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 شكر وتقدير

الحمـــد م حمـــدا كثيـــرا وننـــكره ســـبحانه وتعـــالى نـــكرا كثيـــرا كمـــا ينب ـــي لجـــالل وجهـــه وع ـــيم 

 سلطانه ، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .

 وبعد ...

جامعـة -عمـادة كليـة التربيـة الرياضـية الـىوالتقـدير  ،والثنـا  ،تقدم الباحـ  بالنـكرفي البداية ي

 بابل متمثلة باألستاذ الدكتور احمد بدري وأساتذتي األفاضل في الدراسات العليا.

األستاذ الـدكتور نجـام مهـدي نـلم المنـرل األول علـى هـذه الىويتقدم بخالص النكر والتقدير 

وتنــجيم متواصــل للباحــ  حيــ  أثــر   ،ومتابعــة مســتمرة ،جهــد كبيــرالرســالة ، لمــا أبــداه مــن 

والتــــي لوالهــــا لمــــا تحقــــق هــــذا الجهــــد  ،واألفكــــار العلميــــة الصــــا بة ،الرســــالة بــــادرا  الســــديدة

 المتواضم .

السيدة اسيا كا م الجنابي لما  :المنرل الثانيالىوالتقدير  ،كما يسر الباح  أن يتقدم بالنكر

لكـل مـن ينهـل مـن روافـد  ذخـراومالح ات قيمة فجزاها ام خيرا وأدامها  ،قدمته من توجيهات

 العلم.

والعليــا  ،أســاتذتي فــي الدراســات األوليــة الــىوالتقــدير  ،واعترافــا باللضــل الكبيــر أتقــدم بالنــكر

 .    د.مازن عبد الهادي م.أ.،أ.د.محمد الياسري، وأخص منهم أ.د.محمود داود الربيعي

 و



، أ.م.د.احمــد توفيــق أ.د.يعــرب خيــون :الســادة الـىاقــدم نــكري وتقــديري ومـن الوفــا  المخلــص 

الســيد عبــد الســالم عبــد الرزاق،كمــا ، أ.م.د حســن رمضــان، أ.م.د عبــد الــرزاق كــا مالجنــابي، 

 أ.م.د عماد نكري .، يوسل أ.د البيرت البير:كل من المهندسين :انكر

)بنـر ،افرام  فـي مكتبـة كليـة التربيـة  السـتالـى  :كما يسر الباح  أن يتقدم بالنكر والتقدير

 من تعاون كبير في توفير المصادر العلمية المختللة. ابدتاهجامعة بابل لما -الرياضية

 علي عبـد الحسـن،:زمال ي في الدراسات العليا و أخص منهم  الىكما أتقدم بالنكر والتقدير 

 ، نعمان هادي .حامد نوري، طالب حسين 

 ي ولو بكلمة واحدة من اجل هذا البح  .نادن لكل من اختاما اقول نكرا جزيالو 

 ام سبحانه وتعالى . الىواخر نكري واوله             

                                                                     

 الباح                                                                       
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 ملخص الرسالة

تاثير منهاج تعليمي مقترح في تعليم مهارة قفزة اليدين الخلفية باستخدام 

 وسائل تعليمية مساعدة

 

 المشرفان

 االستاذ الدكتور                                          االستاذ المساعد     

 كاظم حماد نجاح مهدي شلش                                       اسيا    

 

 الطالب

 هيثم حسين عبد حسن

 

 

 : انتملت الرسالة على خمسة أبواب

 : التعريف بالبحث الباب األول   

التطـور السـريم  إلىاإلنارة  تمتاحتو  هذا الباب على المقدمة وأهمية البح  حي  

اإلنــارة إلــى دور األجهــزة  تمــتوالمســتو  العــالي الــذي وصــلت إليــه رياضــة الجمناســت  كمــا 

 م



قلـزة اليـدين تعلـيم واألدوات المساعدة في هذا التطـور،تكمن أهميـة البحـ  فـي معالجـة منـكلة 

 استخدام منهاج تعليمي مقترم باستخدام وسا ل تعليمية مساعدة .الخللية من خالل 

أمــا منــكلة البحــ  فتــتلخص فــي صــعوبة تعلــيم قلــزة اليــدين الخلليــة لطــالب المرحلــة 

 .اضية كلية التربية الري-الثانية

 

 أهداف البحث   

 باستخدام وسا ل تعليمية مساعدة .  قلزة اليدين الخللية منهاج تعليمي لمهارة اقترام -1

 قلزة اليدين الخللية.مهارة المقترم في تعليم  المنهاج التعليمي تأثيرالتعرل على  -2

 

 :ماياتيوفي ضو  هذه األهدال افترض الباح  

 قلزة اليدين الخللية.مهارة في تعليم  تأثيرًا  ايجابيًا   المقترم للمنهاج التعليمي -1

قلــــزة اليــــدين الخلليــــة بــــين مهــــارة ذات داللــــة معنويــــة فــــي تعلــــيم  إحصــــا يةهنــــا  فــــروق  -2

م اســتخدالثانيــة باولصــالا المجموعــة التجريبيــة  التجــريبيتين ) األولــى ، الثانيــة  المجمــوعتين 

 المقترم. المنهاج التعليمي

 البحثمجاالت   

 جامعة بابل.-كلية التربية الرياضية-طالب المرحلة الثانية      المجال البنري:  -1

 جامعة بابل.-قاعة الجمناست  في كلية التربية الرياضية      المجال المكاني:  -2

  2002 / 7 / 1..   2002 / 1 /1       المجال الزماني:  -3

 

 ط



 الدراسات المشابهة : الدراسات النظرية و  الباب الثاني   

ــ مراحــل الــتعلم -ملهــوم الــتعلم الحركــي-علــى ملهــوم التعلــيم والــتعلم اباحتــو  هــذا الب

ملهــــوم -فــــي الجمناســــت  اعدةاألجهــــزة واألدوات المســــ-ملهــــوم رياضــــة الجمناســــت -الحركــــي

-األدا  اللنــي لقلــزة اليــدين الخلليــة-الحركــات األرضــيةبســاط مواصــلات -الحركــات األرضــية

 لتعليمية لقلزة اليدين الخللية األخطا  النا عة.الخطوات ا

 

 : منهج البحث و إجراءاته الميدانية الباب الثالث    

اســتخدم الباحــ  المــنهر التجريبــي بطريقــة المجموعــات المتكاف ــة لمال متــه لطبيعــة           

 كليــة-  طالــب مــن طــالب المرحلــة الثانيــة40) :إذ تكونــت عينــة البحــ  مــن ،منــكلة البحــ 

تجـريبيتين وقد تم تقسيمهم بالطريقـة العنـوا ية إلـى مجمـوعتين ، جامعة بابل-التربية الرياضية

 .ا  طالب20بحي  تتكون كل مجموعة من ) ) أولى ، ثانية   

جامعــة -تــم إجــرا  التجربــة الميدانيــة فــي قاعــة الجمناســت  فــي كليــة التربيــة الرياضــية

  45فـي األسـبوم مـدة الوحـدة التعليميـة ) تعليميـةثـال  وحـدات بواقـم  م  أسـابي4بابل ولمـدة )

حيـــ  تـــدربت المجموعـــة التجريبيـــة الثانيـــة باســـتخدام المنهـــاج التعليمـــي المقتـــرم ، أمـــا  دقيقـــة،

المجموعة التجريبية االولى فقد تدربت وفق ما جا  في المصادر العلمية من خطوات تعليمية 

 لمهارة قلزة اليدين الخللية .

حــ  بخمســة مقــومين لتقيــيم أدا  الطــالب لقلــزة اليــدين الخلليــة خــالل كمــا اســتعان البا

 .ةاالختبارات الثالث

 

 ي



 : عرض النتائج و مناقشتها  الباب الرابع

للمجمــوعتين فمــن  ةاحتــو  هــذا البــاب علــى عــرض ومناقنــة نتــا ر االختبــارات الثالثــ

 خاللها تم التأكد من فروض وأهدال البح .

ت اللــروق عنــوا ية بــين المجمــوعتين بينمــا فــي االختبــار فلــي االختبــار القبلــي  هــر 

الوســـطي والبعـــدي  هـــرت فـــروق إحصـــا ية ذات داللـــة معنويـــة فـــي ســـرعة تعلـــيم قلـــزة اليـــدين 

 المقترم. المنهاج التعليميالتي تدربت باستخدام الثانية الخللية ولصالا المجموعة التجريبية 

 : االستنتاجات و التوصيات  الباب الخامس

ن المنهاج التعليمي المقترم باستخدام الوسـا ل التعليميـة سـاعد فـي تطـوير مرحلـة الرجـوم ا-1

 بالقوس الخللي عن طريق الخطل السريم وتحقيق دوران الجسم حول المحور العرضي . 

ان المنهاج التعليمي المقترم باستخدام الوسا ل التعليمية ساعد في تطوير مرحلة االسـتناد -2

 الكمال دوران الجسم حول محوره العرضي .  والدفم باليدين

 وفي ضو  هذه االستنتاجات يوصي الباح  بما يلي : 

تعميم اسـتخدام المنهـاج التعليمـي المقتـرم باسـتخدام الوسـا ل التعليميـة المسـاعدة فـي تعلـيم -1

قلـــزة اليـــدين الخلليـــة علـــى كافـــة المفسســـات الرياضـــية فـــي القطـــر التـــي تمـــارس بهـــا رياضـــة 

 ست  . الجمنا

اجرا  بحو  منابهة في مجال اعداد المناهر التعليمية المقترحة باستخدام وسا ل تعليمية -2

  مساعدة ولمهارات حركية اخر  والعمار مختللة . 
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 ب اقرار المنرل وترنيا لجنة الدراسات العليا

 ج اقرار المقوم الل وي 

 د تقويم والمناقنة قرار لجنة ال

 هـ االهدا  

 و نكر وتقدير 

 م ملخص الرسالة بالل ة العربية 

 ل قا مة المحتويات 

  الباب االول

 2 التعريل بالبح   -1
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 4 منكلة البح   1-2
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 م
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  الباب الخامس
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 67 ات االستنتاج 5-1
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فأأ  تعلأأ ا هجأأ م  ليأأن     أأ     هقتأأم تعل هأأ  تأأير م هاجأأ   )  أشهه أنأانرسالههاسمنرسمةلههةمم     
قةمه نسوةاهانصبحه ب ن بلهعةمن عمهمنلهعا ن ها ن ،(   خلي ة ب ستخ  ا وس ئل تعل ه ة هس ع   

نانرأل طاءنةرستع اار نرسعوةامنغاانرسحبابمنةالجعهنةقع ن.نم
ن
 
 
 
 
 
 

   تول ع :                                                            
   .حس ا عب  عل  هحه   ا .                                    

