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بعض يف تعلم  (Games Approach)طريقة األلعاب استخدام أثر  

 الطـائرة  رة ـلكـأب اسية أالسـ ارات ـوأمل
 

 ىعدنان هادي موسم.د.
  اضو ـألخيػم ـوعم ألبـجنية خبيةـقدع التجـامعة ألحسجانية / كمية ألتـخبية / 

 1/7/0202؛ تاريخ قبهل الشذر :  8/6/0202تاريخ تدميم البحث : 
 
 

 : ملخص البحث
، جريبـلتـاء أفي شخيقة االلعاب يتع إعجاد الالعبات عمى مديج مغ المعب في ألعاب أخخى أثش     

و يكيفػنيا في مػاقف المعب الستشػعة في األلعـاب  ألسـيارات و بسجخد تعمسيع كيف يالئسػن ىحه 
فـي  ارات ـألسـي ػيخــمع وتصـتعفي وحساسيع االخخى و االستستاع بالمعب فإنو سػف تدداد دافعيتيع 

خوق بـــيغ ـلفــأ كذف عــغـلــــحث إلــى ألبـــجف أييــو  المعبــة الفعميــة مســا يدـــاعجىع عمــى الشجــاح فييـــا.
جي بـيغ ـلبعــار أالختبـفـي أوكحلظ  ابـصة ـألزو  خيـبية ـألتجػعتيغ ـاالختباريغ القبمي والبعجي ولمسجس

 .خة ــائـلصأ خة ـلكـأب ية ـاسـأالس ألسـيارات س ــبعمع ـفي تع حثـلبـػعتي أمجس
ألالعبــات  مــغحث ـلبـــسع أار مجتــالبحــث، وتــع اختيــ خيبي فــيـلتجــالســشيأ أ واســتخجم الباحــث      

ة، وتكػنت عيشـة ـالعب 03 جدىعـالغ عـلبوأ ائخة ـلصـأ ـخة ـلكألسبتجئات في نادي قخه قػش الخياضي بأ
لكــ   ( العبــة24ػاقع   ـوبــ ابصةـوضــ ةخيبيـتجــ ػعتيغـإلــى مجســػا ـ، قدســ( العبــة42مــغ    البحــث
اســتشتأ الباحــث بــان شخيقــة التــي مــغ خالليــا و م الػســائ  االحرــائية السشاســبة اواســتخج ػعة.ـمجســ

، لصــائخة أ الكــخة ب أالســاسية  ألســيارات ايجابيا  في تعمع بعس  ا  أثخ  فعاال  و  ليا دورا   االلعاب كان
في تعمع جسيع  ابـصة ـألز ـػعة ـألسجسات ـى العبـعم خيـبية ـألتج ـػعة ـألسجسات ـالعب ػق ـكحلظ تفو 

شخيقــة امكانيــة اســتخجام بيات فكانــت صػ ـلتــاما اىــع أاولتيا الجراســة.ـالتــي تشــ أالســـاسية  ألســـيارات 
مع ـمية تعــــي ســـخعة عســــايجـــابي وفعـــال فـــ ـغ أثــــخمـــ ايـلـــلســـا  ميع والتـــجريب ـلتعــــمية أفـــي عســـ االلعـــاب
 .ـخةـائـلصأ  ـخةــلكأمـيـارات وإكداب 
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Research Summary : 

         In the way ( method ) of games , female players are prepared 

to play more in other games during training, and once they learn 

how to fit these skills and adapt them to various playing situations 

in other games and enjoy playing, their motivation and enthusiasm 

in learning and developing skills in the actual game will increase, 

which helps them to success in it. the research aims to reveal the 

differences between the pre and post-tests and the two 

experimental and control groups, as well as in the post-test 

between the two research groups in learning some basic skills with 

volatile volatility.                                                                        

        The researcher used the experimental method in the 

research, and the research community was chosen from the junior 

female players in Qaraqosh Sports Club of voleyball and the 

number of the players was 30 player. the research sample 

consisted of (24) female player, divided into two experimental and 

control groups, and by (12) femal players for each group. and the 

use of appropriate statistical means through which the researcher 

concluded that the games method had an effective role and a 

positive effect in learning some basic skill in the volley ball, as well 

as the superiority of the experimental group female players over 

the group's controlling female players in learing all the basic skills 

that they dealt with in their studies. as for the most important 

recommendations, it was a possibility using the games method in 

the process of education and training because of its positive and 

effective impact on the speed of the process of lerning and 

acquiring the skills of vollyball.                          

 

Note : Key words : the way games, learning , female players , volley 

ball 
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 التعريف بالبحث -1
 : حثـلبالسقدمــة وأهسيـــة أ  1-1

سخ فـي تـتى مجـاالت يتدع العرخ الحالي الحي نعير ؼيو بالتصػر الدـخيع والتقـجم السدـت
عمساء الخياضة متجيـا عسػم الخياضة أصبح فكخ واىتسام في  ونتيجة لمتقجم العمسي اليائ  الحياة،

مـــغ أحـــب واىـــع وأمتـــع ىـــحه  (Games)خ األلعـــاب نحـــػ كيؽيـــة تصـــػر وتقـــجم ىـــحه األنذـــصة وتعتبـــ
األنذصة الخياضية والتي تشاسب جسيـع األعسـار ولكـال الجشدـيغ عمـى حـج سـػاء إت إنيـا تعـج اقـخب 

 لصبيعة وميػل رغبات األفخاد.  

. وتــػفخ ســشة 22 – 6األشفــال بعســخ تعـج األلعــاب تــكال  تــائعا لمعــب األشفــال وخاصــة و 
 أنــػاع، ولــيذ فقــت اســتخجام األىــجافحخكيــة بصــخق مختمفــة لتحقيــ  ال ليــع  فخصــا لعــخض ميــاراتيع

كيــف يكيفــػن ميــاراتيع ويقــجرون فعاليتيــا فــي  األشفــاليــتعمع  أيزــاولكــغ  ألســـيارات متعــجدة مــغ 
الخياضــية دور ىــام فــي الشســػ  لأللعــابو  .مػاجيــة ارخــخيغ فــي لعــب المعبــةإثشــاء مػاقــف مختمفــة 

الي واالجتساعي لسسارسييا نتيجة لسسارستيع ليا واتـتخاكيع الفعمـي البجني والحخكي والعقمي واالنفع
يع والتـــجريب مـــع التعمـــ أســـاليبلسبارياتيـــا وفقـــا  لـــشطع ثابتـــة وقػاعـــج وقـــػانيغ متفـــ  عمييـــا, فتعـــجدت 

 ليحه األلعاب. أالسـاسية  ألسـيارات محاولة الػصػل إلى أي ىحه األساليب والصخق أفز  لتعمع 
ســمػكو  أنســا ومــغ خــالل تعمســو يشســي  إندــانفــي حيــاة كــ   أساســيةميــة وعسميــة الــتعمع عس 
السسارســة  أو اإلرتــاد أوميــارة عــغ شخيــ  التمقــيغ  أو" فــالتعمع أتن ىــػ اكتدــاب معخفــة  السختمفــة.

