
322074-6032 :ISSN

 

32 

 

 ، السرعة)  البدنية اللياقة عناصر بعض لتنمية مقترح صريرة ألعا  برنامج تأثيلر
 (  سنة 12-11)  متوسا الولى السنة لتالميل(  ،الرشاقة المرونة

 دمحم بورغدة مسعود. د                                     قلادر   الحلفيظ عبد.أ
 والرياضية البدنية النشاطات وتقنيات علوم معهد

 2الجزائر قسنطينة، جامعة                               الجزائر باتنة، عةجام
             

 ال لمات المفتاحية: العا  صريرة، اللياقة البدنية
 ملخص البحث

فدػأل أا رأل رن ف ألفل ر ألفاألال ر إألا لص روألبا ألبا ألألبفة ء ألىكهألا دراساأل  ة إألألألألألألأل
األ  يف كألا سناألالا  ألف اسطكألاقدألىدف ألإ  ألاععأل رن ف أل نفتاألارضألبن لرألا ات قاألا  دنت

أ ر إأللص روألفل ر أل  نفتاألارضألبن لرألا ات قاألا  دنتاأل ألا سرباكألا فراناكألا رن قاأل(كألاقت سأل
ألإس  ألاقد ألالارك أل فةفاب  فألألتدـك ؾ ألا  ةر  ا ألا  لفتـ أل إس تداـ ألا  ةر  ا ألا فني  ا ا ح 

 اف كألا اف كوأل(ألففأل يف كألا سناألأل70ب ناألا دراساألففأل ألألف أ ف   فأل ع اطاألا ةر  تا(كألا أ ة 
تفااافألألا أل اف كأل35فةفاب  فكأل ألابالا  ألف اسطكأل ـألإت ت رىـألاطر لاألبناا تاكأل   ـأل لستفيـأل

ا ر  عتاألففألطرؼألأس  كألا  ربتاألا  دنتاألاألألفةفاباألع اطاألتط قألبا ي ألا  رن ف ألا  لا دؼألا فرد
كألافةفاباأل ةر  تاألأل2013/2014اك ؾأل افاسـألا دراساألأل- ر ااألأل- ف اسطاألطر قألسط فأل

ألتط قألبا ي ألا  رن ف ألا فل ر ألفاألال ر إألا لص روأل.أل
ألألألألألأل أل ـ ألا دراسا أللىداؼ ألا الاؿ ألا فكااروألألات ا ر فألات ت رلةت ألا رن لر ألفف ألبنلر  أت
 اتاألبا ألا لألاالت ا را ااي أل  ف عألالدؽألااا  ألافاعابتاألب  تاكأل   ـألاردألك ؾأل ط  قألألس ال ك

أل24 ااقعألألأس اعكأل12ا  رن ف ألألاس صرؽألاقدألأللص روكاقدأل ـأل لفتـأل رن ف ألأ ر إألألا فةفاب  فك
ألاالت ا را  ط  قألأل ـألكا  رن ف ففأل ط  قألألاالن ي ءكألااردألدقتلاأل50احدوأل راتفتاكألفدوألاتألااحدوأل

ألا اردتاأل افةفاب  فألأتع .
ألا ألألألألألأل ألاهس ر نا أل ـ ألا دراسا ألن     أل حا ت ألأةت ألفف ألاهحل  ا فاألأل  Spss v 22  رن ف 

ا فر  ةاألاهحل  تاألا ي فاكألاقدأل الان ألإ  ألاةادألفراؽألكا ألدال األإحل  تاأل ل  حألا فةفاباأل
ألاا فراناكأل ألا سرباك أل  ألا  دنتا ألا ات قا أل رن لر ألاا     ا ألا اح  ألإت ا را  ألةفتع ألفا ا  ةر  تا

ألاا رن قاأل(.
أل
أل
أل
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The influence of proposed program of small games for the development 
of same fitness elements ( speed ، flexibility ، agility ) for 1 ms pupils         

( 11-12 years )  
Abstract 

   Due to the importance of games in physical education and sports lesson in the 
development of fitness for students ك and especially the small and pleasant games 
upon children ك and as ( 11-12 years ) corresponds 1 ms in education in Algeria 
and represents the end of the late childhood which considred as  very sensitive 
period in sports guidance ; our study came to respond to the impact of a proposed 
program  of small games for the development of same fitness elements  (speed ك 
flexibility ك agility ) for 1 ms students and to measure  the influence of this program 
in the development of those elements . 
  Weve used experimental approach by using experimental design for two (02) equal 
groups ( pixed ك experimental)ك the sample of the research study consisted 70 
students ( boys/girls) from 1 ms students who were selected randomly and devided 
into to (02) groups 35 ك pupils representing the pixed groupك we applied on it the 
traditional program which was prepared by the physical education and sports teacher 
of Setif Street Middle School - Barika - for the school year 2012/2013 while we 
applied the proposed program of the small games on the  experimental group . 
In order to aeach the gools of the study ; two tests were selected for each of the 
elements we mentioned previously ; all characterized by honesty ك firmness and a 
high objectivity ك after that the first tests were applied on the two ( 02 ) groups . 
A Program of small games was designed ك so it lasted for 12 weeks by 24 teaching 
units and the duration of each units was 50 minutes ; after finishing the application 
of this program ك the last tests were applied on the two ( 02 ) groups too. 
And in order to analyze the results of the study ك we've used the statistical program " 
Spss V 22 " in the necessary statistical treating . 
Finally ك we came to the presence of statistically significant differences for the 
presence of statistically significant differences for the  experimental group in all 
research tests and this to the fitness elements( Speed ك Flexibility ك Agility ) كthus the 
proposed program has effected on the development of the physical qualities 
mentioned previously . 
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 المقدمة : -1
ألألألألأل ألا  ربتا ألفةياـ ألافني  ألا فة ىتـ ألفف ألا أا ر أل ص ر ألإ   أل احت و ألا سر ع ألا  طار ا  دنتاألأدػ

فاألفدارسن ألاناتألب ـكألاألتردألدرسألا  ربتاألا  دنتاألا حةرألالس سألفاأل أا فألا نشءألألاا ر  عتا
ألدرألألاك ألفا ألا فنظفا ألاال ر إ ألا في را  ألا راـ ألا نتلتا ألةاانإ أل نفتا ألبا  ألا  ربتاألترفت س

ا ر  عتاكألىكاأل ة نإألإأ س إألا فر رؼألاا فرااف  كألفففألتيؿألدرسألا  ربتاألا  دنتاألاا ر  عتاكأل
ة ف بت ألابلات أل.ألأل ألتا سإألا  اف كألت را ألافي را ألااسراأل فانوألففألأفأل نفااألنفااأل دنت ألانةست ألاا 

دألفاأل ن ءألنتلتاألتردألا ارإألأحدألا اس  تألا فيفاألفاألك ؾكألاىاألأحدألا فة ال ألا  األ س بألألألألأل
أنوألفة الألهناألا لننطاألاألبفألكا وألاقدرا وألاا  داب  وكألألا طةتكألاك ؾألاف ألتفنحوألففألفرصأل ا ر  ر

ألتيؿأل ألفف ألتا سإ ألاا  ا ألااه داع ألاا  ةا ر ألاا  أفت أل احراا ألا فاحا ألا طةت ألح ةا أل ناع ا  ا
ألاا نةس ألاا حراتا ألا  دنتا ألا ات قا ألفف رس ي  ألإك ألاا في ر اك ألاا ةتس ا اةتا ألا طةتألإتا أل  اد ألا ارإ ف

ألا  ت را ألاا فرااف  ألاطر لاأل ال  تاأل.
فياألفدتتألأس ساأل نفاألا طةتألألا طةتك رػألا  أر  األاأفألا ارإألتح تألفا ناألح اتاألفاألحت وألألألألألأل

األىاألففألأداا ألا  راـألألا اصاتاكففألةفتعألا ةاانإألا رلاتاألاألا  دنتاألاألاهة ف بتاألاألا فررفتاألاأل
أ س إألا ت رو.أل  (. 7:  2012تي : )الت رياا 

ألالىداؼألألألألألأل أل ااغ ألأةت ألفف ألفت اةا ألااس  ت ألأس   إ ألبدو ألبا  ألا  دنتا ألا  ربتا ألدرس تر فد
ا  راتفتاألا فسطروألاأل فاتألال ر إألا لص روألفاألا ر  عاألأىفتاألإس ان  تاألكألافدتيألةد داأل افرأل

رها  يـألاف ا يـألكألكأل  طا رألفس اػألالفرادألاا  ر  رألبفألا  األ أتكألنحاألالحسفا فاألا فس ا ف  أل
ألا في را ألا حراتاأل أل  راقأل  راتـ ألفتف  ألفافاسا أل حلقألفاا د ألأفألال ر إألا لص رو ألا رافاأل" ا ؤاد

 (25: 1999)الرومي:ااه  افألا حرااألاا ةر  تاألاا نفاألا ةسفاألاألا رلااأل"أل
ألفاألألألألأل ألفيف  ألح  ا ألا نات ألاا  در  اك ألا  راتفا ألا نن ي ألفف ألى ـ ألة ء ألا لص رو ألال ر إ  نات

ا في را ألا حراتاألاا  دنتاألاا اظتةتاألاه رى كألاألاح ألففألا فلاف  ألا  األتح   ألألا  در إألبا 
اكألتفافألاععألفن ى أل در  تاألفن سااألألا فت اةاكا رفر األأل در  األ اة   أل–إ  ي ألأؼأل ػرن ف أل راتفاأل

ألا  طارألا حل ق ألفا ألا ن     ألأفعت ألإ   أل االاؿ ألف رف  ألاانات ألا لص رو ألال ر إ ألبا  ألفس ندو
ألفس اػألآداءألف لدـأل.

 ف ألا فألاهب ن ءألا  طةا األفاألا فرحااألا رفر األالا تاألىاألا ل بدوألا  األ لاـألبا ي ألننأ يـألألألألألأل
ألبا أل ألاا رفت ألإىف  ي  ألابدـ ألا فرحاا أل يكه ألاهى ف ـ أل ةإ ألاكا ألا    تاك ألنفاىـ ألفراحت ألفا ا ساتفا

)المفتي:   ياألا  رباتاألا ساتفا.اهس ة دوألفني ألففألتيؿألإس اف رألط ق  ألالفرادألا اة ييـألا اة
أل (76: 2005

ألا فرحااألا رفر األ  رطنوألا أ  رأل احرااألكألاباتوألال دألففألإرااءألىكاألألألألألأل   ف  ألا طةتألفاألىكا
ألا ناعألا فف  أل ا  رطشأل احرااألففألتيؿألإبط  وألفة ؿألااسعألففألا ارإألا ردألال ر إألا لص رو
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ألا طةتألفاألىكاألا فرحااألا رفر ا دػأل  يكاألاهندف عألنحاألبا ألالس  كألاهس صيؿألالفاتألكأل كاألتس اـ 
ألال ر إ ألا ت لاألفت اف ألا ت را  ت ت ر ألاا  أل اطةتك ألا  دنتا ألا ات قا أل نفتا ألفا ألك ؾ ألا اظ ف ك

أل ألفنو أل س اـ  ألا  راتفتاا ل ر إ ألا رفاتا ألط ترا ألتةيـ ألفأف ألت لا أل راـألك ألفا أل ط تلو ألتفاف ألف  ا
ألفا حراا أل تس أل احرااك ألا طةت ألإأ س إ ألاتةتا ألفا ألا  األلط ألا فرااف   ألط ترا ألفا ألأتع  ألا أف ك

أل  راقأل درةاألا  راـألاناب  وألاا  األ  ف  أل ي ألا  اف كألفاألاتألفرحااألففألفراحتألنفاهأل.
 ردألفرحااألا طةا األا ف أتروألففألأىـألفراحتألا حت وألاألأأارى ألتطاروألف هى ف ـألا  طةا األترناألألألألألأل

ألفس ل ألابف دى  ألالفا ألاراو ألا  فة فعألااتأللنو ألأحسفألفرحااألاهى ف ـ ألا فرحاا ألىكه أل رد ألاك  اي ك
أللفألا طةتأل  ف  ألىن ألا  حرااألا ي د األاا ستطروألا حراتاألتيؿألدرسألا  ربتاألا ر  عتاأل.أل ا راـك
ألا رفاتاألألألألألأل ألبا  ألاا فنرفاف ألالطة ؿ أل ربتا أل  راف  ألاا فتططاف ألا فسؤا اف ألبا  ألاةإ  ك ؾ

أل   فا ألاا دق ق ألا فنظـ ألاا  تطتط ألا  ةا ر ألإ   ألهنتاألا  رباتا أل رباتا أل راف  ألاا بداد أل لفتـ ألفف ناا
أل اطةتأل ألا ن فت ألا نفا أل حل ق ألإ   أل يدؼ ألا  ا ألاا فاستلتا ألاا ةنتا ألا حراتا ألاالننطا ا  في را 

ة ف بت .ةسفت ألابلات أل ألأل(46:  1993)نعيم أحمد: ألاا 

فاأل ن رألىن ؾألحلتلاألفيفألإإكألألاا  در إك ردألا ات قاألا  دنتاألق بدوألأس ستاألفاألبفاتاألا  راتـألاألألألألألأل
ف  نة  ألفتوأل  اقفألبا ألفدػأل طارألألا  دنتاكداءألفي رؼألن ةحأل ر اطألافاان  ألا ات قاألأإ  ألأفألأؼأل

أل ألاانات ألانفاى  ألا  دنتا ألا ةرد ألألف اا فكقدرا  ألدارا أل ؤدؼ أل ك ؾ ألةفتعألأاىا ألفف رسا ألفا س ست 
ة د ي ألااحسإألناعألا نن يألا فف رسألاط تر وأل أل( 2001:303)فرحات:الننطاألا ر  عتاألاا 

اباتوألف  ربطأل  فألال ر إألا لص روألابفاتاأل نفتاألبن لرألا ات قاألا  دنتاألفاألفرحااألا طةا األألألألألألأل
ا ف أتروألالأل  أ  ألإالأل اععأل رن ف أل راتفاألفلفـألافل ألهح ت ة  ألا فرحااألا سنتاألق دألا دراساأل

ألاا أل أل  رعألفر  ـ ألتلاا أل كرو ألا  األ ر  رألف رو ألا ي فا ألا فرحاا ألىكه ألا ف أترو(ك س را  ةت  أل ا طةا ا
فعي ألفألهت ت رألىكاألا فاعاعكأل ال قأل دنت كألاىكاألف ألدفعألا  ا حا راتفتاألففألأةتألا الاؿألاةردأل

ألفاأل رهااألففألا ا حاألبف فألفاأل ن ا وكألت لاألفعألا نلصألا ااعحألفاأل راف ألال ر إألا لص رو
أل.رالاأل ارضألبن لرألا ات قاألا  دنتافرحااألا  راتـألا ف اسطألاا ف 

تاألبفتألا ا حا فألبا ألاععأل رن ف ألأ ر إأللص روألفل ر أل فررفاألفدػأل أا رهألففألىكهألالىفألألألألأل
أل.سنا(أل12-11ا سناألالا  ألف اسطأل ألا  دنتاأل  يف كبا أل نفتاألارضألبن لرألا ات قاأل

ألألألألألأل ألافن ى  أل راف  ألاةاد ألاا ر  عتا ألا  دنتا ألا  ربتا ألفة ؿ ألفا ألترفت ألفف ألااس را  ةت  تيحع
أل أل راتفتا ألا فل رباألاا  رهألفحددوكاأس   إ ألإ   ألالاال ألا فن ى  أل ن ء ألفا ألا ح لت ألا  طار ألفف ـ

إ  ألف ألنل ااألإ توألا  نظرأل ردوألباافتألف داتااألفتف ألألال  اؿألفنظاف ن ألا  رباتاأل ـأل رؽألألا  أة ءا ك
ألا  راف أل أل  اؾ ألا ةراا ألا  ط  ق ألنلص ألإ   ألا  دنتا ألا  ربتا ألفة ؿ ألفا ألاهت ل ل اف أل رةري    ني 

 افناؽألفف ألأدػألإ  ألناعألففألا را  فألاا  لا د.ألألفست ألألك ؾألفاألط اعألبا ألأرضألا ااقعألابدـأل لدتـ
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ألا ا حاألألألألأل ألبفت ألتيؿ ألبدـأل فف ألالحظ  ألاا ر  عتا ألا  دنتا ألا  ربتا ألاف دو ألا  راتـ ألفة ؿ ألفا ف
االى ف ـألا أػ فاألففألطرؼألأس  كوألا  ربتاألا  دنتاألاا ر  عتاأل  نفتاألبافتاألالحتحاأللىـألبن لرأل