 له   كل ة   هع -ج هعة ب بل                                        
 ا2002  ت م خ :   /     /                                      

 
 
 
 
 

 

                                     إقرار المقوم اللغوي
                                                           

 
 
 
 
 

نم



 
 
 
 
 
 
 

فأ  تعلأ ا هجأ م  ليأن   هقتأم تعل هأ  تأير م هاجأ   ) نش أنإانإ أرأنرسالاسمنرسمةلهةمم    
جههاتنتبهه نإشهارصنانصههمنتعاههمنرستا اههمن، (    أ      خلي أأة ب سأأتخ  ا وسأأ ئل تعل ه أأة هسأأ ع  

امعههمن ا هه نينةزههمنجههطءنمههانمتطع هها نناهه نأاجههمنرسماجلههتاانصههمنرستا اههمنجن–رساااضههامن
   رساااضامن.

 
 

   تول ع :                                        تول ع :           
  .    اج   هج ي شلش.                     . ا   س   ك ظا حه     جا ب  .   

 )   هشمف (                )   هشمف (                             
 ا  2002ا                                 /   /  2002/   /        

 
 با ءً  على   توص  ت   هق هة ، امشح هذه   مس  ة  لها لشة .  

 
   تول ع                                             تول ع          

   .   .  حه  ب مي حس   .                  .   . هحهو    و    مب ع  .     
   هع و    عله                                مئ س  جاة    م س ت   عل       

 كل ة   تمب ة   م  ض ة                              كل ة   تمب ة   م  ض ة  
  بل ج هعة ب بل                                         ج هعة ب      

 
 سات العلياوترشيح لجنة الدرا إقرار المشرفين

                                                           
 
 
 
 
 

نج



 
 

 
 
 
 
 

تأير م ) نننننننش أن بننانأ ضاءنسجنمنرستقةا نةرسمناقشمنرطععنان عه نرسالهاسمنرسمةلهةمم
 ،( ف  تعل ا هج م  لين           خلي ة ب ستخ  ا وس ئل تعل ه ة هس ع   هقتم تعل ه  هاج   

ن(نصههمنمبتةاات ههانةصامههانسهههن وقههمن  ههانةن اههأنه أأرا حسأأ   عبأأ ةقههأنناقشههنانرسطاسههمنن ن
نإن انجأااةن اسق ة نسنا نأاجمنرسماجلتاانصمنرستا امنرساااضامن.ن

 
   تول ع :                                      تول ع :

 ه ن  عب    ج  يأ . ا .               أحه  توف ق   جا ب أ . ا .         
 

 عضوً                                           عضو ً 
          /  /2002                                          /   /2002   

   تول ع :
 أ . ا .     س   علو     ته ه 

 مئ س   لجاة
                                                               /       /2002 

   
نن.ص لت هذه   مس  ة ه  هجلس كل ة   تمب ة   م  ض ة / ج هعة ب بل   

                                                                   ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
                                .  .  حه  ب مي حس                                                                    

  م  ض ة عه   كل ة   تمب ة  
 ا 2002/    /                                                                         

 
 إقرار لجنة التقويم والمناقشة 

                                                           
 
 
 
 
 

نأ
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جراءاته الميدانية  -3  :منهج البحث وا 
 منهج البحث: 3-1 

استتتم ال احث اتتته احلتتتيبي احميقةثتتتج ثعقة تتتت احليللمتتت ه احلمع   تتتت حل  لمتتت  حعثة تتتت 
 لشعلت احثاه .

 

 
 بحث وعينته :مجتمع ال 3-2 
( ع حثتت م لتتم عتت ح احلقالتتت اح  يةتتت  تتج علةتتت احمقثةتتت 73ةمعتتلم ليملتتب احثاتته لتتم    

ي ل ت ث ثل، لاسح ل  لقا لم ق  لت لااة احمسيةل  ج احعلةت   م هتاا احليملتب  -احقة ضةت
 ج(. - ح – ةملزع ملى   ه ش ح هج  أ

لل لتتتتت حليملتتتتب لحميفةتتتتا  عتتتتلاه احثاتتتته ثشتتتتعل مللتتتتج اقةتتتت  ةيتتتتح ا مةتتتت ق مةيتتتتت 
 ج(. –  . لملة  مل ا مة ق مةيت احثاه ث حعقة ت اح شلا ةت لاحلمل لت ثش ثمج  ح (1 االصل

عتتت ح(  5احعتتت ح احلتتتويلةم لهتتتل   استتتمث  ا( ع حثتتت م ، لمتتتل 51ثلتتتح  ايتتتل اح ةيتتتت    
ع ح ( لاحع ح احاةم حل ةعلللا احليبي احم لةلج لهل 3لاحع ح الي األمل ق احعثةقة لهل  

 ( ع حح مل م سةلبل ث حعقة ت اح شلا ةت احى40ع ح( لثاحك ثلح ايل اح ةيت احيب  ج  3 
 ع حث م           ةقلز حبل ثش ثت  ح20        ميقةثةت ألحىليللمت                   
 ع حث م           ةقلز حبل ثش ثت  ج20          يةت ليللمت ميقةثةت                  

 
 فؤ العينة :تكا 3-2-1 

مل اممل ا اقي ه احع ح  تج احسلستلت احاقعةتت ملتى  *مث   حقأي اح ثقاء لاحل مصةم
ثستتت ع احاقعتتتت ه االقضتتتتةت حلفصتتتل احاقاستتتتج االلل لاحتتتتك الةيتتت ا احمعتتتت  و  تتتتج لستتتتمل  االااء 

احسلستلت احاقعةتت االقضتةت  ممتلح . اا   ألحتى ،   يةتت ( مةماحميتقةثةاحلب قي ثتةم احليلتلممةم 

                                                           
  حممد حسن عالوي ، اسامة كامل راتب ،البحث العلمي يف الرتبية الرياضية وعلم النفس الرياضي ،القاهرة مدينة نصر ، دار  (1)

 144م ص 1999لعريب  ، االفكر    
  اخلرباء واملختصني )اعضاء اللجنة العلمية ( وهم 

 كلية الرتبية الرياضية        –أ . م . د     مازن عبد اهلادي                    جامعة بابل      
 كلية الرتبية الرياضية  –أ . م . د     مكرم سعيد                          جامعة بغداد      
 كلية الرتبية الرياضية  –يوسف                          جامعة بغداد  عليأ . م . د         
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حفتت اتلل احلاتلق احعتلحج،  1/2زام  لفج ،احلقتل  ملتى احةتاةم ،احااقيتت االل لةتت ،لم  لة
 حفت الل احلالق احعلحج ، ميلت ثشقةت(1/2ااقيت  لفةت ،  

 
 (1يالل  

ةلضح مع  و احليللممةم  ج لسمل  االااء احلب قي ملى ثس ع احاقع ه االقضةت حلفصل 
 احاقاسج االلل

 
 

                               احل تت حةل               
 احليللمت

اقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  Tقةلت    ع س م
 احاقةت

لستتتمل    
 احاالحت

 احفق 
احلامستتتتتتتتتت

 ثت
 احيالحةت

 مشلا ج 0.05 41 2.02 0،63 1،7 6،1 20 ض ثعت
 1،4 6،4 23 ميقةثةت

 
( لهتتج اصتت ق لتتتم 0.63احلامستتثت قتتا ثل تته   T( ي اتتب ثتت م قةلتتت 1لتتم احيتتالل    
( لهتتاا ةتتال ملتتى ليتتلا  تتقل   ةتتق ل يلةتتت  مشتتلا ةت (ثتتةم 2.02احيالحةتتت لاحث ح تتت   Tةلتتت ق

احليلتتتلممةم  تتتتج لستتتتمل  االااء احلبتتتت قي ملتتتتى ثستتتت ع احاقعتتتت ه االقضتتتتةت حلفصتتتتل احاقاستتتتتج  
 االلل لل  ةال ملى مع ُ ئ اح ةيت . 

      
 االجهزة واالدوات المستخدمة في البحث  3-3 
  
 -مستخدمة في البحث :االجهزة ال 3-3-1
 ثس ع احاقع ه االقضةت . -
 احثس ع احي ثضج احل مقح . -

                                                 
 - االدوات المستخدمة في البحث: 3-3-2
 احلص اق اح قثةت لاالييثةت . -
 احل  ث ه احش صةت .  -
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 اال مث قاه لاحل  ةةس . -
 
 احثسع اإلسفييةت .  -
 اح شثج احل سل .احصيال   -
 
 
 
 التجربة االستطالعية : 3-4
لتم  ملى مةيت مشلا ةت  12/2/2001ثم قةخ ق ل احث اه ث يقاء ميقثت اسمع مةت   

لتم  ةتق مةيتت احثاتته  لي ل تت ث ثتل لهتت – عت ح احلقالتت اح  يةتت  تج علةتتت احمقثةتت احقة ضتةت 
 اح قض لم هاه احميقثت هل : اةه ع م

 احم ق  ملى اامة ي ه احليبي احم لةلج احل مقح .-1
 حميقثت احق ةسةت .احم ق  ملى اح لالل لاحلش عل احمج م ل  إيقاء ا-2
 .  احزلم اح زل حلملقةم ملى ثس ع احاقع ه االقضةتمااةا -3
 .  مااةا احزلم احل صص حم لةل قفزة احةاةم اح لفةت-4
  احثستت ع احي ثضتتج ( اةتته متتل مقضتت   م لةلةتتت احلستت ماةاحملعتتا لتتم صتت اةت احلستت  ل اح-5

 لقتتتا أيل تتتلا ملتتتى   تتتج ليتتت ل قة ضتتتت احيلي ستتتمك *اح ثتتتقاء لاحل مصتتتةم ملتتتى ليللمتتتت لتتتم
 عف ءة احيب ز لص اةم  حل لل لب يلةب االلزام .