أو مــا تــابييا مــغ السأسدــات أو عــغ شخيــ  االجتيــاد الذخرــي التــي يتمقاىــا الفــخد فــي السجرســة 
  (224، 2662بيػكخ،   ". لظ بالجراسة الفخديةوتا

  ة الذعبية والحائعـة الذـيخة فـي العـالعــلخياضيأ األلعاباليػم بيغ  الصـائخة  الكـخة لعبة تعج و 
اجتـحاب عـجد  األولـىبالجرجة  األىسيةفسغ  الصـائخة لحا ؼبالشدبة لالزدىار السدتقبمي والشجاح لمكخة 

( فــي 2المعبــة الخياضــية رقــع   الصـــائخة  الكـــخة ، لجعــ  إلييــافــي جسيــع الــبالد  األشفــالىائــ  مــغ 
 . الصـائخة وىػ ىجف االتحاد الجولي لمكخة  - أوال لألشفالالعالع 
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بـــيغ األشفـــال يحطـــى  الصــــائخة إن الذـــعبية السدـــتقبمية  والسدـــتقب  التصـــػري لمكـــخة فـــ لـــحلظ
يغ والالعبــيغ باىتســام مــغ الجرجــة األولــى واىتســام حيــػي فــي االتحــادات الػششيــة واألنجيــة والســجرب

ى اداء ػ شـخق متصـػرة لتعميسيـا حتـى يسكـغ التقـجم بسدـت ونطخا  لكػنيا تحتاج الـى الكبار في الدغ.
 الصـائخة  الكـخة رات اميىحه الجراسة بيجف تصػيخ  بإجخاءعمى ما سب  قام الباحث شاء وب الالعبات

ال في تحديغ تات أثخ فع   أ روعي في محتػياتو كافة العػام  التي قج تكػن موتلظ باستخجام بخنا
 تعمــع كػنيــا محاولــة الســتحجاث شخيقــة فــي تكســغالبحــث  أىسيــةن الــحا فــ .مدــتػى اداء الالعبــات

 .قيج الجراسة ألسـيارات  حجيثة في تعمع

 Program American Sport Education قجم البخنامأ األمخيكي التخبػي الخياضي  " لقج   
لمشاتئيغ مشح عجة سشػات وؼيو تع اإلعالن  الصـائخة  الكـخة ياضة بخنامجا تخبػيا  في مجال تجريب ر 

بـجال مـغ  (Games Approach)  شخيقة األلعـاب( عغ تجريب الشاتئيغ ىحه الخياضة باستخجام
 :عمى الشحػ األتي هالصائخ  الكـخة في الالعبات  تعميعالتي يتجرج  استخجام الصخيقة التقميجية

 لعب المعبة ظط   تعميم الخ تعميم السهارة 
 الصــــائخة  الكــــخة فـــان تعمـــيع الالعبـــات فـــي  (Games Approach)بيشســـا فـــي شخيقـــة األلعـــاب 
 لتالي:أسػف يتجرج عمى الشحػ 

 "  تعميم السهارة تعميم الخظط    تعميم المعبة  
 (81-80، 4332 فخج،                                                                     

 التقميجيــة فــي تعمــيع رياضــتيع لمشاتــئيغعــادة مــا يقــػم معطــع الســجربيغ باســتخجام الصخيقــة 
صــرارا . ولــػ نطخنــا  اكــانػ وبــشفذ األســمػب الــحي تعمســػا بــو الخياضــة مــغ مــجربييع الدــابقيغ عشــجما 
 لصــائخة ا الكــخة تقجيع  إنإلى الصخيقة التقميجية مغ حيث السطيخ الدصحي فانو قج يبجو لظ واضحا  

 الخاصة بيـا أوال ثـع تعمـيع خصـت المعـب ، يمييـا تعمـيع المعبـة. ألسـيارات عغ شخي  تعميع  مثال يتع
ثـع كيـف  ؟ أما في شخيقة األلعاب فيي عمـى العكـذ مـغ تلـظ، ات تأكـج عمـى تعمـع مـاتا تفعمـو أوال

األلعــاب تجعــ  قــة : أن شخي ػاقــع تكــػن ىــحه الشقصــة اليامــة وىــيواألكثــخ مــغ تلــظ فــي ال ؟ تفعمــو
، ولكــغ عــغ : لــيذ عــغ شخيــ  مــا تقػلــو ليــع ن مــاتا يفعمــػن فــي المعبــة ، بسعشــىيكتذــفػ  الشاتـئيغ

مدــاعجتيع عمــى  . ويكــػن واجبــظ كســجرب فعــال فــي ىــحه الحالــة ىــػارىع ليــا بأنفدــيعشخيــ  اختبــ
ما تقت  أوال عادة  ألسـيارات وعمى العكذ مغ تلظ فان شخيقة التجريب عمى  .اكتذاف ما اختبخوه

 ألــسبتجئيغػجـو فـي التعمـيع. وىـي تدـاعج ، أمـا شخيقـة األلعـاب فيـي تعـج شخيقـة اكتذـاف مالحساس
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ع بــتعمع مســا يكــػن لــو دور كبيــخ فــي االســتستا ألمعــب ءثشــاعمــى حــ  السذــكالت التــي تطيــخ فــي ا
شخيقـــة  الـــحي يسكـــغ ان تحجثـــو أألثـــخل عـــغ اؤ دـــتلأفـــي  حـــجد الباحـــث مذـــكمتو المعبـــة.  ومـــغ ىشـــا

مغ الصخيقة التقميجيـة الستبعـة  أفز ىي  وى  ألحخكية ألسـيارات في تعمع ومجى اسياميا  لعاباأل
 ؟في التجريب

