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رأثري األداءاد انزُبفغُخ ادلشحهُخ ػهً ثؼط انغًبد االسادَخ وادلغزىي انجذًَ 
 وانفىن وانشلًً نؽالة انزخصص فً ثؼط يغبثمبد ادلُذاٌ وادلعًبس 

 د. نبيؿ محمد خطاب أ.ـ.                                                             
 كطرؽ تدريس التربية الرياضية أستاذ مساعد بقسـ المناىج

 جامعة دمياط
 مشكمة البحث كأىميتيا  

إف تقػػدـ دكلػػة مػػا وػػ  ا نلػػطة الرياضػػية الماتمقػػة مػػا هػػك إا دليػػؿ كاضػػة ىمػػ  تقػػدمءا 
العممػػ    وقػػ  ظػػؿ التقػػدـ العممػػ  كالتكنكلػػكج  المػػذهؿ اتجءػػت  نظػػار الػػدكؿ المتقدمػػة إلػػ  آوػػاؽ 

الت ػػديات المجػػاؿ الرياضػػ  كأ ػػد الكسػػا ؿ التػػ  تعبػػر ىػػف  جديػػدة مػػف الت ػػديات   كمػػف بػػيف هػػذا
 التقدـ كالسيادة .

كو  ضكس ااتجاا إل  التاووية وػ  ااتيػار التمرينػات التعميميػة اك التدريبيػة الملػابءة 
لمكاقؼ المعب كزيادة  جـ  دا ءػا بلػكؿ كبيػر كبمسػتكيات متباينػة مػف الجءػد المبػذكؿ منءػا  لػاع 

تناوسػػية كم تػػكل كهػػدؼ باىتبارهػػا  كإػػر ا لػػكاؿ واىميػػة وػػ  ترقيػػة كت سػػيف اسػػتاداـ التمرينػػات ال
ا داس البدن  كالمءارل كالاطط  لما تتميز بػر مػف م اكػاة المناوسػة مػف  يػث التركيػب كالضػغط 

 ىم  الممارس مف النكا   النقسية .
ر القػرد ال  اف التمرينات التناوسية هك نلاط ي اكؿ وي ـ 7116بدير السيد بدير كيلير 

 ك الجماىة إ راز القكز كالتقكؽ ىم   يرا مف  وراد  ك جماىات باستاداـ كاوة إمكانياتر كقدراتػر 
ارتباطءػػا بػػااتفؼ مكاقػػؼ القػػكز  البدنيػػة كالمءاريػػة وػػ  ظػػؿ مكاقػػؼ متعػػددة تتميػػز بقكتءػػا كتغيػػرا

 )َٓ:  َُكالءزيمة والقرد ا يوؿ إل  الءدؼ إا ببذؿ الجءد (
وػ  القتػرة االىداديػة   ف ل داس التناوس  دكران هامػان  ـ 0992بد الخالؽ عصاـ عكيكضة 

كوترة المناوسػات لماتمػؼ ا نلػطة ك ف تأإيرهػا يكػكف وعػاان ىنػدما تػرتبط مػم متطمبػات المناوسػات 
 ) َِ: ُٗ نءا كسيمة هامة ذات متطمبات متعددة لمنا ية الجسمية كال ركية كالقنية كالنقسية (

ىم   همية ا داس التناوس  كااوة ىند نءاية وترة  ـ 0992عبد المصكد السيد كيلكد 
االىداد وت تؿ هذا التمرينات مكانا و  التدريب كيزداد تاإيرها بوقة مستمرة ىم  استاداـ كسا ؿ 
التدريب ااارل   كو  نقس الكقت ىند  داس تمرينات المناوسة يتضة كؿ جكانب ال الة التدريبية 

ا يمكف ااستعاضة ىنءا بأية كسيمة مف كسا ؿ التدريب ا ارل كبالذات  إناس  لمرياض  كلذلؾ
 ) ّْٗ:   ٖمر مة البناس المبالر لمقكرمة الرياضية  (

ا بأنءػا قػدرة المتسػابؽ ىمػ  تكجيػر  ـ 7117جياد نبيػو محمػكد كتعرؼ االرادة نقف ىػف 
لتػدريب كالمناوسػة لت قيػؽ  هداوػر ا. سمككر بكى  كهادوية لمتغمب ىم  المكانػم كالوػعكبات  إنػاس ا
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  )ُِ  :ُٕ ( 
 ف السمات االرادية مف  هـ السمات النقسية الت   ـ0992محمد حسف عبلكم كيضيؼ 

تمعب دكران ر يسيان و  تلكيؿ اللاوية الرياضية كتسءـ بدرجة كبيػرة وػ  اارتقػاس بمسػتكل قػدرات 
 )  ُٕٔ:  ِٔ.(الرياض  كاستعداداتر لت قيؽ  وضؿ إنجاز رياض  ممكف

ـ كشػػػػػػػػكمينككؼ.ؿ.س 0922يكىػػػػػػػػانس ريػػػػػػػػو كآخػػػػػػػػريف كػػػػػػػػذلؾ يتقػػػػػػػػؽ كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف 
Chomenkov.L.S 0991 ىمػػػػػ   هميػػػػػة السػػػػػمات االراديػػػػػة ـ 0992ـ كبسطكيسػػػػػي أحمػػػػػد

تقػػػػػاف النػػػػػكا   القنيػػػػػة (التكنيػػػػػؾ). (  ّٖلمتسػػػػػابق  سػػػػػباقات الميػػػػػداف كالمضػػػػػمار وػػػػػ  اكتسػػػػػاب كاه
:ْٖ)(َْ :ّْ-ٖٔ) (ُُ :ِٗ( 

ىمػػػ   ف تنميػػة السػػػمات االراديػػػة لػػػدل متسػػػابق   ـ0992كاشػػػؼ عػػػزت محمػػػكد كيلكػػد  
مسػػابقات الميػػداف كالمضػػمار تعتبػػر مػػف  هػػـ ا هػػداؼ التػػ  يجػػب  ف تءػػتـ بءػػا كاوػػة الملسسػػات 
الرياضية العاممة و  مجاؿ التػدريب الرياضػ   كالمػدرب بالتبعيػة ىميػر  ف يكجػر اهتمامػر الاػاص 

مكػػػػنءـ ت قيػػػػؽ االنجػػػػازات الرقميػػػػة المتكقعػػػػة وػػػػ  لتطػػػػكير تمػػػػؾ السػػػػمات لػػػػدل متسػػػػابقير   تػػػػ  ي
 )ُٗ: ُِالسباقات. (

كقػػد ا ػػظ البا ػػث كجػػكد وػػركؽ وػػ   داس طػػفب تاوػػص مسػػابقات الميػػداف كالمضػػمار 
ىند االػتراؾ وػ  المناوسػات اك  داس المسػابقات الماتمقػة بكمية التربية الرياضية   جامعة دمياط  

ال الػػة النقسػػية لمطػػفب ىنػػد المكاجءػػة كالتنػػاوس ممػػا وػػ  لػػكؿ مسػػابقات   كمػػا ا ػػظ ىػػدـ إبػػات 
يلدل ال  إاتفؼ و  المستكل المءارل كالرقم  ككػذلؾ كضػكح مظػاهر التعػب سػريعان    هػذا مػا 
دوػػػم البا ػػػث إلػػػ  م اكلػػػة التعػػػرؼ ىمػػػ  تػػػأإير التمرينػػػات التناوسػػػية اػػػفؿ تنميػػػة المرا ػػػؿ القنيػػػة 

 ََِكل البدن  كالمستكل القن  كالرقم  لمسابقات لممسابقات ىم  بعض السمات اارادية كالمست
ـ ىػػدك كالكإػػب الإفإػػ  كرمػػ  الػػرمة   ومػػف اػػفؿ التمرينػػات التناوسػػية قػػد يسػػتطيم المػػلدل مػػف 
اكتسػػػاب إيقػػػاع التنػػػاوس  إنػػػاس ا داس ككػػػذلؾ ا داس وػػػ  بي ػػػة ملػػػابءة لممناوسػػػة مػػػف  يػػػث تطبيػػػؽ 

ضػػغط الزميػػؿ  إنػػاس المناوسػػة كااوػػة اف بطػػكات  القػػكانيف كالمسػػاوات كا دكات القانكنيػػة ككػػذلؾ
 مسابقات الميداف كالمضمار ا تتـ اا ىم  وترات متباىدة.  

 البحث  ىدؼ
يءدؼ الب ث إل  دراسة تأإير ا داسات التناوسية المر مية ىم  بعض السمات اارادية 

و  بعض مسابقات  كالمستكل البدن  كالقن  كالرقم  لطفب التاوص بكمية التربية الرياضية
 الميداف كالمضمار  كذلؾ مف افؿ التعرؼ ىم   : 

ػ تأإير ا داسات التناوسية المر مية ىم  بعض الوقات اارادية كالمستكل البدن  كالقن  ُ
 ـ ىدك كالكإب الإفإ  كرم  الرمة    .   ََِكالرقم  لمسابقات 
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تجريبية كالضابطة و  بعض السمات ػ المقارنة بيف القياسيف البعدل لكؿ مف المجمكىة الِ
 ـ ىدك كالكإب الإفإ  كرم  الرمة    .   ََِاارادية كالمستكل البدن  كالقن  كالرقم  لمسابقات 

ػ المقارنة بيف نسبة التغير لكؿ مف المجمكىة التجريبية كالمجمكىة الضابطة و  بعض  ّ
التاوص بكمية التربية الرياضية و  السمات اارادية كالمستكل البدن  كالقن  كالرقم  لطفب 

 ـ ىدك كالكإب الإفإ  كرم  الرمة    .   ََِمسابقات 
 فركض البحث   

 في ضكء أىداؼ البحث :ػ  
بعض السمات القياسيف القبم  كالبعدل لممجمكىة التجريبية و  بيف  ان ػ تكجد وركؽ دالة إ وا يُ

التاوص بكمية التربية الرياضية و  مسابقات اارادية كالمستكل البدن  كالقن  كالرقم  لطفب 
 ـ ىدك كالكإب الإفإ  كرم  الرمة    .   ََِ
ػ تكجد وركؽ دالة إ وا يان بيف القياس البعدل لممجمكىة التجريبية كالقياس البعدل لممجمكىة ِ

بعض السمات اارادية كالمستكل البدن  كالقن  كالرقم  لطفب التاوص بكمية الضابطة و  
 ـ ىدك كالكإب الإفإ  كرم  الرمة    .   ََِربية الرياضية و  مسابقات الت
بعض السمات ػ تكجد وركؽ و  نسبة الت سف بيف المجمكىة التجريبية كالمجمكىة الضابطة و  ّ

اارادية كالمستكل البدن  كالقن  كالرقم  لطفب التاوص بكمية التربية الرياضية و  مسابقات 
 لإفإ  كرم  الرمة    .  ـ ىدك كالكإب ا ََِ

   المصطمحات المستخدمة في البحث
 نءا مكقؼ ااتبارل ذك لدة ىالية تبرز ويءا جميم ابرات كمءارات ػ األداءات التنافسية : 

:  ِّالفىب ىم  منازؿ آار  ك وريؽ و  لقاس ت كمر القكاىد كالقكانيف الم مية ك الدكلية .  (
ُِْ( 
لقػػرد وػػ  التغمػػب ىمػػ  المقاكمػػات الدااميػػة كالاارجيػػة التػػ  تعتػػرض سػػبيؿ  نءػػا قػػدرة اػػػ اإلرادة :  

 )ْٔٔ: ُٔت قيؽ هدؼ مقوكد.   (
 نءا تمؾ الوقات الت  تجعؿ القرد قادران  ىم  التغمب ىم  ما يوادور مف ػ السمات االرادية :

 ) ٔ: ِ.(  ىقبات لمكوكؿ إل   ىم  مستكل ممكف و  نكع النلاط الرياض  التاوو  
   دراسات السابقةال

 ( 32الدراسة األكلى )
: تأإير تدريبات المناوسة ىم  تطكير  بعنكاف ـ  َُِٖكليد سيد  سيف ابراهيـ قاـ بيا 

استيدفت القدرات البدنية الااوة كمستكم ا داس لبعض المءارات الءجكمية لفىب  المفكمة 
القدرات البدنية الااوة كمستكم  التعرؼ ىم  تأإير تدريبات المناوسة ىم  تطكير  :الدراسة 
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) اىب ِْ(عمى التجريب   كاتبع المنيج :ا داس لبعض المءارات الءجكمية لفىب  المفكمة 
 دم البرنامج التدريب   ككانت أىـ النتائجمفكمة مف منتاب جامعة سكهاج لممفكمة . 

نتيجة ااستاداـ لمبرنامج باستاداـ تدريبات المناوسة إل  ت سف ااداس الءجكم  لعينة الب ث 
 التدريب .

 ( 02الدراسة الثانية )
رنامج تعميم  : ب بعنكاف ـ َُِٕاالد  بك السعكد ىبد اهلل ىبد المتطمب قاـ بيا 

باستاداـ العاب المباريات الموغرة كتأإيرا ىم  ا داس الاطط  كالمعرو  لبعض اطط المعب 
رؼ ىم  تأإير برنامج تعميم  باستاداـ العاب التع  :استيدفت الدراسة الءجكمية و  الءكك 

المباريات الموغرة كتأإيرا ىم  ا داس الاطط  كالمعرو  لبعض اطط المعب الءجكمية و  
 : طفب كمية التربية الرياضية جامعة اسيكط عمى عينة مفالتجريب    كاتبع المنيج :الءكك . 