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 اخلرباء واملختصني يف جمال رياضة اجلمناستك  *

 الرتبية الرياضية كلية   –جامعة بغداد   . د يعرب خيون  أ 
 الرتبية الرياضية كلية   –ىل نعيمي       جامعة دياأ . م . د عبد الستار ال 
 الرتبية الرياضية كلية   –السيد عبد السالم عبد الرزاق      جامعة بغداد  
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 : الوسائل التعليمية المساعدة 3-6 

مستتتتم ال  تتتتج ليتتتت ل قة ضتتتتت احيلي ستتتتمك ا حةتتتت  ايبتتتتزة لاالاه لميلمتتتتت ليبتتتت  ايبتتتتزة 
حلللاصتتف ه احالحةتتت اح  ثمتتت لا تتق  ل احتتت اا ةتتمل م تتاةل ايبتتزة احيلي ستتمك اح  يليةتتت اح  ضتت ت 

  (1 احيلي سمك لمصية ب  حم  ل اال قاض احم لةلةت احلاااة حم لةل لب قاه احيلي سمك 
لت م لةلةتت لست ماة  تج م لتةل قفتزة ق ل احث اه ثمصيةب احثست ع احي ثضتج ث ممثت قه لستة

علة ه احمقثةت احقة ضةت  تج  احك ح ال مل قه  جت ملى ثس ع احاقع ه االقضةت ل احةاةم اح لفة
 اح عق .

 
 : مكونات البساط النابضي 3-6-1

 لم قسلةم هل  ةمعلم احثس ع احي ثضج      
 اح سل اح للي .-1  

 اح  ماة .-2
لتتتم متتتاة ايتتتزاء لاحمتتتج ةلعتتتم ملضتتتةاب  لةمعتتتلم عتتتل قستتتل لتتتم اقستتت ل احثستتت ع احي ثضتتتج      

 ث حل عع احم حج 
 
       

 ثس ع احي ثضج اح
 
 

   اح  ماة                                     اح سل اح للي                       
                                                                                      

 اح قصت اح شثةت   حلات االقم  ء    احقلاثع     احيلاثض   اح عب     احلس يا
 اح شثةت               احااةاةت    اح شثةت        احلاعجء                    

 
 
 

                                                           
  59ص مصدر سبق ذكره،  1991امحد توفيق اجلنايب ، -1  (1)
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 الجزء العلوي :-1

 لةمعلم لم :             
 -القرصة الخشبية : -أ

هج حلات  شثةت ا  ةت سلقةت احصيب ، ةعل  ملةب  لالة  اسل  ثللك( . علل اح قصت 
 ( للل .18لعب   ( سل لس120( سل لمقضب   240اح شثةت  

(   ح  ج ل ع ةم علحةةم  ج عل 12لح قض قثع اح قصت اح شثةت ث ح  ماة مل م  ةثب   
( سل ل ج احل عب 40(   لح ، احلس  ت ثةم   ح لا ق  ج احل عب احعلحج  6ل عب  

(سل ، ال  احلس  ت ثةم اح  ح االلل لاحا  ت 30اح قضج ع يه  احلس  ت ثةم   ح لا ق  
( سل لاحشعل 45( سل لاحلس  ت ثةم اح  ح االلل لاحا  ت اح  قيةت  20يب  ةت  اح  قيةت اح

 احم حج ةلضح قة س ه اح قصت اح شثةت لعقة ت م  ةثب  .
 (11 شعل  

 ةلضح قة س ه اح قصت اح شثةت لعقة ت م  ةثب 
 سل 240                                      
                                            

                                                                    
                                                                              

 سل 120                                                                                
                       

 
    
عل  مل م  ةح اح قصت اح شثةت   ه   لح ملى  ع سةق لااتا لاحتك حم ثةته حلاتت االقم ت ء    

 احلاعجء ملةب  .
 
 
 
 

 سم 45

 سم40 
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 لوحة االرتقاء الواطيء :-ب

( ستتل 60ممعتتلم حلاتتت االقم تت ء احتتلاعجء لتتم قع تتت  شتتثةت لستتمعةلت احشتتعل علحبتت  
ب ةمب  االل لةت ملى قع ت  شثةت علحب  ( للل . م ثه لم ي18( سل، لسلعب   30لمقضب  

(سل . ال  يب ةمب  اح لفةت  مشعل زالةت لب اح قصت 10( سل لسلعب   10(سل لمقضب   60 
 اقيت . 30اح شثةت ل ااقه  

 ( 12شعل    
 ةلضح قة س ه حلات االقم  ء احلاعجء لعقة ت م ثةمب  .

 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 -القاعدة  : -1

 لم لم:لممع                    
  -الروابط الخشبية :-أ

( ستتل 240هتتج مثتت قة متتم حتتلاةم  شتتثةةم لمتتلازةةم اتتقي احاقعتتت . عتتلل احتتقاثع اح شتتثج  
 ( سل .120( سل . ال  احلس  ت ثةم قاثع لا ق  بج  2( سل لسلع   10لمقض   

(   تتلح  تتج ل عتتب عتتلحج حم ثةتته ايتتزاء اح  متتاة ثث ضتتب  . 6متتل م  ةتتح عتتل قاثتتع  شتتثج ح 
( ستتتتتتتتتتتتتتل ، التتتتتتتتتتتتتت  احلستتتتتتتتتتتتتت  ت ثتتتتتتتتتتتتتتةم اح  تتتتتتتتتتتتتتتح االلل                     40ثتتتتتتتتتتتتتتةم   تتتتتتتتتتتتتتح لا تتتتتتتتتتتتتتق  احلستتتتتتتتتتتتتت  ت 

 ( سل .20لاحا  ت احيب  ةت  بج  
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 (  13شعل   
 ةلضح قة س ه احقلاثع اح شثةت لعقة ت م  ةثب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 -احيلاثض :-ح

م حعتل قاثتع  شتثج ( ي ثض م مل ملزة ب  ملتى احتقلاثع اح شتثةت ثاةته ةعتل 12هج مث قة مم  
 ( ي ثض عل   ج احشعل احم حج 6 

 ( 14شعل   
 ةلضح مللةت ملزةب احيلاثض ملى احقلاثع اح شثةت

 
 

                                                                  
 
 
 
 
 
 

 مواصفات النابض المستخدم 
 سل 5علل احي ثض                        -

 سل 120
 

 سل40
 

 سل20
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 سل 3.5                      قعق احي ثض   -
 سل 0.4قعق احسلك                           -
 حف ه 6ماا حف ه احي ثض                    -
 للل 0.5احلس  ت ثةم حفت لا ق               -
 سل 2.4اقصى ايعث س حلي ثض               -
   يه/للل        K                  )49.3  ثه احي ثضةت   -
 
 
 اح عب احااةاة احل لست احي ثضةت  -ج

( قعب ااةاةت ل لست ي ثضةت ، حب  يفس للاصف ه احي ثض احلستم ال لتم 6هج مث قة مم  
 اةه احا ب لاالقمع ز .

 (  Spring Systemم ثه عل قع ت ااةاةت ملى ي ثضةم لعليت ليبللت ي ثضةت  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 للاصف ه اح عب احااةاةت

 سل 116.                                              علل اح ع ت  -
 سل  6مقض اح ع ت .                                               -
 سل 5سلك اح ع ت .                                                 -
 سل 9اقصى ايعث س حل ع ت  اقمف مب  مم سعح االقض (   .        -
 يه/للل K                                        . )53.5حي ثضةت     ثه ا -
 
 

 (15شعل  
 (Spring Systemةلضح احليبللت احي ثضةت 



 الباب الثالث 44 

 
 
 

ث تتا ام متتل استتم قاج للاصتتف ه احيتتلاثض لاح عتتب احااةاةتتت احل لستتت احي ثضتتةت ، عتت م الثتتا ام 
( اةته ام اقصتى قتلة  Spring Systemيسلع احضلء ملى اهل للاصف ه احليبللت احي ثضةت   

يةتتلمم لهتتج ي ميتتت متتم اقصتتى قتتلة مماللبتت  قع تتت  130مستت لي  مماللبتت  احليبللتتت احي ثضتتةت
ااةا ل لست ي ثضةت لض   احةب  اقصى قلة ةماللب  ي ثضةم لقثلعةم ملى احملاحج . اةه 

 ام 
 

 اقصى قتلة 2اقصى قلة مماللب  احليبللت احي ثضةت =اقصى قلة مماللب  قع ت ااةا لاااة+
 ةماللب  احي ثض احلااا( .