 أالســـاسية جي لمسيــارات ـالفــخوق بــيغ االختبــاريغ القبمــي والبعــ الــى بيــان ســةت الجرالقــج ىــجف
ـــــجي البع الكذــــف عــــغ الفــــخوق فــــي االختبــــارو  .ألزابـــــصة  ألسجســـــػعة و  ألتجخيـــــبية  لمسجسػعــــة ـ
  .ــي ألبحثمجسػعتبيغ  أالسـاسية لمسيارات 

 لبحثأ إجراءات -0
  .يـــلتجخيبأأ ـــلسشيأ الباحث أعتسج : ثــلبحأج ــمشه 1- 0
 (لسبتـجئاتأ لالعبـات أمـغ  ث عسـجيا  ـــع البحـــمجتس ختيـاراتـع  : هـــــث وعيشتـلبحأع ــمجتس 0 - 0

( 6  اسـتبعادعـج أن تـع بو  .العبـو( 03البالغ عـجدىع   هائخ الص الكـخة لخياضي بأفي نادي قخه قػش 
( 42تكػنـت عيشـة البحـث مـغ   وعميـو السـتصالعية عمـييع،ألتجارب أجخاء ألرخض وتلظ  العبات
 ألثانيـة ضــابصو مجسـػعتيغ أألولـى تجخيبيـو والـى  تـع تقدـيسيغ عذـػائيا  عـغ شخيـ  القخعـةالعبـة 

 %( مغ مجتسع البحث األصمي.  03  ة بمرت ئػيوبشدبة م ولك  مجسػع ة( العب24بػاقع  و 
 ات السجسػعــ ترــسيع " لتجخيبــي الــحي يدــسىأ ترــسيعلأ الباحــث اعتســج: لتجريبــ ألترــسيم أ 0-3

 عــالوي وراتــب،  ."زبت ـلـــسحكسة ألــأ القبمــي والبعــجي االختبــار الستكافئــة العذــػائية االختيــار تات
 (2   ـلذكأب ػضحـم ساـوك(، 404، 2666

 

 ألبعدي الختبارأ لسدتقلألستغير أ القبم  الختبارأ ةهعالسج

 ألسـهارات بعض   ألتجريـبية 
 الكـرة ب أالسـاسية 

 الظـائرة 

 ألسـهارات بعض  طريقة األلعاب
 الكـرة ب أالسـاسية 

 الظـائرة 
 

 ألزابـظة 
   ألظـريقة ألتـقميدية 

 (1) شكل
 ريب  لمبحثـجـلتيم أـرســلتيهضح أ
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 :تجانس العيشة  0-4
 
 
 
 

 

 

 

 

  ألزابـصو التجخيبيـو والسجسػعتيغ ة بيغ العبات ــشػيـخوق غيخ معــػد فـــ( وج2لججول  أ يتبيغ مغ
 .  نذ ألعيشة، وىحا يذيخ ألى تجاػــلشسأي متريخات ـف

 : أدوات البحث 0-5
 السرادر العمسية -
 *السقابمة -
 االستبيان -
 أالختبـارات لؿياسات وأ -

  : ةــلذخريأابالت لسقأ 0-5-1
بســـػضػع لدـادة السخترـيغ لالسـتفادة مـغ أرائيـع أمـع بعـس  تسـت السقـابالت الذخرـيو

 الحالية.  دراستشـا
  .ةــة السقترحــاريـوالتسارين السه ميس ـلتعأج ـامنلبر أية ـدى صالحـستبيان لتحديد مأ  0-5-0

بحثو  تفي مجاال لدابقةأت جراساـلأو  ومسيـالعلسـرادر تحميال  لسحتػى أالباحث  أعتسج
يع،   حشػنا،  (4330(  ألبشا، 4336(  ألجسيمي، 4336 حدغ،  (4332 فخج ،  (4332 إبخـا

                                                 
*
 أ. د عثذهللا حسٍٍ اناليً   -1  

 ٍـٍ ـهً ٌـٕسف حسـأ.د ع - 2

 أ.د جاسى دمحم َاٌف انزٔيً - 3

 ( 1الجدول ) 
 يبين أألوسـاط ألحدـابية وأالنحــرافات ألسعـيـاريه وقيسة ) ت( ألـسحدـهبه لعـيشة ألبـحث ف  متـغيـرات ألشسه

وحدة      لستغيراتأ
 لقياسأ

 قيسة )ت( هالزابظ ألسجسـهعة   ألتجريـبية  هلسجسهعأ
 ع  ± - س ع  ± - س لسحدهبةأ

 1.2.3 2.234 151.523 2.232 152.233 سم لظهل أ

 221.. 2.... 11.333 662.. 11.416 سشة لعسر أ

 ..3.. 15..2 42.666 .1.55 43.333 كغم لكتمة أ

 2..4( =4-42( ٔأيبو دسجخ دشٚخ )0...) ≥ بػُذ َغجخ خط ّنجذٔنٛأ( دلًٛخ )* 
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4324)  Scates,1988 ،ال ـفي مج كسجرب  ثــالباحباإلضافة إلى خبخة (،4323(  خيػن
شخيقة  استخجامبقيج الجراسة  أالساسية اتسيار ملميسي تعالامأ نبخ لأوضع ، تع ـخةلصـائأ ألكــخة

 تخرريغلسأ سجسػعة مغب وأستأنذ الباحثليحا الرخض  ج  ع  أ   استبيانتع عخضيا في و . األلعاب
وتعجي  أو إضافة ما  السعج ميسيـلتعامأ أـنخ ـلبأ ـيةجى صالحـلبيان رأييع في ممػضػع بحثشا ،  في

 االلعاب السعجلة و يث  عجد الػحجات التعميسية والسجة الدمشية لمبخنامأـيخونو مشاسبا مغ ح
  بـمغ قالسقتخح  ميسيـنامأ التعوغيخىا(، وقج تع االتفاق عمى صالحية البخ  التساريغ السياريةو 

لتي أبجوىا كافة.مسية أالع سالحطاتألخح الخبخاء والسختريغ وتع أ

 يـف *السختريغ الدادة وأراء مسيةــلعأ رادرـلسأ محتػى  تحمي  ست خجمأ :أالختبـارات 0-5-3
  .اراتياـبـختوأالصـائخة الكـخة  فيلحـخكـية أألسـيارات و  ،العقميةو  خكيةـوالح ألبـجنية ألقـجراتبعس  جـحجيت

