس والدافعي
والتخمص مف الخوؼ وبذلؾ يراعى عند عممية تعمـ الميارات الدفاعية استخداـ األسموب 

يضيؼ ) القط (" و  .(1)"المناسب في عممية التعمـ لممبتدئيف لميارة الدفاع عف المكمات المستقيمة
 في الرياضي المتعمـ يحققو الذي التقدـ بمدى نجاحيا يقاس التدريبية بأف التمرينات التعميمية أو

 التكيؼ عمى يعتمد وىذا والفسيولوجي والبدني الميارى المستوى خالؿ مف الممارس النشاط نوع
 المتعمـ انتقاؿ أف ذلؾ عف فضالً  الباحث يرى أذ .(2)"يطبقو الذي البرنامج مع المتعمـ يحققو الذي
 ترميز إلى يؤدي الذي األمر المعالجة مف عددةمت طرؽ يستخدـ يجعمو سوؼ الميارات بيف

 أوجو لمعرفة الفرصة يعطي مما المتعممة الميارات أو الميارة أداء أثناء المعمومات وتمييز
 الذاكرة في المعمومات لتثبيت وميـ ضروري وىذا ،المتعممة الميارات بيف واالختالؼ التشابو
 في( التماريف في والتغيير التنوع)  الميارات يفب وتحوليـ المتعمميف انتقاؿ أفو  ،األمد طويمة
 الممؿ عامؿ عنيـ وابعد بحماس التماريف أداء نحو دافعيتيـ مف زاد  الواحدة التعميمية الوحدة
. (3)"الدوافع بدوف التكرار مف أفضؿ بالدوافع المصحوب التكرار إف( "  غبايف)  ويذكر  والرتابة

 النشاط نحو المتعمـ رغبة كاف قوياً  المتعمـ لدى الدافع كاف كمما انو( "  العيسوي)  ويضيؼ
 .(4)"أيضاً  قوياً  التعمـ إلى المؤدي

 األولى األربعة لمميارات ومناقشتو وتحميمو عرضو تـ ما خالؿ ومف السابؽ الكالـ مف ونستخمص
 اساً قي" كبيرا تطوراً  حققت قد التجريبية المجوعة أف يتبيف( 38- 34)  الجداوؿ في نتائج مف

                                                           
 ،كلية القادسية ،جامعةسنة( 31-31)ألعمار بالمالكمة األداء تطوير في األتقاني باألسلوب( تدريبية – تعليمية) منظومة أثر؛ المشرفاوي عطشاف عمي(1)

 331-339ص9002،دكتوراه   طروحة،ا الرياضية التربية

  00-002 ,ص0111 ,  ق ه ة                   0,  ت بيقي مدخل– التدريب أعضاء وظائف ؛   ق  ع    ح   (2)

(3)
 . 19،ص2001 ،االردف والطباعة عماف والتوزيع لمنشر ةدار المسير )ط ،ب التعميمية بالحقائب الذاتي التعمم عمرمحمودغبايف؛ 

(4)
   35ظ( ،االسدُ ،ػَبُ ىيْطش أسبٍت داس)1،غ واهتعويم اهتعوم سيلوهوجية؛ اىؼٞس٘ٛ ٍحَذ حَِاىش ػبذ 
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) المقترحة ب التمرينات فييا استخداـ تـ ،والتي البعدية االختبارات ولمنتائج الضابطة لممجموعة
  .(A-B)الشخصية أنماط وفؽ(  المكثؼ الدمج أسموب
 وىو واحد أسموب في بعضيا مع والعشوائي المتسمسؿ أسموب دمج إلى ذلؾ سبب الباحث ويعزو

 يولد المتعمـ يجعؿ فاألسموب ، لمتعمـ جيدة ظروؼ ؽخم عمى ساعد(  المكثؼ الدمج أسموب) 
 مناسب عدد خالؿ مف األخطاء مف وينقييا الميارة ىذه عمى ويركز األولى لمميارة اً حركي اً برنامج

 عمى والحصوؿ التركيز في يساعده والذي التكرارات ىذه بيف مناسبة راحة وأوقات التكرارات مف
 الميمة نفس تكرار كبير بشكؿ يتوقع المتعمـ يجعؿ الراحة قاتوأو  التكرارات فيذه ، راجعة تغذية
 الميمة لنفس والمعالجة الحؿ طريقة نفس بإتباع يقـو جعمو األمر وىذا ، الحقة محاولة كؿ في
حصؿ عمييا مباشرة  التي الراجعة التغذية استخداـ عمى اعتمد أنو إذ ، فييا تتكرر مرة كؿ في

سيـ ذلؾ في توسيع مدارؾ أيمة في المحاوالت الالحقة ، مما بعد كؿ محاولة ألداء نفس الم
المتعمميف مف اجؿ فيـ الميارة ثـ التحوؿ إلى أداء ميارة جديدة وتوليد برنامج حركي جديد 
والتركيز عمييا وىكذا يتـ االنتقاؿ بيف الميارات األربعة ، وىذا التحوؿ واالنتقاؿ في التركيز أيضا 

برامج حركية مناسبة لكؿ ميارة قبؿ االنتقاؿ إلى الميارة األخرى ، إذ أف يؤدي إلى تييئة وتوليد 
االنتقاؿ مف ميارة إلى أخرى يؤدي إلى االنشغاؿ بالبرنامج الحركي اآلني فإعادة توليد خطة أداء 
الميمات الحركية في كؿ مرة ينتقؿ فييا المتعمـ ألداء الميمات تؤدي إلى تثبيت عممية التعمـ في 

جميع تماريف الميارة األولى بشكؿ متسمسؿ بؿ  إعطاء ـال يتىذا األسموب أنو  ومف ايجابيات .الذاكرة
يتـ توزيعيا بيف تماريف الميارات األخرى ، مما يبعد عامؿ الممؿ والضجر الذي قد يصاب بو المتعمـ 

ية قبؿ أف يؤدي المتعمـ االنتقاؿ إلى الميارة الثان ـال يتبمعنى أنو و مف كثرة تكرارات الميارة الواحدة ، 
إلى الميارة  انتقالوعددًا مف التكرارات لمميارة األولى لكي يكتسب فكرة جيدة عف الميارة األولى قبؿ 

يـ مأكثر مف تنبيو  إعطاء"أنو عند تعميـ المبتدئيف يجب التأكيد عمى عدـ ( الساعديالثانية ، ويشير ) 
لى وبالتالي مع المعمومة يتعامؿ المتعمـ مع المعمومة األو واحد ، أي عدـ إعطائيـ الميارة مرة واحدة ف

)المتسمسؿ والعشوائي ( في ومنيا ومداخمو األساليب لبعض ا"لذا يرى الباحث أف دمج. (1)"(الثانية
االيجابية لكؿ أسموب  أسموب واحد سيخمؽ حالة مف التقدـ والتطور نتيجة استغالؿ المواصفات

 ؿ عمى زيادة تعمـ الميارة وبشكؿ جيد ومناسب.واستغالليا بأسموب واحد سيعم

                                                           
(1)

 اىسيت بنشة اىٖجٍ٘ٞت اىَٖبساث بؼط تؼيٌ فٜ اىَسبػذة االدٗاث ببستخذاً اىَتْ٘ع اىتَشِٝ ؛أثش اىسبػذٛ حُْ٘ ٗسِ 

 16،ظ1118 (اىشٝبظٞت اىتشبٞت ،ميٞت بغذاد ،جبٍؼت ٍْط٘سة غٞش ٍبجستٞش سسبىت)
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جملًىعخي انبحث انخجريبيت وانضابطت يف عرض نخائج االخخباراث انبعذيت  4-2-1-6
،انهكًت  بطن)انهكًت انيساريت نهرأس، انهكًت انيساريت نهاالخخباراث انبعذيت ملهاراث 

 وحتهيهها ويناقشخها.(بطنانيًينيت نهرأس ، انهكًت انيًينيت نه
لغرض المقارنة في نتائج االختبارات البعدية بيف تأثيرالتمرينات المعدة مف قبؿ الباحث والمطبقة بأسموب   

ولمعرفة أييـ كاف األفضؿ  (A-B-AB)الدمج المكثؼ ومقارنتو بالمنياج المتبع وفؽ أنماطيـ الشخصية 
كمة اليمينية لمرأس ، المكمة اليمينية ،الم بطف)المكمة اليسارية لمرأس، المكمة اليسارية لمفي تعمـ ميارة 

 (39اجلذول)                                        (بطفلم
)انهكًت يف جمًىعخي انبحث انخجريبيت وانضابطت يف االخخباراث انبعذيت ملهاراث( F)رض نخائج أخخبارع

 (بطننه ،انهكًت انيًينيت نهرأس ، انهكًت انيًينيت بطنانهكًت انيساريت نه انيساريت نهرأس،

  المعالجات             
 اإلحصائية             

 
 االختبارات

 مصدر
 التباين

 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوس 
 المربعات

 (F) قيمة

 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

 المحسوبة

 الداللة
 االحصائية

1 
 اللكمة
 اليسارية
 للرأس

 بين
 المجاميع

 
111148 

 
5 

 
21220 

 
 

01640 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2142 

 معنوي

 داخل
 المجاميع

 
131488 

 
46 

 
81291 

2 
 اللكمة
 اليسارية

 ب نلل

 بين
 المجاميع

 
01068 

5 
 

11002 
 
 

61008 

 

 
 معنوي
 
 

 داخل
 المجاميع

 
121841 

 
46 

 
81262 

3 
 اليمينية مةاللك

 للرأس

 بين
 المجاميع

 
51618 

 
5 

 
11122 

 

 
 

21892 

 

 
 غير معنوي

 
 داخل 

 المجاميع

 
241660 46 

 
81536 

 

4 
 اليمينية اللكمة
 ب نلل

 بين
 المجاميع

 
181508 

 

 

5 

 
21116 

 
 
 

41056 

 

 معنوي
 
 

 داخل
 المجاميع

 
281460 

46 
 

81445 

 (( 0.05))   دالنت يسخىي حتج
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 ، المكمة المكمة اليسارية لمرأسالميارات )( يبيف نتائج تحميؿ التبايف لتقويـ 39أف الجدوؿ )
بيف األنماط الشخصية ( بطن،المكمة اليمينية لمرأس ، المكمة اليمينية لم بطناليسارية لم

( المحسوبة Fالثالثة وأظيرت النتائج وجود فروؽ معنوية بيف األنماط وذلؾ الف قيمة )
( الجدولية البالغة Fىي اكبر مف قيمة )  (61778،21892،41756، 71648)البالغة

( 0.05وىذه القيـ أكبر مف الجدولية عند مستوى داللة ) (46.5رجتي حرية )( عند د2.44)
 اذوىذا يعني وجود فروؽ معنوية بيف الميارات الثالثة. باستثناء ميارة المكمة اليمينية لمرأس 

( 5،46( وبدرجة حرية )0.05المحسوبة أصغر مف الجدولية وعند مستوى داللة )(F)كانت 
وىذا يدؿ عمى أف ىناؾ تباينًا في  ؽ معنوية بيف الميارة المذكورة.وىذا يعني عدـ وجود فرو 

وىذا تعمـ الميارات الثالثة لمجموعتي البحث )التجريبية، الضابطة( لألنماط الشخصية الستة 
 يعني وجود فروؽ معنوية بيف الميارات الثالثة ولألنماط الستة بيف المجموعتيف.

تعطينا أي مف المجاميع األفضؿ بيف تمؾ االختبار  لذلؾ  ىذه الوسيمة اإلحصائية الكانت ولما 
وضح ت(  40،42141وؿ )  الممقارنات البعدية والجد ( L . S . D) استعمؿ الباحث اختبار 

 .ذلؾ
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 (A-B-AB) انشخصيت أمناط بني (.L. S. D) و ( F)  اخخبار نخائج عرض4-2-1-7
 انبحث وجملًىعخي يساريت نهرأسان تانهكًت املسخقيً ملهارة وحتهيهها

 (40) جذول                              .وانضابطت انخجريبيت
يف  (A –B- ABملعرفت قيًت أقم فرق يعنىي بني أمناط انشخصيت ) (L.S.D)يبني نخائج اخخبار 

 يهارة انهكًت املسخقيًت انيساريت نهرأسجمًىعخي انبحث انخجريبيت وانضابطت يف 

 

 

 المجاميع ت
فرق 

األوسا  
 الحسابية

قيمة 
L.S.D 

 الداللة اإلحصائية نسبة الخ أ

(8185) 

1 B ت- A  81220 ت  
 
 
 
 
 
 

81938 

 معنوي غير 81420

2 ABت-  Aمعنوي غير 81229 81295 ت 

3 aض-  Aلصالح معنوي 8188 *11800 ت A 

4 b ضA - معنوي غير 81232 81344 ت 

5 abضA- لصالح عنويم 8188 *11100 ت A 

6 ABت-Bمعنوي غير 81085 81860 ت 

0 aض-B لصالح معنوي 81884 *81958 ت B 

0 bض-B معنوي غير 80181 81116 ت 

9 abضB- لصالح معنوي 81881 *81958 ت B 

18 aض -   AB لصالح معنوي 81882 *81941 ت  AB 

11 bض AB- معنوي غير 81068 81840 ت 

12 ab ضAB- لصالح معنوي 8188 *81901 ت AB 

13 b ض- aمعنوي غير 81813 *81925 ض 

14 ab ض a-معنوي غير 81602 81188 ض 

15 abض-bمعنوي غير 81884 *81920 ض 
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 : يأحي يا( 40) اجلذول خالل ين يخبني

في المجموعة  ذاتيا وذلمؾ  (B)ت في المجموعة التجريبية (ت (A.عدـ وجود فروؽ معنوية بيف1
( ، 0.930المحسوبة والبالغة) (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81220االوساط الحسابية) ف فرؽال

 (. 0.05لممجموعة التجريبية وتحت مستوى الداللة )B) )ت ولصالح
في المجموعة  ذاتيا  (AB)ت في المجموعة التجريبية( ت (A.عدـ وجود فروؽ معنوية بيف2

المحسوبة  (L. S. D) صغر مف قيمة( ا81295االوساط الحسابية) وذلؾ الف فرؽ
 .(0.05لممجموعة التجريبية وتحت مستوى الداللة )AB) )ت( ،ولصالح0.930والبالغة)

( المجموعة ضa)في المجموعة التجريبية وبيف  (تA).ظيرت فروؽ معنوية بيف 3
( *11800الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف )(المجموعة التجريبية ، تA)ولصالح الضابطة

 ( .0.930( المحسوبة والبالغة )L. S. Dوىو اكبر مف قيمة )
في المجموعة  ذاتيا  ض(b) في المجموعة التجريبية (ت (Aعدـ وجود فروؽ معنوية بيف .4

المحسوبة  (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81344االوساط الحسابية) وذلمؾ الف فرؽ
 (. 0.05وتحت مستوى الداللة )لممجموعة التجريبية B) )ت ( ، ولصالح0.930والبالغة)

( المجموعة الضابطة ضab)في المجموعة التجريبية وبيف  (تA).ظيرت فروؽ معنوية بيف 5
( وىو *11100الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف )(المجموعة التجريبية ، تA)ولصالح 

 ( .0.930( المحسوبة والبالغة )L. S. Dاكبر مف قيمة )
في المجموعة  ذاتيا  (AB )ت في المجموعة التجريبية( ت (Bنوية بيف.عدـ وجود فروؽ مع6

المحسوبة  (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81868وذلمؾ الف فرؽ االوساط الحسابية)
 .(0.05لممجموعة التجريبية وتحت مستوى الداللة )AB) ) ( ، ولصالح81938والبالغة)

( المجموعة الضابطة ضa)ة وبيف في المجموعة التجريبي (تB).ظيرت فروؽ معنوية بيف 7
( وىو *81958الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف )(المجموعة التجريبية ، تB)ولصالح 

 ( .0.930( المحسوبة والبالغة )L. S. Dاكبر مف قيمة )
في المجموعة  ذاتيا  (b )ض في المجموعة التجريبية( ت (Bعدـ وجود فروؽ معنوية بيف .8

المحسوبة  (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81446الوساط الحسابية)وذلمؾ الف فرؽ ا
 .(0.05لممجموعة الضابطة وتحت مستوى الداللة )b) ) ض( ، ولصالح81938والبالغة)
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( المجموعة الضابطة ض ab)في المجموعة التجريبية وبيف  (تB).ظيرت فروؽ معنوية بيف 9 
( وىو *81958الحسابية بينيما كاف ) الف فرؽ األوساط(المجموعة التجريبية ، تB)ولصالح 

 ( .0.930( المحسوبة والبالغة )L. S. Dاكبر مف قيمة )
( المجموعة ضa)في المجموعة التجريبية وبيف  (تAB).ظيرت فروؽ معنوية بيف 10

الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف (المجموعة التجريبية ، تAB)ولصالح الضابطة
 (.0.930( المحسوبة والبالغة )L. S.Dة )( وىو اكبر مف قيم*81941)

في  ض( b)في المجموعة التجريبية وبيف ( ت(ABعدـ وجود فروؽ معنوية بيف.11
 (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81840المجموعةالضابطةوذلؾ الف فرؽ االوساط الحسابية)

ة لممجموعة الضابطة وتحت مستوى الدالل( ض b) ( ، ولصالح0.930المحسوبة والبالغة)
(0.05). 

( المجموعة ضab)في المجموعة التجريبية وبيف  (تAB).ظيرت فروؽ معنوية بيف 12
الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف (المجموعة التجريبية ، تAB)ولصالح الضابطة

 ( 0.930( المحسوبة والبالغة )L. S. D( وىو اكبر مف قيمة )*81901)
في المجموعة   ض( b)المجموعة الضابطةوبيف  في( ض(aعدـ وجود فروؽ معنوية بيف .13

المحسوبة  (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81925ذاتيا وذلؾ الف فرؽ االوساط الحسابية)
 .(0.05لممجموعة الضابطة وتحت مستوى الداللة )( ض b) ( ، ولصالح0.930والبالغة)

ي المجموعة  ف (ض ab)( في المجموعة الضابطةوبيف ض(aعدـ وجود فروؽ معنوية بيف -44
المحسوبة  (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81188ذاتيا وذلؾ الف فرؽ االوساط الحسابية)

 .(0.05لممجموعة الضابطة وتحت مستوى الداللة )( ض ab) ( ، ولصالح0.930والبالغة)
في المجموعة   (ض ab)( في المجموعة الضابطةوبيف ضb)عدـ وجود فروؽ معنوية بيف -45

المحسوبة  (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81920رؽ االوساط الحسابية)ذاتيا وذلؾ الف ف
 .(0.05لممجموعة الضابطة وتحت مستوى الداللة )( ض ab) ( ، ولصالح0930والبالغة)
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 (A-B-AB)انشخصيت أمناط بني .(.L. S D) و ( F)  اخخبار نخائج 4-2-1-8
 انبحث ىعخيوجملً بطنانهكًت املسخقيًت انيساريت نه ملهارة وحتهيهها

 وانضابطت انخجريبيت
 (41جذول )

يف جمًىعخي ( A –B- ABملعرفت قيًت أقم فرق يعنىي بني أمناط انشخصيت ) (L.S.D)يبني نخائج اخخبار 
 بطنانهكًت املسخقيًت انيساريت نهانبحث انخجريبيت وانضابطت يف يهارة 

 

 

 

 المجاميع ت
فرق 

األوسا  
 الحسابية

قيمة 
L.S.D 

 لة اإلحصائيةالدال نسبة الخ أ

(8185) 

1 B ت- A  81185 ت  
 
 
 
 
 
 
 

81006 

 معنوي غير 81690

2 ABت-  Aمعنوي غير 81235 81206 ت 

3 aض-  Aلصالح معنوي 81888 *11111 ت A 

4 b ضA - لصالح معنوي 81881 *81900 ت A 

5 abضA- معنوي غير 81235 81206 ت 

6 ABت-Bمعنوي غير 81513 81101 ت 

0 aض-B لصالح معنوي 81881 *11885 ت B 

0 bض-B لصالح معنوي 81884 *81903 ت B 

9 abضB- معنوي غير 81513 81101 ت 

18 aض -   ABلصالح معنوي 81881 *81934 ت AB 

11 bض AB- لصالح معنوي 81889 *81912 ت  AB 

12 ab ضAB- معنوي غير 11888 81840 ت 

13 B ض- aمعنوي غير 81652 81122 ض 

14 Ab ض a-لصالح معنوي 81881 *81934 ض a 

15 abض-bلصالح معنوي 81889 *81912 ضb 
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 : يأحي يا( 41) اجلذول خالل ين يخبني

في المجموعة  ذاتيا وذلمؾ  (B)ت في المجموعة التجريبية (ت (A.عدـ وجود فروؽ معنوية بيف1
( ، 0.886المحسوبة والبالغة) (L. S. D) قيمة ( اصغر مف81185االوساط الحسابية) الف فرؽ
 (. 0.05لممجموعة التجريبية وتحت مستوى الداللة )B) )ت ولصالح

في المجموعة  ذاتيا  (AB)ت في المجموعة التجريبية( ت (A.عدـ وجود فروؽ معنوية بيف2
المحسوبة  (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81206االوساط الحسابية) وذلؾ الف فرؽ

 .(0.05لممجموعة التجريبية وتحت مستوى الداللة )AB) )ت( ،ولصالح0.886غة)والبال
( المجموعة ضa)في المجموعة التجريبية وبيف  (تA).ظيرت فروؽ معنوية بيف 3

( *11111الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف )(المجموعة التجريبية ، تA)ولصالح الضابطة
 ( .0.886ة والبالغة )( المحسوبL. S. Dوىو اكبر مف قيمة )

( المجموعة ضb)في المجموعة التجريبية وبيف  (تA).ظيرت فروؽ معنوية بيف  .4
( *81900الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف )(المجموعة التجريبية ، تA)ولصالح الضابطة

 ( .0.886( المحسوبة والبالغة )L. S. Dوىو اكبر مف قيمة )
في المجموعة   (ab)ض في المجموعة التجريبية (ت (Aيفعدـ وجود فروؽ معنوية ب .5

المحسوبة  (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81206الضابطة وذلؾ الف فرقاالوساط الحسابية)
 (. 0.05لممجموعة الضابطة وتحت مستوى الداللة )ab) )ض ( ، ولصالح0.886والبالغة)

في المجموعة  ذاتيا  (AB ت) في المجموعة التجريبية( ت (B.عدـ وجود فروؽ معنوية بيف6
المحسوبة  (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81474وذلمؾ الف فرؽ االوساط الحسابية)

 .(0.05لممجموعة التجريبية وتحت مستوى الداللة )AB) ) ( ، ولصالح81006والبالغة)
( المجموعة الضابطة ضa)في المجموعة التجريبية وبيف  (تB).ظيرت فروؽ معنوية بيف 7

( وىو *11885الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف )(المجموعة التجريبية ، تB)ولصالح 
 ( .0.886( المحسوبة والبالغة )L. S. Dاكبر مف قيمة )

( المجموعة الضابطة ضb)في المجموعة التجريبية وبيف  (تB). ظيرت فروؽ معنوية بيف 8
( وىو *81903ية بينيما كاف )الف فرؽ األوساط الحساب(المجموعة التجريبية ، تB)ولصالح 