اب المباريات الموغرة  إر ىم  ا داس برنامج التعميم  باستاداـ العال ككانت أىـ النتائج
 . الاطط  كالمعرو  لبعض اطط المعب الءجكمية و  الءكك 

 ( 73الدراسة الثالثة )
: تأإير التمرينات التناوسية  بعنكافـ  َُِٕىماد روعت م مد ىم  لكماف قاـ بيا 

  :دراسة استيدفت ال ىم  مستكل ا داس القن  لنال   الموارىة افؿ المكسـ التدريب  
التعرؼ ىم  تأإير التمرينات التناوسية ىم  مستكل ا داس القن  لنال   الموارىة افؿ المكسـ 

تقكؽ  ككانت أىـ النتائجنال  الموارىة   عمى عينة مفالتجريب    كاتبع المنيج :التدريب  
 المجمكىة التجريبية و  مستكل ا داس القن  .  

 ( 37الدراسة الرابعة )
: تأإير برنامج تدريب   بعنكاف ـ  َُِْم مد م مكد م مد م مكد النقيب   قاـ بيا

باستاداـ التمرينات التناوسية و  تنمية ا داسات المءارية الءجكمية المركبة لدل نال   كرة القدـ 
التعرؼ ىم  تأإير برنامج تدريب  باستاداـ التمرينات التناوسية   :ستيدفت الدراسة الاماسية ا
 كاتبع المنيج :ا داسات المءارية الءجكمية المركبة لدل نال   كرة القدـ الاماسية.  و  تنمية

تقكقت المجمكىة  ككانت أىـ النتائج: نال   كرة القدـ الاماسية  عمى عينة مفالتجريب   
 .التجريبية الت  استادمت برنامج التمرينات التناوسية 
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 ( 27الدراسة الخامسة )
 إر المناوسة :  بعنكافـ  ُٗٗٗ  Larue et  alك زمفسها ا  جاك  ارك قامت بيا

تدريبات ااوة بأداس التعرؼ ىم  تأإير   :ستيدفت الدراسة ا ىم  ا داس كالتنليط المعرو 
مءارة  ركية باستاداـ ا وابم لمرد ىم  مإير معيف مرة بدكف مناوسة ك ارم مناوسة مم اوـ 

ككانت أىـ ) رياضية ُِ) رياضيا ك(ُِ(:  مى عينة مفعالتجريب    كاتبعكا المنيج :.  ار
 ت سيف زمف رد القعؿ كلكنءا  دت إل  زيادة ا اطاستقكقت المجمكىة التجريبية  النتائج

 إجراءات البحث 
  :منيج البحث 

اسػػػتادـ البا ػػػػث المػػػػنءج التجريبػػػ  بتوػػػػميـ مجمػػػػكىتيف ( مجمكىػػػة تجريبيػػػػة كمجمكىػػػػة 
 ة الب ث . ضابطة )نظرا لمناسبتءا لطبيع

 مجتمع كعينة البحث : 
ـ  ََِيمإؿ مجتمم الب ث طفب التاوص و  مسابقات الميػداف كالمضػمار وػ  سػباؽ 

/ ىدك كمسابقة الكإب الإفإ  كرم  الرمة بكمية التربية الرياضية   جامعة دميػاط كالمقيػدكف لمعػاـ 
لػممت الطريقة العلػكا ية ك   كتـ ااتيارهـ ب) طالب ْٖـ ) كىددهـ ( َُِٗـ ػ  َُِٖ الدراس  (

)  طالبان تـ تقسيمءـ ىلكا يان إل  مجمكىتيف متكاو تيف إ داهما تجريبية ِْا ساسية ( الب ث ىينة
 ) لمدراسات ااستطفىية .  َِك(طالبان ) ُِكا ارل ضابطة ىددها (  ) طالبان ُِكىددها (

   إعتدالية تكزيع قيـ المتغيرات لمجمكعتى البحث األساسية .  
                                                                                    72ف =  تى البحث األساسية.             إعتدالية تكزيع قيـ المتغيرات األساسية لدل لمجمكع( 0جدكؿ  )

 معامؿ االلتكاء انحراؼ معيارم المتكسط كحدة القياس المتغيرات ـ

 1.10 - 2.13 022.12 سـ الطكؿ ػُ
 1.77 2.72 22.29 كجـ الكزف ػِ
 0.09 1.22 71.23 سنة السف ػّ
 1.07 1.77 7.17 سنة مدة الممارسة  ػ2

)  ف جميػػم قػػيـ معامػػؿ االتػػكاس وػػ  المتغيػػرات ا ساسػػية لمب ػػث ُيتضػػة مػػف الجػػدكؿ ( 
ة تكزيػم هػذا القػيـ لػدل ) كجميم هذا القيـ تلير إلػ  اىتداليػ ُٗ.ُ  َُ.َ -تراك ت ما بيف  ( 

   وراد مجتمم الب ث .
                                                                                    72ف =  جريبية لمجمكعتى البحث األساسية إعتدالية تكزيع قيـ المتغيرات الت ( 7جدكؿ  )

 كحدة االختبار أجزاءالمتغيرات المتغيرات التجريبية
انحراؼ  المتكسط القياس

 معيارم
معامؿ 
 االلتكاء

 االرادية  سماتال
 1.33 3.26 79.21 درجة مقياس السمات االرادية الشجاعة 
 1.12 3.19 30.20 درجة مقياس السمات االرادية ضبط الن س 
 1.71 7.66 79.21 درجة مقياس السمات االرادية التصميـ 
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 1.33 3.17 79.71 درجة راديةمقياس السمات اال  الثقة بالن س 
 1.12 7.10 31.11 درجة مقياس السمات االرادية دافعية االنجار 

 1.39 7.26 76.16 درجة مقياس السمات االرادية التركيز 
 0.36 3.29 71.90 درجة مقياس السمات االرادية اليادفية  

 1.12 - 0.21 71.23 درجة مقياس السمات االرادية االستقبللية
 1.31 7.70 71.22 درجة مقياس السمات االرادية المبأداة  
 1.37 - 0.22 02.23 درجة مقياس السمات االرادية اتخاذ القرار 

 1.09 0.67 09.12 درجة مقياس السمات االرادية تحمؿ المسئكلية 

 المستكل البدنى 
 

 1.02 0.92 21.21 المتر رمى كرة ىككي قكة الذراع الرامية 
 1.17 07.99 712.21 السـ  الكثب العريض درة الرجميفق

 0.12 - 1.39 2.71 الثانية ـ طائر 31 السرعة االنتقالية
 1.11 3.39 77.07 السـ المؼ كالممس مركنة العمكد ال قرل 

 1.19 - 7.61 71.12 كثبة كثبة  رباعية الرشاقة
 1.23 1.12 22.12 درجة  باس المعدؿ التكازف

 ال نى االداء
 1.21 3.21 71.29 درجة  األداء ال ني لمسباؽ ـ عدك  711سباؽ 

 1.76 7.29 21.12 درجة  األداء ال ني لممسابقة مسايقة الكثب الثبلثى
 1.21 7.12 21.21 درجة  األداء ال ني لممسابقة  مسابقة رمى الرمح 

 المستكل الرقمى
 1.32 - 1.20 72.09 الثانية  قياس زمف السباؽ  ـ عدك  711سباؽ 

 1.71 - 1.26 01.19 المتر قياس مسافة الكثب  مسايقة الكثب الثبلثى
 0.02 0.11 30.32 المتر  قياس مسافة الرمى  مسابقة رمى الرمح 

)  ف جميػػػم قػػػيـ معامػػػؿ االتػػػكاس وػػػ  السػػػمات ااراديػػػة كالبدنيػػػة ِيتضػػػة مػػػف الجػػػدكؿ ( 
) كهػذا يػدؿ ىمػ  ّٔ.ُ    َْ.ُ - يث تراك ت مػا بػيف (كالمستكل القن  كالرقم   وراد العينة 
 غيرات التجريبية الااوة بالب ث .اىتدالية تكزيم القيـ الااوة بالمت

 تكافؤ العينة األساسية في القياس القبمي لممتغيرات قيد البحث 
 07مك األساسية ف = داللة ال ركؽ بيف القياسييف القبمي ػ القبمي لمجمكعتى البحث في متغيرات الن ( 3جدكؿ ) 

القياس القبمي  كحدة القياس المتغيرات
 لمتجريبية

 ع ـ ع ـ قيمة) ت ( ال رؽ القياس القبمي لمضابطة
 ِٕ.َ ٕٓ.ِ ٖٕ.ٔ ٕٓ.ُٕٓ ُٗ.ٓ َٓ.ُٖٕ سـ الطكؿ
 َٓ.َ ِٓ.ُ َٗ.ّ ِٓ.ٖٕ ََ.ٓ َٓ.ٕٗ كجـ الكزف
 ٖٗ.َ َّ.َ ّٓ.َ ٕٓ.َِ َٓ.َ ٖٓ.َِ سنة السف
 ّٓ.َ َٖ.َ َِ.َ ُْ.ِ ِّ.َ َٓ.ِ سنة سةمدة الممار 

        7.01=  1.11* قيمة ) ت ( الجدكلية عند مستكل داللة  
)  ف  قيـ (ت) الم سكبة  قؿ مف قيمة (ت) الجدكلية ىند مستكل ّيتضة مف الجدكؿ ( 

) ممػػػػا يػػػػدؿ ىمػػػػ   ف المجمػػػػكىتيف لػػػػيس بيػػػػنءـ وػػػػركؽ دالػػػػة ُِ) كدرجػػػػة  ريػػػػة ( َٓ.َدالػػػػة  (
 و  المتغيرات ا ساسية . إ وا يان 
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   07داللة ال ركؽ بيف القياسييف القبمي ػ القبمي لمجمكعتى البحث في المتغيرات التجريبية قيد البحث ف = ( 2جدكؿ ) 

المتغيرات 
 التجريبية

كحدة  االختبار
 القياس

 القبمي لمضابطة القبمي لمتجريبية
 قيمة ال رؽ 

 ع ـ ) ت ( 
 ـ

 ع ـ

السمات 
 رادية اال 

31.6 الدرجة الشجاعة 
6 

2.00 72.71 3.12 7.20 0.00 
37.0 الدرجة ضبط الن س 

6 
3.12 31.66 2.11 0.11 0.30 

31.1 الدرجة التصميـ 
1 

7.67 72.90 7.20 0.12 0.33 
79.2 الدرجة الثقة بالن س 

3 
7.61 72.66 3.36 0.06 1.21 

31.2 الدرجة دافعية االنجار 
0 

7.01 79.12 7.22 1.23 1.23 
76.1 الدرجة التركيز 

2 
7.99 76.71 7.63 1.06 1.22 

71.1 الدرجة اليادفية  
2 

7.29 76.21 2.23 0.66 0.79 
71.9 الدرجة االستقبللية

0 
0.27 71.21 71.11 0.66 1.23 

71.1 الدرجة المبأداة  
2 

7.01 70.06 7.36 1.12 1.16 
02.0 الدرجة اتخاذ القرار 

6 
0.62 02.23 0.21 1.66 0.36 

09.7 الدرجة تحمؿ المسئكلية
1 

0.27 09.23 0.21 1.20 1.20 
 تابع داللة ال ركؽ بيف القياسييف القبمي ػ القبمي لمجمكعتى البحث في المتغيرات التجريبية قيد البحث

المتغيرات 
كحدة  االختبار التجريبية

 القياس

 القبمي لمضابطة القبمي لمتجريبية
 ةقيم ال رؽ 

 ع ـ ) ت ( 
 ـ

 ع ـ

 الص ات البدنية 

21.9 المتر رمى كرة ىككي
2 

7.32 21.13 0.19 1.21 1.21 
.719 السـ  الكثب العريض

1 
02.29 716.0 00.62 3.20 1.13 

02.0 الثانية ـ طائر 31عدك 
9 

1.72 2.70 1.29 1.17 1.29 
73.1 السـ المؼ كالممس

2 
2.02 70.06 7.71 0.90 0.02 

71.1 كثبة كثبة  رباعية
1 

7.29 70.12 7.39 0.12 1.37 
22.1 درجة  باس المعدؿ

2 
3.92 20.11 2.21 6.11 1.10 

 االداء ال نى
76.2 الدرجة ـ عدك  711سباؽ 

0 
7.39 76.06 7.72 0.71 1.19 

مسايقة الكثب 
 الثبلثى

21.2 الدرجة 
1 

7.92 21.33 7.21 1.20 1.63 
20.7 رجةالد مسابقة رمى الرمح 

1 
7.91 21.71 7.11 0.11 1.12 

المستكل 
 الرقمى

72.3 الثانية ـ عدك  711سباؽ 
1 

1.23 72.12 1.67 1.77 1.39 
مسايقة الكثب 

 الثبلثى
01.1 المتر

2 
1.22 01.02 1.22 1.01 1.19 

30.2 المتر مسابقة رمى الرمح 
9 

0.29 30.09 0.72 1.31 1.63 

        7.12=  1.11تكل داللة  * قيمة ) ت ( الجدكلية عند مس
)  ف قيـ (ت) الم سكبة  قؿ مف قيمػة (ت) الجدكليػة ىنػد مسػتكل  ْيتضة مف الجدكؿ ( 

)  مما يدؿ ىم   ف المجمكىتيف ليس بينءـ وركؽ دالػة إ وػا يان ِِ) كدرجة  رية ( َٓ.َدالة (
ىدك كالكإب الإفإػ  كرمػ   ـ ََِالسمات اارادية كالبدنية كالمستكل القن  كالرقم  و  سباؽ  و 

 الرمة .
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 لجمم البيانات استاداـ البا ث ا دكات كا جءزة التالية :  كسائؿ جمع البيانات :
ـ   كرات طبية  َٓياس الرستامير   ميزاف طب    ساىات إيقاؼ   لريط ق:  ػ األجيزة كاألدكات

    دامبمز   سفلـ ققز .     وكلجانات   ارماح ماتمقة ااكزاف كبارات  ديدية      قماع 
 ػ مقياس السمات االرادية.  