ألا حرااألاه   تاألال ر إألا ر  عتاكألألد رألاا  األا  دنتاكا ات قاأل ألالس ستاألا  األ  ن ألبا ي  ا ل بدو
ألا فرحااأل ألفاأل راف ألف تللاأل يكه ألنلل ألااعح   راف ألال ر إكأل كاألألا ي فاألت لااف ألسةان 

اباتوأل أففألألا رفر اكىكهألا فرحااألأل  ن سإألاط تراة ء ألا ح ةاألا ف ساأل  لفتـألااععأل رن ف أل
ألاال   ف:ؤ  فألفناااألا اح ألفاألا  س 

ف ألفدػأل أا رألا  رن فة فألا  لا دؼألاا فل ر ألفاألال ر إألا لص روألفاأل نفتاألارضألبن لرألأل-1ألأل
ألسناأل(ألأل؟أل12-11ا ات قاألا  دنتاأل ألا سرباكألا فراناألكألا رن قاأل(أل  يف كألا سناألالا  ألف ػاسطأل أل

ألال-2ألأل ألفا ألا فل ر  ألاا  رن ف  أل ا  لا دؼ ألا  رن فة ف أللحد أل ةاؽ ألىن ؾ ألفاألىت ألا لص رو(  ر إ
أل نفتاألبن لرألا ات قاألا  دنتاألق دألا دراساأل؟

ألا ات قاألوهدف البحث  ألبن لر ألارض أل نفتا ألفا أل س ىـ ألا لص رو ألال ر إ ألفف ألفةفابا إت ت ر
نفتاألارضألبن لرألا ررؼأل أا رألا  رن ف ألا فل ر ألبا أل أل.سناأل12أل–أل11دنتاأل  يف كألاأبف رألا  

.ألااف رضألا ا حا فألاةادألكألفل رناألا   رن ف ألا ف اعسناأل12أل–أل11  يف كألاأبف رألا ات قاألا  دنتاأل
ألا ل ااأل ألاهت ا ر أل  ف ألإحل  ت  ألداؿ ألاهت ا رفرؽ ألا فلاحا أل رن فةاألألاا اردؼ ألفف أل أت ا اردؼ

أل ألال ر إ ألابرن ف  ألا  لا دؼ ألاا ر  عتا ألا  دنتا ألا  ربتا ألا فل ر درس ألبن لرألألا لص رو أل نفتا فا
أل ألاا رن قا.ا سربا ألا اردؼأل  فأل رن فةاألألااك ؾألاا فرانا ألفاألاهت ا ر ألفرؽألداؿألإحل  ت  اةاد

ألا  دنتادرسأل ألا  لا دؼألابرن ف ألال ر إألألا  ربتا ألا فل ر اا ر  عتا ألا  رن ف ألألا لص رو األ فلاحا
أل نفتاألبن لرألا سرباألاا فراناألاا رن قاأل.ألا فل ر ألفا

ألاط تر :اجراءات البحث -2 أل في ف و ألا  ةر  ا ألا فني  ألا ا حا ف ألا س تدـألإس تدـ ألك ألا دراسا ا
ألكا أل ألاهت ت ر ألبناا تا ألا ةر  تا( أل ع اطا ألف أ ف   ف ألفةفاب  ف ألا س تداـ ألا  ةر  ا ا  لفتـ
ألا  لفتـألإدت ؿألا ر فتألا  ةر  األ ا فس لت(ألاىاأل رن ف أل اهت ا رألا ل ااألاا اردؼكألا  ـألفاألىكا

ألا  ألا فةفابا ألا رؾ ألك ألا  ةر  تا ألا فةفابا ألبا  ألا فل ر  ألا لص رو ألظرافي ألال ر إ ألفا ع اطا
ألاهب ت دتا.

 مجاالت البحث : 2-1
ألا ة ا ر- ر ااألاالتاألا  ناألأل–ب ناألففأل يف كألف اسطاألطر قألسط فألالمجال البشر : 2-1-1
أل المجال الزمني:2-1-2 ألا دراسا ألفاألألاكأل2014-2013ا فاسـ ألاهس طيبتا ألا دراسا أةر  

أل ألفف ألأل04/11/2013ا ة رو ألالس 15/11/2013إ   ألاا دراسا ألففألك ألا ة رو ألفا ستا
أل.ألأل13/03/2014ألإ  أل18/11/2014
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ا  ناألاا كؼأل  أافألففألألاالتا- ر ااألأل–فارإألف اسطاألطر قألسط فأل المكاني:المجال 2-1-3
ـألاأربراألأل25ـألاألبرعوألأل40ـألافارإألإسفن األطا وألأل45ـألابرعوألأل60فارإأل را األطا وأل

 أراقاألفتللاأل سا ق  ألا سرباأل.أل
  ـألاهس ر ناألا  اس  تألاال تاأل:ألحث :الوسائل المستخدمة في الب2-2
 1-.أداا ألقت سأل-3 ا فل درألاا فراةعألا رافتاألا رربتاألاالةن تاأل.-2 ا  ةرباألاهس طيبتاأل

فت اةاأل ألفتل  اكألألنر طألف رؼأل لت سألا طاؿألكألف  افأل لت سألا ا فألكألأقف عألكأللدر   ألكألارا أل
 إس ف را ألا  سة تأل.( + كألحال  أل...

أل ط تراألا دراساكألفإنوأل ـألإت ت رألفةفاباألففألاهت ا را أليانات: أدوات جمع الب2-2-1 نظرا
ا لت ـأل اععأل رن ف أل راتفاأل  أافألففألبددألففألا احدا ألا  راتفتاألألفعي ألبفألاا حراتاكا  دنتاأل

 اك ؾألف  فألفاألف أل ااأل:
ألا فل درألألتحديد عناصر اللياقة البدنية والحركية صدد الدراسة : -1 ألاهطيعألبا ألأىـ ارد
ألفة ؿألا ألفا ألا فت ل ف ألفف ألبدد ألبا  ألأىفي  ألبرض أل ـ ألفلد ألابن لرى ك ألا  دنتا ألا  ات قا  في فا

ألاا ر  عت ألا  دنتا ألإس اا  ربتا أللارو ألفا ألاك ؾ ألا  ة ا رك ألا ات قاألأل ناا ألبن لر ألأىـ أل حد د  يدؼ
ا  دنتاألاا حراتاأللددألا دراساألكألاأسةرألبفألك ؾألإت ت رألا رن لرألا  األ حلا ألبا ألأأارألففأل

 األ ألا سرباألكألا فراناألكألا رن قاأل(أل.اىألأل %أل75
قلدألألتحديد اإلختبارات التي تقيس مستو  تطور عناصر اللياقة البدنية المختارة:  -2

أل ـأل ألا فت  روك ألا  دنتا ألا ات قا ألا رن لر ألقت س أل ي ـ ألا  ا ألاهت ا را  ألفف ألفةفابا ألبا  ا حلاؿ
ألا ات ق ألفاعاع ألفا ألا ف تللا ألاا فراةع ألا أ إ ألفت اف ألبا  أل ألألااهطيع ألبفا  دنتاك ألفعي 

ا دراس  ألا س الاكألاباتوأل ـألإس تيصألفةفاباألففألاهت ا را ألا  دنتاألاألا حراتاألكألا ـأل لدتفي أل
أل لت سألفس اػأل ألاهت ا را ألا  األتفافألإس تدافي  ألأىـ أل يدؼأل حد د ألإس  ت نتا ألإس ف رو فاأللارو

ألإت ا رأل ألس ا ألإت ت ر ألك ؾ ألبف ألن   ألاقد ألا فت  روك ألا  دنتا ألا ات قا أل رنلرألبن لر ألإت ا ر ف أل  ا 
ا سرباكإت ا ر فأل رنلرألا فراناكألإت ا ر فأل رنلرألا رن قا(ألاىاألاهت ا را ألا  األحلا ألبا أل

 كألااهت ا را ألا  األرنح ألىاأل:أل%أل80نسااأل رنتحألف ق أل
 البحث المرشحة  تتبارااخ( : يوضح 1جدول رقم)

 اإلختبار اإلختبار
 ةم من بداية متحرك 30إختبار  السرعة إختبار

 إختبار نيلسون لإلستجابة الحركية
 ثني الجلع المرونة إختبار

 إختبار اللف و اللمس
 للرشاقةT إختبار  الرشاقة إختبار

 إختبار الينو  للرشاقة
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أل االستطالعية:التجربة 2-3 ألا دراسا ألةاانإألألاالس طيبتا ر  ر ألاات أل إل ف ـ ألالا   ا تطاو
ب دألهللاأل  دألألعا ي كألا رػألاساألالت هاألفرعت  ألا اح ألا اح ألففألتيؿأل حد دألف ص را ألا درأل

األ تس ألة ءاألففألا ر ناألا ر تسأل–تاأل"أل  عففأل ط  قألإةراءا ألا دراساألفاألب ن  ألأا ا أتيناألأني 
كألا دراساألاهس طيبتاأل ة دألا ا ح ألفاألا  ناوأل ن فاأل نةسألفة فعألا ر ناألا ر تساأل أني األألألألألألألألألأل–

 أل(19:  2004)ال يالني:  . ح أل"ألإ  ألأفارأل ـأل ا ة ألإ  ي ألا ا
ألألألألألألا ني  تا:ق تألا  دءأل  نة كألا  ةرباألألاس طيبتا ـألإةراءألاي أل ة رإألألألألأل
ألأل04/11/2012:أل ـألإةراءألىكهألا  ةرباأل اـألالحدألا فاافقأل ػ:ألالتجربة االستطالعية الولى  -1

 فألا يدؼألاعألا اح ألاأل(أل يف كأل ـألإت ت رىـألاطر لاألبناا تاألففألفة ف05با ألب نوألفؤ ةاألففأل 
ألففألىكهألا  ةرباأل:

ألفررفاألا فن أتألاا لراا  ألا  األ ااةوألا ا ح ألبندأل ط  قألا  ةرباأل.أل-1
ألا ت لاأل-2 ألا  سة ت ألإس ف را  ألاليحتا أل الت س ألاليح  ي  ألاالداا  ألالةي و ألفي فا فدػ

أل. ي افن س أل إت ا را ألا اح 
ألآلداءألاالأل در إ-3 ألت ا ر. ةر قألا رفتألافررفاألا اق ألا يـ 
أل06/11/2012 ـألأةراءألىكهألا  ةرباأل اـألا ايا ءألا فاافقأل ػأل:ألألالثانية:االستطالعية  التجربة-2

 ـألإت ت رىـألا  طر لاألا رناا تاألففألفة فعألا اح كألااردألأس اعألألا أل(أل اف ك15با ألب ناألفؤ ةاألففأل 
أل أل ػ ألا فاافق ألا ايا ء ألأؼ ألا صأل13/11/2012ا  عاط ألا ف ألاقد ألاهت ا رك ألإب دو ألىكهأل ـ ألفف رض

ألا  ةرباألىاألإ ة دألفر فتألا لدؽألاا اا  ألاا فاعابتاألهت ا را ألا اح .
ألا  رن ف ألألالتجربة اإلستطالعية الثالثة:-3 ألفف ألا لص رو ألال ر إ ألفا أل راتفتا ألاحدو ألإت ت ر  ـ

كألأل15/11/2012ا فل ر ألا ط تلي ألبا ألب ناألا دراساألاهس طيبتاألا ا نتاكألاك ؾأل اـألا تفتسأل
ا ألفدػألفن سااألفح اػألا  رن ف ألا فل ر ألافدػألفي ف وأل ر ناألا اح كألابا أل ففألقلدألا اقاؼألب

 األطر لاألإةراءألا احدوألا  راتفتاألكألاقدألحلل ألا دراساألأىدافي أل.
ألليحتاألالسس العلمية لإلختبارات: 2-4 ألفف ألا  أأد ألالةت ألا ن     ألأدؽ ألإ   ألا الاؿ لةت

ألاهت ا را ألإتع ع ألا ا ح  ألبا  ألاةإ ألإاهت ا را  أل  أل"إك أل ي  ألا رافتا ألالسس ألاهت ا را ألإ   ف
أل  ف عأل ألأف أل ةإ ألإك ألا فاعابتاك ألاأىدافو ألفس ات  و ألافل رنا ألاآلداء أل ل تـ ألبا  أل س بد اس اا

 ( 252 : 2000:)سامي دمحم افردال ألب  تاألففألا لدؽألاا اا  ألاا فاعابتاأل"أل.
دألا اح ألففألح  ألا لدؽأل ـألحس إألا فر في ألا رافتاألا ت لاأل إت ا را ألا ات قاألا  دنتاألق ألألألألأل

أل:اال ااا اا  ألاا فاعابتاكألاقدألا ن ألبا ألا نحاأل
اهت ا رألا ل دؽألىاألك ؾألاهت ا رألا ل درألبا ألقت سألا نئألا كؼأللفـألففألحسا  الصدق: -1

 ( 121 :أل2002:)عبد الهاد ألأةتألقت سو.
ألا ا أأدألففأللدؽألاهت ا را ألا فس تدفاألق ـألا ا ح ألاحس إألا لدؽألاطر ل  فألىف أل:
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ألا سااااألألالمحتو : يدلصدق -2 أل انط ؽ ألاهت ا ر ألفح اػ أل فا ت ألفدػ ألبا  ألا فح اػ لدؽ
أل نط ؽأل ألل دق  أل فاتي ألففاي ألك ؾ ألتااف ألأف أل ةإ ألإك ألبا ي ك ألاهس دالؿ ألا فراد أل اسفا ا ن فت

 أل(295: 2011 :)السيد عليألا فةردا ألا كؼأل  ـأل حد دهألفسال أل.
ا  األ لتسألبن لرألا ات قاألا  دنتاألفحتألا اح ألألق ـألا ا حا فألاررضألفةفاباألففألاهت ا را ألألألألأل

 ي أل صرضألا اح كألاقدألبا ألفةفاباألففألا فت ل فألفاألا فة ؿألا ر  عاأله داءألا رأؼألفاألفي ف
ألفألبا ألاهت ا را ألا س  ةاألا كارألاا     األبا أللدؽألفح ااى أل.األأةفعألا فحاف

ألا  ةرألالصدق اللاتي : -3 ألا درة   ألبف ألبا رو أل إلت ا ر ألا كا ا ألفنساااألا لدؽ أل إلت ا ر   تا
ألا ألا لت س ادرة   ألأتط ء ألفف ألا ت  تا ألا  ربتراأل حلتلتا ألا ةكر ألاحس إ ألا كا ا ألا لدؽ ألاتل س ك

  فر فتألاا  ألاهت ا رألألأؼألأل:
 
 

إكاألألي نةسألاهت ا رألا ا   ألىا"اهت ا رألا كؼألترطاألن    ألف ل رباألأاألا ن    ثبات اإلختبارات : 
 ( 117 : 2010:)الدعيلج أل"ط قألأأارألففألفروألفاألظراؼألف ف ااا

أل ط  قألألألألألألأل ألإب دو ألا  اح ألاطر لا ألا ا حا فألاحس إألاا  ألاهت ا را ألا فس تدفا اهت ا رألق ـ
اقدألألا اح كا اف كوألففأله رألب ناألا اح ألاففألنةسألفة فعألألا أل اف كأل15طر قألإةرا ي ألبا ألألبف

ألك- يألا استطأل  رسافألا نريألالاؿأل حس إألفر فتألاهر األ حلق-بناا تاأل ـألاهت ت رألاطر لاأل
ا ـألإب دوأل ط  قألاهت ا را ألارػدألأس اعأل حس إألقتـألفر في ألا اا  أل أل  رسافأل(ألاا كؼأل  ةقألاتأل

ألهب ف دهألاىاأل:ألال تافرألا نرايألااففألب دألهللاألا فن  ؿألاب تشألهرا  تاألألأنوألال دألففأل األ
ألأفأل أافألا ر ناألفسحاااألاطر لاألبناا تاأل.أل-1
أل ا ا  عألا ط تراأل.ألأفأل أافألا  ت ن  ألف ارا-2
ألأفأل أافألا ريقاألتطتاأل  فألا ف ص ر فألكألا ت  رألففألتيؿألرسـألناتألاهن ن رألأل.-3