 (0.886( المحسوبة والبالغة )L. S. Dاكبر مف قيمة )
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في المجموعة   (ab )ض في المجموعة التجريبية( ت (Bعدـ وجود فروؽ معنوية بيف .9 
المحسوبة  (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81474الضابطة وذلؾ الف فرؽ االوساط الحسابية)

 .(0.05لممجموعة الضابطة وتحت مستوى الداللة )ab)ض(( ، ولصالح81006والبالغة)
( المجموعة ضa)في المجموعة التجريبية وبيف  (تAB).ظيرت فروؽ معنوية بيف 10

الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف (المجموعة التجريبية ، تAB)ولصالح الضابطة
 (.0.886( المحسوبة والبالغة )L. S.D( وىو اكبر مف قيمة )*81934)

( المجموعة ضb)في المجموعة التجريبية وبيف  (تAB). .ظيرت فروؽ معنوية بيف 11
الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف (المجموعة التجريبية ، تAB)ولصالح الضابطة

 (.0.886( المحسوبة والبالغة )L. S.D( وىو اكبر مف قيمة )*81912)
في  ض(b a)التجريبية وبيف في المجموعة ( ت(ABعدـ وجود فروؽ معنوية بيف .12

 (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81840المجموعةالضابطةوذلؾ الف فرؽ االوساط الحسابية)
لممجموعة الضابطة وتحت مستوى الداللة ( ضb a) ( ، ولصالح0.886المحسوبة والبالغة)

(0.05). 
موعة  في المج ض( b)في المجموعة الضابطةوبيف ( ض(a. عدـ وجود فروؽ معنوية بيف 13

المحسوبة  (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81122ذاتيا وذلؾ الف فرؽ االوساط الحسابية)
 .(0.05لممجموعة الضابطة وتحت مستوى الداللة )( ض b) ( ، ولصالح0.886والبالغة)

( المجموعة ضab)في المجموعة التجريبية وبيف  (ضa). .ظيرت فروؽ معنوية بيف 14
الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف الضابطة ، (المجموعة ضa)ولصالح الضابطة

 (.0.886( المحسوبة والبالغة )L. S.D( وىو اكبر مف قيمة )*81934)
( المجموعة ضab)في المجموعة الضابطة وبيف  (ضb). . .ظيرت فروؽ معنوية بيف 15
( *81912الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف )(المجموعة الضابطة ، ضb)ولصالح ذاتيا

 (.0.886( المحسوبة والبالغة )L. S.Dوىو اكبر مف قيمة )
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 (A-B-AB)انشخصيت أمناط بني( .L. S. D) و ( F)  اخخبار نخائج عرض2-1-9 – 4
 انبحث وجملًىعخي بطنانهكًت املسخقيًت انيًينيت نه ملهارة وحتهيهها

 .وانضابطت انخجريبيت
 (42جذول )

يف جمًىعخي  (A –B- ABفت قيًت أقم فرق يعنىي بني أمناط انشخصيت )ملعر (L.S.D)يبني نخائج اخخبار 
 بطنيهارة انهكًت املسخقيًت انيًينيت نهانبحث انخجريبيت وانضابطت يف 

 

 

 المجاميع ت
فرق األوسا  
 الحسابية

قيمة 
L.S.D 

 الداللة اإلحصائية نسبة الخ أ

(8185) 

1 B ت- A  11168 ت*  
 
 
 
 
 
 
 

11155 

 A لصالح ويمعن 81883

2 ABت-  Aمعنوي غير 81228 81302 ت 

3 aض-  Aلصالح معنوي 81888 *11366 ت A 

4 b ضA - معنوي غير 81852 81088 ت 

5 abضA- معنوي غير 81814 81063 ت 

6 ABت-Bلصالح معنوي 81830 *11020 ت B 

0 aض-B معنوي غير 81452 81266 ت 

0 bض-B يمعنو غير 81384 81488 ت 

9 abضB- معنوي غير 81326 81336 ت 

18 aض -   AB لصالح معنوي 81882 *11993 ت AB 

11 bض AB- معنوي غير 81339 81320 ت 

12 ab ضAB- معنوي غير 81106 81398 ت 

13 B ض- aمعنوي غير 81864 81666 ض 

14 ab ض a-معنوي غير 81858 81683 ض 

15 abض-bويمعن غير 81052 81636 ض 
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 : يأحي يا( 42) اجلذول خالل ين يخبني

( المجموعة تB)في المجموعة التجريبية وبيف  (تA).ظيرت فروؽ معنوية بيف  .1
( *11168الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف )(المجموعة التجريبية ، تA)ولصالح ذاتيا

 ( .1.155( المحسوبة والبالغة )L. S. Dوىو اكبر مف قيمة )
في المجموعة  ذاتيا  (AB)ت في المجموعة التجريبية (ت (Aوجود فروؽ معنوية بيف.عدـ 2

المحسوبة  (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81302االوساط الحسابية) وذلمؾ الف فرؽ
 (.0.05لممجموعة التجريبية وتحت مستوى الداللة )A) )ت ( ، ولصالح1.155والبالغة)

( المجموعة ضa)عة التجريبية وبيف في المجمو  (تA).ظيرت فروؽ معنوية بيف 3
الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف (المجموعة التجريبية ، تA)ولصالح الضابطة

 ( .1.155( المحسوبة والبالغة )L. S. D( وىو اكبر مف قيمة )*11366)
في المجموعة   ض(b) وبيففي المجموعة التجريبية (ت (Aعدـ وجود فروؽ معنوية بيف.4

المحسوبة  (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81088مؾ الف فرقاالوساط الحسابية)ذاتيا وذل
 (.0.05لممجموعة التجريبية وتحت مستوى الداللة )B) )ت ( ، ولصالح1.155والبالغة)

في المجموعة   (ab)ضوبيففي المجموعة التجريبية( ت(A.عدـ وجود فروؽ معنوية بيف5
المحسوبة  (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81063الضابطة وذلؾ الف فرؽ االوساط الحسابية)

 .(0.05لممجموعة التجريبية وتحت مستوى الداللة )A) )ت( ،ولصالح1.155والبالغة)
( المجموعة تAB)في المجموعة التجريبية وبيف  (تB)ظيرت فروؽ معنوية بيف .6

( *11020الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف )(المجموعة التجريبية ، تB)ولصالح ذاتيا
 ( .1.155( المحسوبة والبالغة )L. S. Dوىو اكبر مف قيمة )

في المجموعة   (a )ض في المجموعة التجريبية( ت (Bعدـ وجود فروؽ معنوية بيف.7
المحسوبة  (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81266الضابطة وذلؾ الف فرؽ االوساط الحسابية)

 .(0.05طة وتحت مستوى الداللة )لممجموعة الضابa)ض(( ، ولصالح*11155والبالغة)
في المجموعة   (b )ض في المجموعة التجريبية( ت (Bعدـ وجود فروؽ معنوية بيف . .8

المحسوبة  (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81488ذاتيا وذلمؾ الف فرؽ االوساط الحسابية)
 .(0.05لممجموعة الضابطة وتحت مستوى الداللة )b) ) ض( ، ولصالح11155والبالغة)
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في  ض(b a)في المجموعة التجريبية وبيف ( ت(Bعدـ وجود فروؽ معنوية بيف.9
 (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81336المجموعةالضابطةوذلؾ الف فرؽ االوساط الحسابية)

لممجموعة الضابطة وتحت مستوى الداللة ( ضb a) ( ، ولصالح1.155المحسوبة والبالغة)
(0.05). 

( المجموعة ضa)في المجموعة التجريبية وبيف  (تAB)ظيرت فروؽ معنوية بيف .10
الف فرؽ األوساط الحسابية بينيما كاف (المجموعة التجريبية ، تAB)ولصالح الضابطة

 .(1.155( المحسوبة والبالغة )L. S.D( وىو اكبر مف قيمة )*11993)
في  ض( b)في المجموعة التجريبية وبيف ( ت(AB.عدـ وجود فروؽ معنوية بيف11

 (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81320وعةالضابطةوذلؾ الف فرؽ االوساط الحسابية)المجم
لممجموعة الضابطة وتحت مستوى الداللة ( ض b) ( ، ولصالح1.155المحسوبة والبالغة)

(0.05). 
في  ض(b a)في المجموعة التجريبية وبيف ( ت(AB.عدـ وجود فروؽ معنوية بيف12

 (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81398ساط الحسابية)المجموعةالضابطةوذلؾ الف فرؽ االو 
لممجموعة الضابطة وتحت مستوى الداللة ( ضb a) ( ، ولصالح1.155المحسوبة والبالغة)

(0.05). 
في المجموعة   ض( b)في المجموعة الضابطةوبيف ( ض(aعدـ وجود فروؽ معنوية بيف .13

المحسوبة  (L. S. D) يمة( اصغر مف ق81666ذاتيا وذلؾ الف فرؽ االوساط الحسابية)
 .(0.05لممجموعة الضابطة وتحت مستوى الداللة )( ض b) ( ، ولصالح1.155والبالغة)

في المجموعة   (ض ab)( في المجموعة الضابطةوبيف ض(aعدـ وجود فروؽ معنوية بيف 441
المحسوبة  (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81683ذاتيا وذلؾ الف فرؽ االوساط الحسابية)

 .(0.05لممجموعة الضابطة وتحت مستوى الداللة )( ض ab) ( ، ولصالح1.155غة)والبال
في  (ض ab)( في المجموعة الضابطةوبيف ضb)عدـ وجود فروؽ معنوية بيف 451

 (L. S. D) ( اصغر مف قيمة81636المجموعة  ذاتيا وذلؾ الف فرؽ االوساط الحسابية)
مجموعة الضابطة وتحت مستوى الداللة لم( ض ab) ( ، ولصالح1.155المحسوبة والبالغة)

(0.05). 
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الختبارات ( L.S.D( التي تبيف أقؿ فرؽ معنوي)39،40،41،42عند الرجوع إلى الجداوؿ )
، فأننا بطفاليسارية لم لمرأس، المكمة،المكمة اليمينية  بطفالمكمة اليسارية لمرأس ،المكمة اليسارية لم

( مجموعتي البحث A-B-ABبيف أنماط الشخصية )نجد أف ىناؾ تباينا" في معنوية الفروؽ 
( في المجموعة A-B-ABالتجريبية والضابطة ،آذ يتبيف أف الفرؽ المعنوي كاف لصالح )

( في المجموعة الضابطة في تعمـ ميارة A-B-AB) طقياسا "ألنماالتجريبية وبشكؿ أكبر 
المختارة في مقدار التعمـ  ونوعية أنماط الشخصية المالئمة لالعبي المالكمة وبتوافؽ العينة

ويعزو الباحث أسباب ىذه الفروؽ إلى أف المنيج التعميمي الذي  .البعديالحاصؿ في االختبار 
أعده الباحث وبأسموب الدمج المكثؼ قد ىيأ جوا مالئما في استثمار العمميات العقمية لدى 

  .ت العقمية وال سيمامياالمتعمـ مف خالؿ ما تضمنو المنياج تجبر المتعمـ عمى استخداـ العم
عند تطبيؽ كؿ ىذه المفردات في فكير ، الشخصية ، الثقة بالنفس (، الت ة) االنتباه ،المنافس

(  2000 ،محمد العمايرةكما يشير)المنيج خالؿ الوحدات التعميمية، وىذا يتفؽ مع نتائج دراسة 
ؽ األداء األفضؿ يأتي مف الى اف "وضع الطالب في مواقؼ او أجواء تعميمية يستثمرىا لتحقي

خالؿ مساعدتو في الحصوؿ عمى معالجة المعمومات والخبرات بشكؿ عممي مدروس ومخطط لو 
أذ يرى الباحث أف لمتنافس دور كبير في تطور المجموعة والذي حدث بيف  .(1)"بصورة صحيحة

لحركية فضاًل عف أفراد المجموعة الواحدة وبالميارة أثره االيجابي في تعمـ وتطبيؽ الميارات ا
حضور الطالب وسط مجموعتو وقيامو باألداء أماميـ بعد مشاىدتو ألداء أفراد المجموعة و أدى 
إلى إصالح عدد مف األخطاء التي يقع بيا الطالب أثناء األداء ، آذ كاف لتصحيح األخطاء عف 

 .طريؽ المشاىدة وتقميد األداء الصحيح دور كبير في عممية التعمـ
( أف" تنافس الجماعة مع الجماعات األخرى سواء نجح ىذا 1997ويس والياللي ، ويذكر ) ع

 .(2)التنافس أـ ال فانو يعمؿ عمى تنمية التعاوف داخؿ الجماعة" 
 

 

                                                           
(1)

 ٗاىت٘صٝةةغ ىيْطةةش اىَٞسةةشة داس:  ػَةةبُ ، 2غ.  واهفوسييفية واهفنييية واالجتماعييية اهتاريخييية اهتربييية أصييوم اىؼَةةبٝشة؛ حسةةِ ٍحَةةذ  

 .  312ظ ، 2000 ، ٗاىطببػت
 . 248ص ،(1997 ، القاىرة ، نصر مدينة ، الفكر دار: )  الرياضي االجتماع ؛ الياللي عصاـ و  عويس عمي الديف خير (2)
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 :  انبعذيت املهاريت االخخباراث نخائج يناقشت 4 -4-2
ج اختبار أقؿ ( ونتائ39في ضوء النتائج الخاصة باختبار تحميؿ التبايف الموضحة في الجدوؿ)

 إحصائيا( تشير إلى وجود فروؽ دالة 40،41،42الموضحة في الجداوؿ ) (L.S.D)فرؽ معنوي 
( (A-Bلمميارات الثالثة ولصالح المجموعة التجريبية ولألنماط شخصية  البعديفي االختبار 

 اتالتمرين الباحث سبب ىذه الفروؽ إلى تأثير، ويعزو البعديتجريبية ولصالح االختبار 
المستخدمة بُأسموب الدمج المكثؼ)المتسمسؿ والعشوائي( والتي كاف ليا األثر الفعاؿ في إحداث 

، لذا فاف ىذه التمرينات ساعدت المتعمـ في زيادة قدرتو عمى تركيز انتباىو وتجميع قواه التعمـ
ثر ألنيا أكالنفسية وتوجيييا نحو ىدؼ الحركة الف ىذه الميارات تحتاج انتباه جيد ودقة بالتركيز 

)ىو االختبار االيجابي والمركز عمى احد "فاالنتباه ىنا ، صعوبة مف أربعة ميارات األولى
فأسموب التمرينات .(1)"العناصر المعقدة لمخبرة وىو تضييؽ المدى لألشياء التي يستجيب ليا الفرد(

ف كؿ حركة مف قد طور قابمية المتعمـ في التوقيت والتحكـ وتنسيؽ الحركات مع تركيز كاٍؼ ع
أما بالنسبة لظيور نتائج المعنوية ليذه  .حركات الميارة التي مف شانيا تحسيف مستوى األداء

الميارات الثالثة، أذ يؤكد الباحث سبب ذلؾ إلى استخداـ األسموب المناسب والتمرينات الميارية 
 ففضال" عالدافعية( الراجعة ،التغذية األسموب،التمريف،التكرار،الخاصة ليذه الميارة مف حيث)

والتركيز عمى الجوانب  الميارىوالتي تزيد مف توضيح حالة األداء ، تماريف الشرح النظري
ما أشار أليو )كامؿ لويس ،  اوىذ .والميارىالمرتبطة بأداء ىذه الميارة عند تنفيذ الواجب الحركي 

يارات الرياضية ىي مف أىـ ( بقولو )إذ أف قدرة تركيز االنتباه لدى المتعمـ عند أداء الم1993
تبايف  لقد ظير .(2)"(الميارىعمميات االلتزاـ بالواجبات المحددة لو لغرض السيطرة عمى أدائو 

كما موضح في  بطفالفروؽ المعنوية واضح لميارة المكمة اليسارية لمرأس،المكمة اليسارية لم
 ،فييا أسموب الدمج المكثؼ( ولمصمحة المجموعة التجريبية التي استخدـ 41()40()39الجداوؿ)

بالصعوبة ألنيا تحتاج إلى توافؽ عضمي عصبي  ويعد تعمـ ىاذيف الميارتيف مف الميارات التي تمتاز
)مجيد عبد الحسيف(" إلى أف صعوبة االختبار كونو يتكوف مف )ميارات لكمية ىجومية حركي ،آذ يؤكد

ميارات يكوف معقد كونو يدمج بيف المكمات وميارات دفاعية وميارات لكمية مضادة ( واف أداء ىذه ال
ىذه الميارات متداخمة ال يمكف الفصؿ بينيا وىي المستقيمة اليجومية والدفاع والمكمات المضادة واف 

                                                           
 ، مصػػر ، حمػػواف جامعػػة ، ماجسػػتير رسػػالة ،) بػػالرفع البػػدء قبػػؿ األثقػػاؿ رفػػع مسػػابقات فػػي االنتبػػاه تركيػػز دراسػػة ؛ ياسػػيف وديػػع (1)

 .   31ص ، 1987
 .  134ص ،( 1993 ، الحكمة دار ، بغداد) الرياضي النفس عمم ؛ لويس وكامؿ طالب نزار (2)
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ميارات مشابية ألداء المالكـ في المنافسة . واليمكف لممالكـ أف ينجح في تأدية ىذه الميارات أال 
ف خالؿ بناء البرامج الحركية العامة ليذه الميارات . بزيادة عدد أذا وصؿ بيذا األداء إلى اإللية م

كمما تدرب المتعمـ عمى أنواع " )يعرب خيوف(إذ أكد .(1)"التكرارات والتنويع في األداء بيذه الميارات
كما نالحظ مف خالؿ المقارنة في  .(2)"سيا فيتكوف عنده البرنامج العاـمختمفة لتنفيذ الميارات نف

( في المجموعة التجريبية مع الطالب A-B-ABختبارات البعدية لألنماط الشخصية )نتائج اال
( مع المجموعة ذاتيا نجد بأنو تظير فروؽ ذات داللة إحصائية بيف األنماط A-B-ABأنماط )

( كما ظير في بطفيسارية لم)المكمة اليسارية لمرأس،المكمة الالميارية البعدية لميارةفي االختبارات 
لمجموعتي البحث ولصالح طالب المجموعة  األنماط( وجود فروؽ معنوية بيف 41()40)الجدوؿ

(الجدولية Fوىي أعمى مف قيمة ) (6.770) (،7.648( المحسوبة)Fكانت قيمة ) التجريبية آذ
(وىذا داللة عمى وجود فروؽ معنوية لمميارتيف ،ويعزو الباحث سبب ذلؾ إلى أف األسموب 2.44)

سموب الدمج المكثؼ أذ كاف فعاال" وأتاح الفرصة لمطالب ليكوف عنصرا فاعال في المتبع أال وىو أ
لماـ بالواجبات التي سوؼ يؤدييا عند أداء الميمة  العممية التعميمية عف طريؽ جعمو عمى عمـ وا 
التعميمية وبالتالي يكوف قادرا عمى توجيو عممياتو العقمية التي تؤدي إلى تحقيؽ اليدؼ وبالتالي 

 عمـ حقيقي في الميارات الحركية. عنو ت ينتج
( ") أف التدريب المنظـ والدمج كاف أفضؿ في  2004ويتفؽ الباحث مع كؿ مف ) األمير ،    

 .(3)"سيولة استرجاع المعمومات المتعممة في الذاكرة طويمة األمد وربطيا بالمعمومات الجديدة (
 بعض تخداـ أسموب الدمج المكثؼ في تعمـويعزو الباحث ىذه الفروؽ المعنوية إلى فاعمية اس

المحاوالت التكرارية الكثيرة في الوحدة التعميمية الواحدة ف اذ االميارات األساسية بالمالكمة ، 
تقاف الميارات قيد الدراسة ، فضاًل عف ذلؾ  وتوفر الدقة في أداءىا كاف ليا األثر الكبير في تعمـ وا 

كاف ليا اثر كبير ة والوقت المخصص لمممارسة  كؿ ىذه األمور فاف التنويع بالتماريف ونوع الميار 
وسيمة تعميمية ذات اثر فعاؿ وايجابي في  والتمريف إذ يعد التكرار، في عممية تعمـ ىذه الميارات 

  .حصوؿ عممية تعمـ وتطوير الميارات الحركية

                                                           
(1)

 بغذاد جبٍؼت)ببىَالمَت، االضببه ّضاالث بْتٞجت ٗػالقتٖب اىَعبدة اىَستقَٞت اىينَبث تؼيٌٞ فٜ اىخبصت اىَٖبسٝت ِسٝتأثٞش اىتَب؛ اىحسِٞ ػبذ ٍجٞذ 

 85ظ(2001ٍبجستٞش، ،سسبىت اىشٝبظٞت اىتشبٞت ،ميٞت
  65ص2002( ،بغداد ،العراؽ لمطباعة الصخرة مكتب)، والتطبيق المبدأ بين الحركي التعمم؛ خيوف يعرب (2)
   صف  ال  ذ         ئ ة   ة         ل    م    حل خالل             ح  ى     ق  ظ    ؛  ع          ع  هللا      ح    ع   (3)

  . 1 ص    211   خ ص  أل    ,ع          ت , ج        ض           , ؤ      ش         ئ     حث           صف      ع
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ىو التمريف عمى ويذكر ) محجوب (" ) أف مف الشروط الواجب توافرىا لحصوؿ عممية التعمـ 
-Aكما نالحظ مف خالؿ المقارنة في نتائج االختبارات البعدية لألنماط الشخصية ) .(1)الميارة ("
B-AB( في المجموعة التجريبية مع الطالب أنماط )A-B-AB في المجموعة ذاتيا نجد بأنو )

ميارة )المكمة تظير فروؽ ذات داللة إحصائية بيف األنماط في االختبارات الميارية البعدية ل
( وجود فروؽ معنوية بيف 41()40( كما ظير في الجدوؿ )بطفاليسارية لمرأس، المكمة اليسارية لم

لمجموعتي البحث ولصالح طالب المجموعة التجريبية ولمميارات أعاله. ويعزو الباحث   األنماط
التركيز والتوقيت سبب ذلؾ إلى ما تحتاج إليو ىذه الميارتيف مف قدرات عقمية وخططية وبدنية ك

 ؤهوالدقة وسرعة في األداء أما عممية اختيار احد أنواع الدفاع المناسب ليما ليكوف أدا ا"صحيح
صحيح في تنفيذ الميارة ولالتجاىات األربعة، وقد جاء ذلؾ منسجما مع الصفات التي يمتمكيا 

لى فاعمية ويعزو الباحث ذلؾ إلى الفروؽ الفردية لدى عينة الب (.A-Bالشخص نمطي ) حث وا 
وسيمة مؤثرة ومنيجًا تعميميا في مرحمة  اأسموب الدمج المكثؼ المستخدمة في الدراسة بوصفي

المتداخمة)العشوائية ،التمريف مف خالؿ تنظيـ التكرارات وبتنويعات مختمفة مف التمرينات المقترحة
أذ  ،ميارات األساسيةوالمتسمسمة (والتي حققت الفرؽ المعنوي بيف المجموعتيف في تعمـ بعض ال

يعمؿ الباحث ذلؾ إلى أف ىكذا نوع مف تداخؿ لجدولة التمريف يعطي القدرة لممتعمـ عمى استيعاب 
أذ اف التداخؿ الحاصؿ في الميارات التي يتـ التمرف عمييا مف خالؿ  .أداء الميارة ويطور تجاربو

بيف ىذه المياـ مف حيث عناصر  التمريف العشوائي والمتسمسؿ تكسب المتعمـ القدرة عمى التمييز
،إذ أف التدريب المنظـ  التشابو واالختالؼ فيما بينيا ، ويجعؿ لكؿ واحدة منيا معنى في ذاكرتو

والمستخدـ في أساليب جدولة التمريف مف حيث عدد التكرارات وتسمسؿ التماريف جعؿ التدريب 
 الحركية الميارات إتقاف يستطيع لف ضيالريا المتعمـ إف "( وسعودي حنتوش) ويشير فعااًل ومؤثرًا.