 .العقمية ألقـدراتالذكاء كإحدى و  والحركية ألبـدنية ألقـدرات اختباراتتحديد  0-5-3-1

، سـخ العيشـة: ات يعـج االختبـار مشاسـب لعاختبار الذكاء السرهرؾياس الحكاء باستخجام  تع
 ألســــيارات مـــغ  وعـــجدوالحخكيـــة  ألبــــجنية ألقــــجراتمـــغ  وبػيـــة تحجيـــج عـــجد( 222، 2601 ســـالمة، 
 الكـــخة جاميا مــغ قبــ  بــاحثيغ فــي الخاصــة بيســا والتــي ســب  وان تــع اســتخ أالختبـــاراتو  أالســـاسية 
 (2   كسا في السمح. ػعيوـات ومػضـجق وثبـسـذ عمسية مغ صتتستع بأ والتي، الصـائخة 

 ألتكافـؤ   0-6
 .الظـائرة  الكـرة  ف الذكاء كقدرة عقمية و  يةـوالحرك ألبـدنية ألقـدراتبعض   ـؤ فـلتكافأ 0-6-1

 .(2) فً انجذٔل ثٍُحًانًتغٍزاخ  انعٍُح انثحث فً  العثاخانتكافؤ تٍٍ  حإجزاء عًهٍتى 
 

 

 

 

 

 

                                                 
*
 .َفس انخثزاء انًذكٕرج اسًاءْى اَفاً  

 (0الجدول السرقم )
 ٔلًٛخ )د( انًذغٕثخ نؼُٛخ انجذش فٙ انًزغٛشاد انًخزبسح خانًؼٛبسٚ دؽ انذغبثٛخ ٔاالَذشافبٚجٍٛ األٔعب

وحدة      الستغيرات
 اسـالقي

 قيسة )ت( ألزابـظة  ألسجسـهعة   ألتجريـبية  ألسجسـهعة 
 ع  ± - س ع  ± - س السحدهبة

 6.642 2...2 43.523 22..3 44.316 دسجخ الذكاء

 9.2.. 15..2 42.666 .1.55 43.333 دسجخ مذراعينتحسل القهة ل

 121.. 4.252 22.523 3.361 23.666 عى القهة االنفجارية لمرجمين 

الرشاقة ضسن خظهط 
 6.499 2.3.. 3.2.5 264.. .3.13 صبَٛخ لظـائرة أ الكـرة ممعب 

 ( انجذٔنٛخ ػُذ َغجخ خطأ دلًٛخ )≤ (...4-42( ٔأيبو دسجخ دشٚخ )0= )2..4 
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 ألزابــصة و  ألتجخيــبية السجسـػعتيغ  عبـاتالشػية بـيغ ـمع يخـغخوق ـد فػ ـ( وج4مغ الججول  بيغ يت
 حث.ـالب يػعتـمجسبيغ أ ـ، وىحا يذيخ إلى تكاف السختارة في البحث خاترـيالستفي 

رة ـالكـرة الظـائب أألساسيـةألسـهارات  ث ف  عدد منـلبح  أهعتـؤ مجسـتكاف 6-0 – 0
  واختباراتها

 ة ـأالسـاسيــ ألســـيارات  عــجد مــغ اختبــاراتعيشــة البحــث فــي  العبــاتتــع إجــخاء عسميــة التكــافأ بــيغ  
 (0  جولـي الجـف غـبيسا مـ، وكالكـخة الصـائخة ب السختارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 خيـبية ـألتج ػعتيغـالعبات السجسػية بيغ ـمعشـخوق غـيخ ػد فـ( وج 0ول  ايتبيغ مغ الجج      
 . ػعتي البحثـأ مجسـافى تكوىحا يذيخ إل السيارية السختارة ، أالختبـاراتفي  ـصة ـألزابو 

 : ينالتعميسي ينامــجنالبر ظة الزمشية ـلخأ 0-7
( 24ع  ـحث وبػاقـلبـػعتي أ( وحجة تعميسية لسجس42تزسغ البخنامجيغ التعميسييغ عمى   

ــجة تعـوحــ كــ  بخنــامأ تعميســي عمــى وحــجتيغ تعميسيتــيغ أســبػعيا  لكــ   أتــتس ميسية لكــ  مجسػعــو و ــ
( 6  ميسييغـيغ التعــامجنخ ـخق تشفيــح البـــلػحــجات التعميسيــة. وقــج استرــمجسػعــة مــع اخــتالف محتــػى ا

 . ولسجسػعتي البحث ( دؾيقة63زمغ ك  وحجة تعميسية   أسابيع
 األجهزة واألدوات السدتخدمة : 0-8

 (3انجذٔل )

 السهارية  أالختبـاراتوقيسة )ت( السحدهبـة لعيشة البحث ف   ةالسعياريـ تيبين األوساط الحدابيـة واالنحرافـا
 اإلحصائية المعالم        

 

 

 الحركية ألمـهارات   

 لًٛخ )د(

انًذغٕثخ  ع  ± -  س ع  ± -  س
االرسال انًٕاجّ يٍ 

 االسفم
 1.231 1.443 2.416 1.4.3 .3.166 درجح

انتًزٌز يٍ اياو انزاس 

 انى االياو
 .1.55 1.3113 11.533 1.311 12.416 درجح

انتًزٌز يٍ االسفم انى 

 االياو
 .1.32 336.. 3.416 1.525 .166..1 درجح

 ( انجذٔنٛخ ػُذ َغجخ خطأ دلًٛخ )≤ (...ٔأيبو0 ) ( 4-42دسجخ دشٚخ= )2..4 
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 ميدان شبي ، ساعة إيقاف الكتخونية لؿياس الدمغ -2

 (23+ كخات شائخة عجد   الصـائخة + تبكة كخة  الصـائخة ممعب كخة  -4

 + شباتيخ.صافخة +   ـخيت الصـت +اس ـخيت قيـت -0

 التجارب االستظالعية  0-9
بإجخاء عجة تجارب استصالعية حتى يـتسكغ مـغ تحجيـج بعـس الجػانـب التـي عـغ  الباحثقام 