)المنيزل، افاألح  األبدـألا  حلقألففألىكهألا نرايألفيألتفافألإب ف دألن  ةاألاهر ا يأل   رسافأل.أل
أل(128 : 2006:غرايبة
ألاألألألألألأل أل ر نا ألا ط ترا ألا  ا  ع ألفف ألا  أأد ألفف ألا ا ح  ألق ـ ألاحس إألاباتو ألاهس طيبتا  دراسا

فر فتألاه  ااءألارسـألناتألاهن ن رأل ا أأدألففألاهر ا يألا تطاألق تألحس إألا اا  ألاقدأل ـألا  أأدأل
ألألك ؾ.ففأل
 
 
 
 

  معامل الثبات  معامل الصدق الذايت = 
 ( 216، ص  2006)رضوان، 
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(: يوضح نتائج معامل اإللتواء ومعامالت الثبات والصدق اللاتي لنتائج التجربة 2جدول رقم )
 اإلستطالعية:

معامل  اإلختبار
 اإللتواء

 لصدق اللاتيا الثبات

م من بداية  30إختبار  السرعة
 متحركة

0.32 0.80 0.89 
إختبار نيلسون لإلستجابة 

 الحركية
0.28 0.80 0.89 

 0.96 0.93 0.92 ثني الجلع المرونة
 0.98 0.97 0.39 إختبار اللف واللمس

 0.94 0.89 0.17 للرشاقةT إختبار  الرشاقة
 0.93 0.87 0.01 إختبار الينو  للرشاقة

-(ألأفألةفتعألفر في ألاه  ااءأل  فأل 2  عحألففألتيؿألا ةداؿألرقـأل ألألألألألأل
(ألفف ألتن رألإ  أل3 

إب دا تاأل ا  عألب ناألا دراساألاهس طيبتاألابيكاأل  افرألا نريألا ا ناألفاألحس إألفر فتألاهر ا يأل
أل0.97-أل0.80   رسافكألاأفألةفتعألفر في ألاهر ا يأل   رسافألفاةإألب  األح  أل نحلرأل  فأل

أل نحلرألاأل ألا  ربترتا أل دؿألبا ألاا  ألاهت ا را ألا فس تدفاألألك0.98أل–أل0.89  فألةكارى  اىكا
أل.ي الدق
ألألدترألالموضوعية: - ألا درةا ألترطا ألا ف ألإكا ألفاعابت  ألإت يؼألألي نةساهت ا ر ألفف ا  رهـ

 أل(164 : 2002:صابر، خفاجة أل)عوضألا فلحح فأل.
ا  دنتػاألاألفػفألا فت لػ فألفػاألفةػ ؿألا  ربتػاأل ػـألإت ت رىػ ألفةفابػألا  اح كااهت ا را ألا فرنتاألألألألألأل

أل.اردى ألبفألا  ح  أةفرااألبا ألفاعابتاألاهت ا را ألاألافرظفيـألألاا ر  عتاك
     الساسية:الدراسة  -
 ااألأةر  ألا دراساألبا أل يف كألف اسطاألطر قألسط فأل رأل:مجتمع و عينة الدراسة الساسية  -

/ألألأل2012 كوأل افاسـألا دراساأل اف كألا افأل70 ألا ا حألات  ركألافني ألنظراأل ا سيتي ألا فلدفاألف ي 
أل12األ11 أل(ألفففألأبف رىـأل أل اف كألسناألأا  ألف اسطأل ألفة فعألا احأل127كألففألألتأل2013
كألاىـألتفااافألقسف فألففألا سناألالا  ألف اسطألففألألتألأربراألأقس ـألألا ـألاالت ت رألاطر لاألسناأل(

 اف كو(ألاأل اف كألأل35اب  فألع اطاأل فةفألبا بناا تاألبفألطر قألا لرباأل  فألأربراألأقس ـكأل  لسـأل
فرألف يـألنرايألا  ةرباألفني ألا اف كألاأل اف كوأل(كألاقدأل ـألإس ار دألا  يف كألفففألالأل  األأل35ا ةر  تاأل أل

: 
 سناأل.أل12-11 ارفرألبدـألاهن ف ءأل 
 ا  در  ا.فرألنريألا رفرألاللدأل األاا  يف كألا فن راافألفاألا ناادؼألا ت رةتاأل 
 ا ر  عتا.ا  دنتاألاألا  يف كألا فرة  فألففألا  ربتاأل 
 ألا فدتن فأل.ألفعي ألبفا  يف كألا ك فألتر نافألففألا سفناأل
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اقدأل ـألا  أأدألففألا  ة نسأل  فألا ر ن  فألفاألف ص را ألا سفألاا طاؿألاا ا فألاا  أ فؤألفاألإت ا را ألألأل
ألا اح .

أل يكهألألالدراسة. يعطيسنة لعينة  12-11أسبا  إختيار السن  - ألففألا ا حا فألأىفتا ا رد د
 ؤادافألاأني أل"ا رفرألالفاتأل ا تلصألألاكألا حراتاكفاألإأ س إألقدرألا  رألففألا ت را ألألا فرحاا

ىكهألا فرحااألألا  دناألفاا ر  عاألا حرااألا فاارألاا رد دألففألا ةر  ت  ألاال ر إألا ر  عتاكألف  نفاأل
ت لاأل اؾألا  األ ـأل أفألفاألإس ط ب وألا حراتاكألاألتفافألا طةتألففألا ستطروألاا دقاألإ اءألا في را أل

 أل( 75 :1998:)حسن حسين ق تأل".ألفف
ألاألألألألألأل ألبا ي  أل  درإ ألا  ا ألال ر إ ألبا  ألا فرحاا ألىكه أل رن ف  ألا الفكألا رفاكألالطة ؿكتح اؼ

الننطاألألفعي ألبفألا فنظفاكاارضألففألأ ر إألا ف دافألاا فعف رألاال ر إألألا فح اروكألا  سد دك
ر ن  ألا لت ستاألهت ا را ألا ات قاألا ةإألىن ألاعففألىكهألا فرحااألإس تداـألا  فألا تااتاكا  راتحتاألاأل

 2002 :)عبد المجيد إبراهيم ا  دنتاألفاتألا لاوألكألاا  حفتألاا سرباألألاا فراناألاا رن قاألاا  اا فأل.
أل( 23  :

ألاباتوألقدألاقعألإت ت رألا ا ح أل يكهألا فرحااألا سنتاكألاىن ؾألأسا إألأترػألنكارألفني أل:أل
 1-روأل(ألفف ألتس بدألبا أل ط  قأل رن ف ألال ر إألإف دادأل فرحااألا طةا األ ألا طةا األا ف أتألد رأل

ألا لص روألاا كؼألترطاألن    ألااعحاألفعألىكهألا فرحااأل.
 2-ردألىكهألا فرحااألا سنتاألأنسإألا فراحتألفاألإن ل ءألا اةتوألأفعتألاأحسفألا رن لرأل سننطاأل 

 ا ر  عتاألا فت اةا.أل
 3-أل ألات لا ألا ل ر إ ألت لا أل دراس   ألا ف أترو ألا طةا ا ألفرحاا ألفاا لص رألإف ل د ا فحتطألألو

ألا  رباؼألا ة ا رؼأل.ا فدرساألاأل
ألت لاألفعألا  روكىكاألف ألدب ن ألإ  ألاهى ف ـأل يكهألا فرحااألا سنتاأل ف أل ي ألحس ن ألففألأىفتاألألألألألأل

سناألأل12أل-11فسفألألأتع كإن ل ؿألا  اف كألففألفرحااألا  راتـألاه  دا األإ  ألفرحااألأترػألى فاألىاأل
 دألففألاععأل راف ألى دفاألافنظفاألففألأةتأل نفتاألتفاتألألأاؿألسناألففألا  راتـألا ف اسطألكأل ك ؾألال

ألا  اف كألففألةفتعألا نااحاأل.
 مجموعات البحث : -
ك ؾألاألن تةاألقط فاألبا ألأني أل"ألا فةفاباألا  األ  حاـأل ي ألا ا ح ألألالتجريبية: تعرفهاالمجموعة  -

 أل(60 : 1997 :)قطامي، برهومأل  رر عي أل اف ص رألا فس لتأل فررفاأل أا رى ألباتوأل"
ألا ات قاألاقألألألألأل ألبن لر ألارض أل نفتا ألأةت ألفف ألا لص رو ألال ر إ ألفا ألفل ر  أل  رن ف  ألتعر  د

ألدقتلاأل.أل50احدوأل راتفتاأل(ألألاداف ألفدوألاتألاحدوألأل24كأل ألألا رن قا(ألا فراناكأل ا سرباكا  دنتاأل
برف ي ألبا ألأني أل"ألا فةفاباألا  األالأل  ررضأللتاألفا را ألةد دوألألالضابطة: كماالمجموعة  -

 أل(60 : 1997 :)قطامي، برهومأل".راؼألا ر دتاأل تأل ال أل ح ألا ظ
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ألاا ر  عتاألألألأل ألا  دنتا ألا  ربتا ألأس  ك ألطرؼ ألفف ألا فرد ألا  لا دؼ أل ا رن ف  ألىكه ألدراس ن  اتعر 
أل50اداف ألفد ي ألألاحدو(كأل24 نةسألبددألا احدا ألا  راتفتاأل افةفاباألا  ةر  تاألأؼأل أل اف اسطاك

ألدقتلاأل.أل
 :جريبية و الضابطة في إختبارات البحث إعتدالية توزيع بيانات العينتين الت -

أل      ألسف رناؼ ألاا فاهراؼ ألاقتفا ألاه  ااء ألفر فت ألاحس إ ألا ا ح  -Colmogrovق ـ
Smirnovففألأةتألا  أأدألففألإب دا تاأل ا  عألألهت ا را ألا اح ألفاألاهت ا را ألا ل اتاألاألا اردتاأل

 (أل اعحألك ؾأل:ألأل3اا ةداؿألرقـأل ألألاا ع اطاكا ر ن  فألا  ةر  تاأل
وف سميرنوف للمجموعتين يبين قيم معامل اإللتواء وقيم  ز  ل ولموغر  ( :3دول رقم )ج

 التجريبية في إختبارات البحث .الضابطة و 

- أل ن ألأفألةفتعألقتـألفر فتألاه  ااءألفحلاروأل  فأل(أل    ف3ففألتيؿألا ةداؿألرقـأل ألألأل
(ألكألاأفأل3 

أفألألفعي ألبفكألأل0.05أأ رألففألألColmogrov-Smirnovهت ا رألألةفتعألقتـألفس ات  ألا دال ا
فردألاىكاألف أل دؿألبا ألأفألا  ت ن  أل  اعألا  ا  عألا ط تراألكألفف ألتفافألأل30حةـألا ر ناألأأ رألألففأل

ألففألإةراءألا  حاتي ألا فرافتاألبا ي أل.
 تجانس العينة وت افؤ مجموعتي البحث: -

 اإلختبارات

 المجموعة الضابطة
 اإلختبار البعد  اإلختبار القبلي

معامل 
 اإللتواء

 قيمة ز
مستو  
 الداللة

(Sig) 

اللة
الد

 

معامل 
 اإللتواء

 قيمة ز
  مستو 

الداللة 
(Sig) 

اللة
الد

 

 إختبار
 السرعة

 (-) 0.23 1.03 0.06 (-) 0.26 1.01 0.27 م من بداية متحركة 30جر  
 (-) 0.94 0.53 0.48 (-) 0.53 0.81 0.50 نيلسون لإلستجابة الحركية

 إختبار
 المرونة

 (-) 0.53 0.81 0.04- (-) 0.50 0.83 0.49 ثني الجلع
 (-) 0.80 0.65 0.26 (-) 0.12 1.19 0.04 اللف واللمس

 إختبار
 الرشاقة

T  0.29 0.98 0.69 (-) 0.91 0.56 0.27 للرشاقة (-) 
 (-) 0.99 0.45 0.12 (-) 0.99 0.45 0.28 ألينو  للرشاقة

 اإلختبارات

 المجموعة التجريبية
 اإلختبار البعد  اإلختبار القبلي

معامل 
 اإللتواء

 قيمة ز
مستو  
 الداللة

(Sig) 

اللة
الد

 

معامل 
 اإللتواء

 قيمة ز
مستو  
 الداللة

(Sig) 

اللة
الد

 

 إختبار
 السرعة

 (-) 0.71 0.70 0.38 (-) 0.97 0.48 0.05 م من بداية متحركة 30جر  
 (-) 0.73 0.69 0.49 (-) 0.98 0.47 0.17 نيلسون لإلستجابة الحركية

 إختبار
 المرونة

 (-) 0.88 0.59 0.44 (-) 0.95 0.52 0.36 ثني الجلع
 (-) 0.62 0.75 0.38 (-) 0.40 0.90 0.83 اللف واللمس

 إختبار
 الرشاقة

T  0.66 0.73 0.68 (-) 0.79 0.65 0.70 للرشاقة (-) 
 (-) 0.43 0.87 0.54 (-) 0.17 1.11 1.23 ألينو  للرشاقة
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اففألأةتألعاطألةفتعألا ف ص را ألا  األ ؤارألفاألدقاألن    ألا اح أل ةأألا ا ح أل نس العينة:تجا -
إ  ألا  حلقألففأل ة نسألب ناألا اح ألفاألف ص را ألا سفألكا طاؿكا ا فكألاك ؾألبفألطر قألاس تداـأل
اتألففألقتـألا ف اسطألا حس  األااهنحراؼألا فرت رؼألاا استطألألاقتفاأل  أل(ألكألاىن أل ؤادألإ ي إألب دأل

 :ألاال   فال دألففأل افػرألا نرط فألأل T testوأل  ط  قألإت ا رألس ادن ألا سيـألأن
أل أاأل أافألن    ألا رفتألاوأللحتحاأل:أل

 -.أل ةإألأفأل أافألب ناألا دراساأل ت ن  ي ألبناا تاأل
أل(176 : 2013 :عبد السالم محمود)  ةإألافأل أافألا  ت ن  ألفا باأل ا  ر ألط ترت .-

بفألطر قأل ا  رػ ألط ترت ألا ا فأل ار ناأل سفألاا طاؿألاألاألؼأل  ألف ص رألاألباتوأل ـألا  أأدألففأل ا  عأل ت ن
ألأل(أل:أل4حس إألفر فتألاه  ااءألاف ألىاألف  فألفاألا ةداؿألرقـأل 

 ( : يبين تجانس عينة البحث في متريرات السن و الطول و الوزن .4جدول رقم ) 

-(ألأفألقتـألفر فتألاه  ااءأل لعأل  ف 4  عحأل ن ألألففألا ةداؿألرقـأل ألألألألأل
(ألفف أل دؿألبا ألإب دا تاأل3 

 أتألألففألا  ا  عألألكألاففألتيؿألألا فل رناأل  فألقتـألا ف اسطألا حس  األااهنحراؼألا فرت رؼألاا استطأل
ا فةفاب  فألا ع اطاألألاا  ةر  تاألفاألف ص را ألا سفألاا طاؿألاا ا فألأني ألف ل رباألكألألفف أل دؿألبا أل

أل  ألاأفألقتـ ألا ةداؿ ألنةس ألفف أل ن  أل    ف ألاك ؾ ألا ر ناك ألا لتفاألt ة نس ألفف ألأقت ألا ن  ألا فحسااا )
دألكألفف أل دؿألبا ألبدـألاةاألأل68(ألادرةاألحر األ0.05 ح ألفس اػألدال األ (أل1.99ا ةدا تاألأل أل

ألد  تألبا أل ة نسألا ر ناأل فراؽألكا ألدال األإحل  تاأل  فألا فةفاب  فألا ع اطاألاا  ةر  تاألاىكا
ألفاألىكهألا ف ص را أل.