                        =70    +2  30    )  
 يةلمم 130=                        
يةتتلمم ملتتى احليبللتتت احي ثضتتةت احلااتتاة ستتل  ةزةابتت  ثل تتااق  130ام مستتلةع قتتلة ل تتااقه  

 سل لهل ةل ل اقصى ايعث س حب  . 11.4
ةمةم لهج مملزع ملى ليبللمةم ي ثض 3× ثل  ام اح لة احلسلعت لم قثل احلم لل مس لي لزي  

 ملة  
 

 ع ل  120=  3×  70              3× اح لة احلسلعت احعلةت = لزم احلم لل     
  

 لهج اح لة احلسلعت ملى ليبللت ي ثضةت لاااة    105=  2/ 210اام    
 

 سل . 7لملة    م ايعث س هاه احليعللت سةعلم          
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 -احلس  ل اح شثةت : -ء

ب  شثةت ، ملضب  ل  اح عب احااةاةتت احل لستت احي ثضتةت لاحتك حستيا ( قع6هج مث قة مم  
 10( ستل لمقضت  60اح قصت اح شثةت لليب اامع عب  ثت ح عب احااةاةتت لةثلتح عتلل احلستيا  

 سل مل م  ةح احلسيا اح شثج ث  ثةم لم احلسع لاحك حقثع  ث ح عب احااةاةت . 2سل لسلع  
 

 (16شعل  
 ج لعقة ت م ثةم  ملى اح عب احااةاةتةلضح قة س ه احلسيا اح شث

   
 
 

                                                                             
 
 
 
 

                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سم 60

 سم 10

 سم 30
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 (17شكل )

 بضي المقترحيوضح قاعدة البساط النا
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 (18شكل )
 يوضح البساط النابض المقترح
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 اجراءات البحث الميدانية : 3-7
 : المقترح المنهج التعليمي 3-7-1

 احم حةت     ماه احشقلع ت احميقةثةت اح  يةت ليللماحملى احل مقح مل معثة  احليبي احم لةلج 
: 
 ( اس ثةب 4  اة معثة  احليبي احم لةلج       ل -1
  ج االسثلع    ه لاااه م لةلةتملزةب لاااه احليبي احم لةلج ثلاقب -2
( اقة تتت حم لتتةل قفتتزة احةتتاةم 45( اقة تتت  صتتص ليبتت   90احتتزلم احعلتتج حللاتتاة احم لةلةتتت  -3

 اح لفةت .
 

 10/3/2002 تج مت قةخ ثةتت اح  يةتت ت احميقةليللمتاحملتى احل متقح ثاأ ميفةا احلتيبي احم لةلتج 
احل متتقح .لقتتا اقمصتتق ملتتل احث اتته ملتتى لم ث تتت ستتةق احلتتيبي احم لةلتتج   2/4/2002لح  ةتتت 

  تا            احل متقح لضثع احلقه لمبة ت احللازل اح  صتت ثت  . الت  ميفةتا احلتيبي احم لةلتج 
 اقمصق ملى  قة  اح لل احلس ما لهل 

 لاقس احل اة . -
 *احل لللم .  -
 
لتم  تج احلصت اق اح للةتت اام ملتى لت  يت ء أل  احليللمت احميقةثةت األلحى   تا متاقثه امملت   

 . حةاةم اح لفةت  علاه م لةلةت حلب قة قفزة ا
 
 
 

                                                           

 : املقومون 
 السيد علي مهاوش  -1     
 السيد علي عبد احلسن  -2     
 السيد عباس حسني عبد  -3     
 السيد شرب عبد الوهاب -4     
 د السيد علي جوا-5     
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 -تقويم االداء المهاري : 2 -2-7

ام لستمل  اااء ا تتقاا اح ةيتت ح فتتزة احةتاةم اح لفةتتت قثتتل ميفةتا احلتتيبي احم لةلتج هتتل  صتتفق( الم 
احلبتتت قة ةتتتمل م لةلبتتت  اللل لتتتقة . لملةتتت  متتتل اال مثتتت ق اح ثلتتتج  تتتج يب ةتتتت احلاتتتاة احم لةلةتتتت  هتتتاه

 احقاث ت .
عل  ق ل احث اه ث يقاء ا مة ق لسعج  ج يب ةت احلااة احم لةلةت احس است لا مة ق ث اي  تج  

ايةت ه يب ةت احلااة احم لةلةت اح  ليت . ام اح قض لم أيقاء  ت ه ا مثت قاه هتل استم قاج لي
 احم لل لاحمج ةلعم لم   حب  إ ث ه لا  احم ال  ج سقمت م لةل قفزة احةاةم اح ل ةت .

لقتتا استتم  م احث اتته ث لتتس ل تتللةم حم تتلةل اااء احعتت ح  تت ل اال مثتت قاه اح   تتت اةتته   
يتتق  احم تتلةل ثعقة تتت احلشتت هاة لاستت ح احي تت ع ث ممثتت ق ام عقة تتت احلشتت هاة  ااتتا  احعقا تت  

      (1   يي اب  ملى احقوةت احلاضات للا  احل ل احل للةم ث الااء احفيج حللب قة(احمج ةملق
لقتتا متتل استتم اال استتمل قة احم تتلةل اح  صتتت ثثعتتلاله احيلي ستتمك ، لاحمتتج مامتتلي ملتتى اقيتت ه 
اح ضتتت ة االقث تتتت لاقيتتتت اعتتتل احفصتتتل احتتتاي ة تتتلل ثشتتتعح املتتتى لاقتتتل اقيتتتت  تتتل ة تتتلل ثيلتتتب 

 لب  ملى ا يةم السم قاج اقيت احع حح احيب  ةت .احاقيمةم احلسعةمةم لة س
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 1987،بغداد ، مطبعة التعليم العايل ،  2وجيه حمجوب ، التحليل احلركي ، ط (1)
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 -الوسائل االحصائية : 3-8

 
 
 احلسع احاس ثج  -1

 لي س                                                            
 =  س                        

 م                                    
 
 ياالياقا  احل ة ق  -2

 2( -س –لي    س                                          
 ع =                                 

 م                                              
 
 
 
 (T- Test ) 1اال مث ق احم  ج  -3
 

 2-س – 1-س                            
             T        = 
2( +ع1- م  1 2ع                     

 (1- م 2
 (      2/ م1+  1/م1                                                     

 2- 2+ م 1م                        
 
     
 

                                                           
 193م ، ص2000–، االردن دار املسرية للنشر والتوزيع  1سلمى ملحم ، مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس ، ط (1)
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 (F  ) 1ا مث ق مالةل احمث ةم    -5

    

 احمث ةم ثةم احليللم ه                    
 م اا ل احليللم هاحمث ة                   

 
     (L . S. D) 2ا مث ق اقل  ق  ل يلي   -6   
 

 احمث ةم اا ل احليللم ه           × 2                                          
               L.S.D  =T         احيالحةت 

 ماا ا قاا مةيت لاااة                                             

                                                           

املوصل ، دار الكتب للطباعة والنشر  ، ، التطبيقات االحصائية يف حبوث الرتبية الرياضيةوديع ياسني ، حسن حممد ، -1
 290ص1996

 310ص مصدر سبق ذكره، 1996وديع ياسني ، حسن حممد ،-2

F      =  

           
= 
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 الباب الرابع
 النتائج و مناقشتها ضعر

 
 

 عرض النتائج         4-1       
 مناقشة النتائج        4-2       
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 رض النتائج و مناقشتها :ع -4
     

يتضمن هذا الباب عرض النتائج و مناقشتتاا وقتا البيانتال التتل علته عاياتا الباعت  متن 
 المقومين .

 عرض النتائج . 4-1
 ( :TEST-Tعرض نتائج اختبار) 4-1-1

و تتتتتتاب الع تتتتتتابيي بتتتتتتين ( لمعرقتتتتتتي معنويتتتتتتي ال تتتتتتروا قتتتتتتل ااT-TESTتتتتتتتد ا تتتتتتت) اد ا)تبتتتتتتار          
 )اله اا)تبارال الثال  لق زة الي ين ال)ا يي .ين المجموعت

 نتائج تقويم االختبار القبلي :  4-1-1-1
( نتائج تقويد اا اء ال نل لق زة الي ين ال)ا يي )اله اا)تبار القبال والذي 2يوضح الج وه         

لو تتب الع تتابل وعتت ال متتن المتتناج التعايمتتل ر اذ اتاتترل النتتتائج بتتان ا  تتلتتتد تن يتتذد بعتت  ا متتاه 
( بينمتتتتا  تتتتان الو تتتتب  1.01( بتتتتانعراي معيتتتتاري قتتتت رد   2.67هتتتتو    التجريبيتتتتي ا ولتتتت لامجموعتتتتي 

 ( . 1.24( بانعراي معياري ق رد    3.05هو   الثانيي الع ابل لامجموعي التجريبيي 
 
 (2ج وه  

لمجموعتين ا ل را بين( المعت بي ونوع ا Tيبين ااو اب الع ابيي و اانعراقال المعياريي وقيمي   
 قل اا)تبار القبال

   
م توى   رجي العريي ع س 

 ال الي
 نوع ال را Tقيمي  

المعت 
 بي

 الج وليي

 38 01ر1 67ر2 التجريبية األولى
 

 عشوائل 02ر2 06ر1 05ر0
 24ر1 05ر3 الثانية التجريبية

 
( لاعينتتتتال ال يتتتتر  T    تتتتاب قيمتتتتيولمعرقتتتتي عقيقتتتتي ال تتتتروا بتتتتين ااو تتتتاب الع تتتتابيي تتتتتد اعت

( عن   رجتي  02ر2  ( الج وليي و البال ي T  (وهل ال ر من قيمي   1.06   متراببي عي  با ل
 ( و هذا ي ه عا  وجو  قرا عشوائل بين المجموعتين .  0.05  ( ون بي )بأ  38عريي   
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 بال نج  اقضه و ب ع ابل هووعن  مقارني المجموعتين قل ااو اب الع ابيي )اله اا)تبار الق 
  ما موضح قل الش ه التالل .( ق  عققته المجموعي التجريبيي  3.05  

 
 (19ش ه 

 ال ا  يالوع ة التعايميي  إ ماهيوضح م توى التبور لمجموعتل البع  بع  
 
  نتائج تقويم االختبار الوسطي 4-1-1-2

زة اليت ين ال)ا يتي )تاله اا)تبتار الو تبل و ( نتائج تقويد اا اء ال نل لق 3يوضح الج وه         
وع ال من المناج التعايمل ر اذ تارل النتائج بان الو ب الع ابل  ت عالذي تد تن يذد بع  ا ماه 

( بينمتتتتا  تتتتان الو تتتتب 1.14( بتتتتانعراي معيتتتتاري قتتتت رد   3.16هتتتتو    التجريبيتتتتي ا ولتتتت لامجموعتتتتي 
 ( . 86ر0بانعراي معياري ق رد    ( 4.54    الثانيي الع ابل لامجموعي التجريبيي

                                        
 (3ج وه  

( المعت بي ونوع ال را بين المجموعتين  Tيبين ااو اب الع ابيي و اانعراقال المعياريي و قيمي   
 قل اا)تبار الو بل