  ح بخامجو التعميسية.ـمغ تشفي الباحثشخيقيا يدتفيج 
 االولى ظالعيةـاالست ربةـلتجا 0-9-1

والحخكية  ألبـجنية ألقـجراتو  أالسـاسية  ألسـيارات صالعية الخاصة بـستخبة االـتع اجخاء التج
 . 4320/ 4/ 2  بتاريخ العقمية ألقـجراتكأحجى  والحكاء

 الثانية االستظالعية ربةلتجا 0 -0-9
بصخيقــة  ميسيـخنامأ التعــخاصـة بالبــتعخيؽيــة  تـع اجـخاء التجخبــة االسـتصالعية لػحــجة تعميسيـة       
/  4/  4حث الخئيدـــة يــػم الدـــبت ـشة البـــ( العبــات مـــغ خــارج عيـــ6ى عيشــة قػاميـــا  عمـــ االلعــاب
 ات كان اليجف مغ التجخبة ىػ: ، 4320
والسعػقـــات  الرـــعػباتالتعـــخف عمـــى ، و التأكـــج مـــغ صـــالحية البخنـــامأ التعميســـي السقتـــخح -

يغ التســــار و  االلعــــاب السعجلــــة التعــــخف عمــــى الػقــــت الــــحي تدــــترخقوو  ألتشفيــــحالستػقعــــة فــــي 
 .ية السقتخحةالسيار 

 معخفة مجى صالحية االدوات السدتخجمة  -
 عدية ـالب ـاراتـأالختبرئيدة و ـربة الـوالتج ألقبميـة أالختبـاراتإجراء   0-12
 : ألقبميـة أالختبـارات  0-12-1

ـــــخاء ـتـــــع اجـــــ        24 ويـــــػم الخســـــيذ 23/4/4320 يـــــػم الثالثـــــاء السػافـــــ  ةألقبميــــــ اراتـأالختبـ
 ألقــجراتفزال  عغ الـحكاء وعـجد مـغ  السذسػلة بالجراسة،ألسـيارات  عمى ي اتتس والح 4/4320/
وقـج  .*جـلسداعـعــس  أألي  خ ـوبحزـػر فـ خة ـلصـائـأـخة ــلكأ ميـارات معـتعـ فـي خةـالسأث خكيةـحوال ـجنيةـألب
 ػم الدـبت يـفي  تعخيؽية تعميسية بإعصاء السجسػعتان وحجة القبميار ـقب  إجخاء االختب احثـلبأام ـق
ع وضـــــة مـــــغ حيـــــث ـلجراســـــج أيـقــــــاسية أالســــــيارات ـألســـــلرـــــخض تعخيـــــف الالعبـــــات ب 4/4/4320

                                                 
*
 ً تانكـزج  انطـائزج  نهسٍذاخو.و سعذ تُٓاٌ جزجٍس               يذرب انًُتخة انٕطًُ انعزاق -1انكادر انًساعذ:   

 انسٍذ قٍس سانى ٌٕسف                يذرب َادي قزِ قٕش انزٌاضً تانكـزج  انطـائزج  نهزجال  -                       2 
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 الكــخة وضخبيا واإلحداس بيا في اإلرسال وكيؽيـة تسخيـخ  الكـخة كيؽية مدظ ، و اد والػقػفاالستعج
غ خـالل . وقـج تـع التعـخف عمـى كـ  تلـظ مـالكــخةسـتؿبال أعشـج ى اإلمام وحخكة اليـجيغ والـحراعيغ إل

والتســاريغ    االلعــاب السعجلــةوشخيقــة تصبيــلمسيــارة  تػضــيحيةعــخض أفــالم تعميسيــة وصــػر تــخح و 
وعجد السحاوالت لالختبار وكحلظ الذخو  الخاصة  ألسياريو أالختبـاراتفزال  عغ  لمعيشة ةالسياري
خيبية ـمحـاوالت تجـ( 0 إعصـاء اج  تكػيغ صػرة واضـحة لالختبـار أمـام عيشـة البحـث. وتـع غبو م

 .بفزال  عغ عخضيا السباتخ مغ قب  السجر  .فكخة عغ السيارة الكي يكػن لجيي ةلك  العب
 :يدة لمبحث ـربة الرئـلتجأفيذ ـتش  0-12-0

حث وتالفــــي ـلبــــأمــــغ مجتســــع  ةشيـالتجــــارب االســــتصالعية عمــــى عــــاالختبــــار القبمــــي و اء خـ بعــــج إجــــ 
ميسي ـخنامأ التعــلبـأبتشفيـح  خبة الخئيدـةـلتجـأخاء إجـاحث، تـع ـلبألتي واجيت أػبات ــلرعأػقات و ــلسعأ
ـــة االلعـــاب ب ـــي امتـــجت مـــغأو صخيق ـــة    22/4/4320 لت وعمـــى مجســـػعتي   4320/ 42/0ولراي

ـعة إلـى أربـػعتيغ ـلسجســ  أػزيع عســالػاحـج، إت تـع تـوبػاقع وحجتيغ تعميسيتيغ في األسـبػع  .البحث
ي مكـان واحـج وىـػ ممعـب نـادي قـخه قـػش ـية جسيعيا فـميسـلتعـػحجات أل. وشبقت أػعـسبألأيام في أ

لقـج حـخص الباحـث بالتعـاون مـع مـجرب الشـادي و  خبة وحتـى نيايتيـا.ـلتجـفيح أالخياضي مغ بجاية تش
لخياضـي عمـى تشطـيع الجـجول األسـبػعي لتعمـيع الػحـجات أو إدارة نـادي قـخه قـػش  الصــائخة  الكـخة ب
لزــسان انتطــام التــجريبات وعــجم تقاشعيــا مــع بــاقي األلعــاب  لتعميسيــة والتشدــي  مــع إدارة السمعــبأ

 األخخى في الشادي.
 البعدية: أالختبـارات  0-12-3

 عــجد مــغ لــتعمع ( اســابيع6( وحــجة تعميسيــة والتــي اســترخقت  42تشفيــح   وبعــج االنتيــاء مــغ
البعجيـــــة  ـاراتختـبـــــأالخاء تـــــع إجـــــ ألخئيدـــــةخبة ـلتجـــــأي فــــــ خة ـلصـائـــــأ ـخة ـالكـــــب ـاسية أالســــــ ارات ـيـــــألس