ألا  ةر  األ ةإألأفأل أافألألا أألالبحث:ت افؤ مجموعتي  - ألإرة عألا ةراؽألإ  ألا ر فت نس طتع
أل ألا  ةر  تا ألف أ ف   ا فةفاب  ف ألألفاا ع اطا ألاا ف ص را  ألا ظراؼ ألةفتع ألفا ألا ف ص رأل ف ف  بدا

أل(  35: : 1995)العنبكي:ا  ةر  األا كؼأل ؤارألفاألا فةفاباألا  ةر  تاألدافألا ع اطا.أل

رات
تري
الم

س 
لقيا
ة ا
وحد

 

  المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة

المتوسا 
 الحسابي

اال 
راف
نح

ر   
عيا
الم

 

 الوسيا
واء
إللت
ل ا
عام
م

 
 

المتوسا 
ف  الحسابي

حرا
اإلن

ر  
عيا
الم

سيا 
الو

واء 
إللت
ل ا
عام
م

 
 

درجة 
 الحرية

وبة
حس
الم
ت 

لية 
جدو

ت ال
 

اللة
الد

 

 0.08 143 7.00 143.23 0.09 143 6.34 142.60 شهر السن

68 

0.39 

1.
99

 

 غير دال

 غير دال 0.40 0.20 152 9.23 152.60 0.69 150 8.56 151.74 سم الطول

 غير دال 0.29 0.63 43 7.96 44.88 1.40 42 6.68 44.37 كلغ الوزن 
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ألا  حلقألففأل أ فؤألفةفاب األا اح ألفاألألألألألأل اففألأةتألإرة عألا ةاارؽألإ  ألا رفتألا  ةر  األ ـ
 ف اسط فأله رألفر اط فألا ر ن  فألف س ا   فأل ( t ) ق نافألإت ا را ألا اح ألبفألطر قألاس تداـأل

أل(:5ف ألىاألف  فألفاألا ةداؿألرقـأل اا
( : يوضح ت افؤ العينة ) المجموعة الضابطة و المجموعة التجريبية ( في 5رقم )جدول 

 إختبارات البحث قبل تنفيل البرنامج .  

(ألأفألةفتعألقتـألأل أل أل(ألا فحساااألا ن أله رألدا األفرنات ألأل5  عحألففألتيؿألا ةداؿألرقـأل أل
فأل   فألألا ع اطاألاا  ةر  تاألف أ ف  ا  نسااأل ةفتعألف ص را ألا اح ألكألاىكاأل ؤادألبا ألأفألا فةفاب

ألفاألإت ا را ألا اح أل.
 مراحل اإلعداد إلجراء التجربة : -
ألااإلجراءات اإلدارية : - ألإس يـ ألا  ربتاأل االتاألارد  ا ح ألرس  األ سي تألفيفاألففألطرؼألفد ر ا

ا  ناألفاةياألإ  ألا س دألفد رألف اسطاألطر قألسط فأل  ادتاأل ر ااكألإ لتألا ا ح ألاأس  كألا  ربتاأل
ا  دنتاألاا ر  عتاأل  اؾألا ف اسطاألاألا ح فتأل ني دوألا اتس نسألفاألا  ربتاألا  دنتاكألاقدأل ـألإب ا رهأل

ح ألفاألإةراءألإت ا را ألا اح أل ألا  ةرباألاهس طيبتاألاا دراساألىاألاأس  كألآترألافس بد فأل اا 
 الس ستاأل(ألا هع فاألإ  ألا فس بدوألفاألإةراءألا  رن ف ألا فل ر ألفاألال ر إألا لص روأل.أل

أل:ألال تا لدأل ـأل لدتـألاهرن دا ألاالتعليمات و اإلرشادات :  -
 1- ق تألا حلصأل.األألبدـأل ن اؿألأطرفاألال ااألق تألإةراءألاهت ا را 
 2-بدـألا  أترألبفألا فةئأل حلاألا  ربتاألا  دنتاكألفعألا  را  ألبا ألبدـألا  ص إألإالأللفرأل

 ط رغأل.
 3-.نر أل راتف  ألاهت ا رألاألا ارااألق تألا  دءألفاألا  نة كألفعألإبط ءألنفاك أل أتةتاألآدا وأل 

 المتريرات

  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

ا 
وس
لمت
ا

بي
سا
الح

ف  
حرا
اإلن

ر  
عيا
الم

سيا 
الو

ا  
وس
لمت
ا

بي
سا
الح

 

اإلن
ف 
حرا ر  
عيا
الم

سيا 
الو

وبة 
حس
الم
ت 

اللة 
  د
ستو

م
رية 

 ح
جة 
بدر

لية 
جدو

ت ال
 

اللة
الد

 

م من  30إختبار 
 -1.60 5.13 0.38 5.14 5.00 0.27 5.01 بداية متحركة

0.
05

 

34 2.
03

 

غير 
 دال

إختبار نيلسون 
 لإلستجابة الحركية

غير  0.56 2.07 0.16 2.08 2.08 0.11 2.10
 دال

غير  -0.16 17 6.78 17.08 18 5.04 16.86 ثني الجلع
 دال

        إختبار اللف 
 واللمس

غير  1.93- 33 11.85 34.83 35 11.37 29.46
 دال

غير  1.34- 14.13 1.34 14.25 13.80 0.93 13.88 للرشاقةT إختبار 
 دال

 0.57 14.38 1.09 14.53 14.65 0.94 14.67 إختبار الينو  للرشاقة
غير 
 دال
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 4-.حع رألإس ف را ألاهت ا را ألفسال أل  
 5-ألفأل. نةتعألا  يف كألبندألآداءألاهت ا را ألففألأةتألآداءألأحس

 :ال تالدأل عففألا اح ألا ف ص را ألا كيفية ضبطها :  متريرات البحث و  -
 ةإألبا ألا ا ح ألأفألتعاطألا ف ص رألا فس لتألح  ألتس طتعألأفأل  حاـألفتوألألالمترير المستقل: -أ

فرن هألاألكألألا حلقألففألبيق وألا  ف ص رألا   اع"ألف  ف ص رألا فس لتألىاألا كؼأل  ن ا وألا ا ح ألا   ص  رأل 
 أل(308:  2002)محجو : ارأل".ألا س إألأاألال

ألاأل  فاتألفاألدراس ن ألىكهأل  رن ف ألال ر إألا لص روألا فل ر أل.
تل سألفتوألأارألا ف ص رألا فس لتأل"ألا   اعألىاألا كؼألتحد ألفتوألالارألاألا ف ص رألألالمترير التابع :  - 

 ( 56: 2010.)عطيه: 
ألكألا رن قاأل(ألأل. فراناا  دنتاأل ألا سرباكألاألاأل  فاتألفاألدراس ن ألىكهأل ارضألبن لرألا ات قا

ىاألا ف ص را ألا  األ ؤارألفاألا ف ص رألا   اعأل يكاأل"األالمتريرات الدخيلة : ) غير التجريبية ( :-ج
 ( 39:  1999) ال بيسي :  ناصاأل ا   ي ألأاألب  ي أل".

ألفاألف أل ااألأىـألا ف ص را ألا  األتفافألأفأل يددألسيفاألا اح أل:
أل  فافألألالتجريبي: يتمالسالمة الداخلية للتصميم  - ألبندف  أل ااح  ألا داتاتا ألا سيفا  حل ق

 اىكهألا ف ص را ألىاأل:ألا   اعكا ا ح ألففألا ستطروألبا ألا ف ص را ألا  األ ؤارألفاألا ف ص رأل
تنيدألأفأل ررضألا اح ألتيؿألفدوألا  ةرباأللؼألأللها: لمظروف التجربة و العوامل المصاحبة  -

 ح د أل ؤارألبا ألسيف وألاتطاا وأل.
ا  بتراأل"ألأنوألتللدأل ي ألاتألا ف ص را ألفاألا نفاألا   ا اةاألألبالنضج: ير  العمليات المتعلقة   -

ألا  ألا اا نةسا ألىكه ألفا ألا طةت أل ي  أل  ررض أل"ألفدو ا ألإس ة ا  يـ ألفا أل ؤار ألألألألأل.فف 

أل(2001:95:)الزبيعي

ألا ر فتألقتألففأل ااف ألأفألةفتعألالطة ؿألففأل   األااحدوألاتنيدافألبفات  ألا نفاألنةسي كألفإفألىكا
 ألص رألا   اعأل. أا رهألبا ألا ف 

  ف ألا ستطروألبا ألىكاألا ف ص رأل إس تداـألاآلداوألنةسي ألفعألب ناألا اح أل.آداة القياس :   -
 ـألا ستطروألبا ألىكاألا ر فتألففألتيؿألحرصألا ا ح ألألأفراد عينة التجربة: لقدكيفية إختيار  -

ستاألكألاف ألبا ألأفأل أافألا فةفاباألا ع اطاألاا  ةر  تاألف أ ف األفاألةفتعألبن لرألا  ةرباألالس 
 (أل.أل5(ألاأل أل4ىاألفاعحألفاألا ةداؿألرقـأل أل

ألاقدألألللتجربة: قبلالرائبون  - أل ص  يـ ألبدـ ألبا  ألا  يف ك ألبا  ألا ا ح  ألأ ح ألا  ةربا ألفا ا  دء
أل ألفف أل ي  أل ف  ألا ر  عتا ألا فف رسا ألبا  ألاةدألألفاا دكنةريـ ألا فل ر  ألا  رن ف  ألاحدا  ألني تا ابند

ألااه ألا   راتف   ألإ   فاا ألا  يف ك ألأف ألا ا ح  ألأؼألألا فلدفاكرن دا  أل ص إ ألبدـ ألا ا ح  ألسةت اقد
  اف كألبفألأؼألحلاألففألا حلصأل.أل
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 :ألاال تا ناصاألأفأل أافألا  ةرباألت  تاألففألالتط ءألألالسالمة الخارجية للتصميم : -
أل أا رتفاعل ترير المترير ) المستقل ( التجريبي مع تحيزات اإلختبار : - ألا ر فت أل يكا ألألألألألألألألألألألأل تس

 لقألا  أ فؤأل  فألأفرادألا ر ناأل.اك ؾألاس إأل ح
ألإةراءا ألا  ةرباألاأل لدأل طاإألا رفتألألالتجريبية: لقدأثر اإلجراءت  - أل  نة ك ألا ا ح أل نةسو ق ـ

 ا  ةر  األعاطألباافتألاا روألحة ظ ألألألبا ألسيفاألا  لفتـألا  ةر  األاففألأىفي أل:
ا فراةعألاألا أ إألألفاألحدادألف أل التألإ توألا ا ح ألففألتيؿأل لةحوأل فت افألالتعلمية:المادة  -

ا هع فاألإ  ألألا  دنتاكبيق ي أل  نفتاألفت افألبن لرألا ات قاألاألا ف تللاألفاألال ر إألا لص روأل
أل ألأس  كو ألفف ألاا ر  عتا ألا  دنتا ألا  ربتا ألفة ؿ ألفا ألا فت ل ف ألبفألافة ن فكآراء ا فني  ألألفعي 

أل ألا  راتـ أل  نفألا ف اسطك فرحاا ألا لص رو ألال ر إ ألفا ألفل ر  أل رن ف  ألإبداد ألبن لرأل ـ ألارض تا
سناأل(ألألكألاا كؼأل ـأل ط تلوألبا ألأل12أل–أل11كأل  يف كأل ألألا رن قا(ألا فراناكأل ا سرباكا ات قاألا  دنتاأل

 ا فةفاباألا  ةر  تاألأل
 ـأل ط  قألا  رن ف ألا فل ر ألففألطرؼألا ا ح ألافس بدوألفر قألا رفتألألتدريس المادة التعليمية : -

 ا فس بدألأل*.
أل  أافألففألأس ألا اتس نسأل*ألفر قألا رفتألا فس بد ألتحفيفألني دو ألا  دنتاألاا ر  عتا   ك فأل ا ربتا

أل ربتاأل دنتاألاىف أل:
ألح ةاألحف دوألتر  ألة فراألقسنط ناأل.-1ألألألألألألألألألألألأل
ألا  ناأل.أل-ق درؼألب دألا رحف فألتر  ألة فراألا ح  أل تعرأل-2ألألألألألألألألألألألأل

ا  ةر  تاألكألاقدأل لدألا ن ألا فدوألف س اتاأل  فألا فةفاب  فألا ع اطاألاألالزمنية للتجربة : مدةال -
ألأاأل ألا رفت ألبف ألإعراا   أل ررؼ أل ـ ألفس فرو أل فنتا أل ة رو ألا  ةر  تا ألا فةفابا أل يف ك ألإتع ع  ـ

ألا رفتألا   رن ف ألا  ةر  األ   ر خألالربر ءأل ن ي ألأل21/11/2012أحااؿألةاتاألس  األكألإكأل دأ كألاا 
الربر ءألاألحدألاحدوأل راتفتاأل ألاحد  فأل راتف   فأل افاألالأل24 ااقعألأل10/03/2013   ر خألالحدأل

 ففألاتألأس اعأل(ألألألأل
 ـألإةراءألا  رن ف ألفعأل يف كألا فةفاباألا  ةر  تاألافارإألا ف اسطاألأل ألفارإألمكان الحصة : -

 را األ ألفارإألإسفن األ ألأراقاألا سرباأل(ألكألاا كؼأل  ف  ألا ه س عألاالففألاا نظ فاألكألفف ألسيتأل
 ةرباأل.ألففألبفتألا ا ح ألا ـألتسةتألا ا ح ألاةادألإل ا  ألتيؿألس رألا  

 إجراءات البحث الرئيسة  : -
أل:ألاإلختبارات القبلية :  - أل ػ ألا فاافق أللا ح  ألالحد أل اـ ألا ل اتا ألاهت ا را  أل إةراء ألا ا ح  ق ـ

 .ألHأل12-ألHأل10 اا  ةر  تاألألألH-10 Hأل8كأل افةفاباألا ع اطاألأل18/11/2012
ألإأف االختبارات البعدية : - ألارد ألا اردتا ألاهت ا را  أل إةراء ألا ا ح  ألا  رن ف ألق ـ أل نة ك ألفدو  ؿ

ألالربر ءألألا فاافقأل ػأل  .ألأل13/03/2013ا فل ر ألا افةفاب  فألا  ةر  تاألاا ع اطاأل ـا
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 اععألا  رن ف ألا فل ر ألاا ت صألا ل ر إألا لص روألالبرنامج المقترح في اللعا  الصريرة : -
ا  أل أا رأل رن ف ألفاألق ـألا ا ح ألالراءا ألفس ةتعاأل افراةعألا رافتاألألاا دراس  ألا فن  ياألا  األ ن 

ال ر إألا لص روألبا ألارضألبن لرألا ات قاألا  دنتاألكألافنوأل ـألاععأل رن ف ألفل ر ألألفاافألففأل
ألالسسأل ألفا ألآرا يـ ألهس طيع ألا فت ل ف ألالس  كو ألإس ن رو ألا ـ ألا لص رو ألال ر إ ألفف فةفابا

 ألكألابددألفػرا ألسناأل(ألكألافدوألا  رن فأل12-11ا ت لاألا   رن ف ألا فل ر ألافن س  وأل يكهألا ة األ أل
ا فف رساألالس ابتاكألا ففألا احدوألا  راتفتاكأل  تر ألا ا ح ألفاألالت رأل  رن ف ألط قألبا أل يف كأل

أل أل  ألاح  ألا ن ألفد و ألالا  ألف اسطك ألأؼألعـألأل12ا سنا ألا درسألفر  فألفاألالس اعك أس اعأل(
أل ألأل24ا  رن ف أل  أل راتفتا(أل ففألا احدو ألا ا ح ألفاأل نة كألأل50احدو أل دأ ألاقد ألدقتلاألك ا  رن ف أل ـا

أل ػ ألا فاافق أل ػألأل21/11/2012الربر ء ألا فاافق ألالربر ء أل اـ أل راتفتا ألاحدو ألآتر أل ني تا ن ي  ألاا  ك
 .ألألأل10/03/2013
ألال ر إألالهدف من البرنامج : -أ ألفا أل رن ف  أل إس تداـ ألا  دنتا ألا ات قا ألبن لر ألارض  نفتا

 ا لص روأل
ا ا ح ألافراب وألفةفاباألففألالسسألكألبندألاععألا  رن ف ألا فل ر ألق ـألأسس بناء البرنامج : - 

 أىفي أل:أل
 1-اافرألب فتألالففألاألا سيفاألأان ءألا رفتأل.أل  
 2-ألا سنتاألافعألف ا يـألاح ة  يـأل أفأل  ن سإألفح ات  ألا  رن ف ألفعألتل  صألا فرحاا

 قدرا يـأل.األ
 3-ألافا رأل ألفف ع ألا  رن ف  ألفح اػ ألتااف ألاأف ألفنو ألا صرض ألا فل ر  ألا  رن ف  ألتحلق أف

  ا يف كأل
 4-اب وألفظ ىرألا  رإألاأل تلتصألف را ألراحاألا فتاأل إلس رة عأل.فرأل 
 5-.أفأل  عففألا  رن ف ألفناي ألفاألحدادألقدرا ألا  يف كأل 
 6-.فراب وألا ةراؽألا ةردتاألات لاأل  فألا كاارألااهن  أل 
 7-.)ا  عألال ر إألتيؿألفراحتألا حلاألا اي أل أل حع ر األكألر تستاألكألا رةاعأل ايداءأل  