قاـ البا ث بااضطفع ىم  الكتب كالمراجم كالدراسات الت  تناكلت السمات اارادية 
) كالدراسات ككذلؾ المقاييس الت  استادمت و  قياس هذا السمات و  المجاؿ الرياض  مإؿ 

( كعبد العزيز نصر عبد  32) عنافمحمكد عبدال تاح ( ك 2ـ ) 0991أسامة كامؿ راتب
براىيـ عبد العزيز02ـ )0992العزيز  محمكد ( 9ـ )0992( ك السيد محمد عيسى كا 

( كأحمد البيكمي عمي 07ـ ) 7117( ك جياد نبيو محمكد  32)  0991   عناعبدال تاح 
(  كمحمد مصط ى محمد 72ـ ) 7111(  كمحمد حسيف بكر سمـ 2ـ ) 7113  البيكمي
(  كعمرك 1ـ ) 7102 ( ك احمد عبد الرحمف اسماعيؿ عبد الرحمف33ـ ) 7119غبلب 

قاـ البا ث بيستاداـ مقياس السمات اارادية و  (. ك72ـ ) 7109زغمكؿ محمد عبد السبلـ : 
قد لمؿ ىم  ما ر ( 07ـ ) 7117جياد نبيو محمكد مسابقات الميداف كالمضمار مف بناس 

 . ىبارة مقسمة تبعان لمجدكؿ التال  
 أرقاـ العبارات اإليجابية كالسمبية الخاصة بكؿ سمة داخؿ مقياس الص ات اإلرادية (1جدكؿ )

 أرقاـ العبارات السمبية  أرقاـ العبارات اإليجابية السمات اإلرادية ـ
 َٓ-َْ-َّ-َِ-َُ ٓٓ-ْٓ-ّٓ-ِٓ-ُٓ-ٓ اللجػػاىػػة. ُ
 ََُ-َٗ-َٖ-َٕ-َٔ ُٓ-ُْ-ُّ-ُِ-ُُ-ُ ضبط النقػػس. ِ
 ِْ-ِّ-ِِ-ُِ-ِ ِٗ-ِٖ-ِٕ-ِٔ-ِٓ لتوميـا ّ
 ْٗ-ْٖ-ْٕ-ْٔ-ْٓ ْْ-ّْ-ِْ-ُْ-ْ الإقة بالنقس ْ
 ٖٗ-ٖٖ-ٖٕ-ٖٔ-ٖٓ ْٖ-ّٖ-ِٖ-ُٖ-ٖ داوعية االنجاز ٓ
 ٗٗ-ٖٗ-ٕٗ-ٗٔ ْٔ-ّٔ-ِٔ-ُٔ-ٔ التركيز ٔ
 ُٗ-ُٖ-ُٕ-ُٔ ٔٗ-ٖٔ-ٕٔ-ٔٔ-ٔٓ الءادوية ٕ
 ٗٓ-ْٗ-ّٗ-ِٗ ّٗ-ّٖ-ّٕ-ّٔ االستقفلية ٖ
 ّٕ-ِٕ-ُٕ-ٕ ٓٗ-ٖٓ-ٕٓ-ٓٔ المباد ة ٗ
 ِّ-ُّ-ّ ٕٕ-ٕٔ-ٕٓ-ْٕ اتااذ القرار َُ
 ّٓ-ّْ-ّّ ٕٗ-ٕٖ- ُٗ – ٗ ت مؿ المس كلية ُُ

كقد قاـ البا ث بتعديؿ بعض العبارات لتف ـ المسابقات الإفإة إـ قاـ البا ث بيىادة 
كانت نتيجة  البداس الر ل ويءا .  يث  )3،  7) مرفؽ رقـ ىرض المقياس ىم  السادة الابراس 

  %   كما هـ مكضة بالجدكؿ التال  . ََُابداس الرال المكاوقة ىم  العبارات الجديدة 
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 النسب المئكية الراء السادة الخبراء العبارات الخاصة بالسمات االرادية المرتبطة بالمسابقات قيد البحث (6جدكؿ )

افؽ عدد العبارات المك  عدد العبارات لكؿ سمة السمات اإلرادية ـ
 نسبة المكافقة العدد الكمى لمخبراء عمييا

 عمى  العبارات
 %ََُ ْ ُُ ُُ اللجػػاىػػة. ُ
 %ََُ ْ ُُ ُُ ضبط النقػػس. ِ
 %ََُ ْ َُ َُ التوميـ ّ
 %ََُ ْ َُ َُ الإقة بالنقس ْ
 %ََُ ْ َُ َُ داوعية االنجاز ٓ
 %ََُ ْ ٗ ٗ التركيز ٔ
 %ََُ ْ ٗ ٗ الءادوية ٕ
 %ََُ ْ ٖ ٖ ليةاالستقف ٖ
 %ََُ ْ ٖ ٖ المباد ة ٗ
 %ََُ ْ ٕ ٕ اتااذ القرار َُ
 %ََُ ْ ٕ ٕ ت مؿ المس كلية ُُ

 %ََُ ْ ََُ ََُ ااجمال  ُُ

        ػ قياس المستكل البدنى 
قاـ  البا ث بت ديد  هـ الوقات البد نية الااوة بطفب التاوػص وػ  المسػابقات قيػد 

المراجػػم العمميػػة المتاووػػة وػػ  مسػػابقات الميػػداف كالمضػػمار  الب ػػث مػػف اػػفؿ االطػػفع ىمػػ 
كهػػ  كػػاآلت   (قػػدرة  (01( خيريػػة السػػكرم كسػػميماف عمػػى حسػػف )00بسطكيسػػى احمػػد  )مإػػؿ 

الذراع الرامية ػ قدرة الرجميف ػ السرىة اانتقاليػة ػ مركنػة العمػكد الققػرم ػ الرلػاقة ػ التػكازف ) إػـ قػاـ 
الدراسػػػػات كالمراجػػػػم العمميػػػػة التػػػػ  تناكلػػػػت الوػػػػقات البدنيػػػػة  البا ػػػػث بػػػػاالطفع ىمػػػػ  ىػػػػدد مػػػػف
(  كمحمػد صػبحي  71لػ محمد عبلكل كمحمد نصر الديف )كاااتبارات الااوة بءذا الوػقات 

 كتكوؿ إل  اااتبارات البدنية التالية :  ( .0( ، إبراىيـ سبلمة )30( ،)31حسانيف )
 )  ُُْ:  ِٓ(  ػ رم  كرة هكك  لقياس قكة الذراع الرامية . ُ
 )ِِٗ: ُّػ الكإب العريض مف الإبات لقياس القدرة العضمية لمرجميف  (  ِ
 )  ُّٖ:  َّـ مف البدس الطا ر لقياس السرىة اانتقالية  ( َّػ العدك  ّ
 )  ُّٕ: ُػ المؼ كالممس لقياس مركنة العمكد الققرم (  ْ
 )       ِٓٗػ  ِِٗ:  ِٓػ الكإبة الرباىية  لقياس الرلاقة ( ٓ
    ) ُٔٔ:  ّٗػ باس المعدؿ لقياس التكازف ال رك  (  ٔ

إـ قاـ بعرضءا ىم  السادة الابراس مف افؿ استمارة استطفع ر ل الابراس  كؿ  هـ 
الوقات البدنية الااوة بالمسابقات قيد الب ث ككذلؾ اااتبارات الت  تقيسءا ككاف متكسط 

 ( 2) مرفؽ     ددها البا ث                 ت الت % ) ىم  الوقاّٖ.ٓٗنتيجة المكاوقة ( 
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 2النسب المئكية الراء السادة الخبراء فى االختبارات البدنية المرتبطة بالمسابقات قيد البحث ف = ( 2جدكؿ ) 

 نسبة المكافقة عدد المكافقات العدد الكمى كحدة القياس االختبار المتغيرات ـ

رمى كرة  قكة الذراع الرامية  ُ
 ىككي

 %  011 2 2 المتر
الكثب  قدرة الرجميف ِ

 العريض
 %  011 2 2 السـ 

 %  011 2 2 الثانية ـ طائر 31 السرعة االنتقالية ّ
 % 21 3 2 السـ المؼ كالممس مركنة العمكد ال قرل  ْ
 %  011 2 2 كثبة كثبة  رباعية الرشاقة ٓ
 %  011 7 2 درجة  باس المعدؿ التكازف 6

)  قػػيـ النسػػبة الم كيػػة لمكاوقػػة السػػادة الابػػراس ىمػػ  اااتبػػارات  ٕالجػػدكؿ ( يتضػػة مػػف 
% ٕٓكقػد اتضػ  البا ػث نسػبة  هـ الوقات البدنيػة الااوػة بالمسػابقات قيػد الب ػث الت  تقيس 

 لقبكؿ الوقة كاالاتبار. 
 إناس  تـ قياس مستكل ا داس القن  ىف طريؽ التوكير الرقم  لكؿ طالبمستكل األداء ال ني : 

ىطػاس درجػة لػ داس القنػ  باسػتاداـ قا مػة المءػاـ   داس   سف م اكلػة وػ  المسػابقات قيػد الب ػث كاه
  (31).  (1مرفؽ )كالمعايير الااوة بالمسابقة قيد الب ث مف توميـ البا ث  

تـ قياس المستكل الرقم  ىف طريؽ  داس كؿ طالب إفث م اكات لمسػابقة ػ المستكل الرقمي : 
 رص كاه تساب   سف م اكلة . رم  الق

 خطكات البحث 
  البرنامج الزمني لتن يذ الدراسات االستطبلعية القياسات القبمية كالتجربة كالبعدية لمبحثػ 

 ـ َُِٗ/ ِ/ ٕـ إل   َُِٗ/ ِ/  ٔػ  كان : تجربة استطفىية  كل  و  القترة مف 

 
 ـ . َُِٗ/ ِ/ ُّـ  إل   َُِٗ/ ِ/ ٗإانيان : تجربة استطفىية إانية و  القترة مف ػ 

 
 ـ . َُِٗ/ ِ/ ُّـ  إل   َُِٗ/ ِ/ ٗػ إالإان : تجربة استطفىية إالإة  يكـ 

 
 ـ . َُِٗ/ ِ/ ُْػ رابعان: تجربة استطفىية رابعة  يكـ 

 
 ـ . َُِٗ/ ِ/ ُْإل   ُِػ اامسان: القياس القبم  يكـ 

 
 ـ َُِٗ/ ٓ/  ُٔإل    ِ/ ُٔػ سادسان: التجربة ا ساسية مف 

 
 ـ . َُِٗ/ ٓ/ َِإل   ُٖػ سابعان: القياس البعدل لمتجربة ااساسية يكـ 

 

 

 

 ػ الدراسات االستطبلعية 
: قػػاـ البا ػػث ب سػػاب وػػدؽ المقيػػاس الاػػاص بقيػػاس السػػمات ػػػ الدراسػػة االسػػتطبلعية األكلػػى 

    اارادية و  المسابقات قيد الب ث ىف طريؽ المقارنة الطرويف لممقياس  .
 