 الضرورية البدنية الصفات إلى افتقاره حالة في بو يتخصص الذي الرياضي النشاط لنوع األساسية
 الالعبيف مف ىـ البحث عينة إف بما الباحث يرى أذ .(2)"الرياضي النشاط مف المعيف النوع ليذا

 ىي الميارتيف فاف وبالتالي قبؿ مف الرياضة ىذه ممارسة ليـ يسبؽ ولـ المالكمة في المبتدئيف
 يحتاج الميارات ىذه مثؿ تعمـ واف، مركبة ميارة كونيا الصعبة الميارات مف وىي عمييـ جديدة
 بيا المسموح المنطقة فكبيرة، ال وطاقة جدا عالي تركيز والى كبير عضمي عصبي توافؽ إلى

                                                           
(1)

  18،ص1987(العالي بغداد التعميـ مطبعة)، الحركي التطور محجوب؛ وجيو 

(2)
 لمطباعة الكتب دار)، غ ،ة اىشجبه ىجَببص االسبسٞت اىحشمبث فٜ ؛اىَذخو سؼ٘دٛ ٗػبٍش حْت٘ش رُّ٘ ٍؼٞ٘ف

 53ص1988( الموصؿ والنشر جامعة
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 أدائيا مف يتمكنوا حتى تكرارات إلى بحاجة فيـ وبالتالي كمو الجسـ وليس محددة منطقة لمضرب
جديدا  شيئاً  أكسبتيـ قد تعميميـ عممية فأف يالتعب، وبالتال لتجنب قصيرة لفترات ولكف جيد بشكؿ
 عممية فأي قصيراً  التدريبي وعمرىـ الناشئيف مف كانت  العينة باف(" جواد موسى) يؤكده ما وىذا
 األداء عند كبيرة أخطاء حدوث يتوقع الميارة ىذه تعمـ عند اليوبالت.(1)"جديداً  تعمماً  ليـ تضيؼ تعمـ

 راحة فترات إلى بحاجة فيـ وبذلؾ، التعب أعراض عمييـ تظير ما سرعاف المتعمميف فاف وكذلؾ
الميارات الجديدة تسبب التعب السريع " ( فقد أكد باف1998 ،مناسبة وىذا ما أكده ) مفتي إبراىيـ

ف ىناؾ تكرار في أداء الميارة أو الحركة لكنو خالؿ فترات قصيرة ضمانا لممتعمـ، لذا يجب أف يكو 
-A-Bكما نالحظ مف خالؿ المقارنة في نتائج االختبارات البعدية لألنماط الشخصية ) .(2)"لمراحة
AB( في المجموعة التجريبية مع الطالب أنماط )A-B-AB في المجموعة ذاتيا نجد بأنو تظير )

مينية ائية بيف األنماط في االختبارات الميارية البعدية ولميارة )المكمة اليفروؽ ذات داللة إحص
لمجموعتي البحث ولصالح  األنماط( وجود فروؽ معنوية بيف 42لمجذع( كما ظير في الجدوؿ )

( وىي أعمى 4.756( المحسوبة)F) طالب المجموعة التجريبية ولمميارات أعاله. آذ كانت قيمة
(وىذا داللة عمى وجود فروؽ معنوية لمميارة ،ويعزو الباحث سبب ذلؾ إلى 2.44) (الجدوليةF) مف قيمة

استخداـ المنيج التعميمي مما ساعد عمى خمؽ ظروؼ جيدة لالكتساب وتعمـ وبالتالي فاف توزيع عشوائية 
بيا ساعد في إبعاد الممؿ والضجر الذي قد يصيب الطالب  التمرينات في الوحدة التعميمية والتنقؿ

( " )أف األداء 1998اإلضافة إلى المتعة والتغيير الذي يتحقؽ مف خالليا ويذكر ) عامر رشيد ،ب
ومف خالؿ الجدوؿ  .(3)يظير عمى قمتو في المستوى إذا ما نفذ تحت ظرؼ مريح وغير مجيد("

( نالحظ إف ىناؾ فروقا معنوية حدثت في الميارة المذكورة ، ويعزو الباحث سبب ذلؾ إلى 42)
رينات التي أعطيت خالؿ الوحدات التعميمة التي زادت مف دافعية الطالب نحو التعمـ وذلؾ التم

الجيد والنجاح في ذلؾ األداء أو كاف لدى الطالب  الميارىمف خالؿ الرغبة في القياـ باألداء 
س درجة مف االستمتاع بأداء الميارة وذلؾ لما وصموا أليو العينة مف تقدـ في التعمـ وثقة بالنف

ودافعية وىذا ما انعكس عمى التطور الحاصؿ حيث كاف لدى الطالب رغبة داخمية في تحقيؽ 
مما جعؿ عممية التعمـ الحركي مشوقة وممتعة األمر الذي ساىـ في التخمص مف النجاح والتفوؽ 

                                                           
(1)

 112ظ، 2005ً، بقاساه مصذراه؛ مبظٌ ج٘اد ٍ٘سٚ 
(2)

، 1118، 1غ، اىؼشبٜ اىفنش داس، اىقبٕشة،  (قياد  -تطبيق -تخطيط) اهحذيث رياضياه اهتذريب ؛حَبد إبشإٌٞ ٍفتٜ  

 .118ظ
     ح ,   خ     جه   ظ  ف          ظم  حت       ز      ج ع       ب    ق      خ  م    ه  ى      م ؛   ع  ش   ع    (3)

 1 ص. 011,   غ    ج    ,       ض               ,        ه
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ثارة حالة الممؿ المتمثمة في إتباع األساليب التقميدية التي تبتعد في بعض جوانبيا عف التشويؽ واإل
وىذا بدوره كاف عامال مساعدا في زيادة دافعية المتعمميف نحو التعمـ ألف الدافع شرط ضروري 
لمحصوؿ عمى التعمـ وكمما كاف قويا اقتربنا مف الحصوؿ عمى التعمـ الجيد الذي ال يتطمب جيدا 

تنوعيا أف تنظيـ التماريف و "(  2007ذلؾ ما ذكرتو ) باف الداغستاني ،  كبيريف ويدعـووقتا 
وزيادة عدد محاوالت األداء مع استخداـ أجيزة وأدوات مساعدة يسيـ في إضفاء جو جديد يثير 
لدى الطمبة نوعا مف المتعة واالندفاع نحو أداء التماريف وتكرارىا دوف أف يثير لدييـ مشاعر الممؿ 

 يف كبيرمحاوالت دور وكاف لتأثير تمرينات التعمـ بيذه الطريقة والزيادة في عدد ال .(1)"آو الضجر
ف ىذا األسموب التعميمي الذي مارستو المجموعة التجريبية أعطى فرصة كبيرة ا اذتحسف األداء، 

عف طريؽ المنافسة والتفاعؿ مع المواقؼ  بطفوفترة طويمة مف الوقت في ممارسة المكمة اليمينية لم
اد مف خبرة الطالب المبتدئيف الحرجة التي تصادؼ الطالب ، وىذا التنوع في حاالت األداء قد ز 

تقانيا في تمرين ثارتيـ في المعب عمى أداء ميارات معينة وا  مختمفة والتصرؼ بمتغيرات أداء  اتوا 
 (A-B-AB) نماطواألالطالب مع األسموب المستخدـ ويؤكد الباحث أف ىذا ما زاد مف قدرة الحركات.

-A-Bالطالب) وبشكؿ أكبر مقارنة معحث في تحقيؽ تقدـ عاؿ في تعمـ الميارات األساسية قيد الب
AB في المجموعة الضابطة والذيف تعمموا عمى وفؽ المنيج المعتمد في الكمية والذي قد ال يتيح )

(. كما ال 42الفرصة لمطالب بالمشاركة الفعالة خالؿ العممية التعميمية كما الحظ في الجدوؿ)
الميارة إذ تعد عامال بالغ األىمية في عممية يمكف أف نغفؿ دور التغذية الراجعة في عممية أداء 

التعمـ الحركي ، آذ تساعد عمى تعديؿ مسار الحركة والسموؾ الحركي لممتعمـ في المراحؿ األولى 
إذ أف االستخداـ األمثؿ لمتغذية الراجعة ساعد المتعمـ في  ،لمتعمـ وىذا ما أتاحو المنيج التعميمي
آنية مف أجؿ تصحيح أخطائو ومعالجتيا وتحفيزه عمى مواصمة معرفة نتائج أدائو بصورة مستمرة و 

ومنقحة في الدماغ حوؿ تكنيؾ كؿ ميارة  مشذبوعممية التعمـ ، مما أدى إلى تكويف برامج حركية 
 Schmidt)األمر الذي أدى الى رفع مستوى أداء الميارات األساسية قيد البحث ، وىذا ما أكده 

د مف طاقة األفراد ودافعيتيـ وتعزز األداء الصحيح وتجنب األداء "اف التغذية الراجعة تزي (2000
الخاطئ وتزيد مف استقاللية المتعمـ في االعتماد عمى نفسو لتحديد األخطاء ومعالجتيا وأخيرا تزود 

( أف معرفة  2010أكد ) فوزي وربحي ، و  .(2)"المتعمـ بطبيعة أخطائو واقتراح طرؽ تصحيحية لذلؾ

                                                           
(1)

 األسبسةٞت اىَٖةبساث بؼةط تؼيةٌ فةٜ ٗتأثٞشَٕةب اىَة٘قفٜ اىحةشج ىةزٗٛ ٗاىتةذسٝبٜ األٍةشٛ ؛األسةي٘ببُ اىذاغستبّٜ ٍحَذ ػذّبُ ببُ  

 .   141ظ ، 2005 ، بغذاد جبٍؼت ، اىشٝبظٞت اىتشبٞت ميٞت ، دمت٘سآ أغشٗحت ، اىفْٜ اىجَْبستل فٜ بٖب ٗاالحتفبظ اىت٘اصُ بؼبسظت
(2)

  Schimidt . A. Richard and craig wrisberg . Opcit , P.282 .  
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استجاباتو مف المبادئ الميمة لحدوث التعمـ اذ يتطمب بعد االنتياء مف أي نشاط المتعمـ بنتائج 
وىذا  .(1)"وجود تغذية راجعة تخبر المتعمـ بنتائج نشاطاتو إلثارة دافعيتو وتحفيزه عمى مواصمة التعمـ

 (" باف استخداـ األسموب المتغير يعد ذا فعالية ودافعية عالية في1998 ،ما أكده )عامر رشيد 
التعمـ، ويعد األفضؿ واألحسف لما يحققو ىذا األسموب مف أيجاد برامج وقوانيف حركية ينتفع منيا 
الرياضي وتساعده عمى أداء تمؾ الميارة تحت ظروؼ المباراة إذ يستوجب أف يتـ األداء مف أماكف 

أذ كاف فعاال" إلى أف األسموب المتبع أال وىو أسموب الدمج المكثؼ  .(2)"وزوايا واتجاىات مختمفة
لماـ  وأتاح الفرصة لمطالب ليكوف عنصرا فاعال في العممية التعميمية عف طريؽ جعمو عمى عمـ وا 
بالواجبات التي سوؼ يؤدييا عند أداء الميمة التعميمية وبالتالي يكوف قادرا عمى توجيو عممياتو 

وكؿ ما  الميارات الحركية. العقمية التي تؤدي إلى تحقيؽ اليدؼ وبالتالي ينتج عنو تعمـ حقيقي في
( في المجموعة A-B-ABتـ ذكره انعكس إيجابا في تعمـ الميارات األساسية قيد البحث لمطالب )

التجريبية بسبب مالئمة المادة التعميمية مع ما يمتمكو مف سمات شخصية تتمثؿ في اختيار المواد 
عمى مواجية المواقؼ الجديدة وتقبميا التي تتسـ بالمواقؼ المتجددة غير التقميدية فضال عف قدرتو 

 عمى الفور .     

 دال توج( بأنو 39أظيرت النتائج في الجدوؿ ) فقدأما فيما يخص ميارة المكمة اليمينية لمرأس 
( F( وىي اقؿ مف )2.092( المحسوبة)Fفروؽ معنوية في ىذه الميارة أذا كانت )

لميارة ولما تمتاز ىذه الميارة مف حركة يعزو الباحث سبب ذلؾ إلى صعوبة ا( 2.44الجدولية)
مركبة ومدمجة بيا عدد مف الحركات ولذا القى الطالب صعوبة في األداء وعدـ تقبؿ الميارة وال 

)إذ "(  Murphyآذ يؤكد)ف حيث تمقى صعوبة في األداء، و ننسى أف اغمب أفراد العينة ىـ مبتدئ
عوبة العالية والمعقدة والمركبة وتحتاج إلى أف الميارة مف أكثر الميارات  أىمية وتتميز بالص

أما بالنسبة لممتعمميف الجدد فأنيـ يركزوف عمى الميارات .  (3)" التدريب المستمر لغرض إتقانيا(
ويعزو الباحث أيضا" أف  اليسارية ،المكمة اليمينية ،الدفاع(. االستعداد المكمةاألساسية ومنيا)وقفة 

ط رياضة المكمة اليمينية لمرأس ضمف حصة الكمية فقط مف األسباب ىي عدـ ممارسة نشا
 الميارات األساسية األنفة الذكر، األمر الذي أدى إلى ضعؼ الميوؿ إلى  الميارة أعاله ..

                                                           
(1)

 ، 2010 ، ٗاىت٘صٝةةغ ىيْطةةش صةةفبء داس:  ػَةةبُ ، 1غ.  واهممارسيية اهنظرييية  اهييتعوم تلنوهوجيييا ؛ ٍصةةطفٚ ٗسبحةةٜ فةةبٝض فةة٘صٛ  

 .  218ظ
 .50ظ،  1118،  بقاساه مصذراه ؛ سضٞذ ػبٍش  (2)

(3)  Murphy, C., and Ball, Tennis for the player – teachen and coach, W. B. sander Co. Philadelphia, 

1975, P. 2 .  
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 .االستنتاجات والتوصيات   -5
 االستنتاجات:  1 - 5

من خالل عرض النتائج وتحميمها ومناقشتها لالختبارات القبمية والبعدية لعينة 
 -البحث تمكن الباحث من التوصل لالستنتاجات اآلتية:

أن التمرينات المقترحة قد أثرت وبشكل معنوي في نتائج تعمم الميارات األساسية  ولعينة  .1
 وبنسب محدودة ث التجريبيةالبح
أن التمرينات المقترحة قدمت الحمول المناسبة لمتغمب عمى المراحل الصعبة في كل . 2

 من)وقفة االستعداد،المكمة اليسارية،المكمة اليمينية ،الدفاع (.
إن أسموب الدمج المكثف والمتضمن )المتسمسل والعشوائي( كان األفضل واألحسن وذلك . 3

ئج االيجابية التي حصمنا عمييا من خالل الوسائل اإلحصائية في تعمم بعض من خالل النتا
 . ولممجموعة التجريبية الميارات األساسية بالمالكمة

( A-B-ABالمقترحة بأسموب الدمج المكثف وفق أنماط الشخصية ) التمريناتأن .4
األساسية ، أثبت أىميتو وأثره الفاعل وحقق نتائج ايجابية في تعمم بعض الميارات 

 بالمالكمة وبشكل أفضل من األسموب المتبع في الكمية. 
ليم القابمية عمى  والضابطة ( في المجموعة التجريبية A-Bأن الطالب من نمط).5

وبشكل متساوي وفق المنياج التعميمي  بالمالكمةتعمم بعض الميارات األساسية 
 . ولكن االفضمية لممجموعة التجريبية المصمم
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 -:التوصيات 2 -5
 -:يلي بما الباحث يوصي استنتاجات من إليه التوصل تم ما ضوء في

. ضرورة إلمام المدرسين بالتمرينات الخاصة بالمالكمة التي يمتمكيا المتعممون لما ليا 1
 من أىمية في تحقيق نتائج أفضل لأللعاب الرياضية.

دخالو ضمن  المنالتمرينات المقترحة  .االستفادة من2 يج التعميمي المقرر  في كميات وا 
 ولمادة المالكمة. التربية الرياضية

 وتأىيميم(.وتدريبيم Aالنمط ) وي.ضرورة االستفادة من الطالب المتعممين الجيدين ذ3
 منيم في الوطنية لالستفادةإلى المؤسسات الرياضية واألندية والمنتخبات المحمية 

 البطوالت المحمية وعمى مستوى القطر.
.ضرورة التأكيد عمى قطاعية المنيج التعميمي المتبع في الكميات ،وزيادة عدد ساعات 4

لمحصول عمى جيل شبابي متكامل  العممية وذلكالمواد العممية الفردية أسوة بباقي المواد 
 عزوفيم عن الفعاليات ذات االحتكاك المباشر. الرياضية وليسمن الناحية 

فسية الشخصية لمطمبة وخاصة في األلعاب الفردية ذات .ضرورة اعتماد االختبارات الن5
العدوان والثقة بالنفس كمعيار الختيارىم وتمثيميم في منتخبات الكمية والجامعة والمنتخبات 

 واألندية المحمية الوطنية.

.ضرورة إجراء بحوث ودراسات مشابية باستخدام تمرينات مقترحة في مختمف الفعاليات 6
 األخرى سواء كانت فردية ام فرقية لمعرفة فائدتيا في عممية التعميم .واأللعاب الرياضية 

. أجراء دراسات وبحوث أخرى في تعمم الميارات وبأساليب تعميمية مختمفة ومقارنتيا مع 7
 أسموب التعمم موضوعة البحث في باقي األلعاب الفرقية والفردية.

 . لالستفادة منيا لتربية الرياضية في القطركميات وأقسام اعمى  ىذه الدراسة نتائج تعميممكن م.8

.التأكيد عمى استخدام )التمرين المتسمسل والعشوائي(بأسموب الدمج المكثف لمحصول عمى تعمم 9
 أفضل
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 -:المصادر العربية واألجنبية
 القرآن الكريم 
  أثير محمد صبري؛ بعض المتغيرات الفسيولوجية واألنثروبومترية لمعضمة الييكمية وعالقتيما

بتدريب الفرد القصوى الثابتة .والمتحركة، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كمية التربية 
 .1991الرياضية، 

  اإلسكندرية، منشأة المعارف،  الرياضي وتطبيقاتو أسس وقواعد التدريباحمد ألبساطي؛ (
1998.) 

 اإلسكندرية، دار 1ط (التطبيقات –س الرياضي )المفاىيم مبادئ عمم النفن فوزي؛احمد أمي( :
 .(2003،الفكر العربي

  القاىرة، دار دراسات في التعمم الحركي في التربية الرياضية احمد خاطر وآخرون؛(
 (.1978المعارف، 

 إسكندرية ، دار المعارف لمطباعة والنشر  1:ط أصول عمم النفسزت راجح؛ احمد ع(
1987.) 

 (.1989)القاىرة،دارالمعارف،2:طأصول عمم النفسعزت راجح؛  أحمد 
  ، احمد محمد النابمسي ؛ مقياس النمط السموكي )أ( )مجمة الثقافة النفسية ، العدد السابع

 (.1991بية ، المجمد الثاني ، بيروت ، دار النيضة العر 
  احمد محمد عبد الخالق ؛( نمط السموكAوعالقتو بالقمق )  مجمة الثقافة النفسية ، المجمد( :

 (.2000العاشر، العدد األول ، بيروت ، 
  احمد مصطفى حسن العتيق ؛ تأثير الضغوط البيئية المختمفة عمى احتمالية نمو اشكال

 (.2001، 2طفولة والتنمية، العددلدى األطفال،) مجمة ال (Aمتباينة لسموك نمط )
 الفكر  دار ،القاىرة:)4طالتطبيقات(،–الرياضة)المفاىيم عمم النفس راتب؛ كامل أسامة

       (.2007العربي،
  2005، 3،طتعمم وتدريب المالكمةإسماعيل حامد وآخرون ؛. 
 التركيز تأثير تمارين بأسموبي التنافس الذاتي والجماعي لذوي المسح _ أالء زىير مصطفى؛ 

كمية التربية  ،دكتوراهأطروحة ) بكرة اليد، واالحتفاظ والميارىالمعرفي  االدراكي في التعمم
 .(2008جامعة بغداد، الرياضية،
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  (.2007الرابع :) التربية العددالجامعة المستنصرية؛ مجمة كمية 
 ي وتأثيرىما في بان عدنان محمد الداغستاني ؛األسموبان األمري والتدريبي لذوي الحرج الموقف

الفني ،  كالجمنا ستتعمم بعض الميارات األساسية بعارضة التوازن واالحتفاظ بيا في 
 .(2007 أطروحة دكتوراه ، كمية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ،)
  جامعة طرق تدريس في مجال التربية الرياضيةبسطويسي احمد وعباس احمد السامرائي؛ (

 (.1984الموصل، 
  االدراكية لذوي المجازفة  ءما ورايم محسن ؛ تأثير التعميم وفق ستتراجية المعرفة بسمة نع

 ،دكتوراه أطروحة)الطائرة بعض الميارات االساسية بالكرة  واحتفاظمقابل الحذر في تعمم 
 .(2010 بغداد الرياضية جامعةكمية التربية 

  محمد أمين المفتي(  ترجمة: )تقويم تعمم الطالب الجامعي والتكوينيبموم بنيامين وآخرون؛
 (.1933)دار ماكجوىيل لمنشر، 

   تحسين حسني ؛ تأثير المنيج التعميمي المتبع بأسموبي التمرين المتسمسل المتغير وفق
كفاءة أداء الطالب في التعمم واالحتفاظ لبعض ميارات التنس ، )رسالة ماجستير، كمية 

  (2004،التربية الرياضية، جامعة بغداد
  كمية التربية )صالح وآخرون؛ التدريب الثابت والمتنوع في التيديف بكرة القدم، جمال

 .(1988الرياضية جامعة بغداد، بحث منشور، المؤتمر العممي الرابع، 
 األديمي ؛ النمط السموكي )أ( والذبحة الصدرية ،)المجمة النفسية ،  جميل عبد عبدالقادر

 ( .1998اليمن ، تعز ، 
 تأثير تمرينات خاصة في تطوير دقة تنفيذ الركمة الحرة بكرة القدم ؛  حارث غفوري جاسم

 .2008( سنة )رسالة ماجستير،جامعة ديالى ،كمية التربية الرياضية(15بعمر )
  اإلسكندرية،دار وفاء الدنيا 1،طالتمرينات البدنيةحمدي أحمد السيد وأحمد عبد العزيز؛(

 .(2012 ،لمطباعة والنشر
   (.1978)القاىرة، دار الفكر العربي،  سس العممية في تدريب كرة القدماألحنفي مختار؛ 
  حوراء حيدر محمد الجابري ؛ الشخصية الشكوكة وعالقتيا بالنمطين )أ و ب(، :)رسالة

 (.2007،ماجستير، كمية اآلداب ، جامعة بغداد
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 حوران  سوريا ،دمشق ،دار العراب والنور (.ب ط التعمم الحركيخميل ابراىيم الحديثي ؛
 (.2013لمدراسات والنشر والترجمة،

  دار الفكر ،  ، القاىرة ) : االجتماع الرياضيخير الدين عمي عويس  و عصام الياللي ؛
1997.) 