 يدؼأل رن ف ألال ر إألا لص روألا فل ر ألإ  أل: أغراض البرنامج :  -ج
 1-ا فراناألكألا رن قاأل.أل–ا سرباألأل-:ألألاال تاإأ س إألا  اف كألبن لرألا ات قاألا  دنتاأل 
 2-.اهس ف  عألا  ارإألاألإنا عألا ح ةاأل 
 3-أان ءألا ةا ألاألا تس روألفاألا ارااأل.فاألا  حااألا  را ألا ر  عتاأل 
 4-ءأل. لد رألا  فيأل  رفتألا ةف باألاهحس سألا 

 أة اءألاىاأل:ألاايابا ألستـألنن ط  ألا احدوألا  راتفتاأل ـأل لألتقسيم النشاط : -د 
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ىدؼألىكهألا فرحااألىاأل ي  األا ةسـأل دنت ألافتس ا اةت أل  ل تألألالمرحلة التحضيرية ) اإلحماء ( :-
س صرق أل أل10ا فةيادا ألانفا ألبا ألحرا  ألاستطاألاف ناباألففألفناألاةرؼألاأ ر إأللص روألاا 

ألدق  قأل.
دقتلاألاألتح اؼألبا ألالننطاألا  األ يدؼألإ  ألأل35إس صرؽألا ة ءألالس ساألحلة الساسية :المر -

 حل قألا يدؼألا ر تسألففألا  رن ف ألاأل  عففألفةفاباألففألالننطاألاألا في را ألا حراتاألا فنظفاأل
 نظتف ألف درة ألففألا سيتألإ  ألا لرإألاففألا استطألإ  ألا فراإألكألاك ؾأل إس رف ؿألفةفاباألا  روأل

 ا لص روألفن ل وألاح  أل تدـألىدؼألا  رن ف أل.ألففألال ر إ
دق  قأل لدـألف ي ألأ ر إأللص روألفردتاألاان  تاألأل05ىكاألا ة ءألألللهدوء: إستررق مرحلة الرجوع  -
ألةف بتاألاصرضألا  يد األاا  نةسألااهس رت ءأل.ألاأل
اردألةفعألا  ت ن  أل اف ص را ألا  األأس تدف ألفاألىكاألا اح أل ـألإةراءألالمعالجة اإلحصائية :   -
أل إس تداـألا ألا ةراض أللحا ألفدػ ألفف ألاا  حلق ألالىداؼ أل  حل ق ألا فن ساا ألاهحل  تا  فر  ةا

أل ا لاان فألاهحل  تاألكألااكاألا ح سإألاآل األ ااسطاألألا  رن ف ألاهحل  األ اح فاألاهحل  تاأل اراـا
نرااألففألطرؼألأل2012  ر خألإنن ؤهألأا ألألألأل.   IBM SPSS Statistics 22ألاهة ف بتا

IBMإألف أل ااأل:ألكألاألك ؾأل حس أل 
 Mean المتوسا الحسابي
 Standard Deviation اإلنحراف المعيار  

ألMedian الوسيا
 Pearson Correlation Coefficient معامل اإلرتباط بيرسون 

 Skewness معامل اإللتواء
 Colmogrov-Smirnov كولموغروف سميرنوف

 Paired Samples T-Test إختبار ) ت (  للعينة المزدوجة .
 Independent Samples T-Test إختبار ) ت (  لعينتين مستقلتين .

 Percentage of Progress نسبة التحسن
 Scatter Plot رسم شكل اإلنتشار

 :ألاال تاأف ألنسااألا  حسفألفحس  ألا  ريقاأل 
 
 
 

 درأللفاألرسـألا داا رألا نس تاألا ر  إألق  فاألا ف  Office Excel 2013 ـألإس رف ؿأل مالحظة :
 ا فراةعأل.األ
 

 

 القياس القبلي  –القياس البعد  

 س القبلي قيالا

  X 111 نسبة التحسن = 
 

 ( 422، ص 1978)السيد، 
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 :تهاومناقشالنتائج عرض -3
 عرض نتائج التحقق من الفرضية الولى :  -
( المحسوبة للمجموعة الضابطة في tعرض نتائج اإلختبارات القبلية و البعدية و قيمة ) -

 إختبارات البحث :
لتها بين القياس ( :  يبين  المتوسا الحسابي و اإلنحراف المعيار  وقيم ) ت ( و دال  6جدول رقم ) 

 القبلي و البعد   في متريرات الدراسة  للمجموعة الضابطة .

 المتريرات

 بعد  قبلي

قيمة ت 
 المحسوبة

قيمة ت 
 الجدولية

مستو  
 الداللة

درجة 
متوسا  الداللة الحرية

 حسابي
إنحراف 
 معيار  

متوسا 
 حسابي

إنحراف 
 معيار  

 إختبار
 السرعة

 6.01 0.24 4.92 0.27 5.01 م سرعة 30

2.03 0.05 34 

 دال
نيلسون 
 دال 8.08 0.09 2.02 0.11 2.10 لإلستجابة

 إختبار
 المرونة

 دال 7.49- 5.07 18.80 5.04 16.86 ثني الجلع
     اللف 
 واللمس

 دال 6- 11.35 32.77 11.37 29.46

 إختبار
 الرشاقة

Tدال 3.16 0.84 13.54 0.93 13.88 للرشاقة 
ينو  أل

 دال 5.30 0.88 14.04 0.94 14.67 للرشاقة

إت ا رألألا اردؼألفاأفألا فةفاباألا ع اطاأل  فألا لت س فألا ل ااألاألأل(ك6     فألففألا ةداؿألرقـأل   
 5.01قدرهأل ألأل  ألحس  تأل  ألقدألحلل ألف اسطففأل داتاألف حرااألأل30ـ

(ألاباص ألقتفاأل أل أل(ألأل4.92-
أل  ألا أل6.01ا فحسااا أل( أل   ألقتفا ألفف ألأأ ر ألاىا أل ( أل2.03ةدا تا ألدال ا ألفس اػ ألبند أل0.05(

أل ألحر ا ألفرق34ابدرةا ألىن ؾ ألأف ألترنا ألاىكا ألاهت ا رألألال ألداأل  ألك ألا فلاحا ألا لت س ف أل  ف إحل  ت 
 ا اردؼ.

ألا حراتاأل ألفاألإت ا رألن اسافأل إلس ة اا ألا ع اطا ألحلل أل  فألا لت س فأل  عحألأفألا فةفابا ألقد ا
 2.10ا اردؼألف اسطألحس  األقدرهأل ألا ل ااألاأل

(أل8.08اباص ألقتفاأل أل أل(ألا فحساااأل أل(ألك2.02-
كاىكاأل34ابدرةاألحر األأل0.05(ألبندألفس اػألدال األ2.03كألاىاألأأ رألففألقتفاأل  أل(ألا ةدا تاأل 

ألإحل  ت أل  فألا لت س فألاأل فلاحاألاهت ا رألا اردؼألأل.ألال ألداأل  ألترناألأفألىن ؾألفرق
مجموعة الضابطة في وعليه يتبين وجود فرق دال إحصائيا بين القياسين القبلي والبعد  للألألألأل

 عنصر السرعة ولصالح القياس البعد  .
إت ا رألألاا اردؼألفا(ألأفألا فةفاباألا ع اطاأل  فألا لت س فألا ل ااأل6    فألففألا ةداؿألرقـأل األألأل

 16.86 قدرهألألت  ألحس  أل  ألحلل ألف اسطألا ةكعألقداناأل
-ا فحساااأل أل  (كألاباص ألقتفاأل(18.80-

أل 7.49 ألقتفا ألفف ألأأ ر ألاىا أل أل (( أل2.03ا ةدا تا ألدال ا ألفس اػ ألبند ألحر األألألأل0.05( ابدرةا
أل فلاحاألاهت ا رألا اردؼألأل.إحل  ت أل  فألا لت س فألاألألال ألداأل  ألفرقألكألاىكاألترناألأفألىن ؾأل34
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حلل ألألاا اردؼألقػدا  ر ألأفألا فةفاباألا ع اطاألفاألإت ا رألا افألاا افسأل  فألا لت س فألا ل ااألألألأل
 29.46 ف اسطألحس  األقػدرهأل

(ألاىاألأأ رألففأل6أل- أل أل(ألا فحساااأل ألاباص ألقتفاأل(ك32.77-
كألاىكاألترناألأفألىن ؾألأل34ابدرةاألحر األأل0.05(ألبندألفس اػألدال األ2.03قتفاأل  أل(ألا ةدا تاأل 

ألإحل  ت أل  فألا لت س فألاأل فلاحاألاهت ا رألا اردؼألأل.ألال ألداأل  ألفرق
ابطة وعليه يتبين وجود فرق دال إحصائيا بين القياسين القبلي و البعد  للمجموعة الض     

 في عنصر المرونة ولصالح القياس البعد  .
 ارن قاألقدألحلل ألألT  عحألأفألا فةفاباألا ع اطاأل  فألا لت س فألا ل ااألاا اردؼألفاألإت ا رألاألألألألأل

 13.88ف اسطألحس  األقدرهأل أل
(ألاىاألأأ رأل3.16(ألكألاباص ألقتفاأل أل أل(ألا فحساااأل 13.54-

كألاىكاألترناألأفألأل34ابدرةاألحر األأل0.05(ألبندألفس اػألدال األ2.03ففألقتفاأل  أل(ألا ةدا تاأل 
ألإحل  ت أل  فألا لت س فألا فلاحاألاهت ا رألا اردؼألأل.ألال ألداأل  ألىن ؾألفرق

ألقػدألحلل أل  فألا لت س فألا ل ااألألاتظيرألألألألألأل أفألا فةفاباألا ع اطاألفاألإت ا رألأ  ناؼأل ارن قا
 29.46 حس  األقػدرهألألاا اردؼألف اسط

ىاألاأل(أل5.30(ألكألاباص ألقتفاأل أل أل(ألا فحساااأل 32.77-
كألاىكاألترناألأل34ابدرةاألحر األأل0.05(ألبندألفس اػألدال األ2.03أأ رألففألقتفاأل  أل(ألا ةدا تاأل 

ألإحل  ت أل  فألا لت س فألا فلاحاألاهت ا رألا اردؼألأل.ألال ألداأل  ألأفألىن ؾألفرق
مما يبين وجود فرق دال إحصائيا بين القياسين القبلي و البعد  للمجموعة الضابطة في 

أللقياس البعد  . الرشاقة ولصالح ا عنصر
( المحسوبة للمجموعة التجريبية في tعرض نتائج اإلختبارات القبلية و البعدية و قيمة ) -

 إختبارات البحث :
 

داللتها بين المعيار  و قيم ) ت ( و  واالنحراف(: يبين المتوسا الحسابي 7جدول رقم )
 .في متريرات الدراسة للمجموعة التجريبية  القياس القبلي والبعد 

 المتريرات
 بعد  قبلي

قيمة ت 
 المحسوبة

قيمة ت 
 الجدولية

مستو  
 الداللة

درجة 
اللة الحرية

الد
 

وسا 
 حسابي

إنحراف 
 معيار  

وسا 
 حسابي

إنحراف 
 معيار  

 إختبار
 السرعة

 11.29 0.20 4.60 0.38 5.14 م سرعة 30

2.03 0.05 34 

 دال
نيلسون 
 لإلستجابة

 دال 17.47 0.16 1.80 0.16 2.08

 إختبار
 المرونة

 دال 15.49- 6.98 22.08 6.78 17.08 ثني الجلع
 دال 10.48- 10.98 39.97 11.85 34.83 اللمسو اللف 

 إختبار
 الرشاقة

Tدال 11.99 0.94 12.38 1.34 14.25 للرشاقة 
 دال 11.57 1.03 12.93 1.09 14.53 ألينو  للرشاقة

(ألأفألا فةفاباألا  ةر  تاأل  فألا لت س فألا ل ااألاا اردؼألفاأل7داؿألرقـأل     فألففألتيؿألا ةألألألألأل
ألأل30إت ا رأل ألحلل ألف اسطألحس  األقدره ألقد ألف حراا ألففأل داتا  5.14 ـ

قتفاألاباص ألأل(4.60-
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أل0.05(ألبندألفس اػألدال األ2.03(ألاىاألأأ رألففألقتفاأل  أل(ألا ةدا تاأل 11.29ا فحساااأل أل  (
أل ألحر ا ألألك34ابدرةا ألىن ؾ ألأف ألترنا ألاهت ا رألألال ألداأل  ألفرقاىكا ألا فلاحا ألا لت س ف أل  ف إحل  ت 

ألأل.ا اردؼ
أل  فألألألألأل ألحلل  ألقد ألا حراتا أل إلس ة اا ألن اساف ألإت ا ر ألفا ألا  ةر  تا ألا فةفابا ألأف أل    ف اف 

 2.08ا لت س فألا ل ااألاا اردؼألف اسطألحس  األقدرهأل أل
(ألكألاباص ألقتفاأل أل أل(ألا فحساااأل1.80-

ابدرةاألحر األأل0.05(ألبندألفس اػألدال األ2.03ا ةدا تاأل أل(ألكألاىاألأأ رألففألقتفاأل  أل(17.47 
ألإحل  ت أل  فألا لت س فألا فلاحاألاهت ا رألا اردؼ.ألال ألداأل  ألكألاىكاألترناألأفألىن ؾألفرقأل34
مما يبين وجود فرق دال إحصائيا بين القياسين القبلي والبعد  للمجموعة التجريبية في     

 عنصر السرعة ولصالح القياس البعد . 
(ألأفألا فةفاباألا  ةر  تاأل  فألا لت س فألا ل ااألاا اردؼألألفاألإت ا رأل7  فألففألا ةداؿألرقـأل   ألألألأل

أل أل  ألقدره ألحس  ا ألف اسط ألحلل  ألقد أل ألا ةكع  17.08انا
أل(ألأل22.08- أل  أل  ألقتفا ألاباص  (ك

أل0.05(ألبندألفس اػألدال األ2.03(ألاىاألأأ رألففألقتفاأل  أل(ألا ةدا تاأل أل15.49-ا فحساااأل 
أل ألحر ا ألترنا34 درةا ألاىكا ألفرقألك ألىن ؾ ألاهت ا رألألال ألداأل  ألأف ألا فلاحا ألا لت س ف أل  ف إحل  ت 

ا اردؼألاف أل    فألأفألا فةفاباألا  ةر  تاألفاألإت ا رألا افألاا افسأل  فألا لت س فألا ل ااألاا اردؼألأل
أل أل  ألقػدره ألحس  ا ألف اسط ألحلل   34.83قػد

أل 39.97- ألا فحسػػااا أل( أل  أل  ألقتفا ألاباص  ألك )-
ابدرةاألحر األأل0.05(ألبندألفس اػألدال األ2.03دا تاأل (ألاىاألأأ رألففألقتفاأل  أل(ألا ة10.48

أل.لت س فألا فلاحاألاهت ا رألا اردؼكألاىكاألترناألأفألىن ؾألفرؽألداؿألإحل  ت أل  فألا أل34
مما يبين وجود فرق دال إحصائيا بين القياسين القبلي والبعد  للمجموعة التجريبية في      
 . صر المرونة ولصالح القياس البعد عن

(ألأفألا فةفاباألا  ةر  تاأل  فألا لت س فألا ل ااألاا اردؼألفاألإت ا رأل7فألا ةداؿألرقـأل     فألفألألألألأل
T14.25 ارن قاألقدألحلل ألف اسطألحس  األقدرهأل أل 

(كألاباص ألقتفاأل أل أل(ألا فحساااأل12.38-
ابدرةاألحر األأل0.05(ألبندألفس اػألدال األ2.03(ألاىاألأأ رألففألقتفاأل  أل(ألا ةدا تاأل 11.29 

ألإحل  ت أل  فألا لت س فألا فلاحاألاهت ا رألا اردؼألأل.ألال ألداأل  ألفرقكألاىكاألترناألأفألىن ؾألأل34
ألا ل ااألألتظيراألألألألألأل ألا لت س ف أل  ف ألحلل  ألقػد أل ارن قا ألأ  ناؼ ألإت ا ر ألفا ألا  ةر  تا ألا فةفابا أف