 1( لمككنات مقياس السمات االرادية ف = U المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كقيمة )  ( 2جدكؿ )  

االنحراؼ  المتكسط العدد الربيعى االختبار المككف
 المعيارم

متكسط 
 الرتب

مجمكع 
 (Uقيمة ) الرتب

 1.11 01 3 0.77 76.11 1 األدنى الشجاعةالسمات  
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 المتكسط العدد الربيعى االختبار المككف
االنحراؼ 
 المعيارم

متكسط 
 الرتب

مجمكع 
 (Uقيمة ) الرتب

 21 2 0.29 33.21 1 األعمى االرادية 
 1.11 01 3 0.77 76.61 1 األدنى ضبط الن س

 21 2 0.19 36.71 1 األعمى
 1.11 01 3 1.22 76.71 1 األدنى التصميـ

 21 2 0.11 33.11 1 األعمى
 1.11 01 3 01.02 71.61 1 األدنى الثقة بالن س

 21 2 1.23 33.21 1 األعمى

 دافعية االنجار
 1.11 01 3 0.23 72.11 1 ىاألدن

 21 2 0.72 37.11 1 األعمى

 التركيز
 1.11 01 3 0.77 73.11 1 األدنى
 21 2 0.31 31.71 1 األعمى

 ( لمككنات مقياس السمات االراديةU ( المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كقيمة )  2تابع جدكؿ ) 

النحراؼ ا المتكسط العدد الربيعى االختبار المككف
 المعيارم

متكسط 
 الرتب

مجمكع 
 (Uقيمة ) الرتب

السمات 
 االرادية

 اليادفية
 21 2 3.22 30.21 1 األعمى 1.11 01 3 0.77 77.11 1 األدنى

 االستقبللية
 1.11 01 3 1.22 02.71 1 األدنى
 21 2 1.12 73.21 1 األعمى

 المبادأة
 1.11 01 3 1.22 02.71 1 األدنى
 21 2 1.91 72.71 1 مىاألع

 اتخاذ القرار
 1.11 01 3 0.21 06.11 1 األدنى
 21 2 0.12 71.21 1 األعمى

 1.11 01 3 1.21 02.11 1 األدنى تحمؿ المسئكلية
 21 2 1.23 71.21 ٓ األعمى

   (0( الحرجة = )Uقيمة )
ه   قؿ مػف قيمػة ( )  ك ََ.َ) الم سكبة ( U)  ف  قؿ قيمة لػ ( ٖيتضة مف الجدكؿ ( 

U  ) كهػػػذا يلػػػير إلػػػ   ف المقيػػػاس يتميػػػز بدرجػػػة وػػػدؽ  ُ) (  َٓ.َ) الجدكليػػػة ىنػػػد مسػػػتكل (
 ىالية 

تػـ  سػاب إبػات المقيػاس الاػاص بقيػاس السػمات ااراديػة وػ  المسػابقات قيػد  : ػ حساب الثبػات 
 الب ث ىف طريؽ  ساب معامؿ اارتباط بطريقة إىادة اااتبار.



 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل

Web : www.isjpes.com       E-mail :  info@isjpes.com           

 

 و9112 عجزًرب (1اجلضء ) 78انؼذد            اجملهخ انؼهًُخ نهرتثُخ انجذَُخ وػهىو انشَبظخ          
 

216 

 71ف =   لمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كقيمة ) ر( لمسمات االرادية فى المسابقات قيد البحثا ( 9جدكؿ ) 

كحدة  االختبار المككف
 القياس

 ع ـ ع ـ (ر قيمة )  القياس الثاني القياس األكؿ

 الص ات االرادية

 1.93 3.72 31.31 3.71 79.61 الدرجة الشجاعة 
 1.97 3.21 30.71 3.21 30.31 الدرجة ضبط الن س 
 1.92 7.21 79.21 7.23 79.71 الدرجة التصميـ 

 1.97 7.97 31.21 3.77 79.01 الدرجة الثقة بالن س 
 1.91 7.10 31.71 7.22 79.91 الدرجة دافعية االنجار 

 1.93 7.69 76.91 7.92 76.31 الدرجة التركيز 
 1.29 3.76 72.21 2.12 76.7 الدرجة اليادفية  

 1.20 7.02 77.01 0.92 71.91 الدرجة االستقبللية
 1.22 7.73 77.21 7.79 70.01 الدرجة المبأداة  
 1.91 0.21 09.71 0.22 02.71 الدرجة اتخاذ القرار 
 1.29 7.10 09.21 0.16 02.21 الدرجة تحمؿ المسئكلية
 * دالة                                                           1.222(  =   1.11*قيمة ) ر( الجدكلية عند مستكل ) 

)  ف قػػيـ ( ر) الم سػػكبة  كبػػر قيمػػة ( ر) الجدكليػػة  يػػث تراك ػػت  ٗيتضػػة مػػف الجػػدكؿ ( 
) ممػا يػدؿ ىمػ   ف اااتبػارات تتميػز بدرجػة مقبكلػة مػف ْٗ.َك ُٖ.َقيـ ( ر) الم سكبة بيف (

 الإبات . 
قػػػاـ البا ػػػث بػػػيجراس دراسػػػة اسػػػتطفىية إانيػػػة   كذلػػػؾ ل سػػػاب :  الدراسػػػة االسػػػتطبلعية الثانيػػػة

معػػػامفت الوػػػدؽ كالإبػػػات  كراؽ المءػػػاـ كالمعػػػايير الااوػػػة بتقيػػػيـ ا داس القنػػػ  لممسػػػابقات قيػػػد 
 الب ث .

 حساب الصدؽ كالثبات ألكراؽ المياـ كالمعايير الخاصة بالمسابقات قيد البحث .
 المقارنة الطروية ل ساب ودؽ  كراؽ المءاـ كالمعايير . استادـ البا ث طريقةحساب الصدؽ : 
 1( لمربيعي األعمى كاألدنى ف=  Uالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كقيمة )  ( 01جدكؿ ) 

 (  U) قيمة مجمكع الرتب متكسط الرتب االنحراؼ المعيارم المتكسط العدد الربيعي المتغير
ـ  711
 عدك

 01 3 1.29 73.21 1 األدنى
1.11  

 21 2 1.29 79.21 1 األعمى
الكثب 
 الثبلثى

 1.11 01 3 0.31 36.21 1 األدنى
 21 2 0.11 22.11 1 األعمى

 رمى الرمح
 01 3 0.26 32.21 1 األدنى

1.11 
 21 2 1.23 23.21 1 األعمى

                          (  0( الحرجة = )Uقيمة )

)  كه   قؿ مف قيمة ( ََ.َ) الم سكبة ( U ف  قؿ قيمة لػ (  )َُيتضة مف الجدكؿ (        
U  ) كهذا يلير إل   ف  كراؽ التقييـ تتميز بدرجة ودؽ ُ) (َٓ.َ) الجدكلية ىند مستكل (
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 ىالية 
 ساب معامؿ اارتباط بطريقة إىادة: تـ  ساب  كراؽ التقييـ ىف طريؽ  حساب الثبات 

 .اااتبار
عادة التقييـ ف= المتكسط الح ( 00جدكؿ )   71سابي كاالنحراؼ المعيارم كقيـ ) ر( لمتقييـ كا 

 المتغير
كحدة 
 القياس

 إعادة التقييـ التقييـ األكؿ
 معامؿ االرتباط  ) ر(

 ع ـ ع ـ

 1.91 2.03 72.61 7.10 76.11 الدرجة ـ عدك 711
 1.26 3.36 27.31 2.92 21.61 الدرجة الكثب الثبلثى
 1.29 7.23 27.01 3.66 21.21 الدرجة رمى الرمح

 * دالة                                 1.222( =  1.11قيمة ) ر ( عند مستكل داللة ) 
)  ف قيمػػة ( ر ) الم سػػكبة  كبػػر مػػف قيمػػة ( ر) الجدكليػػة كهػػذا ُُيتضػػة مػػف الجػػدكؿ (

 يدؿ ىم   ف  كراؽ التقييـ ذات معامفت إبات مقبكلة .
قاـ بءا البا ث ل ساب ودؽ كإبات اااتبارات البدنية الااوة ية الثالثة : ػ الدراسة االستطبلع

 بالمسابقات 
ىػف طريػؽ المقارنػة الطرويػة ىمػ  ىينػة  قيػد البحػث  .حساب صدؽ اختبػارات الصػ ات البدنيػة 

) طفب  كتـ  ساب دالة القػركؽ  ٓ) طالب   كتـ ت ديد الربيع  ا ىم  كا دن  ( َِقكامءا (
 بينءما .

 1( لبلختبارات البدنية الخاصة بالمسابقات قيد البحث ف=U المتكسط كاالنحراؼ المعيارم كقيمة )  ( 07جدكؿ ) 

 (  U) قيمة مجمكع الرتب متكسط الرتب انحراؼ معيارم متكسطال العدد الربيعي االختبار

 21 2 1.62 27.11 ٓ األعمى 1.11 01 3 1.91 32.62 ٓ األدنى رمى كرة ىككي

 21 2 6.61 772.61 ٓ األعمى 1.11 01 3 3.13 092.11 1 األدنى الكثب العريض

 1.11 01 3 1.31 3.12 ٓ األدنى ـ طائر 31
 21 2 1.71 2.60 ٓ األعمى

 1.11 01 3 0.10 02.61 ٓ األدنى المؼ كالممس
 21 2 0.23 76.11 ٓ األعمى

 1.11 01 3 0.10 06.61 ٓ األدنى كثبة  رباعية
 21 2 0.02 73.21 ٓ األعمى

 21 2 1.21 21.11 ٓ األعمى 1.11 01 3 7.26 62.7 ٓ األدنى باس المعدؿ
 (                           0( الحرجة = )Uقيمة )
) كهػػ  اقػػؿ مػػف  ََ.َ) الم سػػكبة = ( U)  ف اكبػػر قيمػػة لػػػ (ُِيتضػػة مػػف الجػػدكؿ (  

) كهػػذا يلػػير إلػػ   ف هػػذا اااتبػػارات تتميػػز  ُ= ( )  َٓ.َ) ال رجػػة ىنػػد مسػػتكل (  Uقيمػػة ( 
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 بدرجة ودؽ ىالية
كذلػؾ ىػف طريػؽ  سػاب معامػؿ اارتبػاط بطريقػة إىػادة  حساب ثبات اختبارات المستكل البػدني:

 اااتبار.
  71المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كقيمة ) ر( لبلختبارات البدنية  ف =   ( 03جدكؿ ) 

 القياس كحدة المتغيرات ـ
 القياس الثاني القياس األكؿ

 ع ـ       ع ـ معامؿ الثبات

 * 1.90 0.21 21.92 0.96 21.62 المتر رمى كرة ىككي 0
 * 1.29 02.72 701.61 07.72 719.21 السـ  الكثب العريض 7
 * 1.26 1.11 2.09 1.20 2.06 الثانية ـ طائر 31 3
 * 1.97  7.29 77.61 3.32 70.61 السـ المؼ كالممس 2
 * 1.91 3.01 70.11 7.26 71.71 كثبة كثبة  رباعية 1
 * 1.22 2.63 21.61 2.29 21.11 درجة  باس المعدؿ 6

 * دالة                                   1.222( =  1.11* قيمة ) ر ( عند مستكل داللة ) 
ر قيمػػػػة ( ر) الجدكليػػػػة  يػػػػث )  ف قػػػػيـ ( ر) الم سػػػػكبة  كبػػػػ ُّيتضػػػػة مػػػػف الجػػػػدكؿ (         

) ممػػػا يػػػدؿ ىمػػػ   ف اااتبػػػارات تتميػػػز بدرجػػػة ِٗ.َك ٖٖ.َتراك ػػػت قػػػيـ ( ر) الم سػػػكبة بػػػيف (
 ىالية مف الإبات . 

)  ٓقػاـ البا ػث بػيجراس دراسػة اسػتطفىية رابعػة ىمػ  ىػدد  (   ػ الدراسة االسػتطبلعية الرابعػة .
  بءػدؼ معروػة مػدل مف مػة التمرينػات   كمكػاف الممارسيف لممسابقة كاارج ىينػة الب ػث بالكميػة 

 إجراس التجربة كا دكات  
 القياس القبمي 

/ ِ/ ُْإل   ُِ قاـ البا ث بيجراس القياس القبم  لممجمكىة التجريبية كالضابطة مف         
 ـ . َُِٗ

 تن يذ التجربة األساسية 
ـ كلمدة  ـ َُِٗ/ ٓ/  ُِإل    ِ/ ُٕتـ تنقيذ التمرينات المقتر ة   و  القترة مف        

) اسابيم  لمكإب الإفإ  ْـ ىدك ك( ََِ) اسابيم لمسابقة ّ)  سبكع مقسمة كاات  : (ُِ(
) اسابيم ك بكاقم ك دتيف  سبكىيان زمف الك دة ( ساىتاف )  يث ٓ) اسابيم لرم  الرمة (ٓك(

النلاط التطبيق  ؽ )   َِؽ) كاالىداد البدن  (  ُٓلممت الك دة ىم  اال ماس ىاـ (
ؽ ) ككاف ككاف م تكل  ٓكالاتاـ (  ( 2) مرفؽؽ )  َٖبالتمرينات التناوسية لكؿ مر مة ونية ( 

 البرنامج التطبيؽ العمم  لمتمرينات التناوسية ىم  مر متييف : 
مرات بلدة متكسطة مم اىطاس تنبءات لنكا   القوكر كم اكلة  ّػ اداس الملدل لمتمريف ُ

 تو ي ءا . 
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). كما راى  البا ث العكامؿ الت  ٕاداس التمريف و  لكؿ تناوس  كما هك ماطط لر بمروؽ ( ػِ
 يمكف  ف تلإر و  نتا ج الب ث  .
 األداءات التنافسية المستخدمة . 

قاـ البا ث توميـ ا داسات المستادمة و  تنمية كروم المستكل القن  كالرقم  
طفب التاوص كذلؾ لت قيؽ  ؿ لمملكمة الت   لممسابقات قيد الب ث و  لكؿ مناوسات بيف

 ىرضءا البا ث .  
 احؿ ال نية لممسابقات قيد البحث نمكذج لبعض األداءات التنافسية المستخدمة أثناء المر (  02جدكؿ ) 

 قكاعد المنافسة التمريف المرحمة ال نية المسابقة

ـ   711
 عدك

 
 جرل المنحنى

 

الحارة ) الكقكؼ ( العدك في المنحنى في 
 الخامسة كالسادسة كالسابعة كالثامنة

 قكاعد المنافسة
 ـ  . 11العبيف ػ سباؽ العدك لمسافة  2ػ عدد البلعبيف 

ـ  11ال ائز اقؿ زمف فى العدك لمسافة *حساب الدرجات  ػ 
) الكقكؼ ( العدك في المنحنى في الحارة  فى المنحنى .