 رجي  ع س 
 العريي

م توى 
 ال الي

 نوع ال را Tقيمي  
المعت 
 بي

 الج وليي

 38 14ر1 16ر3 التجريبيي ا ول 
 

 معنوي 02ر2 54ر4 05ر0
 86ر0 54ر4 ثانيي ال التجريبيي
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مستوى التطور)1(

مجموعة تجريبية

مجموعة ضابطة
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( لاعينتتتال ال يتتتر  Tو لمعرقتتتي عقيقتتتي ال تتتروا بتتتين ااو تتتاب الع تتتابيي تتتتد اعت تتتاب قيمتتتي   
( عنتت   2.02     الج وليتتي و البال تتي (  T  ي ( وهتتل ا بتتر متتن قيمتت 4.54متراببتتي عيتت  با تتل   

( و هذا ي ه عا  وجو  قروا اعلتائيي ذال  التي معنويتي 0.05( ون بي )بأ   38 رجي عريي   
 .الثانيي بين المجموعتين و للالح المجموعي التجريبيي 

و الثانيتي     عققته المجموعتي التجريبيتي  )اله اا)تبار الو بل ق  ان اقضه و ب ع ابل       
 ح قل الش ه التالل :(  ما موض 4.54   مق ارد 

 
 
 

  
 
 ( 20ش ه   

 التا عييوضح م توى التبور لمجموعتل البع  بع  الوع ة التعايميي 
 
 
 
  نتائج تقويم االختبار البعدي 3 4-1-1 

    ( نتتتتائج تقتتتويد اا اء ال نتتتل لق تتتزة اليتتت ين ال)ا يتتتي )تتتاله اا)تبتتتار البعتتت ي 4يوضتتتح الجتتت وه       
متتن المتتناج التعايمتتل ر اذ تاتترل النتتتائج بتتان الو تتب  ةوعتت عشتتر  اثنتتامتتاه التتذي تتتد تن يتتذد بعتت  ا و 

( بينمتا  تان الو تب  1.15( بتانعراي معيتاري قت رد    4.31   التجريبيي ا ول الع ابل لامجموعي 
 ( . 21.43بانعراي معياري ق رد   (  6.16   الثانيي الع ابل لامجموعي التجريبيي
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 (4ج وه  
 المعت بي ونوع(  T  ابيي و اانعراقال المعياريي و قيمي يبين ااو اب الع 

 ال را بين المجموعتين )اله اا)تبار البع ي
 رجي  ع س 

 العريي
م توى 
 ال الي

 نوع ال را Tقيمي  
المعت 
 بي

 الج وليي

 معنوي 02ر2 51ر4 05ر0 38 15ر1 31ر4 التجريبيي ا ول 
 43ر1 616 الثانيي  التجريبيي

 
تراببي م رال ي( لاعينال  T ولمعرقي عقيقي ال روا بين ااو اب الع ابيي تد اعت اب قيمي  

( عنتت   رجتتي عريتتي  2.02( الج وليتتي و البال تتي    T متتن قيمتتي  وهتتل ا بتتر (  4.51   عيتت  با تتل
( وهتتتتذا يتتتت ه عاتتتت  وجتتتتو  قتتتتروا اعلتتتتائيي ذال  التتتتي معنويتتتتي بتتتتين  0.05( ون تتتتبي )بتتتتأ   38 

 .الثانيي وعتين وللالح المجموعي التجريبيي المجم
و الثانيي      ان اقضه و ب ع ابل )اله اا)تبار البع ي ق  عققته المجموعي التجريبيي 

 (  ما موضح قل الش ه التالل . 6.16  مق ارد 
 
 

 
 
 
 
 
 
 (21ش ه   

 الثانيي عشريوضح م توى التبور لمجموعتل البع  بع  الوع ة التعايميي 
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  ( L.S.D( و اختبار)  Fعرض نتائج اختبار)  -4-1-2
 
و داخلها الفراد  (بين االختبارات الثالث L.S.D( و اختبار)   Fعرض نتائج اختبار)  -4-1-2-1

   التجريبية األولى : المجموعة 
رال )تاله اا)تبتا التجريبيتي ا ولت  ان مؤشر الزيا ة قل ااو اب الع ابيي لنتائج المجموعتي       

وذلك لمعرقي معنويي (F  (  قعل الباع  ال   اعت اب قيمي 22الثال  و التل يوضعاا الش ه   
 هذد الزيا ة قل ااو اب الع ابيي .

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 (22ش ه  

 تجريبيي ا ول المجموعي اليوضح مؤشر الزيا ة قل ااو اب الع ابيي لنتائج 
 

ء ال نتل لق تزة اليت ين ال)ا يتي بتين اا)تبتارال ( نتائج تعايته التبتاين لتال ا 5يوضح الج وه  
ر عيتت  اتاتترل النتتتائج وجتتو  قتتروا اعلتتائيي  التجريبيتتي ا ولتت التتثال  و  ا)ااتتا اقتترا  المجموعتتي 

 11.57      ( المعت تبي با تل  Fذال  الي معنويي بين اا)تبتارال و  ا)ااتا و ذلتك ان قيمتي   
 ( ون تبي )بتأ  57ر2( عنت   رجتتل عريتي   3.15لبال تي  ( الج وليتي و ا F( وهل ا بر من قيمتي   

التجريبيتي المجموعتي   قترا ال)ا يتي ( وهذا ي ه عا  وجو  تباين قل  رعي تعايد ق زة اليت ين  0.05 
قتتل اا)تبتتارال التتثال  وع تتتب المتتناج التعايمتتل التقايتت ي الم تتتت) د قتتل تعاتتيد ق تتزة اليتتت ين  ا ولتت 

 ال)ا يي .
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 (5ج وه  
 ( بين اا)تبارال الثال  و  ا)ااا اقرا  Fنتائج ا)تبار تعايه التباين   يبين 

 التجريبيي ا ول المجموعي 
  رجي مل ر التباين

 العريي
م توى  Fقيمي   التباين

 ال الي
 نوع ال را

 الج وليي المعت بي
 معنوي 05ر0 15ر3 57ر11 14 2 بين المجموعال
 21ر1 57  ا)ه المجموعال

( الج وليتي ققت  تتد اعت تاب اقته قترا  F( المعت تبي ك بتر متن قيمتي    Fبالنتر ل ون قيمي  
 ( لمعرقي كي اا)تبارال ق  عقا م توى تعاد اقضه . L.S.Dمعنوي   

 
 (6ج وه  

 ( لمعرقي اقه قرا معنوي بين اا)تبارال الثال  اقرا  L.S.Dيوضح نتائج ا)تبار   
   التجريبيي ا ولالمجموعي 

 نوع ال را L.S.D نتائج ال روا ال را بين ااو اب اا)تبارال
 ااوه ر الثانل

 
  49ر0 - 16ر3  - 67ر2

 68ر0
 عشوائل

معنوي للالح  64ر1 - 31ر4  - 67ر2 ااوه ر الثال 
 اا)تبار الثال 

معنوي للالح  15ر1 - 31ر4  - 16ر3 الثانل ر الثال 
 اا)تبار الثال 

نالعتتت ان ال تترا بتتين الو تتبين الع تتابيين لال)تبتتارين ااوه و الثتتانل قتت   (6متتن الجتت وه  
( وهتتذا  0.05( عنتت  ن تتبي )بتتأ    0.68( البال تتي   L.S.D( و هتتو اقتته متتن قيمتتي    0.49-باتت)   

 ي ه عا  ان ال را غير معنوي   عشوائل ( بين هذين اا)تبارين .
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( و هتو  1.64-اوه و الثالت  ققت  بات)   اما ال را بين الو تبين الع تابيين  لال)تبتارين ا
( و هتتذا يت ه عاتت  وجتتو  قتترا  0.05( عنت  ن تتبي )بتتأ   0.68(البال تتي    L.S.Dا بتر  متتن قيمتتي   

 معنوي بين هذين اا)تبارين و للالح اا)تبار الثال  .
و هتو  (1.15- ما ان ال ترا بتين الو تبين الع تابيين لال)تبتارين الثتانل و الثالت  قت  بات)         

(و هتذا يت ه عات  وجتو  قترا  0.05( عنت  ن تبي )بتأ  0.68( و البال ي    L.S.D ا بر قيمي من   
 معنوي بين هذين اا)تبارين و للالح اا)تبار الثال  .

 
داخلهررا  ( بررين االختبررارات الررثالث و  L.S.D( و اختبررار)  Fعرررض نتررائج اختبررار)  -4-1-2-2

 ية :الثان الفراد المجموعة التجريبية
)اله اا)تبارال الثال  الثانيي التجريبيي  الع ابيي لامجموعي ان مؤشر الزيا ة قل ااو اب 

( و ذلك لمعرقتي معنويتي هتذد F ( ر  قعل الباع  ال  اعت اب قيمي   23و التل يوضعاا الش ه  
 الزيا ة قل ااو اب الع ابيي .