 14.53ا اردؼألف اسطألحس  األقػدرهأل ألاأل
(ألاىاألأل11.57(كاباص ألقتفاأل  (ألا فحساااأل 12.93-

كألاىكاألترناألأل34ابدرةاألحر األأل0.05(ألبندألفس اػألدال األ2.03أأ رألففألقتفاأل  (ألا ةدا تاأل 
ألإحل  ت أل  فألا لت س فألا فلاحاألاهت ا رألا اردؼألأل.ألال ألداأل  ألأفألىن ؾألفرق

مما يبين وجود فرق دال إحصائيا بين القياسين القبلي و البعد  للمجموعة التجريبية في ألألألألأل
 عنصر الرشاقة ولصالح القياس البعد  .
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 لتحقق من الفرضية الثانية :عرض نتائج ا -
( المحسوبة للمجموعة التجريبية والضابطة في tعرض نتائج اإلختبارات البعدية وقيمة ) -

 إختبارات البحث 
( :  يبين  المتوسا الحسابي واإلنحراف المعيار  وقيم ) ت ( وداللتها بين 8جدول رقم )

 بطة و التجريبية.القياسين البعد   في متريرات الدراسة للمجموعتين الضا

 المتريرات
 تجريبية ضابطة

قيمة ت 
 المحسوبة

قيمة ت 
 الجدولية

مستو  
 الداللة

درجة 
وسا  الداللة الحرية

 حسابي
إنحراف 
 معيار  

وسا 
 حسابي

إنحراف 
 معيار  

 إختبار
 السرعة

 6.04 0.20 4.60 0.24 4.92 م سرعة 30

1.99 0.05 68 

 دال
نيلسون 
 دال 6.70 0.16 1.80 0.09 2.02 لإلستجابة

 إختبار
 المرونة

 دال -2.25 6.98 22.08 5.07 18.80 ثني الجلع
 دال 2.70 10.98 39.97 11.35 32.77 اللمسو اللف 

 إختبار
 الرشاقة

Tدال 5.46 0.94 12.38 0.84 13.54 للرشاقة 
 دال 4.82 1.03 12.93 0.88 14.04 ألينو  للرشاقة

ـألففألأل30(ألأفألا فةفاباألا ع اطاألفاألا لت سألا اردؼألفاألإت ا رأل8فألففألا ةداؿألرقـأل     ألألألألألأل
 قدرهأل أل  ألحس  تأل  ألحلل ألف اسطألف حرااألقد داتاأل

(ألكألفاألح فألسةا ألا فةفاباألا  ةر  تاألأل4.92-
 ف اسطألحس  األقدرهأل 

(ألاىاألأأ رألففألقتفاأل6.04(ألكألاباص ألقتفاأل أل أل(ألا فحساااأل أل4.60-
أل  ألكألاىكاألترناألأفألىن ؾألفرقأل34ابدرةاألحر األأل0.05(ألبندألفس اػألدال األ1.99  أل(ألا ةدا تاأل 

 إحل  ت ألفاألا لت سألا اردؼأل افةفاب  فألا فلاحاألا فةفاباألا  ةر  تاألألألال ألدا
    فألأفألا فةفاباألا ع اطاألفاألإت ا رألن اسافأل إلس ة ااألا حراتاألقػدألحلل ألفاألا لت سألاألألألألألأل

 ا اردؼألف اسطألحس  األقدرهأل 
أل  ألحس  تأل  ألكألفاألح فألسةا ألا فةفاباألا  ةر  تاألف اسط(أل2.02-

 قدرهأل 
(ألكألاىاألأأ رألففألقتفاأل  أل(ألا ةدا تاألأل6.70(ألكألاباص ألقتفاأل أل أل(ألا فحسااا أل1.80-

إحل  ت ألألال ألداأل  ألكألاىكاألترناألأفألىن ؾألفرقأل34األابدرةاألحر أل0.05(ألبندألفس اػألدال األ1.99 
ألاباألا  ةر  تا.فاألا لت سألا اردؼأل افةفاب  فألا فلاحاألا فةف

عنصر  المجموعتين فيمما يبين وجود فرق دال إحصائيا في القياس البعد  بين ألألألألألأل
 التجريبية.السرعة ولصالح المجموعة 

ا ةكعأل(ألأفألا فةفاباألا ع اطاألفاألا لت سألا اردؼألفاألإت ا رألاناأل8    فألففألا ةداؿألرقـأل ألألألألأل
أل ألقػد ألقػدره ألحس  ا ألف اسط  حلل 

ألح ػأل18.80- ألفا ألف اسط(ك ألا  ةر  تا ألا فةفابا ألسةا  أل  ألف
 قػدرهألأل أل  ألحس  ت

(ألاىاألأأ رألففألقتفاألأل2.25أل-(ألكألاباص ألقتفاأل أل أل(ألا فحساااألأل أل22.08-
أل  ألكألاىكاألترناألأفألىن ؾألفرقأل34ابدرةاألحر األأل0.05(ألبندألفس اػألدال األ1.99  أل(ألا ةدا تاأل 

أل.األا  ةر  تا  فألا فلاحاألا فةفابإحل  ت ألفاألا لت سألا اردؼأل افةفابألال ألدا



322074-6032 :ISSN

 

53 

 

ألا اردؼألاألألألألألأل ألا لت س ألفا ألحلل  ألقػد ألاا اػفس ألا اػف ألإت ا ر ألفا ألا ع اطا ألا فةػفابا ألأف   عح
أل أل  ألحس  تأل  ألف اسط  قػدره

قدرهألأل  ألحس  تأل  أل(ألكألفاألح فألسةا ألا فةفاباألا  ةر  تاألف اسط32.77-
  

 تاألكألاىاألأأ رألففألقتفاأل  أل(ألا ةداألأل2.70(ألكألاباص ألقتفاأل أل أل(ألا فحساااألألألأل39.97-
إحل  ت ألألال ألداأل  ألكألاىكاألترناألأفألىن ؾألفرقأل34ابدرةاألحر األأل0.05(ألبندألفس اػألدال األ1.99 

ألفاألا لت سألا اردؼأل افةفاب  فألا فلاحاألا فةفاباألا  ةر  تاألأل.
مما يبين وجود فرق دال إحصائيا في القياس البعد  بين المجموعتين في عنصر المرونة أل

 ولصالح المجموعة التجريبية. 
 ارن قاأل T (ألأفألا فةفاباألا ع اطاألفاألا لت سألا اردؼألفاألإت ا ر8    فألففألا ةداؿألرقـأل ألألألألأل

ألف اسط ألحلل  أل أل  ألحس  تأل  ألقػد  قػدره
ألف اسطألك(13.54- ألا  ةر  تا ألا فةفابا ألسةا  ألح ف أل  ألفا

 قػدرهأل أل  ألحس  ت
(ألاىاألأأ رألففألقتفاأل  أل(ألأل5.46(ألكألاباص ألقتفاأل أل أل(ألا فحساااأل ألأل12.38-

ألال ألداأل  ألكألاىكاألترناألأفألىن ؾألفرقأل34ابدرةاألحر األأل0.05(ألبندألفس اػألدال األ1.99 ا ةدا تاأل
ألإحل  ت ألفاألا لت سألا اردؼأل افةفاب  فألاأل فلاحاألا فةفاباألا  ةر  تاألأل.

اف أل    فألأفألا فةػفاباألا ع اطاألفاألإت ا رألأ  نػاؼأل ارن قاألقػدألحلل ألفاألا لت سألا ارػدؼألألألألألأل
أل أل  ألحس  تأل  ألف اسط  قػدره

قدرهألأل  ألحس  تأل  أل(ألكألفاألح فألسةا ألا فةفاباألا  ةر  تاألف اسط14.04-
  

كألاىاألأأ رألففألقتفاأل  أل(ألا ةدا تاألأل4.82(ألكألاباص ألقتفاأل أل أل(ألا فحساااألألألأل12.93-
إحل  ت ألألال ألداأل  ألكألاىكاألترناألأفألىن ؾألفرقأل34ابدرةاألحر األأل0.05(ألبندألفس اػألدال األ1.99 

ألاحاألا فةفاباألا  ةر  تاألأل.فاألا لت سألا اردؼأل افةفاب  فألاأل فل
مما يبين وجود فرق دال إحصائيا في القياس البعد  بين المجموعتين في عنصر الرشاقة أل

 ولصالح المجموعة التجريبية. 
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( : يبين نسبة التحسن في إختبارات البحث قيد الدراسة للمجموعتين الضابطة 9جدول رقم )
 والتجريبية 

 المتريرات المجموعة
 لحسابيةالمتوسطات ا

مجموع نس   %نسبة التحسن
 اإلختبارات %التحسن

 القبلية
اإلختبارات 
 البعدية

المجموعة 
 الضابطة

 إختبار السرعة
  1.8 4.92 5.01 م من بداية متحركة 30

 
35.04 
 
 
 

 3.80 2.02 2.10 نيلسون لإلستجابة الحركية

 إختبار المرونة
 11.51 18.80 16.86 ثني الجلع

 11.23 32.77 29.46 ف و اللمسالل

 الرشاقة إختبار
T  2.4 13.54 13.88 للرشاقة 

 4.3 14.04 14.67 ألينو  للرشاقة

المجموعة 
 يةالتجريب

 السرعة إختبار
 10.50 4.60 5.14 م من بداية متحركة 30

 
 

92.12 

 13.46 1.80 2.08 نيلسون لإلستجابة الحركية

 المرونة إختبار
 29.27 22.08 17.08 جلعثني ال

 14.76 39.97 34.83 اللف واللمس

 إختبار الرشاقة
T  13.12 12.38 14.25 للرشاقة 

 11.01 12.93 14.53 ألينو  للرشاقة

أل ألألألألأل ألرقـ ألا ةداؿ ألفف ألاةاد9  عح ألاتألأل( ألفا ألا  حسف ألنساا ألفا ألا  ةر  تا أل افةفابا  ةاؽ
ألإت ا را ألا اح أل  فألا لت س فألا ل ااألاأل با ألفةفاعألنسإألا  حسفأل افةفاباألا ع اطاألاألا اردؼك

اىكاألف أل ؤادأللحاألا ةرضأل% 92.12فاألح فأل اصفألا نسااأل افةفاباألا  ةر  تاألألك%أل35.04
ألا ا نا.

  مناقشة النتائج : -
 :تهاومناقشمقابلة النتائج بالفرضية الولى   -أ
ألألنص الفرضية الولى : -
ختبار القبلي والبعد  ولمصلحة اإلختبار البعد  ل ل وجود فروق لات داللة معنوية بين اإل-1

في  الصريرة المقترحمن برنامجي درس التربية البدنية والرياضية التقليد  وبرنامج اللعا  
 تنمية عناصر السرعة والمرونة والرشاقة.

أل ألألألألأل أل  فألاهت ا ر فأل08  عحألففألتيؿألا ةداؿألرقـ ألإحل  تا ألكا ألدال ا ألأفألىن ؾألفراق  )
ل ااألاا اردؼأل افةفاباألا ع اطاألاأل ل  حألاهت ا رألا اردؼألفاألةفتعألإت ا را ألا اح ألكألفف ألا 

ألاا فراناأل ألا سربا ألبن لر ألفا ألا  يف ك أل ت قا ألفف ألحسف ألقد ألا  لا دؼ ألا  رن ف  ألإس تداـ ألأف ترنا
كألألا رةعألا ا ح ألىكاألا  حسفألأفألا  رن ف ألوهلا يحقق الجزء الول من الفرضية الولىألكاا رن قا

ا  األاأل  لا دؼألىاألن   ألفني ألا فل رباألا  أة ءا ألاا كؼألتاافألفتوألا رفتألاأسااإألا رفتألا  ارن  ألا
باافتألألفعي ألبف تاا ي ألفةفاباألففألا  ف ر فألاال ر إألس ىف ألالسطألا  رألفاألىكاألا  حسفكأل

أل  ةقألفعألف أل راهألرابر ألااطسافألاأفألا فنحن ألا نفاؼألفاألفرحااألألا نفاألاا نع ألا ط تراك اىكا
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 طةا األا ف أتروأل ر ةعألح نف أل  دأألا  ااغكألاتيؿألفرحااألا طةا األا ف أتروأل  حسفألا في را ألا حستاألا
أل( 494، ص 2004) واطسون،ليندجرين،ا حراتاأل

األتلتألاىكاألف أل كىإألإ توألأتع ألسردألةيؿألا كؼألتن رألاأفألا نفاألا حرااألفاألىكهألا فرحاألألألألأل
أل ر ألف  ألااا را ألكرا وك ألا فألدإ   ألا ة رو ألة داكألاأني  ألقااف  ألتا سإ أللنو أل اطةت ألا حراا أل ا راـ ا  تا

أل( 405 : 1996 :)سعد جالل  نط قألك ؾألفاألا فل ـألالاؿألبا ألا ن حتاألا نابتاأل احراا.األ
ا نن يألا حرألا ت رةاألا ف أافألىاألاآلترألففألفةفاباألففألال ر إألا لص روألألفعي ألبفألألألألألأل

ألا  حسفكألدافألإهة ؿألأارألاهت ا رألألاا  لا دتاألاا  راتحتاألاا  األس ىف ألالسطألالاأسألاو ففألىكا
ألفر  ـأل ألة دا أل درااف ألا  يف ك ألةرت ألفف  ألا  ةرباك أل دء ألق ت ألالطة ؿ ألبا  ألأةرؼ ألا كؼ ا ل اا

ألاهت ا را ألا فطالاأل.
(ألأفألىن ؾألفراق ألكا ألدال األإحل  تاأل  فألاهت ا ر فأل09  عحألففألتيؿألا ةداؿألرقـأل األألألألألأل

وهلا األا ل  حألاهت ا رألا اردؼألفاألةفتعألإت ا را ألا اح كألا ل ااألاألا اردؼأل افةفاباألا  ةر  ت
كألفف ألترناألأفألإس تداـألأسااإألال ر إألا لص روألفاألما يحقق الجزء الثاني من الفرضية الولى

تططألدراسألا  ربتاألا  دنتاألاا ر  عتاأل  يف كألا سناألالا  ألف اسطألأارألإ ة ا كألا رةعألا ا ح أل
ألا فل رأل ألا  رن ف  ألإ   ألا  لدـ ألال ر إىكا ألفا ألبافتاألأل  ألااأسس ألارن تا ألاعر  ألاا  ا ا لص رو

فراب وألباافتألا نع ألاا  طارألا ط تراألألفعي ألبفبفألطر قألفراب وألفاان  ألا حفتكألألفدراسا
أل أل  ألا سنتا ألا فرحاا ألىػكه ألفا ألفن  ألألأل12-11 ا اف ك أل راتفا ألنن ي ألا لص رو ألف ل ر إ أل(ك سنا

أل ألطر ق ألابف ألا استطاك ألاالداا  ألالةي و أل دػأل إس رف ؿ ألاا  نا ق ألاا  يةا ألا فن فسا ألرا    
ألاال ر إأل ألاا    اعألاأ ر إألإت ا رألا كا ك ألا نر ةاألاأ ر إألا فط ردو ألففألتيؿألا فن فسا ا  يف كك
ألالفرأل أل  ك افألقل رػألةيادىـك ألةرايـ ألفف  ألا  دنتاك أل  نفتاألبن لرألا ات قا ألا فاعابا ا لص رو

ألاا  األ  طاإألففألألا كؼألأدػألإ  ألإأ س إألا ت را ألا  راتفتاألففألتيؿ فااقفألا ارإألا فت اةاك
أل افؤارا أل ألاسرباألإس ة ااألة دو أان ءألاآلداءكألاا     األا لت ـألفاألا  اف كألأفألتعتألفن  ي ألاف أىا 

ألا فراناكأل ألا سرباك أل  ألا  دنتا ألبن لرألا ات قا ألبا ألأىـ ألا أ  رو ألا  ة  دو أل راد أل دنتاألاحراتا  ةياد
ادراساألفلطة ألحس فألإ راىتـألا ىاألأل1985فدا أل ااألا رن قاأل(ألإكأل  ةقألىكاألفعألدراساألأحفدألف

ادراساألب دألهللاألأل1998ادراساألا تت يألان  ألأل1990ادراساألحن فألأحفدألرندؼألبسارألأل1989
دراساألن ىدهألب دأل  دألا د تفاألاألأل2009 فألتا تألتا تألا ر ااؼألسناألادراساألقحطأل2007رفع فأل

لطة ؿألبا ألأفألتا نةااألإفا نت  يـألاا ك فألأأدااألبا ألأفأل راف ألال ر إألا لص روأل س بدألاأل2011
ألكألاأفألتطاراأل ت ق يـألا  دنتاألألاا حراتاأل

"ألأفألا ارإألتفاتألظ ىروألب  فتاألاألأنوألنن يألألWinnicottا  ةقألك ؾألفعألف أل راهألا نتاا ألأل"ألألألألأل
ا نفاألاألأفألا ارإألألاكتردألة ءاألف أ فيألففألحت وألانفاألا طةتكألاألاطألا  لحاألاا  نفاألاا   طاركأل ر 

 ( 9 :2010 :. )عثمان عثمان  ف ة بيفألا ةفريف ألبيقاألااتلاألادا فافر اط فألألاأل
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 س ىـألا لص روأل أفألال ر إأل2007أن راألاتألففأل اتاألإ راىتـألا فتكألفلطة ألا س تحأل ألاألألألألألأل
ألألألألأل( 90 :2007:) كامل ، السايح  أل. نفتاألارضألبن لرألا ات قاألا  دنتاألالسطألا  رألفا

 ح اؼألألاكألا ة دك رػألاأفألال ر إألا لص روأل ردألإحدػألاس  تألاهبدادألأف أل اتاألإ راىتـألفإني ألألألألألأل
ألا  حفتكبا ألبن لرألا ات قاألا  دنتاكألاا  األ  فاتألفاألا لاوكألا سرباكألا رن قاكألا فراناكألا  اا فكأل

أل س ر إأل ألا فا دغألالس ستا ألا يبإألبا ألإة دو ألبا ألأ ر إأل ت  رألفدػألقدرو ألك ؾألهح اا ي  ا
ألألألألأل( 27 :2007:السايح  ) كامل ،  ا لص رو.