  رافد عمي داود؛ تأثيرا لتمرين المتغير في تطوير ميارة التيديف بالقفز لكرة السمة:)رسالة
  ( .2004ماجستير، كمية التربية الرياضية ،جامعة بابل ،

 مطبعة رشيد 1،طأساليب التعميم في التربية البدنيةرشيد عبد العزيز وخالد بن ناصر؛(
 .(2005،الحمد،خالد السبر،الرياض

  مجمة الثقافة النفسية ، لبنان ، دار  العالج النفسي لمذبحة القمبيةروزماي شاىين ؛( ،
 ( .1996النيضة ، 

 ( ريزان عمي إبراىيم، :انماط الشخصيةA-B ) وعالقتيا بالميول العصابية والقدرة عمى اتخاذ
 ( .2004القرار، اطروحة دكتوراه )غير منشورة(، كمية تربية ابن الييثم، جامعة بغداد)

  ، عمان ، مكتبة دار 1،ط مبادئ القياس والتقويم في التربيةزكريا محمد الظاىر وآخرون (:
 (.1999الثقافة ، 

  (.1999) الموصل، دار الكتب لمطباعة والنشر،  2، طكرة القدمزىير قاسم )وآخرون(؛ 
 الناشر دار الكتاب الجامعي ، االمارات)، 1،طاساسيات القياس والتقويم التربويزيد اليويدي ؛

 . (م2004،
 (2005األمارات العربية،العين )،2،طأساسيات القياس والتقويم التربويزيد اليويدي ؛. 
  (. 1987الموصل، دار الكتب لمطباعة والنشر،  ) 2،جكرة القدمسامي الصفار )وآخرون(؛ 
 ( 2005: )مكتبة شجرة الدر ، المنصورة ، المدخل الى المالكمة الحديثةسامي محب ؛ 
  ( . 1974، )دار المعارف ، مصر ،المرجع في عمم النفسسعد جالل؛ 
  اإلسكندرية ، مطابع رويال   عمم المال كموالسعيد عمي الندا و محمد كيالني ؛ ( ، ،

1970.) 
 (شيماء حسن إسماعيل ؛نسبة مساىمة نمطي الشخصيةA-B في أنجاز دوري النخبة بكرة )

 (  .2008اليد )جامعة بغداد ،كمية التربية الرياضية لمبنات،
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 باستخدامتأثير برامج مقترحة بدمج الجزء التعميمي بالتطبيقي  صفاء ذنون أسماعيل االمام؛ 
بعض االىداف التعميمية لدرس التربية الرياضية أنماط التعمم بالنموذج في تحقيق 

 (.2001 ،غير منشورة ،كمية التربية الرياضية،جامعة الموصل دكتوراهأطروحة )،
  (.  1999، ) القاىرة ، دار الفكر العربي ،  الميكانيكية الحيويةطمحة حسام الدين ؛ 
  ، (2003اد ، جامعة بغد)ظافر ىاشم . محاضرات لطمبة كمية التربية الرياضية. 
  ظافر ىاشم ؛األسموب التدريسي المتداخل وتأثيره بالتعمم والتطور من خالل الخيارات

التنظيمية المكانية لبيئة تعميم التنس ، )أطروحة دكتوراه ، كمية التربية الرياضية، جامعة 
 . 2002بغـداد( ، 

  (  .2005: ) القاىرة ، تعميم وتدريب المالكمةعاطف مغاري شعالن؛ 
 بغداد، دار الشؤون البحث العممي واستخدام مصادر المعمومات امر إبراىيم قنديمجي؛ع( :

 (.1993الثقافية العامة، 
  عامر رشيد سبع ؛ التعمم المياري باستخدام طريقة التدريب المتجمع والمتوزع تحت نظم

بغداد ،  أطروحة دكتوراه ، كمية التربية الرياضية ، جامعة)تدريبية وظروف جيد مختمفة ، 
1998) . 

  . جامعة الموصل ، دار )،  2، ط طرق التدريس في التربية الرياضيةعباس احمد صالح
 . (2000الكتب لمطباعة والنشر ، 

 : (.1979مطبعة دار الفكر العربي ، القاىرة ،  )، المالكمة لمناشئينعبد الحميد أحمد 
  (  .1990ر ، : ) القاىرة ، دار النش5، طالمالكمةعبد الحميد احمد ؛ 
  عبد الحميد بن عبداهلل االمير ؛فاعمية نظرية أتساق المحتوى في الدقة خالل مراحل تعمم

بحث منشور )االرسال في كرة الطائرة بين تالميذ الصف الرابع والصف السادس االبتدائيين،
 (. 2004 ، خاص األردن،مؤتمر التربية الرياضية ،مجمة الدراسات ،عدد 

 بيروت ، دار الراتب الجامعية ،  فن اإلرشاد والعالج النفسييساوي؛ عبد الرحمن الع( :
1999. ) 

  عمان ، دار الفكر لمطباعة  1،طمبادئ عمم النفسعبد الرحمن عدس ونايفة قطامي؛(
 ( .2000والنشر والتوزيع ،
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 دار أسامة لمنشر ،عمان 1،ط سيكولوجية التعمم والتعميمعبد الرحمن محمد العيسوي ؛(
 .  2006ن( ،االرد

 الرياض، دار روائع الفكر لمنشر )، التطور الحركي لمطفلعبد الكريم المصطفى؛  عبد العزيز
 . (1996والتوزيع، 

  ( .1996: ) اإلسكندرية، منشأ المعارف ، المرجع في المالكمةعبد الفتاح فتحي خضر؛ 
  رة ،دار الكتب ،)القاى طرق تدريس التربية الرياضية والتعمم الحركيعبد الفتاح لطفي؛

 .(  1992الجامعية ،
  مناىج البحث العممي في التربية الرياضية والعموم اإلسالميةعبد اهلل الكندري ومحمد احمد ؛ 

 (.1999: ) الكويت ، مطبعة الفالح ، 2، ط
  مدخل إلى مناىج البحث العممي في التربية عبد اهلل عبد الرحمن ومحمد احمد عبد الدايم؛

 (  .1996)الكويت، مكتب الفالح لمنشر والتوزيع، 2: ط يةوالعموم اإلنسان
  الموصل ، مطابع التعميم العالي والبحث العممي ، 3ط : التعمم الحركيعبد عمي نصيف ؛ (

 ،1987   . ) 
  (2000،، )دار الكتاب الحديث، الكويتضغوط الحياة وأساليب مواجيتياعسكر ؛ عمي . 
  (.1994) القاىرة، دار المعارف،  تطبيقات-نظرياتالتدريب الرياضي عصام عبد الخالق؛ 
  عصام نجدت قاسم ؛التدريس بأسموب التضمين وتداخمو مع أسموبي التمرين العشوائي

والمتسمسل وأثره في تعمم الطالب بعض ميارات كرة السمة واالحتفاظ بيا)رسالة 
 (.2004،ماجستير،جامعة بغداد ،كمية التربية الرياضية 

 (.1982) القاىرة،دار المعارف، 6، طالتمرينات لمبناتاب؛ عطيات محمد خط 
  ( .2002، )القاىرة ، دار الكتاب الحديث ، ضغوط الحياة وأساليب مواجيتياعمي عسكر ؛ 
 تدريبية( باألسموب األتقاني في تطوير  –أثر منظومة )تعميمية عمي عطشان المشرفاوي ؛

لقادسية ،كمية التربية الرياضية ،اطروحة جامعة ا)،( سنة14-13األداء بالمالكمة ألعمار)
 . (2009دكتوراة،

 عمي محمد عمار (؛أنماط الشخصيةA-B وعالقتيا بالقدرة القيادية لدى مديري)
 .(2010،كمية التربية األساسية، الجامعة المستنصرية)المدارس.
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 التوزيع المسيرة لمنشر و  ،ب ط)دار التعمم الذاتي بالحقائب التعميمية غباين؛ محمود عمر
 . ( 2001 ،عمان ،االردن والطباعة،

  دار دنيا الطباعة )مصر1:ططرق تدريس التمريناتفتحي أحمد ابراىيم السيد؛، 
 ( . 2012والنشر،

  فراس عبد المنعم ؛الضغوط النفسية وعالقتيا باألداء الميارى لممالكمين المتقدمين رسالة
 .( 2008جامعة ديالى ،كمية التربية الرياضية،) ،ماجستير

 دار الفنية  المجمل في عمم النفس والشخصية واألمراض النفسيةفرج عبد القادر طو ؛( :
 (  .1987لمتوزيع ، القاىرة ، 

  عمان : دار )،  1. ط تكنولوجيا التعمم  النظرية والممارسةفوزي فايز وربحي مصطفى ؛
  .(2010صفاء لمنشر والتوزيع ، 

 عمم في االكتساب وتطور مستوى األداء في الميارات قاسم لزام صبر؛ اثر بعض طرائق الت
 .  (1997أطروحة دكتوراه، )المغمقة والمفتوحة، 

  الشخصية ؛)أطروحة دكتوراه، كمية  بأبعادقاسم حسين صالح ؛ التفكير االضطيادي وعالقتو
 اآلداب، جامعة بغداد(.

 
دار الفكر العربي، )، نيةالعممية والعممية لمتمرينات والتمرينات الفليمى زىران؛ األسس   

 .(1997القاىرة، 
    سيد الطواب وآخرون()الرياض ، دار   ترجمة ، مدخل عمم النفسليندال دافيد يوف؛( :

 (.   1983المريخ لمنشر، 
 . ،(.1987الكويت، دار القمم،  )،التعمم الحركي والتدريب الرياضيمحمد عثمان    
 

ارية الخاصة في تعميم المكمات المستقيمة المضادة التمارين المي تأثير ؛الحسينمجيد عبد   
االشبال بالمالكمة،)جامعة بغداد ،كمية التربية الرياضية ،رسالة  التانز وعالقتيا بنتيجة 

 (.2009ماجستير،
   ، بغداد ،االتحاد )محمد جسام عرب ،موسى جواد :كراس دورة الحكام والمدربين التأىيمية

 . (م2004العراقي لممالكمة ،
 

)النجف 1،ط المالكمة الحديثة األسس الفنية والخططيةمحمد جسام عرب وأخرون ؛   
 (.2011االشرف،دار لمضياء لمطباعة،
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،  2ط : أصول التربية التاريخية واالجتماعية والفنية والفمسفيةمحمد حسن العمايرة؛    

 .  (2000عمان : دار الميسرة لمنشر والتوزيع والطباعة ، )
 

القاىرة ،دار الفكر العربي )، عمم نفس التدريب والمنافسة الرياضيةمحمد حسن عالوي ؛   
 . (م2002،
 القياس والتقويم في التربية الرياضية وعمممحمد حسن عالوي ومحمد نصر الدين رضوان ؛ 

 (.  2000: ) القاىرة، دار الفكر العربي، النفس الرياضي
 

 ) القاىرة، (:تطبيقات–النفسي في كرة اليد)نظرياتداد األعمحمد حسن عالوي)وآخرون(؛   
 (  2003مطبعة آمون،

 
:) دار الفكر العربي ، القاىرة  نفس التدريب والمنافسة الرياضية عمم ؛عالويمحمد حسن   

 ،2002. ) 
 

: )جامعة التطبيق الميداني لنظريات وطرائق التدريب الرياضيمحمد رضا إبراىيم ؛   
 . (2008لرياضية،بغداد،كمية التربية ا

 
،)دار الفكر 2،ج2ط: القياس والتقويم في التربية الرياضية والبدنيةمحمد صبحي حسنين ؛  

 ( .1995العربي،مصر ،
   دار الفكر العربي  1ط: مدخل تطبيقي–وظائف أعضاء التدريب محمد عمي القط ؛(

 .1999،القاىرة(
 

دار )،  جمعية في الحياة النفسيةسيكولوجية الفروق الفردية والمحمد عودة الريماوي ؛   
 . (1994الشروق لمنشر والتوزيع، لبنان، 

 ( .1983: )القاىرة، عالم الكتب، أصول مناىجو-البحث التربويمحمد لبيب ومحمد منير؛ 
 

عمان : دار المسيرة )،  1ط : نظرية وممارسة –التصميم التعميمي محمد محمود الحيمة؛   
 .  (1999لمنشر والتوزيع والطباعة ، 

 
   ، اإلحصاء الوصفي في عموم التربية البدنية والرياضةمحمد نصر الدين رضوان ،   

 .(2002القاىرة : دار الفكر العربي ، )
 

:)مركز مقدمة في عمم نفس الرياضةمحمود عبد الفتاح عنان ومصطفى حسين باىي؛  
 (.2001الكتاب لمنشر، 
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: )دار البازوري، العممية لمنشر والتوزيع  1ط : المدخل الى عمم النفسمروان أبو حويج ؛   

 ،2002.) 
 اإلحصاء التطبيقي في مجال البحوث التربوية والنفسية واالجتماعية ، مصطفى باىي

 .(1999القاىرة : مركز الكتاب لمنشر ) : والرياضة
  القاىرة، مركز الكتاب المعامالت العممية بين النظرية والتطبيقمصطفى حسين باىي؛( :

 (.1999ر، لمنش
 

: )بغداد، دار الحكمة لمطباعة والنشر، التقويم والقياسمصطفى محمود اإلمام وآخرون؛   
1990.) 

 
،ب  المدخل في الحركات االساسية لجمباز الرجالمعيوف ذنون حنتوش وعامر سعودي ؛  

 .(1988 ،ط ،)دار الكتب لمطباعة والنشر،جامعة الموصل
 

القاىرة، دار ) : قيادة( -تطبيق -لرياضي الحديث )تخطيطالتدريب امفتي إبراىيم حماد :    
 . (1998، 1الفكر العربي، ط

 
والخططي لمناشئين  الميارىموسى جواد ؛ تأثير برمجة الميارات وتعميميا في آلية األداء   

 .   (2005بالمالكمة ،) أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد، كمية التربية الرياضية ، 
  ر منيج تعميمي مقترح لمكمة المستقيمة والدفاع عنيا لممبتدئين بالمالكمة موسى جواد ؛ تأثي

 (   2000: )رسالة ماجستير ، كمية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ،
 

االعتماد عمى المجال ودافع االنجاز  –ميسر خميل سميمان الحباشنة؛ فاعمية االستقالل  
ل الثانوي العممي في مادة الرياضيات ، الدراسي وأسموب التدريس في تحصيل طمبة األو 

 .  ( 2001أطروحة دكتوراه ، كمية التربية ، الجامعة المستنصرية ، )
 . دار الفكر لمطباعة والنشر ،)4ط :التعمم والتعميم الصفينادر فيمي الزيود وآخرون ؛

 .(1999والتوزيع، 
 (2008،ة ،العراق ،النجف)دار الضياء لمطباع1ط:أساسيات في التعمم الحركيناىده عبد زيد؛                                                                                                                                                            
 مية : )جامعة ديالى،كعمم الحركة التطور والتعمم الحركي حقائق ومفاىيمنبيل محمود شاكر؛

 ( .2005التربية االساسية،مطبعة جامعة ديالى ،
 

جامعة البصرة ، مطابع )،  2ط : التعمم الحركينجاح ميدي شمش وأكرم محمد صبحي ؛  
 . (2000وزارة التعميم العالي والبحث العممي ،
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    الموصل ، دار الكتب لمطباعة  ، 2ط : عمم النفس الرياضينزار الطالب وكامل لويس ؛(
 .  (2000 والنشر ،

 
 (. 1993) بغداد ، دار الحكمة ، عمم النفس الرياضينزار طالب وكامل لويس ؛   
 

( لذوي قدرات واالدراك فوق A-Bنغم ىادي حسين الخفاجي؛ نمطا الشخصية )  
 (.  2004،، جامعة المستنصريةاآلدابرسالة ماجستير غير منشورة، كمية )الحسي،

  أساليب جدولة الممارسة في التحصيل المعرفي نوفل فاضل رشيد ؛أثر أاستخدام بعض
 .(2004أطروحة دكتوراه،جامعة الموصل ،)بكرة القدم ، والميارىوالبدني 

 (1990مطابع التعميم العالي، )، بغداد: عبد عمي نصيف: ترجمة، اصول التدريب ؛ىاره . 
  (1975)بغداد ،مطبعة أوفيست، عبد عمي نصيف: ترجمة، أصول التدريب الرياضي ؛ىاره 
   ىدى إبراىيم رزوقي؛ تأثير أسموب التمرين المتجمع والمتوزع في تعمم بعض الميارات

 .(2000أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كمية التربية الرياضية، )، كستالجمنااألساسية في 
 

 (. 2001عمان ، دار وائل لمنشر ، ) : التعمم وجدولة التدريبوجيو محجوب ؛   
 

: )بغداد، مكتبة العادل لمطباعة، البحث العمميد بدري حسين ؛وجيو محجوب واحم  
2002. ) 
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 .(2000بغداد،
 

 .(1987،،)مطبعة التعميم العالي،بغداد التطور الحركيوجيو محجوب؛  
 عمان، دار الفكر لمطباعة والنشر ) ،1ط :التعمم والتعميم والبرامج الحركية وجيو محجوب؛
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  مطبعة جامعة ) :1،جالمبادئ التعميمية في المالكمة ؛وديع ياسين التكريتي وأخرون
 .(1983،الموصل

 
االدوات المساعدة في تعمم بعض  باستخداموسن حنون الساعدي ؛أثر التمرين المتنوع   

الميارات اليجومية بكرة السمة )رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة بغداد ،كمية التربية 
 .(1998 ،الرياضية

 از، مجمة محمد صالح؛ تأثير التمارين العضمية الخاصة عمى مستوى األداء في الجمب ىيحي
المجمد السادس، العدد األول، جامعة )دراسات وبحوث في التربية الرياضية، 

 .(1982حموان،
   جامعة الزقاقين  )، 2ط : أسس نظرية وتطبيقات عممية المالكمة ؛يحيى إسماعيل الحاوي

 ،1999 )  . 
 

بغداد ،  مكتب الصخرة لمطباعة ،)،  التعمم الحركي بين المبدء أو التطبيقيعرب خيون ؛  
2002)   . 

  (2010)بغداد،دار الكتب والوثائق،2ط:التعمم الحركي بين المبدأ والتطبيقيعرب خيون ؛  
  يوسف حمو صالح مصطفى ؛ خصائص سموك النمطA  لدى تدريسيي جامعة صالح الدين

 ( . 9، )مجمة زانكو ، العدد 
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 (1يهحك)
 أمساء اخلرباء انذٌٍ أجزٌد يعهى ادلماتالخ انشخصٍح

 انذرجح

 انعهًٍح 

 انعًم يكاٌ االخرصاص االطى

 تغذاد جايعح/ انزٌاضٍح انرتتٍح كهٍح انزٌاضً انُفض عهى  انطانة َشار د. أ

 تغذاد جايعح/ انزٌاضٍح انرتتٍح كهٍح ادلالكًح/ انزٌاضً انُفض عهى عزب جظاو زلًذ د. أ

 دٌاىل جايعح/انزٌاضٍح انرتتٍح كهٍح لذو كزج/ولٍاص اخرثار جىاد كاظى َاظى د. أ

 دٌاىل جايعح/انزٌاضٍح انرتتٍح كهٍح ولٍاص اخرثار َاصز انزمحٍ عثذ د.أ

 تغذاد جايعح/ انزٌاضٍح انرتتٍح كهٍح يالكًح/ حزكً ذعهى جالل كًال د.أ

 تغذاد جايعح/ انزٌاضٍح انرتتٍح حكهٍ يالكًح/ حزكً ذعهى كاظى جىاد يىطى د.  و. ا

 دٌاىل جايعح/ األطاطٍح انرتتٍح كهٍح ٌذ كزج/  ذذرٌة رشٍذ محٍذ أٌاد د. و.  أ

 دٌاىل جايعح/ األطاطٍح انرتتٍح كهٍح  ذذرٌض طزائك كًثش محٍذ ياجذج د.  و.أ

 دٌاىل جايعح/انزٌاضٍح انرتتٍح كهٍح ذذرٌة فظهجح جاتز فاضم عثاص  د.و.أ
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 (2يهحك)

أمساء انظادج اخلرباء انذٌٍ أطهًىا يف حتذٌذ فمزاخ يمٍاص أمناط 
 انشخصٍح

 انذرجح

 انعهًٍح

 

 االطى

 

 االخرصاص

 

 يكاٌ انعًم

 يذٌزٌح انزٌاضح اجلايعٍح/ جايعح تغذاد عهى انُفض انزٌاضً زلًذ جظاو عزب أ . د

 أ . د
ٌاطني عهىاٌ 

 انرًًًٍ
 نرتتٍح انزٌاضٍح /جايعح تاتمكهٍح ا عهى انُفض انرتتىي انزٌاضً

 كهٍح انرتتٍح انزٌاضٍح نهثُاخ/ ج/ تغذاد عهى انُفض انزٌاضً خانذج إتزاهٍى أمحذ أ . د

 كهٍح انرتتٍح انزٌاضٍح/ جايعح ادلىصم عهى انُفض انزٌاضً عكهح طهًٍاٌ أحلىري أ . د

 كهٍح ذزتٍح/ جايعح ادلظرُصزٌح عهى انُفض انعاو غاسي صاحل أ . د

 كهٍح انرتتٍح  انزٌاضٍح/ جايعح دٌاىل عهى انُفض انزٌاضً امحذ ريضاٌ  و .دأ.