 االكلى ك الثانية كالثالثة كالرابعة
 المنافسة قكاعد

 ـ  . 11العبيف ػ سباؽ العدك لمسافة  2ػ عدد البلعبيف 
ـ فى  11ػ ال ائز اقؿ زمف فى العدك لمسافة *حساب الدرجات 

) الكقكؼ ( العدك في دائرة مركز ممعب كرة  المنحنى .
 القدـ .

 *قكاعد المنافسة
العب ػ يقؼ كؿ العب عمى التقاء خط  7ػ عدد البلعبيف 

ائرة كعند البدء يحاكؿ كؿ العب الحاؽ بالزميؿ لمدة المنتصؼ بالد
 ل ة عمى الدائرة عمى حافتى الدائرة . 7

ػ ال ائز البلعب الذل يقمؿ المسافة بينو   *حساب الدرجات
 أثناء المراحؿ ال نية لممسابقات ( نمكذج لبعض األداءات التنافسية المستخدمة  02تابع جدكؿ )  كبيف الزميؿ .

 قكاعد المنافسة التمريف مرحمة ال نيةال المسابقة

الكثب 
 الثبلثى

 االرتقاء 
 

ـ  31) الكقكؼ ( الجرم السريع لمسافة 
كاالرتقاء بقدـ االرتقاء مف عمى سمـ الق ز 
 كالنزكؿ عمى قدـ االرتقاء في ح رة الكثب

 ػ* قكاعد المنافسة  
العبيف ػ الجرل باقصى سرعة ػ مسافة الجرل  6ػ عدد البلعبيف 

 محاكالت .  3متر . ػ يكرر االداء  31
 ػ حساب أكبرمسافة الكثب.  *حساب الدرجات

ـ  31) الكقكؼ ( الجرم السريع لمسافة 
كاالرتقاء بقدـ االرتقاء مف عمى سمـ الق ز 
 كالنزكؿ عمى القدـ الحرة في ح رة الكثب.

 * قكاعد المنافسة  
مسافة الجرل  العبيف ػ الجرل باقصى سرعة ػ 6ػ عدد البلعبيف 

 محاكالت .  3متر . ػ يكرر االداء  31
 حساب أكبرمسافة الكثب. *حساب الدرجات ػ

) الكقكؼ ( الجرم السريع كاالرتقاء بالقدـ 
الحرة مف عمى سمـ الق ز كالنزكؿ عمى 

 القديف معا في ح رة الكثب .

 * قكاعد المنافسة  
مسافة الجرل  العبيف ػ الجرل باقصى سرعة ػ 6ػ عدد البلعبيف 

 محاكالت .  3متر . ػ يكرر االداء  31
حساب أكبرمسافة الكثب.ػ يطبؽ قكاعد  *حساب الدرجات ػ

 المسابقة
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 قكاعد المنافسة التمريف مرحمة ال نيةال المسابقة

 رمى الرمح
 كضع الرمى 
 الرمى 
 

 ػ الكقكؼ بكضع الرمى 

 * قكاعد المنافسة  
 3العبيف ػ االداء باقصى سرعة ػ يكرر االداء  6ػ عدد البلعبيف 

 محاكالت . 
قكاعد المسابقة مف حيث ترتيب االدكار كالمحاكالت ػ يطبؽ 
 ال اشمة 

 *حساب الدرجات 
ػ تقييـ االداء ال نى لبلداء .  ػ ال ائزالحاصؿ عمى الدرجة الكبيرة 

 فى االداء ال نى  
)كقكؼ في كضع الرمي( يقـك البلعب 

 بالرمي مف الثبات.
 * قكاعد المنافسة  

 3اء باقصى سرعة ػ يكرر االداء العبيف ػ االد 6ػ عدد البلعبيف 
 محاكالت . 

ػ يطبؽ قكاعد المسابقة مف حيث ترتيب االدكار كالمحاكالت 
 ال اشمة 

ػ تقييـ االداء ال نى لبلداء .  ػ ال ائزالحاصؿ   *حساب الدرجات
عمى الدرجة الكبيرة فى االداء ال نى   ػ حساب أكبرمسافة رمى 

. 

باستخداـ اقتراب ثبلث خطكات  ثـ الرمي 
 صكلجاف خشبي.

 * قكاعد المنافسة  
 3العبيف ػ االداء باقصى سرعة ػ يكرر االداء  6ػ عدد البلعبيف 

 محاكالت . 
ػ يطبؽ قكاعد المسابقة مف حيث ترتيب االدكار كالمحاكالت 

 ال اشمة 
 *حساب الدرجات 

 ػ تقييـ االداء ال نى لبلداء . ػ ال ائزالحاصؿ عمى الدرجة الكبيرة فى
 االداء ال نى  

 ػ حساب أكبرمسافة رمى .

   القياس البعدل
 ُٖيػػـك قػػاـ البا ػػث بػػيجراس القيػػاس البعػػدل لممجمكىػػة التجريبيػػة كالضػػابطة لممسػػابقات مػػف       
 ـ . َُِٗ/ ٓ/ َِإل  

 المعالجات اإلحصائية 
 استادـ البا ث المعامفت اال وا ية التالية : 

 ػػ معامؿ اارتباط                                     ) لماف ػ كتن    U( ػػ ااتبار ػػ المتكسط ال ساب 
 ػػ نسبة الت سف             ػػ ااتبار ( ت ) ػػ معامؿ االتكاس                                       
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 عرض كمناقشة النتائج
 ػ عرض كمناقشة نتائج ال رض األكؿ .  

كؽ بيف القياس القبمي كالقياس البعدل لممجمكعة التجريبية فى بعض السمات االرادية كالمستكل داللة ال ر  ( 01جدكؿ ) 
 ـ عدك كالكثب الثبلثى ك رمى الرمح . 711البدني كال نى كالرقمى لطبلب التخصص بكمية التربية الرياضية فى مسابقات 

 07= 0ف 

المتغيرات 
 االختبار التجريبية

كحدة 
 القياس

 البعدل  لمتجريبية يبيةالقبمي لمتجر 
 ال رؽ 

 قيمة
 ع ـ ) ت ( 

 ـ
 ع ـ

 الص ات االرادية 

 * 9.22 01.20 7.22 26.12 2.00 31.66 الدرجة الشجاعة 
 * 6.76 02.90 3.72 22.12 3.16 37.06 الدرجة ضبط الن س 
 * 7.91 07.21 7.03 27.21 7.67 31.11 الدرجة التصميـ 

 * 2.27 07.71 7.72 27.12 3.61 79.23 ةالدرج الثقة بالن س 
 * 2.23 00.23 7.03 27.71 7.01 31.20 الدرجة دافعية االنجار 

 * 2.23 03.21 0.62 39.23 3.01 76.12 الدرجة التركيز 
 * 7.27 02.21 0.37 39.23 7.99 71.90 الدرجة اليادفية  

 * 3.19 07.23 0.91 33.21 0.99 71.12 الدرجة االستقبللية
 * 9.22 03.66 0.27 32.71 0.27 02.06 الدرجة المبأداة  
 * 6.27 00.90 0.11 31.12 7.01 09.71 الدرجة اتخاذ القرار 
 * 2.12 03.11 1.21 37.21 0.62 21.92 الدرجة تحمؿ المسئكلية

 الص ات البدنية 

 * 6.72 1.26 0.27 26.22 7.32 21.92 المتر رمى كرة ىككي
 * 7.22 77.23 03.22 737.33 02.23 719.71 السـ  لعريضالكثب ا
 *7.31 1.62 1.11 3.12 1.72 2.09 الثانية ـ طائر 31

 * 2.29 9.90 1.29 33.11 2.02 73.12 السـ المؼ كالممس
 * 9.16 2.71 7.77 72.71 7.29 71.11 كثبة كثبة  رباعية
 * 2.96 00.20 2.13 29.11 3.92 22.12 درجة  باس المعدؿ

 االداء ال نى
 * 2.63 2.21 0.26 31.06 7.39 76.20 الدرجة ـ عدك  711سباؽ 

مسايقة الكثب 
 الثبلثى

 * 1.22 9.12 3.71 11.33 7.92 21.21 الدرجة 
 * 2.26 9.66 2.70 11.23 7.92 20.06 الدرجة مسابقة رمى الرمح 

 المستكل الرقمى
 * 7.61 1.92 1.21 72.37 1.23 72.31 الثانية ـ عدك  711سباؽ 

مسايقة الكثب 
 الثبلثى

 * 7.22 0.73 1.31 00.72 1.22 01.12 المتر
 * 7.22 2.71 0.67 32.21 0.29 30.29 المتر مسابقة رمى الرمح 

 * دالة                                                    7.71=  1.11*قيمة ) ت ( الجدكلية عند مستكل داللة  
)  ف قيـ (ت) الم سكبة اكبر مف قيمة (ت) الجدكلية ىند ُٓضة مف الجدكؿ  (يت

) كهذا يدؿ ىم  كجكد وركؽ ذات دالة إ وا ية بيف ُُ) كدرجة  رية (َٓ.َمستكل دالة (
القياسييف القبم  ك البعدل لممجمكىة التجريبية لوالة القياس البعدل و  بعض السمات اارادية 

 ـ ىدك كالكإب الإفإ  ك رم  الرمة .   ََِلمسابقات قن  كالرقم  كالمستكل البدن  كال
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كيعزك البا ث هذا الت سف كالقرؽ المعنكم بيف القياسييف القبم  ك البعدل و  بعض 
السمات اارادية ال  ا داسات التناوسية الت  يتعرض لءا الملدل  يث يتعرض لمكاقؼ التناوس 

نجاح كالقلؿ اك القكز كالءزيمة كالتعرض لمضغط النقس  كالضغط مم الزمفس ككذلؾ تجارب ال
مم التزاـ الملدل بالقكاىد القكانييف المنظمة لمتناوس ينم  لدير القدرة ىم  ضبط النقس و  
المكاقؼ الماتمقة  كما تتطمب قدر كبير مف الجر ة كاللجاىة ىم  ااداس باقو  درجة كهذا ما 

 ف سمة ضبط النقس بأنءا تعن  االقدرة ىم  ت كـ  (72ـ )0992مػػحمد حسف عبلكم  كدا 
القرد و  سمككر  إناس المكاقؼ الت  تتميز بااستإارة اانقعالية القكية مإؿ  اات القلؿ  ك 
الءزيمة  ك ال مؿ الزا د  ك ىند ظءكر بعض العقبات الت  تتميز بدرجة ىالية مف الوعكبةا. 

مف الجر ة ىم  ااداس باقو   داس و  التمرينات  كيرل البا ث اف التمرينات تتطمب قدر كبير
ال   ف اللجاىة ه  اسمة إرادية تمكف  (02ـ  )0991قػػاسـ حسػف حسيف كهذا ما  كدا 

الرياض  مف تكجير سمككر بكى  كالتغمب ىم  اللعكر بالاكؼ كالتردد ىند ممارستر ل نلطة 
 الرياضية الت  تتميز باطكرتءاا . 

ف كالقرؽ االداؿ بيف القياسييف القبم  ك البعدل لممجمكىة التجريبية  كيعزك البا ث الت س
و  بعض المستكل البدن  كالرقم  إل  التأإير االيجاب  ل داسات التناوسية الت  استادمءا 
البا ث ك يث اف هذا ا داسات لر تلابر كبير و  جميم نكا   المسابقة مف  يث المكاف 

جك نقس  لت قيؽ مستكل رقم  اىم    كما تكرار كضم كالزمف ككذلؾ كضم الملدل و  
الملدل و  مناوسة وءك مطالب بالقكز كلت قيؽ ذلؾ ابد اف يككف و  درجة ىالية مف ااداس 
البدن  كااداس باقو  قدر كواىمية كتركيز كم ددان لمءدؼ الذل يسع  لت قيقر . كيتقؽ هذا مم 

ر  ف ا داسات التناوسية يتـ ويءا الت كـ و   يث يذك (71ـ ) 0999عصػػػاـ عبد الخالؽ  
متطمبات  الة المناوسات الرسمية لت قؽ   راض معينة كيطالة اك تقوير زمف المعب لتنمية 
الت مؿ  ك ت مؿ القكة مم مراىاة ىدـ ااتفؼ سير ال ركة  ك  ف تأإيرها يككف وعاا ىندما 

ت متطمبات متعددة لمنا ية الجسمية ترتبط مم متطمبات المناوسات  نءا كسيمة  هامة ذا
 كال ركية كالقنية كالنقسية .  