ال ر إألا لص روأل  ن سإألألاأفأل"ألأل2007اتأ األىكاألف ةل ألفعألف ألأن رألإ توألإ  فألاألدتعألفر ألألألألألأل
أل( 372 : 2007 : .) فرج، فعأل نفتاألا لدرا ألا  دنتاألفعألةفتعألالبف رأل

  اراءألاقدألأع ف أل اتاألإ راىتـألا فتألبا ألك ؾأل  أأ دى ألبا ألأفألال ر إألا لص روأل  ف  ألاألألألألأل
أل ألا  راـ أل نااحا ألاا فن لاألألاكألا حرااكا  نساا ألالس ستا ألالاع ع ألفف ألا أا ر ألفف رس ي    طاإ

ألا  ل ني كألاأنوألتفافأل اتتصألناا  ألفف رساألال ر إألا لص روأل دنت ألفاألف أل ااأل:األ
 . تساعد على نمو الجسم طبيعيا 
 .  ست مال نمو  تساعد على تناسق الجسم وا 

أل(ألألألأل51 - 50 :2007:) كامل ، السايح   عضلي والعصبي تساعد في تنمية التوافق ال
ألح ة ي ألاألألألألألأل ألح   ألفف ألا ف أترو ألا طةا ا ألفرحاا ألتلالتا ألإ   ألا  حسف ألىكا ألا ا ح   رةع

ألا طةا األ ألسناا  أل" ألأف أل  أأ ده ألهللا ألب د ألأحفد ألفةدؼ ألكاره ألف  ألفع أل  ةق ألاىكا أل س ر إك ا فاحا
ألا في را  ألف ي  أل يكإ ألا  ااغ أل داتا ألاح   ألا عاااطألألا ف أترو أل  دأ ألاف  ألا حراتاك ألاه ر ا حراتا

ألاأل ألأان ء ألت لا ألا ظير ألا س الاك ألا فرحاا ألتيؿ ألةكارى  ألاعر  ألاا  ا ألا  حاـ اللع  اس  ت
 ( 2003:137 :اللعا  والنشطة التنافسية  . )أحمد عبد هللا و 

ألسناألأفألا طةتأل12أل–أل11أفألا فف  ألفاألسفألألاا كؼأل رػألأأدألك ؾألأتع ألب دألا حف دألنرؼألاألألألألألأل
تف تألا طةتألإ  ألإب ف دهألبا ألنةسوألألااعحاكألاف تف تألإ  ألا ارإألا ةف باألأ فأل أافألا فن فس  أل

 (  97 : 2005 :ألأل) شرف اص ره.ألاوألأافاألإنة  ألاتألف   راقأل
اقدألأأدألإ  فألفر ألأنوألفاألىكهألا فرحااألتحإألالطة ؿألا ارإألاندوألكأل كاأل ةإألبا ألا فرب ألأفألألألألألأل

ألا أل رطنيـ ألاالب ا ر ألار ف ألااألتأتك ألفربا ألإ   ألتح    ألف  طةت أل وك ألا ط ترا ألاف ايـ أل ارإ  ند د
نة  ا ألاآلتر فألفاألا ف  دألففألاهس لي تاألكأل تسطرأل وألأىداؼألا نن يألكاف ألتف اافألإ  ألأفا رألاا 
ا   دألاهب ف دألبا يـألفاأل حفتألا فسؤا تاكألاتف تألإ  ألا  ر افألفعألاآلتر فألح  أل  سن أل وألفررفاأل

كألاتاافألأللأللعا  المنظمةااالس ة ااألا ة دوألألاللع  الجماعي وألفاألناءألففألقدرا وألكألا  دادألره 
ألألألألألألألألألألألألفاألا ارإأل.قدراتهم اصرضأل حس فألألالمهارات الحركية ا فر فألبا ألألالعزيمة واإلرادة دػألالطة ؿأل

 ( 101 : 1996 :فرج،أأل)
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ألا لة ألاا ةرألاألألألألألأل ألاهن ل  تاألفتلاحألف ي  ألا ة رو ألاأني  ألا ة رو ؼألاا فل رباألااتأل لفألف اارألىكه
أل اف رألالففألاا طفأن ناألألإ  يـكأنااعألال ر إألنن ط  ألفح ااأل ألأفأل  ـ ألا فرحاا ا  اةإألفاألىكه

ألاا رفت ألاه داب   ألا نةتع ألاآلداء ألا ر    ألا ارإك أل فف رسا ألا فن ساا ألا فس ح   ألا اف ر أل اطةتك
ألففألا سااا  أل ألففا سا تابا أل تاتلو أل االاؿألإألبرامج اللع تيؿألألك                                                ا ساتا.  أل فس بد و

أل( 71 - 70 :2004 :) صوالحة 
أل"ألألألألأل ألاا  نفاأل"Winnicottأف  ألا  لحا أل ر اط ألنن ي ألاأنو ألب  فتا ألظ ىرو ألتفات ألا ارإ ألأف ف رػ

 ةفريف ألاأل نفاألفر اط فألاف ة بيفألافألا ارإألاألإألاكألتردألة ءاألف أ فيألففألنفاألا طةتكاألألكرا   طاألاأل
 (9: 2010:)عثمان عثمان يقاألااتلاألادا فا.ب

ا رػألاف ؿألب دألا حف دألا أللاحاألحسن فألأفألبفاتاأل نفتاألا سرباألفاألدرسألا  ربتاألا  دنتاألألألألأل
ألا فن سااأل  حل قألىكاأل أل  ك وألففألبن تاألفاألإن ل ءألا  فر ن  ألا  دنتا  دػألا  يف كأل  اقفألبا ألف 

 أل رااألا أروألاألألاللعا  الصريرةبفألطر قألارػضألألا صرضكألاألتفافأل نفتاألا لدروألبا ألردألا ةرت
 (       198 - 197 : 1997:)عبد الحميد ، حسنين ا لت دألكأل رااألا اراإألاألا تراؼأل...(أل.

 مقابلة ومناقشة النتائج بالفرضية الثانية: -  
ألنص الفرضية الثانية : -
             التربية البدنيةرس وجود فروق لات داللة معنوية في اإلختبار البعد  بين برنامجي د -

في تنمية قترح و لمصلحة البرنامج المقترح المتقليد  وبرنامج اللعا  الصريرة والرياضية ال
 عناصر السرعة و المرونة و الرشاقة .

ألكا ألدال األإحل  تاأل  فألا فةفاباأل10  عحألففألتيؿألا ةداؿألرقـألأل ألألألألأل (ألأفألىن ؾألفراق 
أل ا رأل ألتعر  ألا  ا أل  أل  رن ف ألا ع اطا ألتعر  ألا  ا أل  ألا  ةر  تا ألاا فةفابا أل(ك ألا  لا دؼ ن ف 

كألفف ألترناألأفألألوبهلا تتحقق الفرضية الثانيةال ر إألا لص روألا فل ر أل(ألفاألاهت ا رألا اردؼألكأل
أل  رن ف أل ألفل رنا أل ا يف ك ألحراتا ألات را  أل دنتا ألةياد أل اف ر ألفا ألا فا أله ر ألا  لا دؼ السااإ

با ألحرا  ألاستطاألا لا دتاألاففااألفاألاا رألففألالحت فألكألاىكاألال ر إألا لص روألكألهب ف دهأل
ألا أ  رأل ألاا  ن فس ألاا فر  ألا  نا ق ألبنلر ألفات ألا ة د ألاآلداء ألفا ألا فيفا ألا رن لر ألارض  صت إ
ألقتفاأل ألفف ألاف  اد ألاا فناقاك ألا فرحا ألا    ا أل ا يف ك ألافر ألا كؼ ألا لص رو ألال ر إ أل رن ف  باس

ألا اااإألدافألا رل إألفرن أل ط تلاألااعحألكألا  حسفألأفألال ر إألا لص روألأبط أل فف  رساألف دأ
فةفاباألفن ل وألففألال ر إألا لص روأل ح اؼألبا ألنسااألفيفاألففألا ةرؼكألاا ةرؼألفعألألفعي ألبف

ألا  يف كأل ألس بد  ألاا  ا ألك ألاا رفا ألاا دحرةا ألاا حةت ألا لة  ألاحرا   ألاا سا ق   أل ألاه ة ه  ص  ر
 ادألففألرهااألا  يف كألفاألا  ن فسألابكؿألا أا رألففأله را ألقدرا يـألات لاألا  دنتاألفني كألاىكاألف أل

ألا فرانا ألا سرباك ألفا ألت لا ألا  دنتا أل ت ق يـ ألفا ألا  حسف ألبا  ألإ ة ا  ألأار ألاا     ا ألا ةيادك
ألاا رن قاكألألاىكاألأتع ألألف ألأأد وألا دراس  ألا فكااروألس ال .
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ألألألألألأل ألا  راتفتا ألا احدا  ألإبط ء ألفا ألأ ار  ألا  ا ألا طر لا ألاك ؾ ألفف ألتنرر ألأف ألاأنوألداف ا  اف ك
ألا ةسفتاأل ألإفا نت  يـ ألبا  ألا  ررؼ ألبا  ألا  يف ك ألس بد ألف  ألىكا ألافلطك ألآداؤه ألباتو ألحراا ااةإ

ألألألألألألألألألألألألألألأل رةعألا ا ح ألىكاألا  حسفألإ  ألا  ناعألا أ  رألفاألا  فر ن  ألاأل  األ حس فألا نفاألا حرااألااتكألاا   
ألا ألا  رن ف  ألتيؿ ألا درس ألأة اء ألات ألفا ألا فلدفا ألا لص رو ألاهى ف ـألاال ر إ ألبف ألفعي ألألألألألألألألأل فل ر ك

ألالحة ـكأل ألا  أرا ألف رددو ألا حس سا ألا فرحاا ألفاألىكه أل ا يف ك أل  اف رألالداا ألا فن ساا ألألألألألألألألألألألاا رن تا
اا نااتصألاا حال  ألاا أرا ألا ط تاألاا حااة ألاا حا ؿألاا رلاألاا رساف  ألبا ألأرضألا فارإألأل

ألا   ألا  يف ك ا رو ألاا  أل نةتع ألبا  ألبفا  ألفف رس يااي  ألنحا ألدافر  يـ ألاتألأل  دو ألإس صيؿ اا     ا
ا اق ألاهةف  األ ااحدوألا  راتفتاألفاألا  أا رألإ ة ا ألبا أل ت قاألالطة ؿكألفعيألبفألأفألا  رن ف أل
ألدافأل دتتأل ألس بدألبا ألةدتاألا رفتألاا رهااألفتوكألىكا ا فل ر ألةفعأل  فألا فن فساألاا  نا قألفف 

 كؼأل ااةيوألا  اف كألفاألط اعألال ر إألا لص روألكألىكاألفا نرألاألف أررأل سس  كألفاألحتألاهنا ؿألا
أل ؤادهأل ألف  ألا لت ـأل ةيادألإع فتاألفعألا لدروألبا ألسرباألحسفألا  لرؼألاىكا ألح ـألففألا  يف ك ف 
رن دألا تط إألإكأل ؤادأل"ألبا ألألبدـأل دتتألا فراـألألفاألبفاتاألا  راتـألاا  در إألفا نروألألكأل تأل ةإأل

ألأفأل  رؾألا فة ؿأل اطةتألهس أن ؼألف ألتس ط تعألإأ ن فوألففألت را ألاألفر رؼألةد دوألاألأفألتلـا
أل( 101 : 1991 :الخطي  ).  دارألا فةسرألاا فلححألأل ف ألقدألتا نةوألا طةتأل نةسوأل

 اةر  تا  افن راا  دفريـ ا  ا ا ة ك تا  افرألاللعا  الصريرةأفأل دراتش اقدألأع ؼألبدن فألألألألأل
أل   التقليدية التمرينات فل  ت فا ك ا حراا  انن ي  أىـ فف اىا ك والرتابة بالملل سـا  ا

 ظراؼألا رفت تيؿ فف اك ؾ ا  در إ أا ا درس با  اا سرار ا فر   إدت ؿ ال ر إألا  األ لـا
أل( 172 :1994:)درويش ، وآخرون  .أل  راتحت  اردا با يف   عةا ح  
 ن  ألبفألطر قألفف رساألال ر إألألأنو-2010-ا رحف فأل ب د بة  فاألح فألأن ر ألسي ـألألألألأل

 إأ س إ با  لص روألالاروألف أرروألا ة را أل فنتاألا   األ   دوألفاألا نن يألا رعااكألاف أل س بدا 
ألاللاتا اا حرا   ا ات قاألا  دنتا با  أس س   ر فد لني  ك ؾ ك سطة ؿ اا حراتا ا  دنتا ا ات قا

ألف فا ن  را أنف طي األ أل ا ف لنا ا فف رسا تيؿ فف  سطة ؿ   تح فف رس ي  ك ي را ألا فإأ س إ
 (355 :2010 :الرحمان  عبد )عفت .ا  دنا ا فس اػأل  حس فاأل ا حراتا اا لدرا 

أف ألإ  فألادتعألفر ألفكارألأنوألففألتيؿألأننطاألال ر إألا لص روألأتع ألتفافأللؼألف راـألأفألألألألألأل
أل ألفف ألناب  ألا حراتاألألا نة  كتحلق ألا في را  أل راـ ألسربا أل   دو ألفا ألفر  ا ألاس اا أل رد ألفإني  ألألألألألألأل ك ؾ

 . اف راـف ألتاافألفلدرألإر ت  ألارع أل لفألا فاقفألا  راتفاألففألتي ي ألدا ف ألا فت اةاك ر إألاال
 ( 294 - 293 :2007 :)فرج ،  

ألا  فن فس  ألألألألألألألأل ألفائ ألا لص رو ألال ر إ أل رن ف  ألأف ألإ   ألا  حسف ألىكا ألأتع  ألا ا ح  ا رةع
ألفاألإط رألفسااألاأل ألا  يف ك ألفعألف ة ء ألاألفناؽكا فح ااألبند ألا  ةقألىكا ألإ راىتـ أل اتا ا فتألو

أل رأل كارى  ألا لص رو ألال ر إ أل دنت ألألدأف ألا ةسـ ألقدرو أل ن ء ألفا أل س بد ألا  ا ألا اس  ت ألفف اس اا
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 ف   ألال ر إألا لص روألاأني ألاألألا ةف باك س بدألا ةردألبا ألأفألترفتألبفيألفافراأل ل  حألاألفي ر  كألاأل
أل ألا فن فسا ألبنلر ألبا  ألفف ح اؼ ألب فت ألاألألاىا ألا في رؼ ألاآلداء ألإ ل ف ألا  فس اػألباافت اهر ل ء

أل( 27 :2007:) كامل ، السايح ا  دنا.أل
اتع فأل ألفاحـألأفأل"ألالطة ؿأل  ن فسافألفعألارعيـألأان ءألا ارإكألاتح ا افألأفأل نظفااألألألألألألأل

ألاا لاان فألا فا فاأل يـألك اتيحعألنفاألاه س ؽألا حساألا حرااأل دػألأل ر يـألافةفاباألففألا لاابد
ا لفألف اارألىكهألا ة روألاأني ألا ة روألاهن ل  تاألفتلاحألألط ردوكا طةتكألاتيحعألأنوألتحإألا ةرؼألاا ف

ف ي ألا لة ألاا ةرؼألاا فل رباألااتألأنااعألال ر إألنن ط  ألفح ااألإ  يـألا  اةإألفاألىكهألا فرحااأل
ألا ر   أل ألا ارإك أل فف رسا ألا فن ساا ألا فس ح   ألا اف ر ألك أل اطةت ألاا طفأن نا ألالفف أل اف ر أل  ـ أف

ا رفتألبا أل تاتلوألففألا سااا  ألا سا تاكألففألتيؿأل راف ألا ارإألاآلداءألا نةتعألاه داب  ألاأل
ألألأل( 282 - 281 : 2004:)ملحم   فس بد وأل االاؿألإ  ألا ساتاأل.