 كهٍح انرتتٍح انزٌاضٍح / جايعح تاتم عهى انُفض انزٌاضً حٍذر عثذ انزضا أ.و .د

 كهٍح انرتتٍح / جايعح ادلظرُصزٌح عهى انُفض االجرًاعً َثٍم عثذ انغفىر أ.و .د

 كهٍح انرتتٍح انزٌاضٍح /جايعح دٌاىل انزٌاضً عهى انُفض أالء سهري يصطفى أ.و .د

 كهٍح انرتتٍح انزٌاضٍح /اجلايعح دٌاىل عهى انُفض انزٌاضً يها صربي حظٍ أ.و .د

 كهٍح انرتتٍح انزٌاضٍح/ جايعح دٌاىل عهى انُفض انزٌاضً كايم عثىد حظني و .د

 ايعح دٌاىلكهٍح انرتتٍح انزٌاضٍح/ ج عهى انُفض انزٌاضً طهى عثاص عثىد و .د
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 (3)يهحك

  األطاطٍح ادلهاراخ ذمٍٍى يف أطهًىا انذٌٍ اخلرباء أمساء

 خ
انهمة 
 انعهًً

 يكاٌ انعًم االطى

 يذٌزٌح انزٌاضح اجلايعٍح / رئاطح جايعح تغذاد زلًذ جظاو عزب أ . د 1

 نزٌاضٍح / جايعح تغذادكهٍح انرتتٍح ا كًال جالل أ . د 2

 كهٍح انرتتٍح انزٌاضٍح / جايعح تغذاد يىطى جىا د أ . و. د 3

 كهٍح انرتتٍح انزٌاضٍح / جايعح دٌاىل عثاص فاضم اخلشاعً أ.و.د 4

 رئٍض جلُح احلكاو انذونٍني يف انعزاق جناح عثذ اذلادي انظٍذ 5

 (4) يهحك                                     

 حتذٌذ يف أطهًىا انذٌٍ واخلرباء ادلخرصني األطاذذج ءأمسا
  انثحث يف ادلظرخذيح ادلرغرياخ

 انذرجح

 انعهًٍح

 يكاٌ انعًم االخرصاص االطى

 يذٌزٌح انزٌاضح اجلايعٍح /جايعح تغذاد عهى انُفض انزٌاضً/ادلالكًح زلًذ جظاو عزب أ. د

 انزٌاضٍح/جايعح دٌاىلكهٍح انرتتٍح  لٍاص واخرثاراخ عثذ انزمحٍ َاصز أ. د

 كهٍح انرتتٍح انزٌاضٍح/ جايعح تغذاد ذعهى حزكً /يالكًح كًال جالل أ.د

 كهٍح انرتتٍح انزٌاضٍح/جايعح دٌاىل فظهجه / يالكًح عثاص فاضم اخلشاعً أ.و .د

 كهٍح انرتتٍح انزٌاضٍح/ جايعح تغذاد ذعهى حزكً /يالكًح يىطى جىاد كاظى ا. و . د
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 (5يهحك)

 ادلمرتحح انرًزٌُاخ يٍ رلًىعح عهٍهى عزض مت انرً اخلرباء ءأمسا
 يكاٌ انعًم االطى انهمة انعهًً خ

 يذٌزٌح انزٌاضح اجلايعٍح / رئاطح جايعح تغذاد زلًذ جظاو عزب أ . د 1

 كهٍح انرتتٍح انزٌاضٍح / جايعح تغذاد كًال جالل أ . د 2

 / جايعح تغذادكهٍح انرتتٍح انزٌاضٍح  يىطى جىا د أ . و. د 3

 كهٍح انرتتٍح انزٌاضٍح / جايعح دٌاىل عثاص فاضم اخلشاعً أ.و.د 4

 كهٍح انرتتٍح انزٌاضٍح /جايعح صالح انذٌٍ دٌار يغذٌذ أمحذ أ.و.د 5

 كهٍح انرتتٍح انزٌاضٍح /جايعح انمادطٍح عهً عطشاٌ ادلشزفاوي و .د 6

 /جايعح تغذادكهٍح انرتتٍح انزٌاضٍح  عثذ جهٍم جثار َاصز و.د 7

 كهٍح انرتتٍح األطاطٍح /جايعح دٌاىل أمحذ شاكز زلًىد و .و 8

 كهٍح انرتتٍح انزٌاضٍح /جايعح تغذاد إٌالف رتٍع عثاص و.و 9

 رئٍض جلُح احلكاو يف انعزاق جناح عثذ اذلادي انظٍذ 11
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 (6يهحك)
 فش٠ك اٌؼًّ اٌّغبػذ

 ِىبْ اٌؼًّ االعُ اٌٍمت اٌؼٍّٟ د

 و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ/ خبِؼخ د٠بٌٝ زغبَ ِسّذ ١٘ذاْ ِغبػذ ِذسط 1

 و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ/ خبِؼخ د٠بٌٝ زبرُ شٛوذ ِذسط ِغبػذ 2

 و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ/ خبِؼخ د٠بٌٝ ػثّبْ ِسّٛد شسبرح ِذسط ِغبػذ 3

 و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ/ خبِؼخ د٠بٌٝ ػّش عؼذ أزّذ ِذسط ِغبػذ 4

 و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ/ خبِؼخ د٠بٌٝ لظٟ زبرُ خٍف بػذِذسط ِغ 5

 و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ/ خبِؼخ د٠بٌٝ ٔجشاط ػٍٟ ٌط١ف ِذسط ِغبػذ 6

 و١ٍخ اٌزشث١خ اٌش٠بض١خ/ خبِؼخ د٠بٌٝ ِثٕٝ أ٠بد لذٚسٞ ِذسة اٌؼبة 7
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 (7) يهحك

 تادلالكًح األطاطٍح ادلهاراخ حتذٌذ اطرثاَح اطرًارج
 ذ الفاضل .................................... المحترماألستا

 تحية طيبة ... 

عدأأ متأأير تمتيت تأأأسموي أأدمجمالأأثي مالي رأأ ميررر م الباحررث د ررثاث بحوررم الم سرر م بررر 
 نظرررال لمررا مفأأأممتيأأأشمالة فأأ عمفأأعمتادأأامواأأألماليةأأأتاسماة أ أأ عموألي  يأأع م م

ضرررمم بدبررثاا كراحمررم حرر ل تحثيررث   ررم تتمتعرر ن بررم مررن كبرررة  مفايررة  رميررة لررذا نر رر  تف
المهارات األساسية . شرامرين تعرا نمم معنرا كثمرة لتطر ير البحرث العرمرم ارم الم رال 

 الرياضم  لعبة المالممة بشمل كاص.

مالحظررةم مررن المممررن دبررثاا  يررة مالحظررة ضررر رية لررم يرررث ذمر ررا اررم ا سررتمارة مرر  
 ...ا متنانالشمر   

 اسم الكبيرم

 الرقب العرممم

 ا كتصاصم

   اٌجبزث    ممان العملم                                            

 ػجذ اٌشصاق فشاط ػجذ إٌّؼُالتاريخ م                                          

 2102                                                  الت قي م    
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 تادلالكًح األطاطٍح ادلهاراخ                                

 األهًٍح انُظثٍح ادلهاراخ األطاطٍح خ

1 2 3 4 5 

      ولفح االطرعذاد 1

      انذفاع 2

      انهكًاخ 3

      انمثضح 4

      انهكى ادلضاد 5
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 (8يهحك)                                   

 اطرثاَح حتذٌذ صالحٍح انرًزٌُاخ ادلعذج يٍ لثم انثاحث
ما توأتعا تيأتةم                             

 المحترم  ---------------------األستاذ الفاضل              

 تحية طيبة......

زاق( بدتمرررام متطربرررات  طر حرررة الرررثمت را  يرررر م الباحرررث  ارررراس  برررث المرررنعم  برررث الرررر   
 اررق  نمرراط الشكصررية اررم  ررر  الم سرر مة ب ترر وير تمرينررات ب سررر ب الررثم  الممورر  

تعرررم بعررم المهررارات األساسررية بالمالممررة( ا نظررران لمررا تتمتعرر ن بررم مررن كبرررة  مفايررة 
 رميررررة حرررررص الباحررررث  ررررر   رررررم م م  ررررة مررررن التمرينررررات المصررررممة مررررن قبرررررم 

بثاا  راحمم  ا  طاا األ مية النسبية  مرا تر نرم  المراقة م   ا ستبانة  ر  حضراتمم  ا 
لمتمورررة ام  ينررة البحررث   حررمناسرربان   تعررثيل  ر تمرررين مررن التمرينررات المراقررة  التررم تال

بطررالب المرحرررة الوانيررة اررم مريررة التربيررة الرياضررية / امعررة ثيررال   اكتيررار الم م  ررة 
 نة من التمرينات المهارية.المالحمة  األ ثر  المناسبة لرعي

ارم مصررحة  بمناسربا ن تصر من المممن  ضراام    ذمرر  ر مالحظرة    ر ر تر نرم 
 المالممة بشمل  ام  األطر حة بشمل كاص .

 ا متنانشامرين تعا نمم معنا م  
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 فشاط ػجذ إٌّؼُ ػجذ اٌشصاق                                                     

                                                                                    2112 

م

م



 .....................                                                                                      املالحق.....

 
 

232 

 انرًارٌٍ ادلمرتحح تصىرذها انُهائٍح                           
 د

 (S)ادلهارج)ولفح االطرعذاد( 

 اٌسشوخ ِٓ ثجبد اٌٛعظ ثؼذ أرسبر ٚضغ االعزؼذاد  اٌغ١ٍُ ٌإلِبَ ٌٍزسشن ثبٌزٛل١ذ اٌجطئ ثُ اٌزٛل١ذ اٌغش٠غ 1

(عُ 11بَ ٌٍزسشن ثبٌزٛل١ذ ٌجطئ ثُ اٌزٛل١ذ اٌغش٠غ ثششط ٚخٛد خظ ػشع )اٌسشوخ ِٓ ثجبد اٌٛعظ ثؼذ أرسبر ٚضغ االعزؼذاد  اٌغ١ٍُ ٌألِ 2

 ثؼذ اٌمذ١ِٓ ثس١ث ٠سبفع اٌالػت فٟ زشوزٗ ٌإلِبَ ٚػذَ اٌغ١ش أٚ اٌزسشن فٛق اٌخظ

 اٌٛلٛف أِبَ اٌّذسة اٌزٞ ٠زسشن ٌٍخٍف ٚاٌالػت ٠زسشن ٌالِبَ  ثٛضغ اعزؼذاد اٌغ١ٍُ 3

 العزؼذاد اٌغ١ٍُ ِٓ االِبَ ٚاٌزسشن ثبٌزٛل١ذ اٌجطئ ٚاٌزٛل١ذ اٌغش٠غاٌٛثت ِٓ اٌّىبْ ثُ أرخبر ٚضغ ا 4

 اٌسشوخ ِٓ ثجبد اٌٛعظ ثؼذ أرسبر ٚضغ االعزؼذاد  اٌغ١ٍُ ٌٍخٍف ٌٍزسشن ثبٌزٛل١ذ اٌجطئ ثُ اٌزٛل١ذ اٌغش٠غ 5

(عُ 11ٛل١ذ اٌغش٠غ ثششط ٚخٛد خظ ػشع )اٌسشوخ ِٓ ثجبد اٌٛعظ ثؼذ أرسبر ٚضغ االعزؼذاد  اٌغ١ٍُ ٌٍخٍف ٌٍزسشن ثبٌزٛل١ذ ٌجطئ ثُ اٌز 6

 ثؼذ اٌمذ١ِٓ ثس١ث ٠سبفع اٌالػت فٟ زشوزٗ ٌإلِبَ ٚػذَ اٌغ١ش أٚ اٌزسشن فٛق اٌخظ

 اٌٛلٛف أِبَ اٌّذسة اٌزٞ ٠زسشن ٌٍخٍف ٚاٌالػت ٠زسشن ٌٍخٍف  ثٛضغ اعزؼذاد اٌغ١ٍُ 7

 ن ثبٌزٛل١ذ اٌجطئ ٚاٌزٛل١ذ اٌغش٠غاٌٛثت ِٓ اٌّىبْ ثُ أرخبر ٚضغ االعزؼذاد اٌغ١ٍُ ِٓ ٌٍخٍف ٚاٌزسش 8

 اٌزسشن ١ّ١ٌٍٓ ِٓ ثجبد اٌٛعظ ِٓ أرخبر ٚضغ االعزؼذاد وبِال" ٚثبلٟ أخضاء اٌدغُ ثبٌزٛل١ذ اٌجطئ ثُ اٌزٛل١ذ اٌغش٠غ 9

ش٠غ ثششط ٚخٛد خط١ٓ اٌزسشن ١ّ١ٌٍٓ ِٓ اٌثجبد اٌٛعظ ِٓ أرخبر ٚضغ االعزؼذاد وبِال" ٚثبلٟ أخضاء اٌدغُ ثبٌزٛل١ذ اٌجطئ ثُ اٌزٛل١ذ اٌغ 11

 عُ( ػٍٝ االلً ث١ٓ اٌمذَ االِب١ِخ ٚاٌخٍف١خ ٚالرالِظ االِشبط ِغ ٘زٖ اٌخطٛط 21ث١ّٕٙب ِغبفخ )

 اٌٛلٛف أِبَ اٌّذسة اٌزٞ ٠زسشن ٠غبس ز١ث ٠زسشن اٌالػت ١ّ٠ٓ ِغ ِشاػبح اٌّسبفظخ ػٍٝ اٌخط١ٓ اٌّٛخٛد٠ٓ ث١ٓ اٌمذ١ِٓ ٚػذَ ِالِغزٙب 11

 ٝ ا١ّ١ٌٓ ١ٌٍٚغبس ثُ أخز ٚضغ االعزؼذاد وبِال"الخضاء اٌدغُ وبفخ ٚاٌزسشن ثبٌزٛل١ذ اٌجطئ ثُ اٌزٛل١ذ اٌغش٠غ اٌٝ ا١ّ١ٌٓاٌزسشن اٌغش٠غ اٌ 12

 اٌزسشن ١ٌٍغبس ِٓ ثجبد اٌٛعظ ِٓ أرخبر ٚضغ االعزؼذاد وبِال" ٚثبلٟ أخضاء اٌدغُ ثبٌزٛل١ذ اٌجطئ ثُ اٌزٛل١ذ اٌغش٠غ 13

ٌٛعظ ِٓ أرخبر ٚضغ االعزؼذاد وبِال" ٚثبلٟ أخضاء اٌدغُ ثبٌزٛل١ذ اٌجطئ ثُ اٌزٛل١ذ اٌغش٠غ ثششط ٚخٛد خط١ٓ اٌزسشن ١ٌٍغبس ِٓ اٌثجبد ا 14

 عُ( ػٍٝ االلً ث١ٓ اٌمذَ االِب١ِخ ٚاٌخٍف١خ ٚال رالِظ االِشبط ِغ ٘زٖ اٌخطٛط 21ث١ّٕٙب ِغبفخ )

ِغ ِشاػبح اٌّسبفظخ ػٍٝ اٌخط١ٓ اٌّٛخٛد٠ٓ ث١ٓ اٌمذ١ِٓ ٚػذَ اٌٛلٛف أِبَ اٌّذسة اٌزٞ ٠زسشن ١ّ٠ٓ ٚثس١ث ٠زسشن اٌالػت  ٠غبس  15

 ِالِغزٙب
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 (B)ادلهارج )انهكًاخ(  د

 ِٓ ٚلفخ االعزؼذاد ٚضغ اٌثجبد رغذ٠ذ اٌٍىّخ اٌّغزم١ّخ ا١ٌغبس٠خ ٌٍشأط أردبٖ اٌٙذف ٚاٌزساع اال٠غش ػٍٝ وبًِ االِزذاد ِغ ِشاػبح فزر 1

 اٌمجضخ ا١ٕ١ّ١ٌخ ٌٍذفبع اِبَ اٌزلٓ

 ػٛدح اٌزساع اٌٝ ٚضؼٙب اٌطج١ؼٟ ِٓ داخً اٌدغُ ٌٛلفخ االعزؼذاد 2

 (فٟ رّش٠ٓ ٚازذ2،1دِح اٌزّش٠ٓ ) 3

 ِٓ ٚلفخ االعزؼذاد ثبٌسشوخ رغذ٠ذ اٌٍىّخ ا١ٌغبس٠خ ثأردبٖ اٌٙذف اٌّسذد ِٓ لجً اٌّذسة ػٍٝ ٚعبدح اٌٍىُ 4

١ٕ١ّ١خ ٌٍشأط ثأردبٖ اٌٙذف ٚاٌزساع اال٠ّٓ ػٍٝ اِزذاد وبًِ ِغ ِشاػبح فزر ِٓ ٚلفخ االعزؼذاد ِٚٓ اٌثجبد رغذ٠ذ اٌٍىّخ اٌّغزم١ّخ اٌ 5

 اٌمجضخ ا١ٌغشٜ ٌٍذفبع أِبَ اٌزلٓ

 سثظ اٌٍىّخ اٌّغزم١ّخ ا١ٌغشٜ ٌٍشأط ِغ اٌّغزم١ّخ ا١ٌّٕٝ ٌٍشأط ِٓ اٌسشوخ 6

 سثظ اٌٍىّخ اٌّغزم١ّخ ا١ٌغشٜ ٌٍشأط ِغ اٌّغزم١ّخ ا١ٌّٕٝ ٌٍشأط ِٓ اٌثجبد ٚاٌسشوخ 7

 ِٓ ٚضغ االعزؼذاد ِٚٓ اٌثجبد رغذ٠ذ ٌىّخ ِغزم١ّخ ٠غبس٠خ ِزمبثٍخ ِغ اٌض١ًِ فٟ أْ ٚازذ ِغ ِشاػبح ٚضغ اٌمجضخ ا١ٌّٕٝ ٌٍذفبع 8

ِٓ ٚضغ االعزؼذاد ِٚٓ اٌسشوخ ِٚٓ ثُ اٌثجبد رغذ٠ذ ٌىّخ ِغزم١ّخ ٠غبس٠خ ِزمبثٍخ ِغ اٌض١ًِ فٟ أْ ٚازذ ِغ ِشاػبح ٚضغ اٌمجضخ  9

 )٠ؼبد اٌزّش٠ٓ( ا١ٌّٕٝ ٌٍذفبع

 ِٓ ٚضغ االعزؼذاد ِٚٓ اٌسشوخ رغذ٠ذ ٌىّخ ِغزم١ّخ ١ٕ١ّ٠خ ِزمبثٍخ ِغ اٌض١ًِ فٟ أْ ٚازذ ِغ ِشاػبح ٚضغ اٌمجضخ ا١ٌغبسٞ ٌٍذفبع 11

خ ا١ٌّٕٝ ِٓ ٚضغ االعزؼذاد سثظ اٌٍىّخ اٌّغزم١ّخ ا١ٌغشٜ اٌّزمبثٍخ ِغ اٌض١ًِ ِٓ اٌثجبد ٚاٌسشوخ فٟ أْ ٚازذ ِغ ِشاػبح ٚضغ اٌمجض 11

 ٌٍذفبع

ِٓ ٚضغ االعزؼذاد سثظ اٌٍىّخ اٌّغزم١ّخ ا١ٌّٕٝ اٌّزمبثٍخ ِغ اٌض١ًِ ِٓ اٌثجبد ٚاٌسشوخ فٟ أْ ٚازذ ِغ ِشاػبح ٚضغ اٌمجضخ ا١ٌغشٜ  12

 ٌٍذفبع

خ ا١ٌّٕٝ ٌٍذفبع ٚثؼذ٘ب ِٓ ٚضغ اٌثجبد رغذ٠ذ ٌىّخ ِغزم١ّخ ٠غبس٠خ ػٍٝ اٌٛعبدح ٚاٌزساع ا١ٌغشٜ ثبالِزذاد اٌىبًِ ِغ ِشاػبح ٚضغ اٌمجض 13

 ثبٌؼىظ ِغ رساع ا١ّ١ٌٓ

 (ٌٚىٓ ثبٌسشوخ15ٔفظ اٌزّش٠ٓ ) 14

 ( ٌٚىٓ ثبٌسشوخ12ٔفظ اٌزّش٠ٓ ) 15

 سثظ اٌّغزم١ّخ ا١ٌغشٜ ِغ اٌّغزم١ّخ ا١ٌّٕٝ ػٍٝ اٌٛعبدح ثبٌثجبد ِٚٓ ثُ اٌسشوخ 16
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 (D)ادلهارج)انذفاع (  د

 اٌالػت ثظذ اٌٍىّخ اٌّغزم١ّخ ا١ٌغشٜ ثشازخ ا١ٌذ ا١ٌِّٕٝٓ ٚضغ االعزؼذاد ِٚٓ اٌثجبد ٠مَٛ  1

 ِٓ ٚضغ االعزؼذاد ِٚٓ اٌثجبد ٠مَٛ اٌالػت ثذفغ اٌٍىّخ اٌّغزم١ّخ ا١ٌغشٜ ٌٍذاخً ٌٚألعفً ثشازخ ا١ٌذ ا١ٌّٕٝ 2

 اٌّغزم١ّخِٓ ٚضغ االعزؼذاد ِٓ اٌثجبد ٠مَٛ اٌالػت ث١ّالْ اٌدزع اٌٝ خٙخ ا١ٌغبس اٚ ا١ّ١ٌٓ ٚاٌزخٍض ِٓ اٌٍىّخ  3

 ِٓ ٚضغ االعزؼذاد ِٚٓ اٌثجبد ٠مَٛ اٌالػت ثأخز خطٛح ٌٍخٍف ٌٍزخٍض ِٓ اٌٍىّخ اٌّغزم١ّخ 4

 ِٓ ٚضغ االعزؼذاد ِٚٓ اٌثجبد ٠مَٛ اٌالػت ثبٌزسشن اٌٝ خٙخ ا١ّ١ٌٓ اٚ ا١ٌغبس ٌٍزخٍض ِٓ اٌٍىّخ اٌّغزم١ّخ 5

 غزم١ّخ ا١ٌّٕٝ ثشازخ ا١ٌذ ا١ٌغشِٜٓ ٚضغ االعزؼذاد ِٚٓ اٌثجبد ٠مَٛ اٌالػت ثظذ اٌٍىّخ اٌّ 6

 ِٓ ٚضغ االعزؼذاد ِٚٓ اٌثجبد ٠مَٛ اٌالػت ثذفغ اٌٍىّخ اٌّغزم١ّخ ا١ٌّٕٝ ٌٍذاخً ٌٚألعفً ثشازخ ا١ٌذ ا١ٌغشٜ 7

 ِٓ ٚضغ االعزؼذاد ِٚٓ اٌثجبد ٠مَٛ اٌالػت ثغست اٌدزع اٌٝ اٌخٍف ٌٍزخٍض ِٓ اٌٍىّخ اٌّغزم١ّخ 8

 ىٓ ِٓ اٌسشوخٌبد ٠مَٛ اٌالػت ثأخز خطٛح ثبٌغبل١ٓ ٌٍخٍف  ٚثؼذ٘ب ٠ؼبد اٌزّش٠ٓ ِٚٓ ٚلفخ االعزؼذاد ِٓ اٌثج 9

 ثشازخ ا١ٌذ ا١ٌّٕٝ ٌٚألعفًِٓ ٚضغ االعزؼذاد ِٚٓ اٌسشوخ ٠مَٛ اٌالػت ثذفغ اٌٍىّخ اٌّغزم١ّخ ا١ٌغشٜ ٌٍذاخً  11

 م١ّخزا١ّ١ٌٓ ٚاٌزخٍض ِٓ اٌٍىّخ اٌّغِٓ ٚضغ االعزؼذاد ِٓ اٌسشوخ ٠مَٛ اٌالػت ث١ّالْ اٌدزع اٌٝ خٙخ ا١ٌغبس اٚ  11

 ١ّخمِٓ ٚضغ االعزؼذاد ِٚٓ اٌسشوخ ٠مَٛ اٌالػت ثأخز خطٛح ٌٍخٍف ٌٍزخٍض ِٓ اٌٍىّخ اٌّغز 12

 ِٓ ٚضغ االعزؼذاد ِٚٓ اٌسشوخ ٠مَٛ اٌالػت ثبٌزسشن اٌٝ خٙخ ا١ّ١ٌٓ اٚ ا١ٌغبس ٌٍزخٍض ِٓ اٌٍىّخ اٌّغزم١ّخ 13

م١ّخ ا١ٌّٕٝ ثشازخ ا١ٌذ ا١ٌغشٜ ِٚٓ ثُ ٠ؼبد اٌزّش٠ٓ ثظذ اٌٍىّخ زخ ٠مَٛ اٌالػت ثظذ اٌٍىّخ اٌّغِٓ ٚضغ االعزؼذاد ِٚٓ اٌسشو 14

 م١ّخ ا١ٌغشٜ ثشازخ ا١ٌذ ا١ٌّٕٝزاٌّغ

 ِٓ ٚضغ االعزؼذاد ِٚٓ اٌسشوخ ٠مَٛ اٌالػت ثغست اٌدزع اٌٝ اٌخٍف ٌٍزخٍض ِٓ اٌٍىّخ اٌّغزم١ّخ 15

م
م
م
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 (9يهحك رلى )
 اعزّبساد رم٠ُٛ

 االعزؼذاد  ٚاٌزسشنٚلفخ 

سقى 

 انالعب

وقفت االستعذاد يٍ  انثباث. 