 ( 23ش ه   
 الثانيي ي لنتائج اقرا  المجموعي التجريبيييوضح مؤشر الزيا ة قل ااو اب الع ابي

 
( نتائج تعايه التباين لتال اء ال نتل لق تزة اليت ين ال)ا يتي  بتين اا)تبتارال  7يوضح الج وه     

ر عي  اتارل النتائج وجو  قتروا اعلتائيي ذال الثانيي الثال  و  ا)ااا اقرا  المجموعي التجريبيي 
( و  33.070( المعت بي با ل   Fال  و  ا)ااا و ذلك ان قيمي    الي معنويي بين اا)تبارال الث
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( و ن تتتبي )بتتتأ  57ر2( عنتتت   رجتتتتل عريتتتي    3.15الج وليتتتي  و البال تتتي     Fهتتتل ا بتتتر متتتن قيمتتتي 
 يتي اقترا  المجموعتي التجريبيتي ا( و هذا ي ه عا  وجو  تباين قل  رعي تعايد ق تزة اليت ين ال) 0.05 

 الو ائه التعايميي الم اع ة . با ت) اد المقترح ل الثال  وع ب المناج التعامل قل اا)تباراالثانيي 
 
 ( 7ج وه  

 بين اا)تبارال الثال  و  ا)ااا اقرا  ( F يبين نتائج ا)تبار تعايه التباين 
 الثانيي  المجموعي التجريبيي

  رجي مل ر التباين
 العريي

م توى  Fقيمي   التباين
 ال الي

 نوع ال را
 الج وليي المعت بي

 معنوي 05ر0 15ر3 7ر33 2ر48 2 بين المجموعال
 43ر1 57  ا)ه المجموعال

 
الج وليتتي ققتت  تتتد اعت تتاب اقتته قتترا ( F المعت تتبي ا بتتر متتن قيمتتي ( F بتتالنتر ل تتون قيمتتي 

 لمعرقي كي اا)تبارال ق  عققل م توى تعاد اقضه . ( L.S.D ) معنوي 
 (8ج وه  

 لمعرقي اقه قرا معنوي بين اا)تبارال الثال  اقرا   ( L.S.D ) ج ا)تبار يبين نتائ
 الثانيي  المجموعي التجريبيي

 نوع ال را L.S.D نتائج ال روا ال را بين ااو اب اا)تبارال
  49ر1 - 54ر4  -05ر3 ااوه ر الثانل

 74ر0
معنوي للالح 
 اا)تبار الثانل

معنوي للالح  11ر3 - 16ر6  -05ر3 ااوه ر الثال 
 اا)تبار الثال 

معنوي للالح  62ر1 - 16ر6  - 54ر4 الثانل ر الثال 
 اا)تبار الثال 
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( نالعتتت ان ال تترا بتتين الو تتبين الع تتابيين لال)تبتتارين ااوه و الثتتانل قتت  8متتن الجتت وه    
( و هتذا  0.05 ( عن  ن بي )بأ  0.74و البال ي   ( L.S.D ) ( و هو ا بر من قيمي 1.49-با)  

 ي ه عا  وجو  قرا معنوي بين هذين اا)تبارين و للالح اا)تبار الثانل .
( و هتو  3.11- ما ان ال را بتين الو تبين الع تابيين لال)تبتارين ااوه والثالت  قت  بات)  

( وهتذا يت ه عات  وجتو  قترا  0.05( عنت  ن تبي )بتأ   0.74و البال تي   ( L.S.D ) ا بر من قيمتي 
 ين هذين اا)تبارين و للالح اا)تبار الثال  .معنوي ب

( و هتتو ا بتتر 1.62امتتا ال تترا بتتين الو تتبين الع تتابيين لال)تبتتارين الثتتانل والثالتت  قتت  باتت)  
( وهتتتذا يتتت ه عاتتت  وجتتتو  قتتترا معنتتتوي بتتتين هتتتذين  0.05عنتتت  ن تتتبي )بتتتأ   ( L.S.D ) متتتن قيمتتتي 

 اا)تبارين و للالح اا)تبار الثال  .
 
    تائجمناقشة الن 4-2

بعتتت  تقتتتويد ا اء البتتتالب لق تتتزة اليتتت ين ال)ا يتتتي )تتتاله اا)تبتتتارال التتتثال  ر اتاتتترل النتتتتائج 
 التجريبيي و للالح المجموعي التجريبيتينوجو  قروا اعلائيي ذال  الي معنويي بين المجموعتين 

 .الثانيي 
متن          ي التتعاد تاه عمايت ه ونت المنااج التعايمل المقتترحويعزو الباع  هذا ال را ال    

 )اله .
 ي ال ريع .تبوير مرعاي الرجوع بالقوس ال)ا ل عن بريا ال)ب -1
 عن  المرور بمرعاي الوقوي عا  الي ين . ال ريعوال قع تبوير مرعاي اارت از  -2

 تاه عمايتي التتعاد )التي   الب تاب النابضتل ( ا ت) اد الو ائه التعايميي الم تاع ة  ما ان 
ااول  من )اله لوعي اارتقاء الواب ء التل تعمته عات  ت تايه )تروج الج تد متن عالتي قل المراعه 

التوازن ر وجعه ر  ال عه العر ل يؤثر بلورة غير مباشترة عات  مر تز ثقته ج تد المتتعاد ر ممتا  تان 
له ال ور ال عاه قل توجيه الج د ال  الم ار العر ل اللعيح ا اء العر ي من )تاله توجيته الج تد 

التتتالزد لتتت وران الج تتتد عتتتوه المعتتتور  ال)بتتتي ال تتتريعااتجتتتاد اللتتتعيح التتتذي يجتتتب ان يتتتتد قيتتته  التتت 
العرضل وتع ي  نقبتي الابتوب عات  اليت ين . اذ ان تع يت  نقبتي الابتوب عات  اليت ين يعت  متن اامتور 

 الت  ان  (1 (  1985التل ت اه عمايي تعاتد  ق تزة اليت ين ال)ا يتي ر عيت  يشتير     معيتوي ذنتون   
 ع د تم ن المتتعاد متن تع يت  نقبتي الابتوب عات  اليت ين يزيت  متن لتعوبي تعاتيد ق تزة اليت ين ال)ا يتي   

التتتل واجاتتل لتتعوبي قتتل تعاتتد ق تتزة  التجريبيتتي ا ولتت وهتتذا متتا اعتتته الباعتت  عاتت  اقتترا  المجموعتتي 

                                                           
 105ص مصدر سبق ذكره  ،  (  1985) معيوف ذنون -1
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المر تزي التتذي اليت ين ال)ا يتي ب تتبب قاتي التت قع لعتتي )تتروج الج تد متتن عالتي التتتوازن او ب تبب التت قع 
يجعتته البيتتران ااوه نعتتو ااعاتت  و بالتتتالل ا يتعقتتا البيتتران ااوه التتوابلء التتالزد لتت وران الج تتد 

 عوه المعور العرضل وتع ي  نقبي الابوب عا  الي ين .
 

ويتتترى الباعتتت  ان اهميتتتي ا تتتت) اد الجاتتتاز المقتتتترح قتتتل عمايتتتي التتتتعاد تبتتترز متتتن )تتتاله زيتتتا ة 
ا اء العر تتي و متتا تعتاجتته هتتذد العر تتي متتن  قتتع قتتل مرعاتتي البيتتران ااوه ااع تتاس بالتت قع ال تتاقل 

ومرعاي البيران الثانل ر قالمتعاد هنا ي)ضع لنتريي ال ائرة الم اقي قاو   ي تعمه المعاومال الع تيي 
عتتن بريتتا الم تتتقبالل الذاتيتتي ال ا)ايتتي )تتاله العر تتي ليضتتع العضتتو قتتل الم تتان المنا تتب و يتعتترك 

 . (1 ذا الوضع او ينال اا تجابي  عا  ا اس ه
عل م)تتزون .وهتتذا متتا ومتتن )تتاله الت تترار اللتتعيح لاعر تتي يت تتون لتت ى المتتتعاد مرجتتع تلتتعي       

( قتتل هتتذد النتريتتي عيتت  يعتقتت  ان   العر تتال م ونتتي متتن المقارنتتي بتتين الت ذيتتي adamsيشتتير اليتته  
التمترين    لم)تزون قتل الت مات نتيجتي الراجعي من اابراي )تاله العر تي وبتين المرجتع التلتعيعل ا

( عيتت  ر الع تتلو ااثتتاانببتتاع ا( عاتت  المرجتتع التلتتعيعل الم)تتزون   adamsوقتت  اباتتا    (2  
يتتتعاد المتتتعاد تلتتعيح اا)بتتاء ووضتتع الج تتد عتتن بريتتا المقارنتتي بااعتمتتا  عاتت  ااثتتر الع تتل ر 

ايتي  تعبتل لات مات وضتعيي و شت ه نتاك ت ذيتي راجعتي  ا)هقعن ما يؤ ي المتعاد عمته ج يت  ق تت ون 
الج تتد و ان هتتذا الرجتتوع يتتترك اثتتر قتتل الجاتتاز العلتتبل المر تتزي وهتتذا متتا ي تتم  بتتااثر او الشتت ه 
العر تتتل ر و امتتتا قاتتتل عمايتتتي التلتتتعيح و اقتتتترب المتتتتعاد متتتن الوضتتتع و التتت قع اللتتتعيح متتتع ااثتتتر 

 الع ل الم)زون  اما  ان المتعاد اع ن .
             ه ا اء ق تتتتتتزة اليتتتتتت ين ال)ا يتتتتتتي عاتتتتتت  الجاتتتتتتاز المقتتتتتتترح ت)ضتتتتتتع قالقتتتتتت مين   اليتتتتتت ين ( )تتتتتتال

  لت ائرة م اقتتي ( متتن اا اء و التلتتعيح ر قتتالمتعاد ي تت) د اليتتي الت ذيتتي الراجعتتي ل تتل يع تتن اا اء 
( متتن ان   المتتتعاد ي تتت) د اليتتي الت ذيتتي الراجعتتي ل تتل   Davis 1995  العر تتل و هتتذا متتا اشتتار اليتته 

ر ال تتتاوك العر تتتل و ضتتتبب ال تتتاوك القتتتا د بنتتتاءا عاتتت  ذلتتتك متتتن )تتتاله المعيتتتار االتتتل يؤشتتتر تتتتأثي
الموجتتتو  قتتتل مر تتتز التتتتع د بالتتت ائرة الم اقتتتي والتتتذي يتتتتد قيتتته مقارنتتتي المعاومتتتال القا متتتي متتتن اا اء 

 . (3 العر ل مع ما موجو  قل مر ز ال يبرة  
 
 

                                                           

  19ص 1997،كلية الرتبية الرياضية ،ادأفاقت خيون ، نقل اثر التعلم املنوع بني املهارات يف اجلمناستك ،رسالة ماجستري ، جامعة بغد-1
2-Dan J. fait H. Special Physical Education   W, M,C,Brown publishers 1989 P 36 . 
3-Davis Kinmet Auty Physical Education Theory and Proactiv Australia  1995  P 225 . 
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( عن وجو  قروا اعلائيي  l.s.dتبار   ( و ا) f ذلك اتارل نتائج ا)تبار تعايه التباين   
و للتتالح اا)تبتتار الثانيتتي ذال  التتي معنويتتي بتتين اا)تبتتارال التتثال  و  ا)ااتتا لامجموعتتي التجريبيتتي 