اف أل رةعألا ا ح ألىكاألا  حسفألإ  ألباافتألا نفاألاا نع ألا ط تراأل ا اف كألا ة بتألك ؾألفعألألألألألأل
ألأ  ألاوألا  رن ف ألا فل ر ألففألنفاألففألةفتعألا ةاانإكألا هع  فاألإ  ألا نن يألا حرااألا  افاألف 

ألداتتألات ر ألا فؤسساألا  رباتا.أل
ألألألألألأل ألا اح ك ألفرع  ا ألفف ألا  حلق ألأفاف ألفلد ألإ تو ألا  طرؽ أل ـ ألف  ألتيؿ ألا دراساألألق تفف اارد

الس ستاألا  األط قألف ي ألفةفاباألففألاهت ا را ألا ل اتاألاا اردتاألاا  األطال ألبا ألفةفاب  فأل
أل ألا  لا دؼ ألا   رن ف  ألبفا  أل ألا فر  ةاألع اطا ألإةراء ألاارد ألا فل ر  ألا   رن ف  ألبفا  ا ةر  تا

ألا ات قاأل ألبن لر ألفا ألحسن  ألقد ألا  رن فة ف ألاي ألاأف ألاهس ن    ألفف ألا  فاف أل ـ ألا ي فا اهحل  تا
ألأ  أل ن    ألفف   وأل ألقد ألاأفألا  رن ف ألا فل ر ألفاألال ر إألا لص رو ألك ألا دراسا ألق د أل ا يف ك ا  دنتا

ألح   ألفف ألألاأحسف ألفل رنا ألافاا  حسف ألا  لا دؼك ألا  رن ف  ألاهس ن  ة  ألأل ن     ألأىـ ا    ا
ألاا  الت  ألأل.أل

 اإلستنتاجات : -
أل:ألاال تافاألعاءألن    ألاهت ا را ألاأل حا اي ألاألفن قن ي أل ـألا  التألإ  ألاهس ن  ة  أل

ت ا را أل-1 ألا اح . ة نسألا ر ن  فألا  ةر  تاألاا ع اطاألفاألف ص را ألا سفألاا طاؿألاا ا فألاا 
ألا  رأل-2 ألا  دنتاألحلق ألا ات قا ألبن لر أل نفتا ألفا أل طارا ألا لص رو ألال ر إ ألابرن ف  ألا  لا دؼ ن ف 

بندألا فل رناأل  فألا لت س فألا ل ااألاألا اردؼأل افةفاب  فألا ع اطاألألا رن قا(ألا فراناألاأل ا سرباك
ألأل ا  ا ألا  رن ف  ألال ر إألألا  لا دؼ(إس تدف  ألفا ألا فل ر  ألا  رن ف  ألإس تدف  ألا  ا أل  اا  ةر  تا

ألروأل(.ا لص 
تفوق برنامج اللعا  الصريرة على البرنامج التقليد  في تنمية عناصر اللياقة البدنية -3

           عند المقارنة بين القياسين البعديين  للمجموعتين الضابطة المرونة والرشاقة( )السرعة،
 والتجريبية .
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 المستقبلية:التوصيات   -
ألا  رأل-1 ألدراس ألفا ألا لص رو ألال ر إ ألإس تداـ ألا  دنتا ألاا بط ؤألبتا ألالىفتااا ر  عتا ا أ  روألألى 

ألا  دنتا.  أا رى ألا ةر ؿألفاأل نفتاألبن لرألا ات قاأل
اععألفح اػألالاأسألاوألفاألفني  ألا  ربتاألا  دنتاألاا ر  عتاأل ت صألا ل ر إألا لص روأل    دوأل-2

ا ي فاأل  ط  قألطرؼألالس  كوكألا اف رأل   األ راتفتاألفا  األا هفا ن  ألاالداا ألأل ي ألففاهى ف ـأل
ألال ر إألا لص روأل.

ألاأل-3 ألفت اةا ألبفر ا ألف    أل س يدؼ ألأترػ ألاحا  ألا اح ألفإةراء ألف ص را  ألبف ألفت اةا  ص را 
ألا ح  األاأل إس رف ؿألفةفاباألأ ر إأللص روألأترػألأل.

إةراءألدراساألفل رناأل  فألا  يف كألاألا  اف كا ألفاألف ص را ألىكاألا اح كألا   دوألاهى ف ـأل  نفتاأل-4
ألقاألا  دنتاأل.بن لرألا ات 

عراروألا  أأ دألبا ألإ ا عألالسسألا رافتاألبندألاععألا فني ألا  راتفاألففألح  ألإت ت رألا ارااأل-5
ا ف ر فألال ر إألا لص روألاا  أرارألاا اق ألاا راحاأل  فألال ر إألا ناتعألالداا ألا فس تدفاأل ف أل ي أل

ألففأل أا رألبا ألفس اػألا ات قاألا  دنتا.
أل

  :المصادر والمراجع
  كألا طاراألالا  ألكألدارألألمناهج و طرق البحث العلميفألب دألا ر   ألا دب ا ألكألإ راىتـأل

أل.ألأل2010لة ءأل اننرألكألبف فألكأل
 كألا طاراألا ا نتاكألفننأوألا فر رؼألألخبرات في اللعا  للصرار و ال بارإ  فألادتعألفر ألكأل

أل.أل2007كألاهساندر األكأل
 ا فر رؼألكألاهساندر األكألألاا أا رألكألفننأوخبرات في اللعا  للصرار إ  فألادتعألفر ألكأل

أل.أل1996
 أل ألفحفادك ألا سيـ ألب د ألدارألspssتحليل البرنامج اإلحصائي إ ي إ ألالا  ك ألا طارا ك

أل.ألأل2013لة ءأل اننرألاألا  ا  عكألبف فك
 أل ألك ألا فة ا ألهللا ألب د ألال ر إأل  ر ة ف ألا ألا حراتا ألا ل ر إ أل رن فة ف ألإس تداـ أار

ألا دػأللس ستاألاألا سااؾألاهس أن فاأل اهس أن فتاألفاأل طا رألارضألا في را ألا حراتا
ألإ  دا ا ألا ا نا ألا لف ألكألأل يف ك ألا ر  عتا ألا  ربتا ألااتا ألك ألفننارو أله ر ألدا اراه ألرس  ا ك
أل.2005ة فراألا فالتألكألا فالتألكأل

 أارأل رن فةاألال ر إألا لص روألاألا للصألا حراتاألفاألارضألة سـأل ألن  فألا رافاألكأل
ا اراهأله رألفنناروألكااتاألا  ربتاألا ر  عتاألكألكألرس  األدألا لدرا ألا حراتاأللطة ؿألا ر  ض

أل.أل1999ة فراألا فالتألكألا فالتألكأل
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 ألاألأس   إألا اح ألا رافاألاأل حا تألا  ت ن  أل ألفنيةتا ألا  ت  األك ألفحفاد دالؿألا ل عاألك
كألا طاراألالا  ألكألدارألا ح فدأل اننرألاألا  ا  عألكألأل SPSS إس تداـألا  رن ف ألاهحل  األ

أل.ألأل2008بف فألكأل
 كألا ي  األا فلر األ اأ  إألكألألتربية طفل الروضة ) نشأة و تطور تاريخي(كألرن دألا تط إ

أل.أل1991ا ل ىروألكأل
 أل رةفاألفؤففكأل ألا فراىقك ألا طةتألا ألستاا اةتا ألىنرؼألايؼأل  ندةر فك رابر ألااطسافك

أل.2004دا ت ألب  كألا طاراألالا  كألفا ااألفد ا اكألا ل ىروك
 ألا اس أل ألفلطة ألا س تحأل ألك ألا فتألك ألإ راىتـ ألا طاراأل اتا ألك تطألفاألال ر إألا لص رو

ألأل.ألألألألأل90كألصألألأل2007الا  كألدارألا اف ءأل دنت ألا طا باألاألا ننرألكألاهساندر األك
 س فاأل ألفاحـألكألباـألنةسألا نفاأل ألداروألحت وألاهنس فأل(ألكألا طاراألالا  ألكألدارألا ةارألكأل

أل.ألألألأل2004بف فألكأل
 كألا طاراألالا  كألدارألا فس روألالقياس و التقويم في التربية و علم النفسس فاأل كأل

أل.ألأل2000 اننرألاألا  ا  عألكبف فكأل
 سردألةيؿألكأل ألحسفألبياؼألكألباـألا نةسألا  رباؼألا ر  عاألكألا طاراألا س اراألكألدارأل

أل.1996ا فر رؼألكألا ل ىروألكأل
 سف رألنرتـألأحفدكألأىتألفلرأل ألدراساألفاألبالر األا ال ءألاألاهس لرار(ألكألا ة ءألالاؿألكأل

أل.1993ل ىروألكألفرا ألأافس ألكألا 
 ألك ب د بة  سي ـ كأل ا فر رؼ دار ك ا ر  عتا ا  ربتا فا ا ف دانا ا  در إ ا رحف ف

أل.2010فلرألكأل
 ألا ةا تألا  بتراك ألهن   ألعلم نفس الطفل ب د ألا ر فا ألا نراا ألبنرك ألا ت فسا ألا طارا ك

أل.2001ا فس ا ف  ألا  رباتاكألا رراؽك
 أل ألا حف دألنرؼألك  سطة ؿألالسات ءألاألف حدؼألاهب قاألا حراتاألالتربية الرياضية و ب د

أل .أل2005  فألا نظر األاألا  ط  قألكألا طاراألا ا نتاألكألفرا ألا أ  إأل اننرألكألا ل ىروألكأل
 أل ألا أتيناك أل  د ألهللا أل اننردليل الرسائل و الطروحات الجامعيةب د ألا فس رو ألدار ألألألألألألألألألألألك

أل.2004األا  ا  عألكألبف فألكأل
  اإلحصاء التربو  ) تطبيقات بإستخدام هرا ااكألألألب دألهللاألفي ألا فن  ؿألألكب تشألفاس

كألا طاراألالا  ألكألدارألا فسروأل اننرألاألا  ا  عألكألألالرزم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية (
أل.2006بف فألكأل
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 ألا ر  عتاأل بدن ف ألا  ربتا ألك ألبن ف ألا ة    ألب د ألفحفاد ألك ألا تا ا ألأنار ألأف ف ألك دراتش
أل د  ت ألا ل ىروأل ا رربا ا ةار دار ك ) رفاتاا ا  ربتا اط  إ ا ةلت فراـ ا فدرستا ك

أل.ألألأل1994ك
 بة ؼألباف فألباف فكألاه ة ى  ألا حد ااألفاألا  ربتاألا حراتاكألا طاراألا ا نتاكألدارألا اف ءأل

أل.أل2010 دنت ألا طا باألاألا ننركألاهساندر األألكأل
 كألا طاراألألأسس و مباد  البحث العلميف طفاألباضألل  رألكألف رف ألبااألتة ةاألكأل

أل.2002ااألاألفطاراألاهنر عألا ةنتاألكألاهساندر األكألالا  ألكألألفا 
 كألدارألا ةارألا ررب ألكألألعلم النفس االحصائى و قياس العقل البشر  فؤادألا  ي ألا س دألكأل

أل.ألأل1978ا ل ىروألكأل
 ألا طاراألالا  كألدارألا ةارأل اطا باألاألأسس التدري  ق سـألحسفألحس فألكأل ا ر  عاألك

أل.ألأل1998ا ننرألاألا  ا  عكألبف فألكأل
  ا  در إألا ر  عاأل  نفتاألا ات قاألا  دنتاألأسس دألا حف دألكأل أللاحاألحسن فألكألاف ؿألب

ألألألأل .ألأل1997فاألدراسألا  ربتاألا  دنتاألكألدارألا ةارألا ررباألكألا ل ىروألك
 ألفرا أل ألالا  ألك ألا طارا ألك ألا ر  عتا ألا لت سألااالت ا رألفاألا  ربتا ألفرح  ألك   ا ألا س د

أل.2001ا أ  إأل اننرألكألا ل ىروألكأل
 دألب دألهللاألكألا نفاألا نةساأل  فألا سااءألاألا فرضألكألدارألا فررفاألا ة فرتاألكألفةدؼألأحف

أل.أل2003اهساندر األكأل
 فحسفألبااألبطتوألكألا اح ألا رافاألفاألا  ربتاأل ألفن ىةوألكألأداا وألكألاس  اوألاهحل  تاأل(أل

أل.2010كألدارألا فن ى أل اننرألاألا  ا  عألكألبف فألكأل
 الا  ألكألدارألا فس روأل اننرألاألا  ا  عألاألكألا طاراألألعلم نفس اللع  ألأحفدأللاا حاألكأل

أل.ألأل2004ا طا باألكألبف فألكأل
 ألا س دألبااألكألفاساباألا فلطاح  ألا  رباتاألكألا طاراألالا  ألكألدارألا فس روأل اننرألاأل 

أل.ألأل2011ا  ا  عألكألبف فألكأل
 كألا طاراألألالمدخل إلى القياس في التربية البدنية و الرياضية ألنلرألا د فألرعاافألكأل

أل.ألأل2006كألفرا ألا أ  إأل اننرألكألفلرألكألألالا  
 كألا طاراألالا  ألكألاهلدارألألالنمو البدني و التعلم الحركيفراافألب دألا فة دألإ راىتـألكأل

الاؿألكألا دارألا رافتاألا دا تاأل اننرألاألا  ا  عألاألدارألا ال فاأل اننرألاألا  ا  عألكألبف فألكأل
أل.2002
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 أل ألا رناااك ألا فة د ألب د ألب اد ألا فن ؿ أل  ر    ألا ر  عت   رن ف  أل ف دو ألا فررفا ألألألألألألألألألألنفا
كألرس  األاا  طارألا حرااألتيؿألدرسألا  ربتاألا ر  عتاأل دػأل يف كألا لفألالاؿألاه  دا ا

أل.ألألأل1995ف ةس  رأله رألفنناروألكألااتاألا  ربتاألا ر  عتاكألة فراألاصدادكألاصدادألألك
 ا  عألكألبف فألكألدارألا نراؽأل اننرألاألاألطرق دراسة الطفلن تةاألقط فاألكأل أل رىاـألكأل  

أل.1997كأل
 أل ألك ألا ي دؼ ألب د المدخل إلى القياس و التقويم التربو  و إستخدامه في مجال ن  ت

أل.ألأل2002كألدارألاا تأل اننرألاألا  ا  عألكألبف فألكألألالتدريس الصفي
 أل.أل2002كألفطاراألا  راتـألا ر  األكألاصدادألكألألالبحث العلمي و مناهجهاةتوألفحةاإألكأل
 ألا فرند ألا طاراألألادتعألت س فألا  أر  األك ألك ألا فراحتألا دراستا أل أ فا فاألال ر إألا لص رو

أل.2012الا  ألكألدارألا اف ءأل دنت ألا طا باألاألا ننرألكاهساندر األكأل
 كألا طاراألالا  ألألعلم النفس العاماى إألفة دألا أ تساألكألل  حألحسفألأحفدألا داىرؼألكأل

ألا  ألا أل أل اننر ألا أندؼ ألدار ألا ألا ة فرتا ألا دراس   ألا أل اتدف   ألحف دو ألفؤسسا ألكألك  ا  ع
أل.1999الردفألكأل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