 دسجت(3)

وقفت االستعذاد يٍ انضحف نهجهاث 

 ( دسجت(3األسبعت )

وقفت االستعذاد يٍ انحشكت   

 انًجًىع دسجت( 4)

 
 انتغطٍت

 

 االستشخاء

 
 االتضاٌ اَسٍابٍت انحشكت االتضاٌ

 اَسٍابٍت

 انحشكت

 دسجت( 51) ( دسجت2) (دسجت2) ( دسجت5.5)  ( دسجت5.5) ( دسجت5.5) ( دسجت5.5)

5        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

51        

55        

52        

53        

54        

55        

56        

57        

58        

59        

21        

25        

22        

23        

24        

25        

26        
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موشنا تيأتةمتق  امالد يعمالي تق يعمال  أتملدتمسممال

 سقى انالعب

 انهكًت انٍساسٌت
 انًجًىع

 دقت إصابت انهذف يتابعتها بىصٌ انجسى خشوج انهكًت

 (دسجت51) د( 4) د( 4) د(2)

5     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

51     

55     

52     

53     

54     

55     

56     

57     

58     

59     

21     

25     

22     

23     

24     

25     

26     
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موشنا تيأتةمتق  امالد يعمالي تق يعمال ي نملدتمسممال

 سقى انالعب

 انهكًت انًٍٍٍ
 انًجًىع

 دقت اصابت انهذف يتابعتها بىصٌ انجسى خشوج انهكًت

 (دسجت51) د( 4) د( 4) د(2)

5     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

51     

55     

52     

53     

54     

55     

56     

57     

58     

59     

21     

25     

22     

23     

24     

25     

26     
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ما تيأتةمالثفأعمعنمالد يعمالي تق يع

 

 

 سقى انالعب

 انًجًىع دفاع انقذيٍٍ دفاع انجزع دفاع انزساعٍٍ

صذ 

 انهكًت
 دفع انهكًت

انًٍالٌ 

 نهجاَب

انسحب 

 نهخهف

خطىة 

 نهخهف

َقم انقذو 

 نهجاَب

 

 

 د(51) د( 2) د(5) د( 5) د( 2) د( 2) د( 2)

5         

2         

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

51        

55        

52        

53        
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 (11يهحك)
 ِم١بط أّٔبط اٌشخظ١خ ثظٛسرٗ األ١ٌٚخ اٌّٛصع ػٍٝ اٌغبدح اٌخجشاء

 ((A-Bرجٕٟ ِم١بط أّٔبط اٌشخظ١خ                                          

 

 انًحتشو ---------------------------األستار انفاضم

 -بعذ انتحٍت :

( بدتمرررام متطربرررات  طر حرررة الرررثمت را  الم سررر مة اامعوأأأثمالأأأت اأفأأأتاسمعوأأأثماليأأأتيرررر م الباحرررث  
( اررم تعرررم بعررم (A-B اررق  نمرراط الشكصررية  ررر  ب ترر وير تمرينررات ب سررر ب الررثم  الممورر  

المهررارات األساسررية بالمالممررة( ا لكرررم المشرر   ررن  نمرراط الشكصررية لررثة المتعرمررين اررم لعبررة 
م  ينة البحث  نر ع ح( مم تال (A-Bالشكصية المالممة بثا من الضر رر تبنم مقياس األنماط 

الفعاليررة الرياضررية المثر سررة حترر  تمرر ن نترراح  المقيرراس ثقيقررة  تعمررس شكصررية المررتعرم اررم  ررذا 
  ريررم   تمررث الباحررث تبنررم المقيرراس المنسرر ب ألامررار الباحوررة  شرريماا حسررن  النرر ع مررن الرياضررةا

( (A-Bر ز ن مان( لنمطم الشكصية ((  المعتمثة  ر  نظرية  اريثن مان   2112 لمشايكم  
( نب نهررررا سررررمة انفعاليررررة تظهررررر لررررثة الال بررررين الررررذين يتصررررف ن (A التررررم تعررررر  نمررررط الشكصررررية 

بالمنااسرررة الق يرررة  نفررراذ الصررربر  الشرررع ر بررر ن ال قرررت يمضرررم سرررريعان  الكضرررب  العث انيرررة  مرررن 
نايتصر  ب نرم طريرق ( (Bالمحتمل قيامهم ب  مال ضث اآلكرين    األشرياان ا مرا نمرط الشكصرية 

من ا ضطراب الثاحم إلنتاج الك   المت اصل مرن الفشرل  قراثر  رر  تكصريص  قرت مرن ي مرم 
لرعررب  ا  تمررام بحياتررم  ترسرريخ   ثااررم  لرريس مررن السرره لة اسررتوارة الكضررب لثيررم  مررذل  يمترراز 

 بتحمل مزمن لرضكطن .
عرررم  ررريمم اقرررات المقيرراس تتمتعرر ن بررم مررن كبرررة  مفررااة  رميررة يسررر الباحررث  ن ي  نظرانلمررا 

الكاصة بالم ض ع لكرم بيان ر يمم ح ل صالحيتها   ض ح اقراتها     ضاام اقرات    تعثيل 
لك ر ارم الفقررة  بمرا تر نهرا ترلثر الكررم  ذلر  ب ضر   المرة  (  مرام العبرارة الصرالحة   ضر  

 تنطبررق  رررم بثر ررة  العالمررة نفسررها  مررام العبررارة الكيررر صررالحة ا  رمررا  ن المقيرراس يحترر ر  ررر 
 مبيرة اتنطبق  رمامترثث ا تنطبق  رم ا تنطبق  رم  طالقا(

 شامرين تعا نمم معنا

 اٌجبزث                                                                               

 فشاط ػجذ إٌّؼُ ػجذ اٌشصاق

                                                                        2112    
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  وفمزاذه ادلمٍاص رلاالخ
  ذل    مال من اآلكر ن بم يق م لما الفرث تحمل قرة    -م أٚال : ٔفبر اٌظجش

 من يهثر ن بهذا   م  ثا بطيحة بص رة د مالهم يلث ن ب نهم  شع ر  صثر  لضيق
                .  كرة   مال ز  ن ا دليم بحا ة    الذر  قتم

 

 

 د

 

 اٌفمشاد

  ِذٜ طالز١خ اٌفمشح

 اٌزؼذ٠ً اٌّمزشذ أْ ٚخذ

 غ١ش طبٌسخ طبٌسخ

    ال ثذ ِٓ أدبص ِؼظُ أػّبٌٟ فٟ اٌٛلذ إٌّبعت. 1

    أثٕبء اٌٍؼت إٌّبفغخ.فٟ اشؼش ثبْ اٌٛلذ ٠ّش عش٠ؼب  2

    أثٕبء إٌّبفغخ.فٟ اشؼش ثبْ اٌٛلذ ٌُ ٠ؼذ وبف١ب  3

    ئزّبئٟ لجً اٌالػج١ٓ.أزت أْ أٟٙ  4

    اشؼش ثبالٔضػبج ػٕذِب ٠طٛي أزظبسٞ فٟ دوٗ االزز١بط. 5

    ٠ظفٕٟ ا٢خشْٚ ثبٟٔ عش٠غ اٌسشوخ. 6

    أفضً ػذَ اٌٍؼت ِغ األشخبص اٌز٠ٓ ٠زسشوْٛ ثجظء. 7

    ٠ظفٕٟ ا٢خشْٚ  ثإٟٔٔ أرظشف خالي اٌٍؼت ثغشػخ.  8

    ٔفظ اٌٛلذ.أزبٚي اٌم١بَ ثأوثش ِٓ زشوخ فٟ  9

أثٕبء اإلزّبء ززٝ ٚاْ فٟ ال أزظش فٟ اٌطبثٛس ألداء ِٙبسح ِب  11

 ٌُ ٠ىٓ ط٠ٛال.

    

اسغت ثغشػخ اٌٙدَٛ ٚاٌٛطٛي ئٌٝ عبزخ اٌخظُ ززٝ ٌٛ وبْ  11

 اٌٙدَٛ فشدٞ دْٚ صِالئٟ.

   

    ٠إٌّٕٟ خذا ػذَ اٌمذسح ػٍٝ أدبص ِٙبسارٟ ٌٕفبر اٌٛلذ. 12
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االَتصاس أو انتفىق عهى  أو هى انًٍم انزي ٌذفع انفشد إنى انسعً -بفظ:ثب١ٔب : اٌزٕ 

 انغٍش نهىصىل إنى يكاَت أفضم وانتطهع َحى انُجاح انًستًش 

 اٌفمشاد د

 طالز١خ اٌفمشح
 

 اٌزؼذ٠ً اٌّمزشذ أْ ٚخذ
 غ١ش طبٌسخ طبٌسخ

    اسغت أْ أوْٛ فٟ اٌّشاوض اٌزٕبفغ١خ األٌٚٝ. 1

  ػٕذِب أوْٛ ِز١ّضا ػٍٝ ا٢خش٠ٓ خالي اٌٍؼت. اشؼش ثبالسر١بذ 2

 

 

 

 

 

    أعؼٝ ئٌٝ ِٕبفغخ اٌالػج١ٓ فٟ األداء اٌّثبٌٟ ٌالٔدبص. 3

اشؼش ثبْ إٌّبفغخ ِغ اٌالػج١ٓ رّٕٟ لذسارٟ اٌجذ١ٔخ ٚاٌخطط١خ  4

 ٚاٌّٙبس٠خ.

   

    فمظ. ٠ٓأزت اٌٍؼت ِغ اٌالػج١ٓ اٌّز١ّض 5

    م١بدح اٌفش٠ك. اشؼش ثبالسر١بذ ػٕذِب أوٍف ث 6

    اشؼش ثبٌض١ك ػٕذِب أوْٛ فٟ ِٕبفغخ ِغ اٌخظُ. 7

    أعؼٝ ئٌٝ اٌسظٛي ػٍٝ سضٝ اٌّذسث١ٓ ػٕٟ. 8

    اشؼش ثبٌض١ك ػٕذِب ٠ىْٛ ازذ اٌالػج١ٓ ِغٛؤال ػٕٟ. 9

    ٠غشٟٔ ِٕبفغخ اٌالػج١ٓ فٟ ِخزٍف األِٛس. 11

داء ػٍٝ صِالئٟ فٟ اشؼش ثبٌغؼبدح ػٕذِب أسٜ ٔفغٟ ِزمذِب فٟ األ 11

 اٌجطٌٛخ.

   

أرسًّ ِشبق اٌزذس٠ت ِٓ اخً اٌسظٛي ػٍٝ ِغزٜٛ س٠بضٟ ِزفٛق  12

 اطّر ئ١ٌٗ.

   

    أخذ ِزؼخ فٟ األٌؼبة اٌزٟ رٕطٛٞ ػٍٝ رسذ٠بد ػم١ٍخ ٚثذ١ٔخ. 13

 اٌالػج١ٓ اٌز٠ٓ ُ٘ أفضً ِٕٟ.  اٌٝال أ١ًِ  14

 

   

    األٌٚٝ خالي اٌجطٌٛخ. أرّٕٝ اٌسظٛي ػٍٝ ازذ اٌّشاوض اٌثالثخ 15

    ٠غشٟٔ أْ أوْٛ اٌّغإٚي اإلداسٞ األٚي فٟ اٌّدبي اٌش٠بضٟ. 16
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 . حقيقم      مم كط  سببم الرضا  ثم من ق ر شع ر    -ثبٌثب : اٌغضت:

 

 د

 

 اٌفمشاد

 طالز١خ اٌفمشح

 

 اٌزؼذ٠ً اٌّمزشذ أْ ٚخذ
 غ١ش طبٌسخ طبٌسخ

   .ب"٘ذف اشؼش ثبٌزٛرش ػٕذِب ال أزمك 1
 

 

   اٌزضَ اٌظّذ ػٕذِب أوْٛ فٟ زبٌخ اٌغضت. 2
 

 

    أضػح ػٕذِب ٠طجك أػضبء اٌفش٠ك خطخ ال رٕطجك ِغ ِب أس٠ذ. 3

  أفؼً عش٠ؼب  ثبٌشغُ ِٓ رٕظ١ُ ز١برٟ. 4
 

 
 

    ثغشػخ غضجٟ. ٠ْٛخجشٟٔ اٌالػج 5

    اشؼش ثبٌزٛرش ػٕذِب أوْٛ رسذ رأث١ش ضغٛط ِخزٍفخ. 6

    اٌالػجْٛ ثبْ رؼبث١ش ٚخٟٙ رٛزٟ ثبالٔفؼبي. ٠ظفٕٟ 7

 أرٛرش ئرا الصِٕٟ ازذ اٌالػج١ٓ خالي اٌٍؼت ٚ عجت ٌٟ ضشسا. 8
 

 

 

 

 

 

    اغضت ئرا الصِٕٟ ازذ إٌّبفغ١ٓ خالي اٌٍؼت. 9

    أفؼً ئرا اخطأ ازذ صِالئٟ فٟ اٌٍّؼت. 11

11 
ؼبٌٟ فٟ وث١ش ِٓ األز١بْ افمذ اٌغ١طشح ػٍٝ أدائٟ ثغجت أف

 أثٕبء إٌّبفغخ.فٟ اٌشذ٠ذ 
   

12 
أرٛرش ثغشػخ ز١ٓ أدسن ثبْ لذسارٟ ال رزالءَ ِغ ِغزٜٛ 

 اٌخظُ.
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 دل     ممر  ة    تكريبية نتاح   حثاث دل  يهث  سر      -ساثؼب : اٌؼذٚاْ:
 . اآلكرين  ر  الرفظية    ال سثية الق ة كالل من السيطرة

 اٌفمشاد د

 ِذٜ طالز١خ اٌفمشح
 

 اٌزؼذ٠ً اٌّمزشذ أْ ٚخذ
 غ١ش طبٌسخ طبٌسخ

1 
أزبٚي وغش أٚ سِٟ األش١بء اٌزٟ رىْٛ أِبِٟ 

 فٟ زبٌخ اٌؼظج١خ.

 

 

 

 

 

 

    أزبٚي اٌثأس ٌىً ِٓ ٠غئ ئٌٟ. 2

 

    أثٕبء اٌٍؼت.فٟ أرىٍُ ثسذح ػٕذِب ٠مبطؼٕٟ ازذ  3

ٌذٞ اٌشغجخ فٟ ِٛاخٙخ اٌالػج١ٓ )اٌخظُ(  4

 ػٕذِب ٠غزفضٕٟٚٔ.

   

    ال ٠ّٕٟٙ ِؼبسضخ اٌالػج١ٓ ٌٟ فٟ أٞ أِش. 5

أٚخٗ أزمبداد خبسزخ ٌالػج١ٓ اٌز٠ٓ  6

 ٠ضب٠مٕٟٛٔ.

   

    أفضً ػمبة وً ِٓ ٠شرىت خطأ فٟ زمٟ. 7

    ال ٠ّٕٟٙ شٟء ػٕذِب اٌسك ئطبثخ ثبٌالػج١ٓ. 8

اشؼش ئٟٔ غ١ش ػذٚأٟ ززٝ ِغ أٌٚئه اٌز٠ٓ  9

 ٠غججْٛ ئطبثزٟ.

   

ِغ اٌالػج١ٓ ثٕفظ طش٠مخ رؼبٍُِٙ  أرؼبًِ  11

 ِؼٟ.
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 (11يهحك)
   ِدبالد اٌّم١بط ٚفمشارٗ

 صثر  لضيق  ذل    مال من اآلكر ن بم يق م لما الفرث تحمل قرة    -:مالفوتمتفأذ:ممممال
 حا ةم ب    الذر تم ق من يهثر ن بهذا   م  ثا بطيحة بص رة د مالهم يلث ن ب نهم  شع ر 

 .  كرة   مال ز  ن ا دليم

 

 د

 

 اٌفمشاد

  ِذٜ طالز١خ اٌفمشح

اٌزؼذ٠ً اٌّمزشذ ئْ 

 غ١ش طبٌسخ طبٌسخ ٚخذ

    أعؼٝ ئٌٝ رٕظ١ُ ٚلزٟ الٔدبص أػّبٌٟ 1

    أثٕبء إٌّبفغخ.فٟ اشؼش ثبْ اٌٛلذ ٠ّش عش٠ؼب  2

    اشؼش ثبْ اٌٛلذ ٠ذإّٟ٘ عش٠ؼب فٟ اٌٍؼت 3

    أزشص ػٍٝ أإلزّبء اٌد١ذ ٚاألفضً ث١ٓ اٌالػج١ٓ 4

    اشؼش ثبٌزٛرش ػٕذِب ٠زأخش ِٛػذ إٌّبفغخ 5

    أشؼش ثبٟٔ عش٠غ اٌسشوخ. 6

    أفضً ػذَ اٌٍؼت ِغ األشخبص األلً ِٕٟ ِٙبسح 7

    أسغت ثسغُ اٌّجبساح ِٓ أٚي خٌٛخ 8

    أشؼش ثأال ٌُ ٌؼذَ رّىٕٟ ِٓ أظٙبس ِٙبسارٟ 9

    أثٕبء أٌٍؼتفٟ أشؼش ثأٟٔ لبدس ػٍٝ رظس١ر أخطبئٟ  11

11 
أزاابٚي اٌم١اابَ ثااأوثش ِاآ زشوااخ فااٟ ٔفااظ اٌٛلااذ ٌخااذاع 

 اٌخظُ
   

 

 

م

م

م
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 لر ص ل الكير  ر  التف ق    ا نتصار    السعم دل  الفرث يثا  الذر الميل    -ثب١ٔب : اٌزٕبفظ:
م. المستمر الن اح نح   التطر   اضل ممانة دل 

 فمشاداٌ د

 طالز١خ اٌفمشح

 

 اٌزؼذ٠ً اٌّمزشذ ئْ ٚخذ
 غ١ش طبٌسخ طبٌسخ

 اسغت أْ أوْٛ فٟ اٌّشاوض اٌزٕبفغ١خ األٌٚٝ. 1
 

 

 

 

 

 

2 
اشؼش ثبسر١بذ ػٕذِب أوْٛ ِز١ّضا ػٍٝ ا٢خاش٠ٓ خاالي 

 اٌٍؼت.

 

 

 

 

 

 

    أٔبفظ اٌالػج١ٓ ثألظٝ ِبػٕذٞ ِٓ أداء. 3

    خ ٚإٌفغ١خ.سٚذ إٌّبفغخ رّٕٟ لذسارٟ اٌجذ١ٔ 4

    أفضً اٌٍؼت ِغ اٌالػج١ٓ اٌالِؼ١ٓ فمظ. 5

    ْ ػٓ ِٙبسارٟ.ٚاشؼش ثبالسر١بذ ػٕذِب ٠زىٍُ ا٢خش 6

7 
أرّٕٝ اٌسظٛي ػٍٝ أزذ اٌّشاوض اٌثالثاخ األٌٚاٝ خاالي 

 اٌجطٌٛخ.
   

8 
٠غااشٟٔ أْ أوااْٛ اٌّغااإٚي اإلداسٞ األٚي فااٟ اٌّداابي 

 اٌش٠بضٟ.
   

9 
ػٕااذِب أوااْٛ فااٟ ِٕبفغااخ ِااغ خ١ّااغ لااذسارٟ  أٚظااف

 اٌخظُ
   

    أعؼٝ ئٌٝ اٌسظٛي ػٍٝ سضب اٌّذسث١ٓ 11

    أشؼش ثبٌض١ك ػٕذِب ٠زذخً أزذ اٌالػج١ٓ فٟ رذس٠جبرٟ 11

    ٠غشٟٔ ِٕبفغخ اٌالػج١ٓ فٟ ِخزٍف األِٛس 12

13 
أشؼش ثبٌغاؼبدح ػٕاذِب أسٜ ٔفغاٟ ِزماذِب" فاٟ األداء 

 ػٍٝ صِالئٟ فٟ اٌجطٌٛخ
   

14 
سًّ ِشبق اٌزذس٠ت ِٓ أخً اٌسظٛي ػٍاٝ ِغازٜٛ أر

 س٠بضٟ ِزفٛق أطّر أ١ٌٗ
   

أخذ اٌّزؼخ فٟ إٌضاي اٌمٛٞ ألٔٗ ٠ث١ش اٌزسذ٠بد اٌؼم١ٍخ  15

 ٚاٌجذ١ٔخ

   

    اٌز٠ٓ ُ٘ أفضً ِٕٟ اٌالػج١ٓأشؼش ثبٌغ١شح ِٓ  16
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  حقيقم      مم كط  سببم الرضا  ثم من ق ر شع ر    -ثبٌثب : اٌغضت:

 ٌفمشادا د

  طالز١خ اٌفمشح

اٌزؼذ٠ً اٌّمزشذ 

 طبٌسخ ئْ ٚخذ
غ١ش 

 طبٌسخ

    اشؼش ثبٌزٛرش ػٕذِب أفشً فٟ رسم١ك أ٘ذافٟ. 1

    اٌزضَ اٌظّذ ػٕذِب ٠غضجٕٟ اٌالخش٠ٓ . 2

    أضػح ػٕذِب رغ١ش األِٛس ػٍٝ غ١ش ِبأس٠ذ. 3

    أشؼش ثبالٔضػبج ػٕذِب رٕزبة اٌفٛضٝ ز١برٟ  4

    اٌالػجْٛ ثأٟٔ عش٠غ اٌغضت . ٠خجشٟٔ 5

    اشؼش ثبٌزٛرش ػٕذِب أوْٛ رسذ رأث١ش ضغٛط ِخزٍفخ. 6

    ٠ظفٕٟ اٌالػجْٛ ثبْ رؼبث١ش ٚخٟٙ رٛزٟ ثبالٔفؼبي. 7

    أثٕبء أٌٍؼتفٟ أغضت ػٕذِب أشؼش أْ أزذ ٠شالجٕٟ  8

    أشؼش ثبٌض١ك ػٕذِب أٚاخٗ خظّب أفضً ِٕٟ 9
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 من السيطرة دل     ممر  ة    تكريبية نتاح  دحثاث دل  يهث  سر      -ْ:ساثؼب : اٌؼذٚا
 . اآلكرين  ر  الرفظية    ال سثية الق ة كالل

 اٌفمشاد د

  طالز١خ اٌفمشح

اٌزؼذ٠ً اٌّمزشذ 

 غ١ش طبٌسخ طبٌسخ ئْ ٚخذ

أوغش أش١بء ػٕذِب أوْٛ ِٕفؼال"  1

 ٚػظج١ب"
 

 

 

 

 

 

    ئٌٟ .أثذٞ ػذَ اٌزغبِر ٌّٓ ٠غئ  2

أثٕبء فٟ أرىٍُ ثسذح ػٕذِب ٠مبطؼٕٟ ازذ  3

 اٌٍؼت.
   