كيعزك البا ث هذا الت سف كالقرؽ الداؿ بيف القياسييف القبم  ك البعدل و  بعض المستكل 
القن  ال  كإرة التناوس و  اداس التمرينات المءارية بدقة ىالية كاىطاس درجات مءارية لءا و  

بيرة ىم  ااداس المءارل كالذل بالتبعية يلإر ىم  ااداس الرقم  لكؿ مناوسة يلإر بدرجة ك
لممسابقة كما اف ااداس كالتناوس يتـ بلدات اداس ىالية مما يعمؿ ىم  روم المستكل البدن  

 يث يلير ال   ف ااداس  (03ـ ) 0991كيت ؽ ىذا مع رأل حن ى مخػتار   لفىبييف .
تمرينات الت  تروم مف مستكل كقاسة ا داس المتكامؿ لفىب التناوس  المناوسة مف  هـ انكاع ال



 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل

Web : www.isjpes.com       E-mail :  info@isjpes.com           

 

 و9112 عجزًرب (1اجلضء ) 78انؼذد            اجملهخ انؼهًُخ نهرتثُخ انجذَُخ وػهىو انشَبظخ          
 

223 

كتوؿ بر إل  ال الة التدريبية الممتازة كتعد و  آار وترة ا ىداد لفلتراؾ القكل و  المناوسات 
 مف  يث تنمية ااداس المءارل كالبدن  . 

  ـ 7102كليػػد سػػيد حسػػيف ابػػراىيـ كيتقػػؽ ذلػػؾ مػػم مػػا تكوػػمت إليػػر نتػػا ج دراسػػات كػػؿ 
عمػاد رفعػت محمػد عمػػى ( ، 02) ـ 7102( ، خالػد أبػك السػعكد عبػد اهلل عبػد المنطمػب  32)

 .  (37)ـ  7102محمد محمكد محمد محمكد النقيب  ( ، 73)ـ 7102شكماف 
تكجد وركؽ دالة  نوأكالذم ينص عمى  األكؿ لمبػحثكبذلؾ يتحقؽ صحة ال رض 

بعض السمات اارادية مجمكىة التجريبية و  القياس القبم  كالقياس البعدل لمبيف  ان إ وا ي
ـ  ََِكالمستكل البدن  كالقن  كالرقم  لطفب التاوص بكمية التربية الرياضية و  مسابقات 

 لوالة القياس البعدل .ىدك كالكإب الإفإ  كرم  الرمة 
 ػ عرض كمناقشة نتائج ال رض الثانى

االرادية  سماتعة التجريبية كالقياس البعدل لممجمكعة الضابطة فى بعض الداللة ال ركؽ بيف القياس البعدل لممجمك  (06جدكؿ )
 07=  7= ف0فكالمستكل البدنى كال نى كالرقمى لطبلب التخصص بكمية التربية الرياضية 

المتغيرات 
كحدة  االختبار التجريبية

 القياس
 البعدل لمضابطة البعدل لمتجريبية

 قيمة ) ت ( ال رؽ 
 ع ـ

 ـ
 ع ـ

لص ات ا
 االرادية 

 * 1.21 9.21 7.31 36.33 7.22 26.12 الدرجة الشجاعة 
 * 1.22 2.90 3.10 32.06 3.72 22.12 الدرجة ضبط الن س 
 * 1.20 2.21 7.61 32.23 7.03 27.21 الدرجة التصميـ 

 * 3.21 2.33 7.23 31.71 7.72 27.12 الدرجة الثقة بالن س 
 * 2.01 6.21 7.26 36.71 7.03 27.71 الدرجة دافعية االنجار 

 * 2.31 6.21 3.31 33.12 0.62 39.23 الدرجة التركيز 
 * 1.77 2.11 7.22 37.33 0.37 39.23 الدرجة اليادفية  

 * 9.21 6.71 0.92 72.11 0.91 33.21 الدرجة االستقبللية
 * 7.21 1.23 0.97 72.20 0.27 32.71 الدرجة المبأداة  

 * 1.20 1.90 0.76 72.06 0.11 31.12 الدرجة لقرار اتخاذ ا
 * 1.93 2.62 0.11 72.90 1.21 37.21 الدرجة تحمؿ المسئكلية

 الص ات البدنية 

 * َّ.ٓ 3.32 0.22 23.36 0.27 26.22 المتر رمى كرة ىككي
 * ِْ.ّ 07.12 2.22 709 03.22 737.33 السـ  الكثب العريض

  ّْ.َ 1.12 1.22 2.19 1.11 3.12 الثانية ـ طائر 31
 * ِٖ.ِ 2.21 0.26 71.71 1.29 33.11 السـ المؼ كالممس
 * ِٓ.ّ 0.71 7.01 71.70 7.77 72.71 كثبة كثبة  رباعية
 * ْٔ.ْ 9.12 7.22 29.20 2.13 29.11 درجة  باس المعدؿ

 االداء ال نى
 * 3.22 1.71 0.92 79.90 0.26 31.06 الدرجة ـ عدك  711سباؽ 

مسايقة الكثب 
 الثبلثى

 * 7.27 2.11 7.90 21.23 3.71 11.33 الدرجة 
 * 7.23 3.33 3.71 22.11 2.70 11.23 الدرجة مسابقة رمى الرمح 

  1.22 0.02 1.22 72.29 1.21 72.37 الثانية ـ عدك  711سباؽ المستكل 
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المتغيرات 
 التجريبية

 االختبار
كحدة 
 القياس

 البعدل لمضابطة البعدل لمتجريبية
 قيمة ) ت ( ال رؽ 

 ع ـ
 ـ

 ع ـ

مسايقة الكثب  الرقمى
 الثبلثى

 * 7.36 1.17 1.32 01.22 1.31 00.72 المتر
 * 7.22 3.21 0.11 31.31 0.67 32.21 المتر مسابقة رمى الرمح 

 * داؿ                                  7.12قيمة )ت ( = 
)  ف قيـ (ت) الم سكبة اكبر مف قيمة (ت) الجدكلية ىند ُٔيتضة مف الجدكؿ  (       

) بينما ّٔ.ِلػ (ت) الم سكبة ()  يث بمغت  قؿ قيمة ِِ) كدرجة  رية (َٓ.َمستكل دالة (
ـ ىدك  َّ) ماىدا الوقة البدنية السرىة القوكل و  ااتبار َٕ.ِبمغت قيمة (ت) الجدكلية (
 ـ ىدك  ََِكالمستكل الرقم  لسباؽ 

كيعزك البا ث تقػكؽ القيػاس البعػدل لممجمكىػة التجريبيػة ىمػ  القيػاس البعػدل لممجمكىػة 
التناوسػػية  يػػث ي ػػاكؿ القػػرد إ ػػراز  ا داسات  اسػػتاداـ الػػالضػػابطة وػػ  بعػػض السػػمات ااراديػػة 

القػػكز كالتقػػكؽ ىمػػ   يػػرا مػػف ا وػػراد باسػػتاداـ كاوػػة إمكانياتػػر كقدراتػػر البدنيػػة كالمءاريػػة وػػ  ظػػؿ 
مكاقؼ متعددة تتميز بقكتءا كتغيرا ارتباطءا بااتفؼ مكاقػؼ القػكز كالءزيمػة وػالقرد ا يوػؿ إلػ  

محمػػػد كشػػػؾ ، أمػػػر اهلل البسػػػاطى  داس السػػػميـ   كهػػػذا مػػػا  كػػػدا كػػػف الءػػػدؼ إا ببػػػذؿ الجءػػػد كا 
 ف هػػذا ا سػػمكب  يسػػمة بتدريػػػب كزيػػادة ابػػرة الفىبػػيف كالسػػرىة اتاػػاذ القػػرار  (79ـ ) 7111

كال مكؿ المناسبة (  سف التورؼ ) لممكاقؼ الماتمقة طبقػا لمكاقػؼ الػزمفس كالمنػاوس   كيسػاهـ 
لت ركػػػػات الذكيػػػػة كاارتقػػػػاس بمسػػػػتكل التقكيػػػػر الاططػػػػ  وػػػػ  اػػػػفؿ وػػػػ  ربػػػػط ا داس كالمءػػػػارات با

تكجيءػػػات المػػػدرب كيعطػػػ  تكجيػػػر  لممػػػدرب لتكجيػػػر الفىبػػػيف مػػػف اػػػفؿ المكاقػػػؼ الملػػػابءة لمػػػا 
يػ دث و  المباريات كما  كػدك ىمػ   هميػة التنػاوس وػ  ترقيػة كت سػيف كاوػة المءػػارات مػف اػفؿ 

ؿ ا داس القنػػػ  لممءػػػارات الااوػػػة وػػػ  المكاقػػػؼ المتغيػػػرة المعػػػب كت قيػػػؽ الإبػػػات كااسػػػتقرار لمرا ػػػ
 دااؿ المناوسة. 

كما يعزك البا ث تقكؽ المجمكىة التجربية ىم  المجمكىة الضابطة و  المستكل البدن         
المستادمة  يث يتـ اداس هذا التمرينات بلدة اىم  مف ا قو   كالرقم  ال  ا داسات التناوسية

 ف تمرينات المناوسػات كلكؿ تدريب  تءدؼ  (2ـ ) 0992د عبد المقصكد سيكهذا ما  كدا  
إل  اارتقاس بمستكل  داس المناوسة وء  تتلابر مم المباراة إا  نءا تاتمؼ ىنءا و  بعض 
اوا ص ا داس إذا  ف الءػدؼ الر يس  مف  دا ءا هك التدريب . ومف المعركؼ  ف  دا ءا يءدؼ 

  داس المناوسة . إل  التدريب ىم   سػمكب 
كيعزك البا ث ىدـ ت قؽ وركؽ ذات دالة ا وا ية و  الوقة البدنيػة السرىة القوكل       

ـ ىدك ال  اف وقة السرىػة تتميز باوا ص ااوة و  التقدـ  ََِكالمستكل الرقم  ؿ 
            بالمستكل كما ت تاج ىم  كقت تدريب  اطكؿ لت قيؽ مستكل اىم  .
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با ث تقكؽ المجمكىة التجريبية ىم  المجمكىة الضابطة و  المسػتكل القنػ  كما يعزك ال
ال  ا داسات التناوسية الت  تعتمد ىم  ااداس المءارل  يث استادـ البا ث تمرينات مءارية وػ  
لػػكؿ تناوسػػ  لت قيػػؽ اىمػػ  مسػػتكل اداس ونػػ  وػػ  كػػؿ مر مػػة ونيػػة وػػ  المسػػابقات الإفإػػة كمػػا  ف 

جة ااداس القن  الااص بر لكؿ تمريف اإر كبيػر وػ  تعػديؿ كت سػيف ااداس  . لمعروة الفىب لدر 
 ف التغذيػػة الراجعػػة تعمػػؿ ىمػػ  تكجيػػر ااسػػتجابات  (3) ـ 0997احمػػد أمػػيف  كيتقػػؽ ذلػػؾ مػػم 

ال ركيػػة إلػػ  ااتجػػاا المنلػػكد وبمجػػرد إوػػدار ااسػػتجابة ال ركيػػة ا كلػػ  ت ػػدد التغذيػػة الراجعػػػة 
كوػمت إليػر ا مػر الػذل يسػاىد ىمػ  مقارنػة آإػار هػذا ااسػتجابة بمػا يجػب  المدل كااتجاا الػذل

ت قيقر كمف إـ يمكف استاداـ إلارات الاطأ و  تعديؿ مسار ااستجابة التالية كاسػتاداـ إلػارات 
 الوكاب و  إىادتءا إذا كانت قد  ققت الءدؼ .

( ، 32) ـ  7102ىيـ كليػػد حسيف ابػراكيتقؽ ذلؾ مم ما تكومت إلير نتا ج دراسات كؿ 
( 73)ـ 7102عماد محمػػػد عمػى شػكماف ( ، 02) ـ 7102خالد أبك السػػػعكد عبد المنطمب  

 . (37)ـ  7102محمد محمكد النقيب  ، 
تكجد وركؽ دالة إ وا يان بيف  نوأكالذم ينص عمى  الثانى جزئيان لمبحثكبذلؾ يتحقؽ ال رض 

بعض السمات اس البعدل لممجمكىة الضابطة و  القياس البعدل لممجمكىة التجريبية كالقي
ـ ىدك  ََِاارادية كالمستكل البدن  كالقن  كالرقم  لطفب كمية التربية الرياضية و  مسابقات 

 المجمكىة التجريبية .كالكإب الإفإ  كرم  الرمة لوالة 
 ػ عرض كمناقشة نتائج ال رض الثالث .