 لخســـيذيـــػمي أ خة ـلصـائـــأ ـخة ــــلكأب اريةـلسيـــأ أالختبــــارات فـــي ابــــصة ـألزو  خيــــبية ـألتجيغ ـلمسجسػعتـــ
ـــاراتـأالختوبــشفذ األســمػب الــحي تــع بــو إجــخاء  ،41/0/4320والدــبت  40/0/4320السػافــ    ب

  .ميـةـألقب
 الهسائل اإلحرائية   0-11

 .( لسعالجة البيانات SPSS  حرائيالبخنامأ اإل الباحثاستخجم 
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 اقذتهاـائج ومشـلشتأعرض  -3
 ائجــلشتأرض ـع 3-1
  ـبية ألتجـريهعة ـدي لمسجسـلبعـم  وألقبـارين أالختبـين أارنة بـلسقعرض نتائج أ 3-1-1

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 خيـــبية ــألتجة ػعـجي لمسجســـلبعــأمي و ـلقبــأبــار الختأخوق بــيغ ـلفــأيــع ان جس ( 2لجــجول  مــغ أ ثبــت   
 .جيـلبعأىي فخوق معشػية ولرالح االختبار لصـائخة أـخة ـلكأبارية ـلسيأ ـاراتـأالختبفي جسيع 

 ابـظة ـألزهعة ـدي لمسجسـلبعـم  وألقبـارين أالختبـين أارنة بــلسقـائج أرض نتـع 3-1-0
 
 
 
 
 
 
 

 

 (4الجدول )
دي ـلبعـم  وألقبـارين أالختبـن أهبة بيـلسحدأ سة )ت(ـارية وقيـلسعيـرافات أالنحـية وألحدابـاط أالوسيبين أ

 ـبية  ـريهعة ألتجـلمسجس
 

 أنًـٓبساد   د
ٔدذح 

 بطـنمٛأ

ـًخ )د( لٛ االخزجبس انجؼذ٘ االخزجبس انمجهٙ

 ٕثخ *ـنًذغأ
 ع + - ط ع + - ط

1- 
االرسال انًٕاجّ يٍ 

 االسفم
 32...1 32.26 23.666 1.4.3 .3.166 درجح

2- 
انتًزٌز  يٍ اياو انزاس 

 انى االياو
 23.662 2.3.3 32.166 1.311 12.416 درجح

3- 
انتًزٌز يٍ االسفم انى 

 االياو
 53...5 2.334 .36.66 1.525 166..1 درجح

 (1.82دولية = )ـلجأيسة )ت( ـ( ق1-10رية )ـة حـام درجـ( وأم2.25) ≥أ ـة خظـد ندبـهي عشـمعش
 

 (5الجدول )
 ـابـظة ألز هعةـدي لمسجسـلبعـم  وألقبـارين أالختبار)ت( لـختبـائج أن نتـيبي

 

 أنًـٓبساد   د
ـذح ٔد

 ظـنمٛبأ

ـًٛخ )د( ل االخزجبس انجؼذ٘ االخزجبس انمجهٙ

 ٕثخ *ـنًذغأ
 ع + - ط ع + - ط

6- 
سعبل انًٕاجّ يٍ اال

 االعفم
 11.2.1 2.552 13.166 1.443 2.416 دسجخ

4- 
انزًشٚش  يٍ ايبو 

 انشاط انٗ االيبو
 13.222 3.232 .166..3 1.311 11.523 دسجخ

3 - 
انزًشٚش يٍ االعفم 

 انٗ االيبو
 25.663 3.4.3 .....3 336.. .3.416 دسجخ

 (1.82دولية = )ـلجأيسة )ت( ـ( ق1-10ة )ـحرية ـام درجـ( وأم2.25) ≥أ ـد ندبة خظـهي عشـمعش* 
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 ابــصة ـألزػعة ـجي لمسجســلبعـأمي و ـقبـلأ ارـالختبـأخوق بيغ ـلفأان جسيع ( 1جول  ـلجثبت مغ أ      

 .جيـلبعأار ـالختبأالح ـشػية ولرىي فخوق معالصـائخة  الكـخة بارية ـلسيأ أالختبـاراتفي جسيع 
   :ابـظةـألزو ريـبية ـألتجهعتين ـلسجسـين أب ديـلبعأار ـالختبـارنة ف  ألسقـائج أعرض نت 3-1-3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ائجـلشتـاقذة أمش 0 - 3
 .هعت  ألـبحثـلسجسدي ـلبعأم  و ـلقبـارين أالختبـن أارنة بيـائج السقـة نتـمشاقذ 3-0-1

ـــة (1و  (2  يغالســـخقس يغلجـــجوليتبـــيغ مـــغ أ األوســـا  الحدـــابية بـــيغ  وجـــػد فـــخوق معشػي
ـــــغ أالختباريــــلــــجرجات أ ــــلمسججي ـلبعـــــمي وألقب  ألســـــيارات  تعمــــعي ـفــــ ابـــــصة ـألزو خيـــــبية ـألتج يغـسػعت
ام والتسخيـخ مـغ االسـف  ـالمــخاس ألى ألـام أمـخيخ مغ ألتسـ  وأالسف االرسال السػاجو مغ أة أالسـاسي

ســـبب تلـــظ إلـــى فاعميـــة  الباحـــثويعـــدو  .جيـلبعــــار أالختبـــرــــالح أولالصــــائخة  ألكــــخةب الـــى االمـــام(
ٍ قثاام انًعاذ يا طزٌقاح االنعاابانتعهًٍاً ت ثزَااي ان  وىـػ فـي البحـث السدـتخجم لتعميسـيأ امأنـلبخ أ

 العـاب ومـا احتػتـو الػحـجات التعميسيـة مـغ( انًستخذو يٍ قثم انًاذرب انتعهًًٍ ثزَاي انٔ انثاحث
يخاعــى ؼيــو  بأســمػبوالتــي نطســت  سيــارات قيــج الجراســةلتســاريغ مياريــة متشػعــة تسييجيــة و  معجلــة

 اريةـلسيـأ يشاتخ ـلتسـأو  السعجلـة االلعـاب ارـالل اختيــػانب العمسيـة والعسميـة، وتلـظ مـغ خــلجأمختمف 
ميسية ـجة تعـ  وحـفي ك اتـلالعبـار أبسا يتشاسب مع أعس حىا وتػزيعيا برػرة متػازنةـلسشاسبة وتشفيأ