ٌذٞ اٌشغجخ فٟ رسذٞ إٌّبفغ١ٓ  4

 )اٌخظُ( ػٕذِب ٠غزفضٕٟٚٔ.
   

    أردبً٘ ِؼبسضخ اٌالػج١ٓ ٌشأ٠ٟ 5

أٚخٗ أزمبداد خبسزخ ٌالػج١ٓ اٌز٠ٓ  6

 ٠خفمْٛ فٟ ٌؼجُٙ
   

أفضً ػمبة وً ِٓ ٠شرىت خطأ فٟ  7

 زمٟ.
   

دبً٘ أطبثٗ أٞ الػت أثٕبء اٌّجبساح أر 8

 ِؼٟ.
   

اشؼش ئٟٔ غ١ش ػذٚأٟ ززٝ ِغ أٌٚئه  9

 اٌز٠ٓ ٠غججْٛ ئطبثزٟ.
   

أرؼبًِ  ِغ اٌالػج١ٓ ثٕفظ طش٠مخ  11

 رؼبٍُِٙ ِؼٟ.
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 (12يهحك)
 اٌّم١بط ثظٛسرٗ إٌٙبئ١خ

 المقياس تعريمات

 ..........الطالب  زيزر

 ا رررل مرررن بعنايرررة قرااتهرررا حضرررراتمم مرررن الباحرررث ير ررر  ا المقيررراس تعريمرررات  ثنرررا  ارررم
 م   م المقياس اقرات  ن الثقيقة اإل ابة

 .ا سم متابة  ثم .5

 .احث  ريها يطر   لن التامة بالسرية ستحظ  د اباتمم  ن .2

 .الفقرات  ر   ثقة بصراحة اإل ابة ضر رة .3

 .د ابة بث ن المقياس اقرات من اقرة  ية تر   ثم .4

 . اقرة مل  مام  ري  ينطبق الذر الحقل ام (     المة  ض  .5

 اإل ابة  ر  موال

  خ

 انفمزاخ

 ذُطثك
 عهً

 دائًا

 ذُطثك
 عهً

 كثريا

 ذُطثك
 عهً

 لهٍال

 ذُطثك ال
 عهً

 أتذا

 عهكى حيفشَكً طككًُ يٍ انرذرٌة يكاٌ لزب 1
 .تانرذرٌة االطرًزار

 

 
 

   

 

 

 

 الباحث                                                                           
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 اٌفمشاد د
 رٕطجك ػٍٟ

 ثذسخخ وج١شح

 رٕطجك

 ػٍٟ 
 ِزشدد

 ال رٕطجك

 ػٍٟ 

ال رٕطجك ػٍٟ 

 ئطاللب

      أعؼٝ ئٌٝ رٕظ١ُ ٚلزٟ الٔدبص أػّبٌٟ 1

      اشؼش ثبْ اٌٛلذ ٠ّش عش٠ؼب أثٕبء إٌّبفغخ. 2

      اشؼش ثبْ اٌٛلذ ٠ذإّٟ٘ عش٠ؼب فٟ اٌٍؼت  3

      شص ػٍٝ أإلزّبء اٌد١ذ ٚاألفضً ث١ٓ اٌالػج١ٓأز 4

      اشؼش ثبٌزٛرش ػٕذِب ٠زأخش ِٛػذ إٌّبفغخ 5

      أشؼش ثبٟٔ عش٠غ اٌسشوخ. 6

      أفضً ػذَ اٌٍؼت ِغ األشخبص األلً ِٕٟ ِٙبسح 7

      أسغت ثسغُ اٌّجبساح ِٓ أٚي خٌٛخ  8

      رٟأشؼش ثأال ٌُ ٌؼذَ رّىٕٟ ِٓ أظٙبس ِٙبسا 9

      أشؼش ثأٟٔ لبدس ػٍٝ رظس١ر أخطبئٟ أثٕبء أٌٍؼت 11

      أزبٚي اٌم١بَ ثأوثش ِٓ زشوخ فٟ ٔفظ اٌٛلذ ٌخذاع اٌخظُ 11

      اسغت أْ أوْٛ فٟ اٌّشاوض اٌزٕبفغ١خ األٌٚٝ. 12

      اشؼش ثبسر١بذ ػٕذِب أوْٛ ِز١ّضا ػٍٝ ا٢خش٠ٓ خالي اٌٍؼت. 13

      ثألظٝ ِبػٕذٞ ِٓ أداء.أٔبفظ اٌالػج١ٓ  14

      سٚذ إٌّبفغخ رّٕٟ لذسارٟ اٌجذ١ٔخ ٚإٌفغ١خ. 15

      أفضً اٌٍؼت ِغ اٌالػج١ٓ اٌالِؼ١ٓ فمظ . 16

      اشؼش ثبالسر١بذ ػٕذِب ٠زىٍُ ا٢خش٠ٓ ػٓ ِٙبسارٟ. 17

      أرّٕٝ اٌسظٛي ػٍٝ أزذ اٌّشاوض اٌثالثخ األٌٚٝ خالي اٌجطٌٛخ. 18

      ٟٔ أْ أوْٛ اٌّغإؤي اإلداسٞ األٚي فٟ اٌّدبي اٌش٠بضٟ.٠غش 19

      أٚضف خ١ّغ لذسارٟ ػٕذِب أوْٛ فٟ ِٕبفغخ ِغ اٌخظُ 21

      أعؼٝ ئٌٝ اٌسظٛي ػٍٝ سضب اٌّذسث١ٓ . 21

      أشؼش ثبٌض١ك ػٕذِب ٠زذخً أزذ اٌالػج١ٓ فٟ رذس٠جبرٟ 22

      ٠غشٟٔ ِٕبفغخ اٌالػج١ٓ فٟ ِخزٍف األِٛس 23
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24 
أشؼش ثبٌغؼبدح ػٕذِب أسٜ ٔفغٟ ِزمذِب" فٟ األداء ػٍٝ 

 صِالئٟ فٟ اٌجطٌٛخ
   

  

25 
أرسًّ ِشبق اٌزذس٠ت ِٓ أخً اٌسظٛي ػٍٝ ِغزٜٛ س٠بضٟ 

 ِزفٛق أطّر أ١ٌٗ
   

  

      أخذ اٌّزؼخ فٟ إٌضاي اٌمٛٞ ألٔٗ ٠ث١ش اٌزسذ٠بد اٌؼم١ٍخ ٚاٌجذ١ٔخ 26

      ١ٓ اٌز٠ٓ ُ٘ أفضً ِٕٟأشؼش ثبٌغ١شح ِٓ أٌالػج 27

      اشؼش ثبٌزٛرش ػٕذِب أفشً فٟ رسم١ك أ٘ذافٟ. 28

      اٌزضَ اٌظّذ ػٕذِب ٠غضجٕٟ اٌالخش٠ٓ . 29

      أضػح ػٕذِب رغ١ش األِٛس ػٍٝ غ١ش ِبأس٠ذ 31

      أشؼش ثبالٔضػبج ػٕذِب رٕزبة اٌفٛضٝ ز١برٟ 31

      ٠خجشٟٔ اٌالػجْٛ ثأٟٔ عش٠غ اٌغضت . 32

      اشؼش ثبٌزٛرش ػٕذِب أوْٛ رسذ رأث١ش ضغٛط ِخزٍفخ. 33

      ٠ظفٕٟ اٌالػجْٛ ثبْ رؼبث١ش ٚخٟٙ رٛزٟ ثبالٔفؼبي. 34

      أثٕبء أٌٍؼتفٟ  ٠شالجٕٟ  ا"أغضت ػٕذِب أشؼش أْ أزذ 35

      أشؼش ثبٌض١ك ػٕذِب أٚاخٗ خظّب أفضً ِٕٟ 36

      ٚػظج١ب"أوغش أش١بء ػٕذِب أوْٛ ِٕفؼال"  37

      أثذٞ ػذَ اٌزغبِر ٌّٓ ٠غئ ئٌٟ 38

      أرىٍُ ثسذح ػٕذِب ٠مبطؼٕٟ ازذ أثٕبء اٌٍؼت. 39

      ٌذٞ اٌشغجخ فٟ رسذٞ إٌّبفغ١ٓ )اٌخظُ( ػٕذِب ٠غزفضٕٟٚٔ. 41

      أردبً٘ ِؼبسضخ اٌالػج١ٓ ٌشأ٠ٟ 41

      أٚخٗ أزمبداد خبسزخ ٌالػج١ٓ اٌز٠ٓ ٠خفمْٛ فٟ ٌؼجُٙ 42

      أفضً ػمبة وً ِٓ ٠شرىت خطأ فٟ زمٟ. 43

      أثٕبء اٌّجبساح ِؼٟ.فٟ أردبً٘ أطبثٗ أٞ الػت  44

      اشؼش ئٟٔ غ١ش ػذٚأٟ ززٝ ِغ أٌٚئه اٌز٠ٓ ٠غججْٛ ئطبثزٟ. 45

      أرؼبًِ  ِغ اٌالػج١ٓ ثٕفظ طش٠مخ رؼبٍُِٙ ِؼٟ. 46
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 (13يهحك )
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 (41ملحق )                                                                                                                       

 يجين نوبرج الىحذاد الزؼلين

 (1الىحذح الزؼليويخ )

                                                                                                                                                                                                                                41/44/6146التاريخ/                                                                                                                                                                                                                                  طالب 63العينة/ 

 كمة                                                                                       المكان/ قاعة المال                                                                                                   د                                                                                                                            91زمن الوحدة /

                                                          ليوم/ االربعاء                                                                                                                                                                                          ( /)بأسلوب المتسلسل وقفة االستعدادتعلم مهارة األهداف/ 

 الوالحظبد االدواد الوضزخذهخ االجراءاد الزهن  الزهن أجزاء الىحذح د

 

1 

 

 

الجزء 

 الزحضيري

 

 د10

رهيئخ الالػجين  -الزجوغ د5 الوقذهخ

 للىحذح الزؼليويخ

  

 اإلحوبء

 )الؼبم والخبص(

الضير والهرولخ وأداء  د15

روبرين اإلحوبء والزوبرين 

 الضىيذيخ

 الزوبرين اهبم الالػجين ثأداء يقىم الوذرة ثوضبػذح الالػت النوىرج صبفرح

  الجزء الرئيش 2

 د00

روبرين شرح طريقخ اداء  د10 القضن الزؼليوي

 الىحذح الزؼليويخ

  

 

 القضن الزطجيقي

 

 د50

رورينبد ههبرح وقفخ 

-1-2-3-4)( Sاألصزؼذاد )

5) 

  صبػخ رىقيذ , صبفرح

لؼت هغ الزهيل واألخزيبر  د10 لؼت رؼليوي   

 ػشىائي

  

 هشبركخ جويغ الالػجين    روبرين اصزرخبء د10 الجزءالخزبهي 3



252 
 

       

                                                                                                                      

 (6الوحدة التعليمية )

                                                                                                                                                                                                                                48/44/6146التاريخ/                                                                                                                                                                                                                                      طالب 63العينة/ 

                                                                                        المكان/ قاعة المالكمة                                                                                                                                                                                                       د                             91زمن الوحدة /

                                                                 اليوم/ االحد                                                                                                                                                                                         ( /)بأسلوب المتسلسل تعلم مهارة وقفة االستعداداألهداف/ 

 الوالحظبد االدواد الوضزخذهخ االجراءاد الزهن  الزهن أجزاء الىحذح د

 

1 

 

 

الجزء 

 الزحضيري

 

 د10

 رهيئخ الالػجين -الزجوغ د5 الوقذهخ

 للىحذح الزؼليويخ

  

 اإلحوبء

 )الؼبم والخبص(

الضير والهرولخ وأداء  د15

روبرين اإلحوبء والزوبرين 

 الضىيذيخ

 ثبداء الزوبرين اهبم الالػجين يقىم الوذرة ثوضبػذح الالػت النوىرج صبفرح

  الجزء الرئيش 2

 د00

شرح طريقخ اداء روبرين  د10 القضن الزؼليوي

 الىحذح الزؼليويخ

  

 

 القضن الزطجيقي

 

 د50

رورينبد ههبرح وقفخ 

-1-2-3 6)( Sاألصزؼذاد )

0) 

  صبػخ رىقيذ , صبفرح

لؼت هغ الزهيل واألخزيبر  د10 لؼت رؼليوي   

 ػشىائي

  

 هشبركخ جويغ الالػجين    روبرين اصزرخبء د10 الجزءالخزبهي 3

 



252 
 

 

 

 (3الوحدة التعليمية )

 64/44/6146لتاريخ/ا                                                                                                                                                                                                                                          طالب 63    العينة/

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         قاعة المالكمة  المكان/                                                                                                            د                                                                                                                            91الوحدة/     زمن

 االربعاء ليوم/                                                                                                                                                                                              /)بأسلوب المتسلسل( تعلم مهارة وقفة االستعداداألهداف/  

 الوالحظبد خذهخاالدواد الوضز االجراءاد الزهن  الزهن أجزاء الىحذح د

 س

 

 

الجزء 

 الزحضيري

 

 د10

رهيئخ الالػجين  -الزجوغ د5 الوقذهخ

 للىحذح الزؼليويخ

  

 اإلحوبء

 )الؼبم والخبص(

الضير والهرولخ وأداء  د15

روبرين اإلحوبء والزوبرين 

 الضىيذيخ

 ثبداء الزوبرين اهبم الالػجين يقىم الوذرة ثوضبػذح الالػت النوىرج صبفرح

  الجزء الرئيش 2

 د00

شرح طريقخ اداء روبرين  د10 القضن الزؼليوي

 الىحذح الزؼليويخ

  

 

 القضن الزطجيقي

 

 د50

رورينبد ههبرح وقفخ 

-4-5-6-0)( Sاألصزؼذاد )

8) 

  صبػخ رىقيذ , صبفرح

لؼت هغ الزهيل واألخزيبر  د10 لؼت رؼليوي   

 ػشىائي

  

 هشبركخ جويغ الالػجين    روبرين اصزرخبء د10 الخزبهي الجزء 3
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 (1الوحدة التعليمية )

 62/44/6146 التاريخ/                                                                                                                                                                                                                                             طالب 63    العينة/

 قاعة المالكمةالمكان/                                                                                                                  د                                                                                                                            91زمن الوحدة /

 االحد اليوم/                                                                                                                                                                                                 /)بأسلوب المتسلسل( تعلم مهارة وقفة االستعداداألهداف/  

 الوالحظبد زخذهخاالدواد الوض االجراءاد الزهن  الزهن أجزاء الىحذح د

 

1 

 

 

الجزء 

 الزحضيري

 

 د10

رهيئخ الالػجين  -الزجوغ د5 الوقذهخ

 للىحذح الزؼليويخ

  

 اإلحوبء

 )الؼبم والخبص(

الضير والهرولخ وأداء  د15

روبرين اإلحوبء والزوبرين 

 الضىيذيخ

 الزوبرين اهبم الالػجين ثأداء يقىم الوذرة ثوضبػذح الالػت النوىرج صبفرح

 الجزء الرئيش 2

 

 

 د00

شرح طريقخ اداء روبرين  د10 القضن الزؼليوي

 الىحذح الزؼليويخ

  

 

 القضن الزطجيقي

 

 د50

رورينبد ههبرح وقفخ 

-1-2-3-4)( Sاألصزؼذاد )

5) 

  صبػخ رىقيذ , صبفرح

لؼت هغ الزهيل واألخزيبر  د10 لؼت رؼليوي   

 ػشىائي

  

 هشبركخ جويغ الالػجين    روبرين اصزرخبء د10 الخزبهي الجزء 3

 



252 
 

 

 (2الوحدة التعليمية )

 68/44/6146 التاريخ/                                                                                                                                                                                                                                                   طالب 63   العينة/ 

 قاعة المالكمة المكان/                                                                                                                       د                                                                                                                            91زمن الوحدة /

 االربعاء اليوم/                                                                                                                                                                                                        /)بأسلوب المتسلسل(تعلم مهارة وقفة االستعداد األهداف/

 الوالحظبد االدواد الوضزخذهخ االجراءاد الزهن  الزهن أجزاء الىحذح د

 

1 

 

 

الجزء 

 الزحضيري

 

 د10

رهيئخ الالػجين  -الزجوغ د5 الوقذهخ

 للىحذح الزؼليويخ

  

 اإلحوبء

 )الؼبم والخبص(

الضير والهرولخ وأداء  د15

والزوبرين رين اإلحوبء روب

 الضىيذيخ

 ثبداء الزوبرين اهبم الالػجين يقىم الوذرة ثوضبػذح الالػت النوىرج صبفرح

  الجزء الرئيش 2

 د00

شرح طريقخ اداء روبرين  د10 القضن الزؼليوي

 الىحذح الزؼليويخ

  

 

 القضن الزطجيقي

 

 د50

-9رورينبد وقفخ األصزؼذاد)

10-11-12-13) 

  صبػخ رىقيذ , صبفرح

لؼت هغ الزهيل واألخزيبر  د10 لؼت رؼليوي   

 ػشىائي

  

 الطالةهشبركخ جويغ     روبرين اصزرخبء د10 الجزءالخزبهي 3
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 (3الوحدة التعليمية )

 6/46/6146ريخ/التا                                                                                                                                                                                                                                                            طالب 63 العينة/

 قاعة المالكمةالمكان/                                                                                                                             د                                                                                                                            91زمن الوحدة /

 االربعاء ليوم/                                                                                                                                                                                                        لمتسلسل والعشوائي( )بأسلوب ا تعلم مهارة الكماتاألهداف/  

 الوالحظبد دواد الوضزخذهخاال االجراءاد الزهن  الزهن أجزاء الىحذح د

 

1 

 

 

الجزء 

 الزحضيري

 

 د10

رهيئخ الالػجين  -الزجوغ د5 الوقذهخ

 للىحذح الزؼليويخ

  

 اإلحوبء

 )الؼبم والخبص(

الضير والهرولخ وأداء  د15

روبرين اإلحوبء والزوبرين 

 الضىيذيخ

 الزوبرين اهبم الالػجين ثبداء يقىم الوذرة ثوضبػذح الالػت النوىرج صبفرح

  الجزء الرئيش 2

 د00

شرح طريقخ اداء روبرين  د10 القضن الزؼليوي

 الىحذح الزؼليويخ

  

 

 القضن الزطجيقي

 

 د50

 (B)رورينبد ههبرح اللكوبد

(1-2-3-4-5) 

  صبػخ رىقيذ , صبفرح

لؼت هغ الزهيل واألخزيبر  د10 لؼت رؼليوي   

 ػشىائي

  

 الطالةهشبركخ جويغ     روبرين اصزرخبء د10 الجزءالخزبهي 3

 

 

 



252 
 

 (7الوحدة التعليمية )

 2/46/6146التاريخ/                                                                                                                                                                                                                                                              طالب 63  العينة/

 قاعة المالكمةالمكان/                                                                                                                                   د                                                                                                                            91زمن الوحدة /

 االحد اليوم/                                                                                                                                                                                                               لمتسلسل والعشوائي بأسلوب ا     تعلم مهارة الكماتاألهداف/ 

 الوالحظبد االدواد الوضزخذهخ داالجراءا الزهن  الزهن أجزاء الىحذح د

 

1 

 

 

الجزء 

 الزحضيري

 

 د10

رهيئخ الالػجين  -الزجوغ د5 الوقذهخ

 للىحذح الزؼليويخ

  

 اإلحوبء

 )الؼبم والخبص(

الضير والهرولخ وأداء  د15

روبرين اإلحوبء والزوبرين 

 الضىيذيخ

 الزوبرين اهبم الالػجين ثأداء يقىم الوذرة ثوضبػذح الالػت النوىرج صبفرح

  الجزء الرئيش 2

 د00

شرح طريقخ اداء روبرين  د10 القضن الزؼليوي

 الىحذح الزؼليويخ

  

 

 القضن الزطجيقي

 

 د50

 (Bرورينبد ههبرح اللكوبد)

(1-2-6-0-8) 

  صبػخ رىقيذ , صبفرح

لؼت هغ الزهيل واألخزيبر  د10 لؼت رؼليوي   

 ػشىائي

  

 الطالةهشبركخ جويغ     روبرين اصزرخبء د10 الجزءالخزبهي 3

 

 

 



252 
 

 (8الوحدة التعليمية )

 9/46/6146 التاريخ/                                                                                                                                                                                                                                                               طالب 63  العينة/

 قاعة المالكمةالمكان/                                                                                                                                   د                                                                                                                            91زمن الوحدة /

 االربعاء اليوم/                                                                                                                                                                                                             لمتسلسل والعشوائي بأسلوب ا   تعلم مهارة الكماتاألهداف/ 

 الوالحظبد االدواد الوضزخذهخ االجراءاد الزهن  الزهن أجزاء الىحذح د

 

1 

 

 

الجزء 

 الزحضيري

 

 د10

رهيئخ الالػجين  -الزجوغ د5 الوقذهخ

 للىحذح الزؼليويخ

  

 اإلحوبء

 )الؼبم والخبص(

وأداء  الضير والهرولخ د15

روبرين اإلحوبء والزوبرين 

 الضىيذيخ

 ثبداء الزوبرين اهبم الالػجين يقىم الوذرة ثوضبػذح الالػت النوىرج صبفرح

  الجزء الرئيش 2

 د00

شرح طريقخ اداء روبرين  د10 القضن الزؼليوي

 الىحذح الزؼليويخ

  

 

 القضن الزطجيقي

 

 د50

 (Bرورينبد ههبرح اللكوبد)

(0-8-9-10-11) 

  صبػخ رىقيذ

لؼت هغ الزهيل واألخزيبر  د10 لؼت رؼليوي   

 ػشىائي

  

 الطالةهشبركخ جويغ     روبرين اصزرخبء د10 الجزءالخزبهي 3

 

 

 



222 
 

 (9الوحدة التعليمية )

 46/46/6146 لتاريخ/ا                                                                                                                                                                                                                                                               طالب 63   العينة/

 قاعة المالكمة المكان/                                                                                                                                   د                                                                                                                            91زمن الوحدة /

 االحد اليوم/                                                                                                                                                                                                                  لمتسلسل والعشوائي بأسلوب ا  تعلم مهارة الكماتاألهداف/ 

 الوالحظبد االدواد الوضزخذهخ اءاداالجر الزهن  الزهن أجزاء الىحذح د

 

1 

 

 

الجزء 

 الزحضيري

 

 د10

رهيئخ الالػجين  -الزجوغ د5 الوقذهخ

 للىحذح الزؼليويخ

  

 اإلحوبء

 )الؼبم والخبص(

الضير والهرولخ وأداء  د15

روبرين اإلحوبء والزوبرين 

 الضىيذيخ

 الزوبرين اهبم الالػجين ثبداء يقىم الوذرة ثوضبػذح الالػت النوىرج صبفرح

  الجزء الرئيش 2

 د00

شرح طريقخ اداء روبرين  د10 القضن الزؼليوي

 الىحذح الزؼليويخ

  

 

 القضن الزطجيقي

 

 د50

 (Bرورينبد ههبرح اللكوبد)

(10-11-12-13-14) 

  صبػخ رىقيذ

لؼت هغ الزهيل واألخزيبر  د10 لؼت رؼليوي   

 ػشىائي

  

 الطالةهشبركخ جويغ     روبرين اصزرخبء د10 الجزءالخزبهي 3

 

 

 



222 
 

 (41الوحدة التعليمية )