ات االرادية كالمستكل البدني كال نى كالرقمى لطبلب التخصص بكمية التربية النسب المئكية لتحسف بعض السم (02جدكؿ )
                                                   07= 0فـ عدك كالكثب الثبلثى ك رمى الرمح .   711الرياضية فى مسابقات 

المتغيرات 
كحدة  االختبار التجريبية

 القياس

فارؽ  لتحسف لمضابطةنسبة ا نسبة التحسف لمتجريبية
 النسبة  بعدل قبمى النسبة  بعدل قبمى النسبتيف

الص ات 
 االرادية 

31.6 درجة الشجاعة 
6 

26.12 72.13 
% 

72.7
1 

36.33 02.69
% 

03.32
37.0 درجة ضبط الن س  %

6 
22.12 72.07

% 
31.6
6 

32.06 03.63
% 

03.29
31.1 درجة التصميـ  %

1 
27.21 71.11

% 
72.9
0 

32.23 00.22
% 

03.66
79.2 درجة الثقة بالن س  %

3 
27.12 1.11% 72.6

6 
31.71 03.02

% 
07.37
31.2 درجة دافعية االنجار  %

0 
27.71 73.62

% 
79.1
2 

36.71 03.32
% 

01.32
76.1 درجة التركيز  %

2 
39.23 31.11

% 
76.7
1 

33.12 01.02
% 

01.32
71.9 درجة اليادفية   %

0 
39.23 31.20

% 
76.2
1 

37.33 07.21
% 

02.30
71.1 درجة االستقبللية %

2 
33.21 37.97

% 
71.2
1 

72.11 06.22
% 

06.11
02.0 درجة المبأداة   %

6 
32.71 21.77

% 
70.0
6 

72.20 02.07
% 

77.01
09.7 درجة اتخاذ القرار  %

1 
31.12 31.92

% 
02.2
3 

72.06 01.77
% 

01.20
21.9 درجة تحمؿ المسئكلية %

2 
37.21 -

73.10
% 

09.2
3 

72.90 02.2% -
32.30
% 
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المتغيرات 
كحدة  االختبار التجريبية

 القياس

 لتحسف لمضابطةنسبة ا نسبة التحسف لمتجريبية
فارؽ 
 النسبة  بعدل قبمى النسبة  بعدل قبمى النسبتيف

الص ات 
 البدنية 

21.9 المتر رمى كرة ىككي
2 

26.22 02.11
% 

21.1
3 

23.36 6.92% 2.122
.719 السـ  الكثب العريض %

71 
737.3
3 

00.11
% 

716.
0 

709 6.71% 2.29% 
- 3.12 2.09 الثانية ـ طائر 31

01.10
% 

2.70 2.19 -
7.21% 

-
07.66
% 

73.1 السـ المؼ كالممس
2 

33.11 27.92
% 

70.0
6 

71.71 09.37
% 

73.61
71.1 كثبة كثبة  رباعية %

1 
72.71 70.71

% 
70.1
2 

73.11 9.01% 07.02
22.1 درجة  باس المعدؿ %

2 
29.11 00.27

% 
20.1
1 

29.20 2.26% 3.16% 

 االداء ال نى
76.2 درجة ـ عدك  711

0 
31.06 70.22

% 
76.0
6 

79.90 9.32% 07.1% 
21.2 درجة الكثب الثبلثى

1 
11.33 01.96

% 
21.3
3 

21.23 9.06% 6.21% 
20.0 درجة رمى الرمح 

6 
11.23 06.00

% 
21.7
1 

22.11 07.12
% 

2.13% 

المستكل 
 الرقمى

72.3 درجة ـ عدك  711
1 

72.37 -
3.26% 

72.1
2 

72.29 -
7.01% 

-
01.1 درجة الكثب الثبلثى 0.36%

2 
00.72 07.71

% 
01.0
2 

01.22 1.90% 6.33% 
30.2 درجة ح رمى الرم

9 
32.21 73.11

% 
30.0
9 

31.31 03.33
% 

9.20% 

)  ف نسػػب الت سػػف لممجمكىػػة التجريبيػػة اكبػػر مػػف نسػػب الت سػػف ُٕيتضػػة مػػف الجػػدكؿ (       
المجمكىػػػػة الضػػػػابطة وػػػػ  بعػػػػض الوػػػػقات ااراديػػػػة كالبدنيػػػػة كالمسػػػػتكل القنػػػػ  كالرقمػػػػ  لطػػػػفب 

ىػػدك كالكإػػب الإفإػػػ  ك رمػػ  الػػػرمة .   ـ ََِالتاوػػص بكميػػة التربيػػػة الرياضػػية وػػ  مسػػػابقات 
كيعػػزك البا ػػث نسػػبة الت سػػف ا كبػػر لممجمكىػػة التجريبيػػة ىػػف المجمكىػػة الضػػابطة وػػ  السػػمات 

ية الت  تونعءا ا داسات التناوسية اإناس ااداس لمممارسيف كااوراد  يػث اارادية ال  البي ة الم ط
فس كلك  يتـ التغمب ىم  هذا البي ة يقـك نقرض بي ة باواص الضغط النقس  كالتناوس مم الزم

الملدل بالت كـ و  اانقعاات كتكجيءا ال  ت قيؽ ااهداؼ الت  سبؽ ك ددها كهذا ما اكػدا كػف 
  (77ـ )0992( كعطيػػػػػات عطػػا بشػػير 06ـ ) 0927 سػػػػعد جػػبلؿ كمحمػػد حسػػف عػػبلكممػػف 

ية ىم  ما يعترير مف قمػؽ كمعالجػة  ف سمة ضػػبط النقس تعن  اقدرة المتسابؽ ىم  التغمب بقاىم
الضػػغكط اانقعاليػػة القكيػػة بطريقػػة منتجػػة كاسػػتغراؽ كقػػت قوػػير وػػ  ااضػػطراب كتغييػػر سػػمككر 
كتعديمر طبقان لممكقؼ  إناس السباؽا  كيظءر ذلؾ ىندما يلدم المتسابؽ (بدس ااط ) و  سػباقات 

دـ  ػدكث هػذا الضػبط قػد يػلدم العدك ونجدا ي اكؿ ضبط كتو ية اطأا و  البدايػة التاليػة  كىػ
إل  بػدايات  اػرل والػمة كاركجػر مػف السػباؽ. كمػا اف كضػم الفىػب وػ  مكقػؼ تناوسػ  لقتػرات 

نجػػكل عػػػػبدال تاح كعصػػػػػمت طكيمػػة ينمػػ  لديػػر الداوعيػػة لت قيػػؽ القػػكز كيتقػػؽ ذلػػؾ مػػم مػػا ذكرتػػر 
قػؼ  يػر التناوسػػػ   كمػف  ف المكقؼ التناوسػػػ  يعتبر  كإر إإارة مػف المك  ( 36ـ )0999سعيد  

افؿ زيادة الداوعية نتكقػم  ف ا وػراد سػكؼ يبػذلكف جءػد  كبػر ك داس  وضػؿ وػ  المكقػؼ التناوسػ  
كيتكػػكف السػػمكؾ التناوسػػ  مػػف مركبػػر ذات إػػفث  وعػػػػاؿ هػػ   كهػػذا ي ػػدث وػػ  كإيػػر مػػف ا  ػػكاؿ
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ورار ىم  ااجتءػاد كمكاجءػك  هدؼ كاضة يراد ت قيقر يتقكؽ ىم  اآلاريف ة التعػب كالمعارضػة اه
كاللعكر باانقعاؿ االيجاب  مإؿ السػعادة بالنجػاح . بينمػا المجمكىػة الضػابطة مارسػت التمرينػات 
التقميديػػػػة بالػػػػدكاوم الطبيعػػػػة كالبي ػػػػة التدريبيػػػػة العػػػػػػادية و ققػػػػت نسػػػػب ت سػػػػف ىاديػػػػة ناتجػػػػة تػػػػاإير 

 التمرينات ىم  السمات اارادية . 
لمسػتكل القنػ  الػ  اداس التمرينػات كاىػادة التقيػيـ كمقارنػة ااداس كيعزك البا ث نسبة الت سف و  ا

مم الزمفس مف افؿ تقييـ مبالر مم اىطاس تغذية راجعة لفىب بدرجة ااداس القنػ  مػم مقارنػة 
اف التغذيػة الراجعػة  (6ـ ) 0991أحمػػد ابػراىيـ الدرجة مم درجة الزميؿ و  التمريف  يث يذكر 

نة) يقوػػد بءػػا معروػػة النتػػا ج الااوػػة بالنجػػاح كالقلػػؿ كالتػػ  تعطػػ  وػػ  نءايػػة ااستػػػػاتيكية (السػػاك
العمػػػػؿ كهػػ  دا مػػان اارجيػػة الموػػػدر . كمػػا يػػتـ اىطػػاس تغذيػػػة راجعػػة ديناميكيػػة (ال ركيػػة) كهػػػ  

لمسػػية) كالتػػ  تنػػتج ىػػف اسػػتجابة معينػػة وػػ   الػػة  –بوػػرية  –التغذيػػػػة الراجعػػة ال سػػية (سػػمعية 
ابعة مف ممارسػػة القرد القعمية كتقدـ لممتعمـ معمكمات ديناميكية بوكرة مسػتمرة بي ية معينة كه  ن

  مما يتية لر  ف يكجػر نقسػر كيضػبط اتجاهاتػر وػ  العمػؿ   ويػدرؾ  ك ي ػس بالاطػأ كي ػاكؿ  ف 
 يقكمر ىف طريؽ هذا اال ساس الداام  المستمد مف  جءزتر العوبية كال ركية . 

سػػف ا كبػػر لممجمكىػػة التجريبيػػة ىػػف المجمكىػػة الضػػابطة وػػ  كمػػا يعػػزك البا ػػث نسػػبة الت 
المستكل البدن  كالرقم  ال  ا داسات التناوسية ككإرة تكرارها كادا ءا بلدة اقو  ممػا اإػر بدرجػة 
كبيػرة ىمػ  الوػػقات البدنيػة كقػد اتضػػة هػذا مػف النتػػا ج التػ  اظءرتءػا الدراسػػة . كمػا اف تمرينػػات 

ف الم ػػددة لكػػؿ مسػػابقة كتتميػػز تمرينػػات المناوسػػة مػػف  يػػث  نءػػا تعمػػؿ المناوسػػة تػػتـ طبقػػا لمقػػكاني
ىم  تقكية العضفت العاممة وػ  كػؿ مسػابقة  كمػا اف هػذا التمرينػات التػ  تػلدل بوػكرة تتطػابؽ 
مم داس المسابقة بكؿ مر مة ونية باسػتاداـ المجمكىػات العضػمية العاممػة وػ  المسػابقة ذاتءػا كوػ  

زمنػػػ  ك المكػػػان    ممػػػا يكػػػكف لػػػر  وضػػػؿ ا إػػػر وػػػ  ت سػػػيف الوػػػقات نقػػػس المسػػػار ال ركػػػ  ك ال
 0992السػػػػيد عبػػد المقصػػكد البدنيػػة كبالتػػال  ت سػػيف مسػػػػتتكم ا داس المءػػارم . كهػػذا مػػا ذكػػرا 

 نر يمكف تنظيـ هذا النكع مف التمرينات ب يث تككف ظركوػر  وػػػعب مػف ظػركؼ المناوسػة  (2ـ)
 وػػغر مػػف الممعػػب القػػانكن  بءػػدؼ تطػػكير مسػػتكل الرلػػػػػاقة  ذاتءػػا وػػيمكف التػػدريب ىمػػ  ممػػػػعب

 كسرىة رد القعؿ .
( ، 32) ـ  7102كليػػد سػػيد ابػػراىيـ كيتقػػؽ ذلػػؾ مػػم مػػا تكوػػمت إليػػر نتػػا ج دراسػػات كػػؿ 

محمد ( ، 73)ـ 7102عماد رفعت محمد شكماف ( ، 02) ـ 7102خالد أبك السعكد عبد اهلل 
 . (37)ـ  7102محمكد النقيب  

تكجد وركؽ و  نسبة الت سف بيف  نوأكالذم ينص عمى  الثالث لمبحثيتحقؽ ال رض  كبذلؾ
بعض السمات اارادية كالمستكل البدن  كالقن  المجمكىة التجريبية كالمجمكىة الضابطة و  
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ـ ىدك كالكإب  ََِكالرقم  كالرقم  لطفب التاوص بكمية التربية الرياضية و  مسابقات 
 المجمكىة التجريبية .  لوالةالإفإ  ك رم  الرمة 

 االستنتاجات كالتكصيات 
 االستنتاجات   

و   دكد  هداؼ كوركض الب ث كالعينة كما  سقرت ىنر المعالجات اال وا ية   كوػ   
 ضكس تقسير النتا ج الت  تـ التكوؿ إليءا وقد تكوؿ البا ث إل  ااستافوات التالية : 

القياس القبم  كالقياس البعدل لممجمكىة التجريبية و  بيف  ان ػتكجد وركؽ دالة إ وا ي        
ـ ىدك كالكإب الإفإ   ََِبعض السمات اارادية كالمستكل البدن  كالقن  كالرقم  لمسابقات 

 لوالة القياس البعدل .كرم  الرمة 
تكجد وركؽ دالة إ وا يان بيف القياس البعدل لممجمكىة التجريبية كالقياس البعدل 

 ََِة الضابطة و  بعض السمات اارادية كالمستكل البدن  كالقن  كالرقم  لمسابقات لممجمكى
ـ ىدك كالكإب الإفإ  كرم  الرمة لوالة المجمكىة التجريبية . ماىدا الوقة البدنية السرىة 

 ـ ىدك ََِالقوكل كالمستكل الرقم  ؿ 
بعض الضابطة و  تكجد وركؽ و  نسبة الت سف بيف المجمكىة التجريبية كالمجمكىة 

ـ ىدك كالكإب الإفإ  كرم   ََِالسمات اارادية كالمستكل البدن  كالقن  كالرقم  لمسابقات 
 لوالة المجمكىة التجريبية . الرمة 

    التكصيات  
 و  ضكس النتا ج الت  تـ التكوؿ إليءا كاسافوات الب ث يكو  البا ث با ت  . 