 تجال قروقتا معنويتي بتين ا)تباراتاتا الثالثتي و  التجريبيتي ا ولت الثال  قل عين نالعت ان المجموعي 
ويم تتن توضتتيح هتتذا التقتت د قتتتل  الثانيتتيبيتتي يموعتتي التجر ل تتن ب تترا اقتته متتن ال تترا العالتته قتتل المج

 م توى ا اء البالب لق زة الي ين ال)ا يي من )اله نتائج اا)تبارل الثال  و  ما يال .
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 (24 ه  ش
 يوضح ااشربي البيانيي لم توى ا اء البالب )اله اا)تبارال الثال  لق زة الي ين ال)ا يي

 
لبيانيتتي تتوضتتح لنتتا ن تتبي التقتت د قتتل م تتتوى اا اء ال نتتل لق تتزة اليتت ين متتن )تتاله ااشتتربي ا

التجريبيتي الثانيتي ك بتر متن ن تبي تقتت د و المالعتت هنتا ان ن تبي تقت د المجموعتي ال)ا يتي لامجمتوعتين 
متتتتن قبتتتته  الم تتتتاع ة الو تتتتائه التعايميتتتتيو ال تتتتبب قتتتتل ذلتتتتك ا تتتتت) اد  التجريبيتتتتي ا ولتتتت المجموعتتتتي 

. قالو ياي التعايميي تؤ ي ال   قع عمايي التعاد و ت) يض الم ة الالزمي الثانيي ي المجموعي التجريبي
 . (1 لاتعاد 

                                                           

  152،ص  1987، الكويت ، دار القلم ،  التعلم احلركي و التدريب الرياضيحممد عثمان  ؛-1
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وا يتوقتي  ور الو تتياي التعايميتتي عنت  هتتذا العتت  بته يمتتت  التت  ا تاس العمايتتي التعايميتتي وهتتو 
التلتتور العر تتل قتعمتته عاتت  بنتتاءد وتبتتورد .عيتت  يشتتير معمتت  العربتتل متتن ان  تلتتور العر تتي و 
الشعور باا ينتج عنه اانقباضال التل تنتقه عبر الممترال العلتبيي المرتببتي باتذد العر تي و التتل 

ال  ان ال ائتتت ة ت متتتن قتتتل ان المثيتتترال الناتجتتتي عتتتن التلتتتور العر تتتل مشتتتير  Copuber Effectتعتتتري  
 . (1 تعما الممرال العلبيي وبذلك ت اد قل اارتقاء بالم توى المااري 

ر تم ننتا متن تع يت  منعنيتال )تبارال الثال  التل جرل اقرا  المجمتوعتين وعا  ضوء اا 
 التعاد ال)الي ب ه مجموعي لماارة ق زة الي ين ال)ا يي ر  ما موضح قل المنعنيال البيانيي التاليي .

 

 
 ( 25ش ه  

 لماارةيوضح منعنيال التعاد لالو اب الع ابيي لامجموعتين 
 ب اب العر ال اارضيي .ق زة الي ين ال)ا يي عا   

تشتتير التت  ان هنتتاك  تترعي  بيتترة قتتل ثانيتتي لاان منعنيتتال التتتعاد اقتترا  المجموعتتي التجريبيتتي 
با تت) اد المناتاج التعاد و تق د واضح قل م توى اا اء و ذلك ان عمايي التتعاد التتل جترل عات  

                                                           

، علوم الرتبية البدنية و الرياضة ، معهد البحرين الرياضي للشباب و الرياضة ،  التدريب العقلي و االداء الرياضيد العريب مشعون ؛ حمم-1
  46ص  1991العدد الثاين 
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زمتتتي لاتتت قع و ا اء ق تتتزة اليتتت ين المقتتتترح قتتت   تتتاع ل المتتتتعاد عاتتت   ي يتتتي ا تتتت) اد القتتتوة الال التعايمتتل
ال)ا يتتي متتن )تتاله تتترا د ال)بتترة و الت تترار اامثتته لمتتا تعتاجتته هتتذد العر تتي متتن  قتتع و بالتتتالل ا اء 
العر ي بالش ه اللعيح ر ون ق زة الي ين ال)ا يتي متن الماتارال الم اقتي و التتل يقتود المتتعاد بتأ يتي 

ل ن  اا قل  ه مترة )لولتا بعت  الولتوه الت  اا اء قياا تعل التروي ن  اا و  ذلك المتبابا
 (1  .االيي
بمثابي  اقع و عاقز اقترا  المجموعتي  المنااج التعايمل با ت) اد ا  وال الم اع ة لق   ان        

عي  يعت  التع يتز متن العوامته المامتي التتل ت تاه متن تعاتد الماتارال العر يتي . و الثانيي التجريبيي 
ات  ع بيتر قتل تتأ)ير التعتب  تذلك يعمته  رلته  و وجيه ال اوك نعو ال عاليي و عا  تان ال اقع يعمه 

 (2 زيا ة ال قي.زيا ة اانتباد عن  المتعاد و 
قل تعايد ق زة الي ين الثانيي المقترح من قبه المجموعي التجريبيي  منااج التعايملان ا ت) اد ال      

ال)بتتأ التتذي قتت  يعتت   اثنتتاء ا اء العر تتي ال)ا يتتي  تتان لتته  ور قتتل ايجتتا  عمايتتي تعزيتتز و تلتتعيح 
وذلتتتك ان التتتت ريب لتتتد يقتلتتتر عاتتت  البريقتتتي النمبيتتتي   ااعتتتا ة ققتتتب ( بتتته ا)تتتذ شتتت ه التتتت ريب و 
الممار ي و الت رار المعزز وهتذا متا تؤ ت د نتريتال التتعاد عات  ان التتعاد ا يم تن ان يعت   متا لتد 

يجتب ان نالعتت تع تنا تت ريجيا قتل    تي  لتبعل يعزز ال اوك اثناء عمياي التعاد  ما اشار الياا 
و  زيتتز عالمقتتترح و تتياي مامتتي متتن و تتائه الت المناتتاج التعايمتتلاذ  تتان  (3 (ا اء ال تتر  نتيجتتي التعزيتتز 

هذا ما  ان واضعا قل نتائج اا)تبارال الثال  و التتل اتاترل قروقتا معنويتي قيمتا بيناتا وهتذا يت ه 
 لاح  ثيرا لتعايد ق زة الي ين ال)ا يي . المقترح ي منااج التعايملعا  ان ال

 
 وبذلك تد التعقا من اه اي و قروض البع  .      

                                                           

 46ص  ، 1985، القاهرة ، دار الفكر العريب ،  االختبارات املهارية و النفسيةحممد حسن عالوي ؛ حممد نصر الدين رضوان ؛-1
 158، ص   1971، القاهرة ، دار املعارف  ،  1، ط  مقدمة يف علم النفس الرتبوي الرياضيحممد حسن عالوي ؛  -2
 . 171، ص  1977، دار الثقافة للطباعة و النشر ،  ؛  التعلم و تطبيقاتهسيد صبحي انور الشرقاوي -3
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 االستنتاجات و التوصيات  -5
   االستنتاجات  1 -5

ربلةسننن  مننخ لننلت ربة النند ربم ورالنند م رالننةلورا رصالننةب ل رصسبننةق د ربماةالننلد   ننو ةمبننت 
 بلالةاةة ةت ربةةب د :

 
ور ه ربةي مضع مخ أ لهة ، ممخ للت رخ ربماهةج ربةعل مي ربم ةاح قو س ق رغارضه مأه-1

 رب و خ ربللف د لشكلهة رببس ح .ةعل ا قفزة 
مالننننةقوة قنننو رلةبنننا ربعمل نننند ربةعل م ننند ربمالنننةقت ربلةالننننةلورا ربم ةننناح  ربماهنننةج ربةعل مننني -2

 ربثةا د . م ا مالةمى رورء ر ارو ربم ممقد ربة ا ل دربةعل م د م الةقو  ي ةط
ماسلند ربا نم  النةقو  ني ةطنم ا لةالنةلورا ربمالنةقت ربعل م ند ربم ةناح  ربماهةج ربةعل منيرخ -3

 ومارخ رب الا سمت ربمسما ربعاضي .ةس  ق م ربلطف ربالا ع قخ طا ق لةب مس ربللفي 
رصالنةاةو ماسلد الةقو  ي ةطم ا ةعل م د لةالةلورا ربمالةقت ربربم ةاح  ربماهةج ربةعل ميرخ -4

 . ومارخ رب الا سمت ربمسما ربعاضي تةمكصم ربو ع لةب و خ 
بهنة رهم ند كل ناة  ني ربةعلنل قلن   لةالةلورا ربماهةج ربةعل مي ربم ةاحرخ ربةوا لةت رصمب د -5

  قةمننننت ربلننننمف بننننوى ربمةعلمنننن خ م للننننق ر ننننمرء ةعل م نننند ملقمنننند  ضننننل قننننخ ةننننم  ا رصمننننةخ 
 . بسفةظ قل  اللمد ربمةعلارم 
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   التوصيات 5-2
    مبي لمة  لي :لاةءًر قل  رصالةاةة ةت ربةي ةمبت رب هة ربلةس 

 
لةالنةلورا ربمالنةقت ربةعل م ند ربمالنةقوة  ني ةعلن ا ربم ةناح  ربماهنةج ربةعل منيةعم ا رالنةلورا -1

ربةننني ةمنننةاس   هنننة ا ةضننند قلننن  كة ننند ربماالالنننةت ربا ةضننن د  ننني رب طنننا قفنننزة رب نننو خ ربللف ننند 
 رب ماةالةك .