 43/46/6146 التاريخ/                                                                                                                                                                                                                                                               طالب 63  العينة/

 قاعة المالكمة المكان/                                                                                                                                   د                                                                                                                            91زمن الوحدة /

 االربعاء اليوم/                                                                                                                                                                                                                 لمتسلسل والعشوائي بأسلوب ا  تعلم مهارة الكماتاألهداف/ 

 الوالحظبد االدواد الوضزخذهخ االجراءاد الزهن  الزهن أجزاء الىحذح د

 

1 

 

 

الجزء 

 الزحضيري

 

 د10

رهيئخ الالػجين  -الزجوغ د5 الوقذهخ

 للىحذح الزؼليويخ

  

 اإلحوبء

 )الؼبم والخبص(

وأداء  الضير والهرولخ د15

روبرين اإلحوبء والزوبرين 

 الضىيذيخ

 ثبداء الزوبرين اهبم الالػجين يقىم الوذرة ثوضبػذح الالػت النوىرج صبفرح

  الجزء الرئيش 2

 د00

شرح طريقخ اداء روبرين  د10 القضن الزؼليوي

 الىحذح الزؼليويخ

  

 

 القضن الزطجيقي

 

 د50

 (Bرورينبد ههبرح اللكوبد)

(4-5-13-15-16) 

  صبػخ رىقيذ

لؼت هغ الزهيل واألخزيبر  د10 لؼت رؼليوي   

 ػشىائي

  

 الطالةهشبركخ جويغ     روبرين اصزرخبء د10 الجزءالخزبهي 3

 

 

 



222 
 

 

 (44الوحدة التعليمية )

 49/46/6146تاريخ/ال                                                                                                                                                                                                                                                              طالب 63   العينة/

 قاعة المالكمة المكان/                                                                                                                                   د                                                                                                                            91زمن الوحدة /

 االربعاء اليوم/                                                                                                                                                                                             ( لمتسلسل والعشوائي والمكثف )بأسلوب ا تعلم مهارة الدفاع بأنواعهاألهداف/ 

 الوالحظبد خذهخاالدواد الوضز االجراءاد الزهن  الزهن أجزاء الىحذح د

 

1 

 

 

الجزء 

 الزحضيري

 

 د10

رهيئخ الالػجين  -الزجوغ د5 الوقذهخ

 للىحذح الزؼليويخ

  

 اإلحوبء

 )الؼبم والخبص(

الضير والهرولخ وأداء  د15

روبرين اإلحوبء والزوبرين 

 الضىيذيخ

 ثبداء الزوبرين اهبم الالػجين يقىم الوذرة ثوضبػذح الالػت النوىرج صبفرح

  الجزء الرئيش 2

 د00

شرح طريقخ اداء روبرين  د10 القضن الزؼليوي

 الىحذح الزؼليويخ

  

 

 القضن الزطجيقي

 

 د50

 (D) الذفبعرورينبد ههبرح 

(1-2-3-4-5) 

  صبػخ رىقيذ

لؼت هغ الزهيل واألخزيبر  د10 لؼت رؼليوي   

 ػشىائي

  

 الطالةهشبركخ جويغ     روبرين اصزرخبء د10 الجزءالخزبهي 3

 

 



222 
 

 

 (46الوحدة التعليمية )

 63/46/6146التاريخ/                                                                                                                                                                                                                                                              طالب 63   العينة/

 قاعة المالكمةالمكان/                                                                                                                                   د                                                                                                                            91زمن الوحدة /

 االحد اليوم/                                                                                                                                                                                              ( لمتسلسل والعشوائي والمكثف بأسلوب )ا تعلم مهارة الدفاع بأنواعهاألهداف/ 

 الوالحظبد االدواد الوضزخذهخ االجراءاد الزهن  الزهن أجزاء الىحذح د

 

1 

 

 

الجزء 

 الزحضيري

 

 د10

رهيئخ الالػجين  -الزجوغ د5 الوقذهخ

 للىحذح الزؼليويخ

  

 اإلحوبء

 )الؼبم والخبص(

وأداء  الضير والهرولخ د15

روبرين اإلحوبء والزوبرين 

 الضىيذيخ

 ثبداء الزوبرين اهبم الالػجين يقىم الوذرة ثوضبػذح الالػت النوىرج صبفرح

  الجزء الرئيش 2

 د00

شرح طريقخ اداء روبرين  د10 القضن الزؼليوي

 الىحذح الزؼليويخ

  

 

 القضن الزطجيقي

 

 د50

 (Dرورينبد ههبرح الذفبع )

(6-0-8-9-10) 

  صبػخ رىقيذ

لؼت هغ الزهيل واألخزيبر  د10 لؼت رؼليوي   

 ػشىائي

  

 الطالةهشبركخ جويغ     روبرين اصزرخبء د10 الجزءالخزبهي 3

 

 



222 
 

 

 (43الوحدة التعليمية )

 63/4/6143 تاريخ/ال                                                                                                                                                                                                                                                              طالب 63    العينة/

 قاعة المالكمةالمكان/                                                                                                                                   د                                                                                                                            91زمن الوحدة /

 االربعاء/ اليوم                                                                                                                                                                                                 لمتسلسل والعشوائي والمكثف( بأسلوب )ا تعلم مهارة الدفاع بأنواعه األهداف/

 الوالحظبد االدواد الوضزخذهخ االجراءاد الزهن  الزهن أجزاء الىحذح د

 

1 

 

 

الجزء 

 الزحضيري

 

 د10

رهيئخ الالػجين  -الزجوغ د5 الوقذهخ

 للىحذح الزؼليويخ

  

 اإلحوبء

 )الؼبم والخبص(

الضير والهرولخ وأداء  د15

روبرين اإلحوبء والزوبرين 

 الضىيذيخ

 ثبداء الزوبرين اهبم الالػجين يقىم الوذرة ثوضبػذح الالػت النوىرج صبفرح

  الجزء الرئيش 2

 د00

شرح طريقخ اداء روبرين  د10 القضن الزؼليوي

 الىحذح الزؼليويخ

  

 

 القضن الزطجيقي

 

 د50

 (Dرورينبد ههبرح الذفبع )

(1-2-3-4-5) 

  صبػخ رىقيذ

لؼت هغ الزهيل واألخزيبر  د10 لؼت رؼليوي   

 ػشىائي

  

 الطالةهشبركخ جويغ     روبرين اصزرخبء د10 الجزءالخزبهي 3

 

 



225 
 

 

  (41الوحدة التعليمية ) 

 31/46/6146 تاريخ/ال                                                                                                                                                                                                                                                              طالب 63    العينة/

 قاعة المالكمةالمكان/                                                                                                                                   د                                                                                                                            91زمن الوحدة /

 االربعاءاليوم/                                                                                                                                                                                             لمتسلسل والعشوائي والمكثف( )بأسلوب اتعلم مهارة الدفاع بأنواعه األهداف/ 

 الوالحظبد االدواد الوضزخذهخ االجراءاد الزهن  الزهن أجزاء الىحذح د

 

1 

 

 

الجزء 

 الزحضيري

 

 د10

رهيئخ الالػجين  -الزجوغ د5 الوقذهخ

 للىحذح الزؼليويخ

  

 اإلحوبء

 )الؼبم والخبص(

وأداء  الضير والهرولخ د15

روبرين اإلحوبء والزوبرين 

 الضىيذيخ

 الزوبرين اهبم الالػجين ثأداء يقىم الوذرة ثوضبػذح الالػت النوىرج صبفرح

  الجزء الرئيش 2

 د00

شرح طريقخ اداء روبرين  د10 القضن الزؼليوي

 الىحذح الزؼليويخ

  

 

 القضن الزطجيقي

 

 د50

 (Dرورينبد ههبرح الذفبع )

(6-0-8-9-10) 

  صبػخ رىقيذ

لؼت هغ الزهيل واألخزيبر  د10 لؼت رؼليوي   

 ػشىائي

  

 الطالةهشبركخ جويغ     روبرين اصزرخبء د10 الجزءالخزبهي 3

 

 



222 
 

 

 (42الوحدة التعليمية )

 6/4/6143التاريخ/                                                                                                                                                                                                                                                                طالب 63   العينة/

 قاعة المالكمةالمكان/                                                                                                                                   د                                                                                                                            91زمن الوحدة /

 االحد اليوم/                                                                                                                                                                                            لمتسلسل والعشوائي والمكثف( )بأسلوب ا تعلم مهارة الدفاع بأنواعهاألهداف/  

 الوالحظبد االدواد الوضزخذهخ االجراءاد الزهن  الزهن أجزاء الىحذح د

 

1 

 

 

الجزء 

 الزحضيري

 

 د10

رهيئخ الالػجين  -الزجوغ د5 الوقذهخ

 للىحذح الزؼليويخ

  

 اإلحوبء

 )الؼبم والخبص(

والهرولخ وأداء الضير  د15

روبرين اإلحوبء والزوبرين 

 الضىيذيخ

 ثبداء الزوبرين اهبم الالػجين يقىم الوذرة ثوضبػذح الالػت النوىرج صبفرح

  الجزء الرئيش 2

 د00

شرح طريقخ اداء روبرين  د10 القضن الزؼليوي

 الىحذح الزؼليويخ

  

 

 القضن الزطجيقي

 

 د50

 (Dرورينبد ههبرح الذفبع )

(11-12-13-14-15) 

  صبػخ رىقيذ

لؼت هغ الزهيل واألخزيبر  د10 لؼت رؼليوي   

 ػشىائي

  

 الطالةهشبركخ جويغ     روبرين اصزرخبء د10 الجزءالخزبهي 3

 

 



222 
 

 

 (43الوحدة التعليمية )

 9/4/6143 تاريخ/ال                                                                                                                                                                                                                                                              طالب 63    العينة/

 قاعة المالكمةالمكان/                                                                                                                                   د                                                                                                                            91زمن الوحدة /

 االربعاء اليوم/                                                                                                                                                                                        ا)لمتسلسل والعشوائي والمكثف()أسلوب الدمج المكثف( دمج المهاراتاألهداف/  

 الوالحظبد االدواد الوضزخذهخ االجراءاد الزهن  الزهن أجزاء الىحذح د

 

1 

 

 

الجزء 

 الزحضيري

 

 د10

رهيئخ الالػجين  -الزجوغ د5 الوقذهخ

 للىحذح الزؼليويخ

  

 اإلحوبء

 )الؼبم والخبص(

وأداء  الضير والهرولخ د15

روبرين اإلحوبء والزوبرين 

 الضىيذيخ

 ثبداء الزوبرين اهبم الالػجين يقىم الوذرة ثوضبػذح الالػت النوىرج صبفرح

  الجزء الرئيش 2

 د00

شرح طريقخ اداء روبرين  د10 القضن الزؼليوي

 الىحذح الزؼليويخ

  

 

 القضن الزطجيقي

 

 د50

اللكوبد رورينبد ههبرح 

 (.B( :)3-0-9والذفبع )

(D(:)1-2-8) 

  صبػخ رىقيذ

لؼت هغ الزهيل واألخزيبر  د10 لؼت رؼليوي   

 ػشىائي

  

 الطالةهشبركخ جويغ     روبرين اصزرخبء د10 الجزءالخزبهي 3

 

 



222 
 

 

 (47الوحدة التعليمية )

 43/4/6143 لتاريخ/ا                                                                                                                                                                                                                                                               طالب 63  العينة/

 قاعة المالكمة المكان/                                                                                                                                   د                                                                                                                            91زمن الوحدة /

                                   االحد ليوم/                                                                                                                                                                                           )لمتسلسل والعشوائي والمكثف()أسلوب الدمج المكثف(دمج المهارات األهداف/ 

 الوالحظبد االدواد الوضزخذهخ االجراءاد الزهن  الزهن أجزاء الىحذح د

 

1 

 

 

الجزء 

 الزحضيري

 

 د10

رهيئخ الالػجين  -الزجوغ د5 الوقذهخ

 للىحذح الزؼليويخ

  

 اإلحوبء

 )الؼبم والخبص(

الضير والهرولخ وأداء  د15

روبرين اإلحوبء والزوبرين 

 الضىيذيخ

 ثبداء الزوبرين اهبم الالػجين يقىم الوذرة ثوضبػذح الالػت النوىرج صبفرح

  الجزء الرئيش 2

 د00

شرح طريقخ اداء روبرين  د10 القضن الزؼليوي

 الىحذح الزؼليويخ

  

 

 القضن الزطجيقي

 

 د50

اللكوبد رورينبد ههبرح 

 (.B( :)5-10-12والذفبع )

(D(:)3-6-0) 

  صبػخ رىقيذ

لؼت هغ الزهيل واألخزيبر  د10 لؼت رؼليوي   

 ػشىائي

  

 الطالةهشبركخ جويغ     روبرين اصزرخبء د10 الجزءالخزبهي 3

 

 



222 
 

 

 (48الوحدة التعليمية )

 43/4/6143التاريخ/                                                                                                                                                                                                                                                                          العينة/

 قاعة المالكمة المكان/                                                                                                                              د                                                                                                                            91زمن الوحدة /

                                                                                                                                                                                                                                               االربعاء اليوم/                                                                                                                                                                                      )لمتسلسل والعشوائي والمكثف()أسلوب الدمج المكثف(دمج المهاراتاألهداف/ 

 الوالحظبد االدواد الوضزخذهخ  االجراءاد الزهن  الزهن أجزاء الىحذح د

 

1 

 

 

الجزء 

 الزحضيري

 

 د10

 رهيئخ الالػجين -الزجوغ د5 الوقذهخ

 للىحذح الزؼليويخ

  

 اإلحوبء      

 )الؼبم والخبص(

الضير والهرولخ وأداء  د15

روبرين اإلحوبء والزوبرين 

 الضىيذيخ

 ثبداء الزوبرين اهبم الالػجين يقىم الوذرة ثوضبػذح الالػت النوىرج صبفرح

الجزء  2

 الرئيش

 

 د00

شرح طريقخ اداء روبرين  د10 القضن الزؼليوي

 الزؼليويخالىحذح 

  

 

 القضن الزطجيقي

 

 د50

اللكوبد رورينبد ههبرح  

-B( :)0-8والذفبع )

11.) 

(D(:)10-11-13) 

  صبػخ رىقيذ 

لؼت هغ الزهيل واألخزيبر  د10 لؼت رؼليوي   

 ػشىائي

  

 الطالةهشبركخ جويغ     روبرين اصزرخبء د10 الجزءالخزبهي 3
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 الوالحظبد االدواد الوضزخذهخ  االجراءاد الزهن  الزهن أجزاء الىحذح د

 

1 

 

 

الجزء 

 الزحضيري

 

 د10

رهيئخ الالػجين  -الزجوغ د5 الوقذهخ

 للىحذح الزؼليويخ

  

 اإلحوبء      

 )الؼبم والخبص(

الضير والهرولخ وأداء  د15

روبرين اإلحوبء والزوبرين 

 الضىيذيخ والخططيخ

 ثبداء الزوبرين اهبم الالػجين يقىم الوذرة ثوضبػذح الالػت النوىرج صبفرح

الجزء  2

 الرئيش

 

 د00

شرح طريقخ اداء روبرين  د10 القضن الزؼليوي

 الىحذح الزؼليويخ

  

 

 القضن الزطجيقي

 

 د50

اللكوبد رورينبد ههبرح 

-B( :)9-13والذفبع )

14.) 

(D(:)4-5-12) 

  صبػخ رىقيذ 

لؼت هغ الزهيل واألخزيبر  د10 لؼت رؼليوي   

 ػشىائي

  

 الجزء 3

 الخزبهي

 الطالةهشبركخ جويغ     روبرين اصزرخبء د10
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 الوالحظبد االدواد الوضزخذهخ  االجراءاد الزهن  الزهن أجزاء الىحذح د

 

1 

 

 

الجزء 

 الزحضيري

 

 د10

رهيئخ الالػجين  -الزجوغ د5 الوقذهخ

 للىحذح الزؼليويخ

  

 اإلحوبء      

 )الؼبم والخبص(

الضير والهرولخ وأداء  د15

روبرين اإلحوبء والزوبرين 

 الضىيذيخ 

 ثبداء الزوبرين اهبم الالػجين يقىم الوذرة ثوضبػذح الالػت النوىرج صبفرح

الجزء  2

 الرئيش

 

 د00

شرح طريقخ اداء روبرين  د10 القضن الزؼليوي

 الىحذح الزؼليويخ

  

 

 القضن الزطجيقي

 

 د50

اللكوبد رورينبد ههبرح  

 (.B( :)1-2-4والذفبع )

(D(:)9-15-14) 

  صبػخ رىقيذ 

لؼت هغ الزهيل واألخزيبر  د10 رؼليويلؼت    

 ػشىائي 

  

 الطالةهشبركخ جويغ     روبرين اصزرخبء د10 الجزءالخزبهي 3
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The study includes five parts, which are: 

 

Part I: Research Definition  

1.1 The Introduction and the Importance of Research 

              The researcher found that the skills are the foundation for 

learning any game . So, it became necessary to think about the 

preparation of some specific and proposed exercises to learn some 

motor basic skills by knowing its impact in boxing, the preparation for 

exercises , the right scientific basis must be followed , to learn those 

skills , a great attention delivered to overall instruction stages of basic 

motor skills to follow right instructions steps in terms of getting started 

with simple and gradient to difficult , as a performance process , this 

makes easier since the staging in performance would be easy to 

difficult, each training may build on the previous one.  

            The teacher should remember to teach motor skills properly 

means acquiring  experience, and to work on employ these exercises 

and applied them to the sample, surprised by intensive integration 

method which hired positive specifications in the style of scheduling 

(sequential and random) and its intervention in one way, works to 

increase learning skills throughout practicing and determining the 

amount of comfort and organized by educational units that organize 

time as a significant factor in the educational process.  The intensive 

integration method does not permeates the mind to examine learning 

periods of rest between attempts, but there are minor interruptions 

during the transition between the duplicates , this method allows to 

learn from the transition between skills. 

               The overall objective is studying the personal patterns to 

achieve accurate results give opportunities and possibilities to explain 

human behavior, if possible, hence it does not differ too much when the 

study the athlete's personal that can be identified through patterns of 
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personal athletic performance, thus, most of the studies have shown that 

the psychological aspects, skill and physical come together, especially 

personal, which is the important factor in linking these aspects,  

therefore, personal patterns have great impact on the sport , and it is a 

practical value especially for trainers and other stakeholders to develop 

athletic performance , also it contributes to find influence of remaining  

factors on performance, and it can be interested  either in the process of 

athlete selection or when developing training programs or modules.  

           In the field of personal domain for athlete,  some researchers see  

that to excel in a particular sport depends to a large extent on the 

suitability of personality traits of the individual nature and  the 

requirements and characteristics of the type of sport , thus, can 

determine the personal style of the player and to identify the strengths 

and weaknesses points and then evaluated it with that game to achieve 

the best performance. Then, the importance of research lies through the 

use of research variables and the exercises  which have been prepared 

in a manner of intensive integration according to personal styles to learn 

some basic boxing skills and the necessity for using them  in terms of 

secretion according to personal styles in order to assist the process of 

learning basic boxing skills. 

1.1 The Research Problem 

           Throughout the humbling researcher's experience , and his 

repeated view of teaching basic skills course, he found that students 

face a difficulty in learning these skills because there is some kind of 

difficulty in its performance, he also noted a decline "regression" in the 

game skill level among students in the light of exam results of the initial 

process and final within the curriculum. So, the  researcher opine to use 

one of the methods of scheduling exercise (Intensive Integration) and 

employ exercises are proposed by the researcher according to the " 

students' personal patterns  (A-B).  This pattern contains elements and 

syllabuses which belongs to boxing game theory. So, the researcher 
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attends to study the current problem and moves far away from the 

familiar and  previously untapped methods in learning the basic skills of 

boxing. 

1.1 Research Objectives 

1. Preparing proposed exercises, especially in learning some basic 

boxing skills. 

2. Recognizing personal patterns (AB-AB) among the members of 

the research sample and classify them accordingly. 

3. Recognizing the impact of the proposed special exercises in terms 

of intensive integration according to personal styles in learning 

some basic boxing skills. 

1.1 Research hypotheses 

1. There are significant differences between pre and post tests to 

learn basic boxing skills under discussion for two experimental 

and control groups in favor of post-test. 

2. There are significant differences between the two post tests to 

learn basic boxing skills under discussion for two experimental 

and control groups and in favor of the experimental group. 

1.1 Areas of Research 

1.5.1  Human field : Diyala University / College of Physical Education/ 

          students of the second stage. 

1.5.2 Spatial field :  Diyala University / College of Physical Education /  

          boxing hall. 

Part II Theoretical Background and Related Studies 

         This part included theoretical background and related studies of 

the current study. Theoretical background consists of four axis, the first 

axis has presented to what exercises and its classification , conditions , 
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the influential factors of exercises , and the success principles of 

exercises. While, the second axis has dealt with the  mechanism of 

motor learning , the stages of learning dynamic scheduling exercises,  

types and designs scheduling exercise,  and how they overlap. The third 

axis handled with sports psychology , the concept of personal, personal 

styles , typical personal theories (A-B) and their relationship to the 

sports field , discussing modular theory (A-B). The fourth axis took up 

boxing game and the division of skills in terms of importance, types 

methods of performance and errors that can be located where the player 

performed one of these skills in the course of teaching or learning. The 

related studies are ; Shaima Hassan study, Harith Ghafouri study, and  

Essam Nejdet study . The researcher has denoted to the similarities and 

differences between the current study and the related studies. 

Part III: Research Methodology and  Procedures: 

       This part contained the research methodology and procedures  , the 

researcher used the experimental method which are followed by the 

experimental design of the two experimental and control groups with 

pre and post tests. The sample of research was randomly selected from 

students at second stage in the college of Physical Education.  the 

application of the experiment is carried out (10) weeks , so, two 

instructional units per week, thus, the total number of units was (20) . 

      This part included the assistive devices or tools , data collecting,  , 

pilot experiments , tests used in research , the scientific basis for the 

tests , pre and post tests and statistical methods used in data processing. 

Part IV: Results, analysis and discussion: 

     This part displayed the results analysis , results discussion of pre and 

post tests in two experimental and control groups and find significant 

differences which are displayed it in the form of tables and then 

analyzed and discussed those tables due to scientific sources. 
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Part V: Conclusions and Recommendations 

         In this part, the  researcher reviewed the conclusions and 

recommendations , which are : 

1. The proposed exercises may have moral influenced on the learning 

of  basic skills outcomes and experimental research sample, 

2. The course curriculum assists learning skills (stands for ready, leftist 

punch, rightist punch, defense) with limited compared to some of the 

proposed exercises. 

3. The proposed exercises provided appropriate solutions to overcome 

the difficult stages in each of the (stands for ready, leftist punch, 

rightist punch, defense ). 

Recommendations  

1. The necessity  of teachers' familiarity with boxing exercises 

which are possessed by learners because of their importance in 

achieving the best results for sports. 

2. The usefulness from present curriculum by involving it  within 

the currently taught curriculum at the colleges of Physical 

Education / second stage, for the purpose of feasibility in learning 

basic boxing skills. 

3. The necessity  of providing  the present tools , material and moral 

potential of the proposed exercises , because of its effect on the 

learning process. 

4. The need to focus on the use of different types of exercises 

(physical, skills and scheme) within the curriculum to ensure the 

access to advanced levels in teaching. 