يج فـــي التـــجريب والتكـــخار السدــتسخ ضـــخوري فـــي عسميـــة ـحل الجـــأن السسارســـة وبـــ إت "، بذــك  جيـــج
السيارة والديصخة عمى حخكاتو اع  الفخد مع ـة تفـي عسميـخوري فـج وضـوالتجريب عام  مداع ألتعمع

 (6الجدول )
  ابـظة ـوألز ريـبية ــهعة  ألتجـن ألسجسـبي ديـلبعأار ـالختبف  أت(  )ارـختبـائج أن نتـيبي

 

 أنًـٓبساد   د
ذح ـٔد

 بطـانمٛ

نًجًـٕػخ  أ

 شٚـجٛخ ـأنزج
ـًٛخ )د( ل بثـطخ ـنًجًـٕػخ  أنؼأ

 ٕثخ *ـنًذغأ
 ع + - ط ع + - ط

6- 
االسعبل انًٕاجّ يٍ 

 االعفم
 4.564 2.552 13.166 2.263 23.666 دسجخ

4- 
انزًشٚش  يٍ ايبو 

 انشاط انٗ االيبو
 6.235 3.232 .166..3 2.2.3 32.166 دسجخ

3- 
انزًشٚش يٍ االعفم 

 انٗ االيبو
 5.222 3.473 .....3 2.334 36.666 دسجخ

 (0.27دولية = )ـلجأيسة )ت( ـ( ق0-04رية )ـة حـم درجـا( وأم2.25) ≥أ ـة خظـد ندبـهي عشـمعش*
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ـــوتحــ ـــقي  التش ـــػنة لمسيـــخكات السكـــغ الحـــاس  بي ـــارة ف ـــي أداء متت  تــمر  " اسبـمشــغ ـيع وزمـــابع سم
ع والتســــاريغ مــــأثخة فــــي تعمــــ السعجلــــة عــــابلت ىــــحه االات كانــــ. (203 - 246، 4333وصــــبحي، 
جي ومقــجار الديــادة ـار البعـــالختبــأ فــي الشتــائأ التــي حققتيــا العيشــة قيــج الجراســة مــغ خــاللألســـيارات 

السيـاري سـػاء   لـألداءفزال  عغ اعتساد كال السجسـػعتيغ عمـى مبـجأ التكـخار  .ميـلقبأار ـالختبـغ أع
التكــخار  يعــجيجية او مــغ خــالل التســاريغ السياريــة ات ـلتسيــأو  السعجلــة ارسة االلعــابـخي  مســـعــغ شــ
ــــأالس ـاراتألسـيــــتعمــــع اب و اكتدــــ فــــيوتات اثــــخ ايجــــابي ميســــة فعالــــة و عسميــــة   ػيخىا،ـوتصــــ ـاسية ـ

يــظ وتخكيــد يخ التكشػ ـسة فــي تصـــلسيـــخق أويأكــج عثسان( " إن شخيقــة اإلعــادة والتكــخار تعــج مــغ الصــ
 (.62، 2663 عثسان،  " خكيـألحلسدار أ

لسعــدز  التســخيغ( يدــاعج الالعــب عمــى لتكــخار أ" أن أ(2604 ،خون ـوآخــخ ـويأكــج  خاشــ 
ـحه ويحق  التشاس  بيغ ى تعمسيالسصمػب مجسػعيا ألسيارة أ   فيـالفخعية التي تسث اتـإتقان الحخك

 .(21،  2604 وآخــخون ات مســا يجعــ  أداءىــا فــي تتــابع صــحيح وزمــغ مشاســب "  خــاشخ ـلحخكــأ
يسكــغ تحؿيقيــا بسجـــخد  ميــارة مـــا ال او تصــػيخ عسميـــة تعمــع أن  ( " 4333 ومحســػدويــحكخ  تــمر 

عمــى حخكاتــو فــخد بــ  يجــب مسارســتيا وتكخارىــا مــخة تمــػ الســخة لكــي يدــيصخ الالــجافع لتعمسيــا فقــت ، 
 (.246، 4333  تمر، ومحسػد، ويأدييا بذك  صحيح "
. ويـــأدي لعـــب تقـــجم فخصـــا  لمتحـــجي النجـــاز اليـــجف األلعـــاب" ( ان 4332 ويـــخى  فـــخج،

والعسـ  السبشــي  األلعـاب إلـى تقػيـة قـجرة السبتــجئات عمـى تحميـ  السػاقـف ويخفـع مــغ ؾيسـة التخصـيت
وتجـخي التريـخات لجعـ   أإلسـتخاتيجية،تصـػيخ  عمى ىحا التحمي  ، وىي تػفخ التفكيخ الخـالق إثشـاء

الستشػعة او لمسجسػعات الرريخة والسجسػعات الكبيخة أيزـا.  ألقـجراتالمعبة أفز  لالعبات توي 
تحجيات التـي تـػاجييع عشـج تتيح األلعاب الفخص لمسذاركة في األفكار وارراء والعس  معا لح  الو 

الؿيــام بــادوار الؿيــادة والتبعيــة.  معبــة. وىــي تــػفخ أيزــا فخصــا لالعبــات السبتــجئاتانجــاز أىــجاف ال
 (10، 4332.  فخج، "فزال عغ تلظ تتيح فخصا لمعب داخ  إشار مغ القػاعج والحجود

الفعميـــة ال يسكـــغ تأديـــة السيـــارة إال عـــغ شخيـــ  السسارســـة " ( انـــو 2606ويأكـــج  محجـــػب، 
 لـألداء. والسسارســة ال تــأتي عــغ شخيـ  أداء قميــ  وإنســا متكــخر مقـخون بــالتعميع، فالسسارســة معشاىــا

خكي وخاصــة تشطــيع عســ  العزــالت وعــغ شخيــ  الخصــأ والرــػاب ـلحــالــتعمع وألتـــجريب وألتشطــيع أ
ع حخكـي أكثـخ خ وتشاسـ  وتـألف وتشطـيوقػة السثيخ..الخ، فالتكخار والتعديد يعصي لمسيارة إتقان أكثـ

  (66، 2606.  محجػب، "دقة
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التي تطيخ فييا أىسية تػافخ دقة حخكة الجدع  ألسـيارات اإلرسال بػجو عام مغ " كسا إن
 حدام .السقحوف مع وجػد مدتػى محجد مغ الدخعة في حخكة الجدع وتعديد فخصة نجاح األداء"