لطنننيء بلساكنننةت مربةعر ننند ربار عننند ربةأك نننو قلننن  رالنننةلورا رببنننما ربةمضننن س د مربعنننا  رب-2
 رصمكةخ .  ربفاي بكي ةالهت قل  ربمةعلا رالة عةل ربساكد قواربمالل د بألورء 

 . مهةاة قفزة رب و خ ربللف د مخ ربالهت رب  رببعل ةعل ا ضاماة ربةواج  ي -3
قت ةعل م د رقورو ربماةهج ربةعل م د ربم ةاسد لةالةلورا مالة ي م ةت مشةلهد ر ارء لسم  -4

 ملةلفد .  مالةقوة مبمهةارت ساك د ألاى مألقمةا
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 المصادر العربية
 رب ارخ ربكا ا . -1
رسمننو ةم  ننق رب اننةلي ر ةننأث ا رالننةلورا  هننةز سبننةخ رب فننز رباةلضنني ربم ةنناح  -2

قفنزة رب نو خ رصمةم نند ، االنةبد مة النة ا ،  ةمعند لعنورو ، كل نند   ني الناقد ةعلنا
 . 1991ربةال د ربا ةض د ،

 ، القااانوا الاادولج لاجمناسااتن اااانوا النقااا رسمننو  ةالننا ، اةبننا ابننا  ر  -3
 .1997، ربساكةت رصاض د ، الما ة ،  5ج

، رب نةهاة ،ورا  2، ط  االعداد النفسج لتدريب الناشاييا رالةمد كةمت ارةنل ر -4
 . 1997بفكا ربعالي ،ر

 . 1997، رب ةهاة ، ورا ربفكا ربعالي ، 2،ط  تعايم السباحةرالةمد كةمت ارةل ر  -5
ر ةقننت ل ننمخ ر ا ننت رثننا ربننةعلا ربماننم  لنن خ ربمهننةارت  نني رب ماةالننةك ، االننةبد  -6

 . 1997مة الة ا ،  ةمعد لعورو ،كل د ربةال د ربا ةض د ، 
، رب ننةهاة  ، ورا ربفكننا  التربااو  الجمبااا رمنن خ راماربلننمبي ، قننوبي ل ننممي ر   -7

 . 1991ربعالي ،
رالننننن ة كنننننةظا رب انننننةلي ر رص  ةقنننننةت ربملةلفننننند م رثاهنننننة  ننننني ربنننننةعلا  ننننني واس  -8

رب ماةالننننةك ،االننننةبد مة الننننة ا ،  ةمعنننند لعننننورو ،كل نننند ربةال نننند ربننننا  ةضنننن د ، 
1983 . 

، رب ننةهاة ، ورا ربفكننا  1، ط  اساا   و نيريااات الحر ااةلالطم النني رسمننو ر  -9
 . 1996ربعالي ،

، رب نننةهاة ، ةا مننند  المااادفي ناااج نيرياااات التااادريبل ةنننا .ج.ت. ثممالنننمخ ر -10
 . 1996ماكز  ربةام د رصقل مي ، 

لةننةا ممالنن ر ةننأث ا ربةعر نند ربار عنند  نني ةعلننا لعنن  مهننةارت ربكنناة ربطننةقاة ، -11 
االنننةبد مة النننة ا ،رب ةمعننند رصاوا ننند ، كل ننند ربةال ننند ربا ةضننن د كل ننند ربوارالنننةت 

 . 1996ربعل ة ،
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النننعو رب قلنننةس ر ةنننأث ا رالنننةلورا ربمابننند رباةلضننن د  ربم ةاسننند   ننني الننناقد -12
ةعلنن ا قفننزة رب ننو خ رصمةم نند قلنن  لالننةط ربساكننةت رصاضنن د بننواس رب ماةالننةك 

 .1999،االةبد مة الة ا ،  ةمعد بلح ربو خ ، كل د ربةال د ربا ةض د ، 
، رصاوخ  1،ط  منااا ا البحاا  نااج التربيااة و عااام الاانف الننلم  ملسننا  ر -13

 . 2000،ورا ربمال اة ، 
، ورا ربفكا ربعالي بلطلةقند  التعام و ت بيقاتهال و بلسي راما ربشاقةم  ر -14

 . 1977م رباشا ،
،  ةمعنننننند ربممبننننننت ، ورا ربفكننننننا   الجمناسااااااتنبننننننةقل قط نننننند ربعل ننننننو  ر  -15

،1989 . 
لنا لعن  قة وة قلي سال خ ر ةأث ا رالنةلورا لعن  ربمالنةقت ربمالنةقوة  ني ةع-16

ربمهننةارت ربساك نند  نني رب ماةالننةك ربفانني بلاالننةء ، رطامسنند وكةننمار  ،  ةمعنند 
 . 1999لعورو ، كل د ربةال د ربا ةض د ، 

قلي  مرو ر ةأث ا رالنةلورا  هنةز  ربمالناو ربلطنةف  ربم ةناح  ني الناقد ةعلنا -17
مهننةاة ربطلننم  لةبما سنند رصمةم نند قلنن   هننةز ربمةننمرز  ، ةمعنند لةلننت ، كل نند 

 . 2000ل د ربا ةض د ، ربةا 
 فايات تدريسية نج  رق تادري  التربياة قلةس رسمو ربالةمارقي مرلنامخ ر -18

 . 1991، لعورو ،  الرياضية
، رصالنكاوا د ، مطلعند ربةماند ،  دليي الجمبا  الحدي مسمو رلاره ا شسةةد ر -19

1992 . 
و ربم ةنناح مسمننو  ننمرو كننةظا ر رثننا رالننةلورا  هننةز  ربسلننق ربمفبننلي  ربمالننةق-20

 ننني ةعلننن ا مهنننةاة ربمقنننمف قلننن  رب نننو خ قلننن   هنننةز ربسلنننق  ننني رب ماةالنننةك ، 
 . 1999االةبد مة الة ا ، ةمعد لعورو ،كل د ربةال د ربا ةض د ،

 1، ط  مقدماااة ناااج عاااام الااانف  الترباااو  الرياضاااجمسمنننو سالنننخ قنننلم  ر -21
 . 1971،رب ةهاة ، ورا ربمعةاف ، 
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 االفتبااارات المراريااة وخ اضننمرخ ر مسمننو سالننخ قننلم  ،مسمننو ابننا ربننو -22
 . 1985، رب ةهاة ، ورا ربفكا ربعالي ،  النفسية

 البح  العاماج ناج التربياة الرياضاية ومسمو سالخ قلم  ، رالةمد كةمت ر -23
 . 1999، رب ةهاة ، ورا ربفكا ربعالي ،  عام النف  الرياضج

االةصت  ي وقند مة نوا مسمو بةبح ربل ةةي ر ةأث ا ةعل ا رامر  ملةلفد مخ رص-24
رصورء  نننني ربكنننناة ربطننننةقاة ، االننننةبد مة الننننة ا ،  ةمعنننند لعننننورو ، كل نننند ربةال نننند 

 . 1999ربا ةض د ،
، ربكم ننت ، ورا رب لننا ،  الااتعام الحر ااج و التاادريب الرياضااجمسمنو قثمننةخ ر -25

1987 . 
، قلننما ربةال نند  التاادريب العقاااج و االدار الرياضااجمسمننو ربعالنني شننمعمخ ر -26

لوا ننند م ربا ةضننن د ، معهنننو ربلسنننا خ ربا ةضننني بلشنننلةل م ربا ةضننند ، ربعنننوو رب
 . 1991ربثةاي ، 

، ط  ، ربنن مخ ،   اارق التاادري  العامااةمسمننو مسمننمو ربلمربننوة م رلننامخ ر -27
 .   1997مطلعد مزراة ربةال د م ربةعل ا رب ما د ،

 لتمرينااتالمبااد ر الفنياة و التعايمياة لاجمباا  و امع مف رانمخ ساةنم؛ ر -28
 .   1985،  ةمعد ربممبت ، مطةلع  ةمعد ربممبت ،  البدنية

 الماادفي نااج الحر ااات االساساايةمع ننمف راننمخ ساةننم؛ ، قننةما الننعمو  ر -29
 . 1988، ربممبت ، ورا ربكةل بلطلةقد ، لجمبا  الرجاي

،  ةمعند ربلبناة ، مطنةلع  الاتعام الحر اجا ةح مهو  شل؛ ، ركاا مسمنو ر -30
 . 1994ا ربعةبي مربلس  ربعلمي  ، مزراة ربةعل 

، لعننورو ، ورا ربسكمنند ،  عااام الاانف  الرياضااجاننزرا طةبننل ، كةمننت بننم س ر-31
1993   . 

قةالننا صزا بننلا ر رثننا لعنن  طارقننق ربننةعلا  نني رصكةالننةل م ةطننما مالننةمى -32
رصورء  نني ربمهننةارت ربمعل نند م ربمفةمسنند ، رطامسنند وكةننمار  ،  ةمعنند لعننورو، 

 . 1997ربا ةض د ،كل د ربةال د 
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، لعننورو ، مطلعنند ربةعلنن ا ربعننةبي ،  1، ط التحايااي الحر ااجم  ننه مس ننمل ر -33
1987 . 

، لعنننورو ،  نيرياااات الاااتعام و الت اااور الحر اااجم  نننه مس نننمل م رلنننامخ ر -34
 . 2000مكةل ربعةوت بلطلةقد ،

 الت بيقات االحصايية و اساتفدامات الحاساوبمو ع  ةال خ ، مسمو سالنخ ر -35
 . 1996، ربممبت ، ورا ربكةل ،  حو  التربية الرياضيةنج ب

، لعننننورو ، مكةننننل  الااااتعام الحر ااااج باااايا المبااااد  و الت بيااااق عننننال ل ننننمخ ر -36
 . 2002رببلاة ، 

، مطلعنند  القااانوا الاادولج لاجمبااا  لالرجاااي  عننال ل ننمخ ، بننةبح م  ننو ر -37
 . 1987مزراة ربشلةل ، 

، مطلعنند  2،ط  ريااة ناج الجمناساتناالسا  الني نماكخ ص نا؛ م رلنامخ ر -38
 . 1988 ةمعد لعورو ، 
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