تنقيذ برامج التعميـ اك برامج التدريب و  باق  مسابقات الميداف ػ استاداـ ااداسات التناوسية ىند 
 كالمضمار . ػ ااهتماـ بتنمية الوقات البدنية كالمءارية لمتسابق  مسابقات الميداف كالمضمار .  
ػ ااهتماـ ااداسات التناوسية  لكضم الفىبيف و  مكاقؼ تلبر المناوسات الرسمية و  باق  

 مسابقات الميداف كالمضار . المسابقات الااوة ب
ػ ااهتماـ بالتمرينات الت  تنم  السرىة القوكل ككذلؾ التمرينات البدنية كالمءارية الت  تنم  

 ـ . ََِمسابقة ىدك 
ب و  االعاب الرياضية ػ استاداـ ااداسات التناوسية ىند تنقيذ برامج التعميـ اك برامج التدري

 ااارل . 
 المراجع : 
  لعربية :المراجع ا

المػداؿ التطبيقػ  لمقيػاس وػ  المياقػة البدنيػة  منلػاة المعػارؼ  القػاهرة   ػ إبراىيـ احػػمد سبلمػػة:0
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 ـ َََِ
السػػػمات االراديػػػة المميػػػزة لمتسػػػابق  بعػػػض مسػػػابقات الميػػػداف  ػػػػ إبػػػراىيـ عبػػػد العزيػػػز إبػػػراىيـ:7

ت بػػالجزيرة  جامعػػة  مػػكاف  كالمضػػمار  رسػػالة دكتػػكراا  يػػر منلػػكرة  كميػػة التربيػػة الرياضػػية لمبنػػا
 ـ.ُٕٗٗ

   القنيػػة لمطباىػػة كالنلػػر   ىمػػـ الػػنقس الرياضػػ  مباد ػػر كتطبيقاتػػر ػػػ أحمػػد أمػػيف فػػكزل :3
 ـُِٗٗاالسكندرية   

السمات االرادية المميزة لفىب  بعض ا نلطة الرياضية  :  ػ أحمد البيكمي عمي البيكمي2
 ـ  ََِّية التربية الرياضية   جامعة طنطا    ذكم ا  تياجات الااوة   رسالة ماجستير  كم

واىمية تطكير السمات االرادية لت سيف  داس :   ػ احمد عبد الرحمف اسماعيؿ عبد الرحمف1
بعض مءارات النال يف و  كرة القدـ   رسالة دكتكراة   كمية التربية الرياضية لمبنات    جامعة 

 ـ َُِٖاالسكندرية   
   مبادئ التاطيط البرامج التعميمية كالتدريسية و  رياضة الكاراتية : أحمد محمكد إبراىيـػ 6

 ـ .ُٓٗٗمنلأة المعارؼ   االسكندرية   
دكاوم التقكؽ و  النلاط الرياض   دار القكر العرب    ػ أسامة كامؿ راتب:2

 ـ.َُٗٗالقاهرة 
عممية التدريبية   نظريات التدريب الرياض    الجكانب ا ساسية لم ػ السيد عبد المقصكد :2

 .  ُْٗٗمكتبة ال سناس   القاهرة   
بػػػراىيـ عبػػػد العزيػػػز9 : دراسػػػة مقارنػػػة لمسػػػمات االراديػػػة بػػػيف اىبػػػ  ػػػػ السػػػيد محمػػػد عيسػػػى كا 

المنػػازات  ب ػػث منلػػكر ضػػمف ب ػػكث المػػلتمر العممػػ  الػػدكل   الرياضػػة الموػػرية كالعربيػػة ن ػػك 
ة لمتربيػػػة البدنيػػػة كالرياضػػػة  كميػػػة التربيػػػة الرياضػػػية آوػػػاؽ العالميػػػة  المجمػػػد الإػػػان   المجمػػػة العمميػػػ

 ـ.ُٖٗٗلمبنيف بالءـر  جامعة  مكاف  
تأإير التدريب بأسمكب المناوسة ىم  مستكل ا داس البدن  ػ بديػػر السػػػيد بديػػػر السػػػيد : 01

 ـ   ََِٔ   كالقن  لنال  كرة القدـ   رسالة ماجستير  كمية التربية الرياضية   جامعة المنوكرة
سػػباقات المضػػمار كمسػػابقات الميػػداف  دار القكػػر العربػػ    ػػػ بسطكيسػػى احمػػد بسطكيسػػى :00

 ـ.ُٕٗٗالقاهرة 
السمات االرادية المميزة لمتسابق  المستكيات العميػػا وػ  مسػػػػابقات ػ جياد نبيو محمكد : 07

 ـ  ََِِة الزقازيؽ   ال ػػػكاجػػػز كىفقتءا باالنجاز الرقم    رسالة دكتكراا   جامع
التطبيقػػ  العممػػ  وػػ  تػػدريب كػػرة القػػدـ   دار القكػػر العربػػ   القػػاهرة  ػػػ حن ػػي محمػػكد مختػػار:03
 ـ  ُٓٗٗ 
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برنػػػامج تعميمػػػ  باسػػػتاداـ العػػػاب المباريػػػات : ػػػػ خالػػػد أبػػػك السػػػعكد عبػػػد اهلل عبػػػد المطمػػػب 02
ءجكميػػػة وػػػ  الءػػػكك   الموػػػغرة كتػػػأإيرا ىمػػػ  ا داس الاططػػػ  كالمعروػػػ  لػػػبعض اطػػػط المعػػػب ال

 ـ  َُِٕرسالة دكتكراا   كمية التربية الرياضية   جامعة  سيكط    
: دليؿ التعميـ كالتدريب و  مسابقات الرم    ػ خيرية إبراىيـ السكرم كسميمػاف عمى حسػف01

 ـ  ُٕٗٗدار المعارؼ  
ارؼ    دار المعػػػٕىمػػػـ الػػػنقس التربػػػكم الرياضػػػ   ط سػػػعد جػػػبلؿ كمحمػػػد حسػػػف عػػػبلكم: ػػػػ06

 ـ.ُِٖٗالقاهرة  
المكسكىة الرياضية كالبدنية اللاممة  دار القكر لمطباىة كالنلر  ػ قاسـ حسف حسيف:02

 ػ  ـ.ُٓٗٗكالتكزيم  بغداد  العراؽ  
-السػمات اانقعاليػة المميػزة لمتسػابق   لعػاب القػكل (الجػرم ػ عبػد العزيػز نصػر عبػد العزيػز:02

رة  كمية التربية الرياضػية لمبنػيف بػالءـر  جامعػة  مػكاف  الرم ) رسالة ماجستير  ير منلك -الكإب
 ـ.ُٖٗٗ
  دار المعارؼ    ٖالتدريب الرياض  نظريات كتطبيقات  ط ػ عػػػػصاـ الديف عبدالخػػػػالؽ:09

 ـُْٗٗاالسكندرية   
تطبيقات  دار المعارؼ   –: التدريب الرياض  نظريات ػ عصاـ الػػػديف عبدالخالؽ71

 ُٗٗٗااسكندرية 
االىػػداد النقسػػ  لمتسػػابق  الميػػداف كالمضػػمار  نلػػرة  لعػػاب القػػكل  ػػػ عػػزت محمػػكد كاشػػؼ :70

العػػػػدد الرابػػػػم ىلػػػػر  اات ػػػػاد الػػػػدكل   لعػػػػاب القػػػػكل لمءػػػػكاة  مركػػػػز التنميػػػػة االقميمػػػػ   القػػػػاهرة   
 .ـُْٗٗ
  نلرة السمات اانقعالية  بطاؿ مسابقات الميداف كالمضمار و   وريقياػ عطيات عطا بشير: 77

  اات اد الدكل   لعاب القكل لمءكاة  مركز التنمية االقميم   ِِ لعاب القكل  العدد 
       ـ.ُٖٗٗالقاهرة 
تأإير التمرينات التناوسية ىم  مستكل ا داس القن  لنال   ػ عماد رفعت محمد عمى شكماف :73

ة الرياضية بنيف   جامعة الموارىة افؿ المكسـ التدريب    رسالة دكتكراا    كمية التربي
 ـ . َُِٕالزقازيؽ. 

بناس مقياس لمسمات االرادية لذكل ا  تياجات الااوة . عمرك زغمكؿ محمد عبد السبلـ : 72
 َُِٗرسالة ماجستير  كمية التربية الرياضية   جامعة بنءا     لدل بعض الرياضات القردية  

        ـ 
ااتبارات ا داس ال رك    دار ػ محػمد  حسػف عػػػػػبلكل  ك محػػػػمد نصرالديف رضكاف :   71

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1+%d9%85%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3+%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%b0%d9%88%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%af%d9%8a%d8%a9+%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1+%d9%85%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3+%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%b0%d9%88%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%af%d9%8a%d8%a9+%2f&criteria1=0.
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1+%d9%85%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%b3+%d9%84%d9%84%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%b0%d9%88%d9%89+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b5%d8%a9+%d9%84%d8%af%d9%89+%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d8%af%d9%8a%d8%a9+%2f&criteria1=0.
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 ـ    ُْٗٗ   القكر العرب    القاهرة 
  مركػز الكتػاب لمنلػر  القػاهرة ُ: مداؿ وػ  ىمػـ الػنقس الرياضػ   ط ػ محػػػمد حسف عبلكل76
 ـ. ُٖٗٗ 

  مركز الكتاب لمنلر  ُمداؿ و  ىمـ النقس الرياض   ط :ػ محمد حسػػػػف عػػػبلكل 72
 ـ.ُٖٗٗالقاهرة 
االرادية لفىب  المستكيات  العفقة بيف التكتر التناوس  كالسمات ػ محمد حسيف بكر سمـ :72

العالية و  بعض ا نلطة الرياضية القردية كالجماىية   رسالة دكتكراا   كمية التربية الرياضية   
 ـ ََِٓجامعة المنكوية   

: اسس ااىداد المءارل كالاطط  و  ػ محمد شػػػػكقى كشؾ ، امر اهلل احػػػػمد البساطى  79
 ـ .  َََِكرة القدـ   ب   

  دار  ُالتقكيـ كالقياس و  التربية البدنية كالرياضية    ج ػ محػمد صبحػػػػي حسانيف  : 31
 ـ  ُٓٗٗالقكر العرب     القاهرة   

  دار القكر  ِالتقكيـ كالقياس و  التربية البدنية كالرياضية    جػ محػػػػػمد صبحي حسػػػػانيف  30
 ـ ُٓٗٗالعرب     القاهرة   

تأإير برنامج تدريب  باستاداـ التمرينات التناوسية و   مد محمكد النقيب:ػ محمد محمكد مح37
تنمية ا داسات المءارية الءجكمية المركبة لدل نال   كرة القدـ الاماسية  رسالة ماجستير   كمية 

 ـ  َُِْالتربية الرياضية بقنا   جامعة جنكب الكادم .
االرادية لفىب  هكك  الميداف كىفقتءا  بناس مقياس لمسمات ػ محمد مصط ى محمد غبلب :33

بأداس بعض المءارات ا ساسية   رسالة ماجستير   كمية التربية الرياضية بنيف    جامعة 
 ـ  ََِٗالزقازيؽ   

 ـ .  ُٓٗٗسيككلكجية التربية البدنية   دار القكر العرب     ػ محمكد عبدال تاح عناف:  32
تاداـ الك دات النمكذجية التطبيقية ىم  الت ويؿ الدراس  واىمية اسػ نبيؿ محمد خطاب :  31

كمستكل االنجاز و  بعض مسابقات الميداف كالمضمار لطفب كمية التربية الرياضية   رسالة 
 ـ .  ََِٗدكتكراا   كمية التربية الرياضية   جامعة المنوكرة   

ـ بالطريقة التناوسية لبعض تأإير التعم ػ نجكل عبد ال تاح اسماعيؿ ، عصمت محمد سعيد :36
الءجمات كدواىاتءا و  مادة المبارزة  مجمة ىمكـ كونكف الرياضة  جامعة  مكاف  المجمد ا كؿ   

 ـ.ُٗٗٗا كؿ  العدد  
: تأإير تدريبات المناوسة ىم  تطكير القدرات البدنية الااوة ػ كليد سيد حسيف ابراىيـ 32

لفىب  المفكمة   رسالة دكتكراا   كمية التربية  كمستكم ا داس لبعض المءارات الءجكمية
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 .  َُِٖالرياضية لمبنات   جامعة االسكندرية   
مػػداؿ إلػػ  نظريػػات كطػػرؽ التػػدريب العامػػة  ترجمػػة ىبػػد المطيػػؼ  ػػػ  يكىػػانس ريػػو كآخػػركف:32

 ـ.ُٖٖٗىالر كهادم السعيد  المعءد العال  لمتربية الرياضية   ايبزغ    لمانيا   
 االجنبية :  المراجع

39-David K .Miller : Measurement By the physical Educator " why and 
how" ,second Edition ,Wm.c, Brown &Benchmark ,ُْٗٗ .  
 21-Chomenkov, L.S.: Die Leistung sprognose Als eine der 
entscheidenden Komponenten Zur optimalen Planung und steuerung der 
vorbereitung von spitzensportlern Dargestellt Am Beispiel der 
Leichhtathletik, Herausgeber, Von, Kuznecov vv, Moskau, Russ, ُٗٗٓ . 
27-Larue, Jacques; Letourmy , Catherine . & Lescanfif ،Christine . 
Competition and information processing ; A test of Sander’s energetic 
cognitive model stress and performance. J. of sport   & Exercise 
Psychology ُٗٗٗ , p.ٓٓ 

 

 
  
 

  
 