مغ الشاحية  لالعباتاصة لمتسخيخ أىسية خ" ( إن 4332ويخى  حدغ، (.044، 2660الجيغ ،
التكتيكية، إت إن القجرة عمى التسخيخ في أتكالو السختمفة تحجد الجدء التالي أال وىػ أليجػم والجقة 

دقة التػقيت مع أالتجاه إال أن ىحا ال  خة ـلصـائأـخة ـلكأ ةـجى العبـعام  ميع لحلظ يجب أن يكػن ل
 الكـخة ة أال يكػن تلظ عمى حداب ألجقة فالعبيسشع أن تقتخن دقة التسخيخ بدخعة ألحخكة ولكغ 

ـكيف سخعة ية كسا يجب أن تتـلدخعة ألحخكصػر الجقة الحخكية مػازيا مع أيجب أن ت الصـائخة 
(64، 4332.  حدغ، " لتسخيخ مع سخعة السػقف في المعبأ

عــة لتــي اىتســت بالترحيــة الخاجأتػصــمت إليــو العجيــج مــغ الجراســات  اـمــع مــ احثـلبــأ  ـويتفــ
 أن " ( مــغ2666، الحخكيـة ومشيــا دراسـة  تــمر ألســـيارات الـحي يبشــى عميـو تعمــع  األســاسكػنيـا 

 يةـأىســتــدداد  إتالســتعمع يــأدي إلــى حــجوث تــأثيخ فعــال وايجــابي لجيــو،  إلــىتقــجيع الترحيــة الخاجعــة 
ــأحية ـلترــأ ــع  السبتــج خاجعة بالشدــبة لمســتعمع ـل ــأفيــي تدــاعجه عمــى ســخعة تعم تــي لخكية واـلحــأسيارة ـل

  تـمر،  ." مػبـةائأ السصـلشتـألحرـػل عمـى أخار فـي الـتعمع مـغ اجـ  ـالستسـألخغبـة و ا ىـإلـتجفعـو 
2666 ،42)   

 ـابـظة:ألزو ريـبية ـألتجهعة ـدية لمسجسـلبعأ أالختبـاراتائج ـمشاقذة نت 3-0-0
في جسيع  بـصة اـألز ـػعة ـألسجسعمى  خيـبية ــػعة ألتجـألسجسػق ــ( تف6  لججوللقج اثبت أ

ـفػق الى ان شخيقة لتـاحث سبب ىحا ألبـدو أويع ألجراسةيا في التي تع تشاول ـاسية ـأالس ألسـيارات 
اضية وتصػيخىا باساليب التجريب ـلخيأ ارات ـألسـيميع ـتع في والسبتكخة لصخق الحجيثةااللعاب مغ أ

السختكدة عمى  يعتسج عمى االسذ العمسيةات ان التجريب الحجيث  ،الصـائخة  الكـخة الحجيثة في تعمع 
. وىي تتسيد بأنيا ػرـػى رياضي متصـلى مدتـػل ألػصمتشػعة بيجف أ وأتكالشخق ووسائ  

شخيقة استكذاؼية يتع فييا تصبي  العاب معجلة تتسيد بالبداشة وتتجرج في الرعػبة بسا يداعج 
 الالعبات عمى تعمع المعبة بذك  اسخع وأفز  وأمتع.

مى العاب يتع تشطيسيا وتختيبيا بذك  ـػي عـكػنيا تحت السعجلةااللعاب ن ـظ فـأغ تلـزال  عـف    
 ةالالعب اذعخ بيلتعب والسم  والزجخ التي قج تـجرب تشدى الالعبات ألسـ  أغ قبـدقي  معمسي و 

 ن انتقالميسية ات أـلتعـجات ألػحلخوتيشية ألتي يزعيا السجرب في أخيشات السكثفة واـسـلتمغ خالل أ
زاد  ألػاحجةلتعميسية اب( في ألػحجة أعلاال فييخ ـلتريـشػع وأتلأ   عاببيغ تمظ االل وتحػل الالعبات
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، غبايغ ، ويحكخشيع عام  السم  والختابةبحساس وابعج ع ء ىحه االلعابمغ دافعيتيع نحػ أدا
 (26،  4332بايغ،أفز  مغ التكخار بجون الجوافع "  غ إن التكخار السرحػب بالجوافع" (4332

ـــان أمسا كـــو كـــنــأ(" 4330، ػي ـلعيدـــف   أويزيــ ـــل مع لســتعـة أػيا  كــان رغبـــخد قـــلفـــجى اجافع ل
الن إحـجى الخرـائز  (. 01، 4330  العيدـػي، لسـأدي إلـى الـتعمع قػيـا  أيزـا  "   ألشذانحػ أ

األداء، الن ىشـاك العجيـج تػافخ الجقـة فـي  "ىػ لسيارات االرسال والتسخيخ اليامة لألداء الفشي الجيج
تجـــاه والسدـــافة والتػقيـــت ومقـــجار ألقـــػة مـــغ الستريـــخات التـــي تـــأثخ فييـــا ومـــغ أىسيـــا اإلحدـــاس باال

 (22، 2662 حدام الجيغ، ."عميوحكع في العس  العزمي والديصخة ـلتـجرة عمى ألقـػبة وألسصمأ
أكثــخ مــغ الســخان يكػنــػن ميتســيغ بمعــب األلعــاب  السبتــجئاتويــخى الباحــث إن الالعبــات 

التسييجيـــة مشطســـة لمسذـــاركة القرـــػى وعشـــج  السعجلـــة وإتا كانـــت أنذـــصة األلعـــاب ألســــيارات عمـــى 
والسعـــارف  اسية ـأالســــ ألســــيارات مدـــتػى صـــعػبة مشاســـب فإنيـــا قـــج تمعـــب دورا ىامـــا فـــي تصـــػيخ 

ــجييع الــػعي الصـــائخة  الكـــخة السيســة لخياضــة  فــي انجــاز  كــحلظ تدــاعج الالعبــات فــي أن يرــبح ل
 األىجاف التي تدعى مغ اجميا.

في حالة مغ االستعجاد لمتشافذ لػجػد  نالحظ ان الالعبات عابلاالات ان في شخيقة 
لتشافذ بيغ أي حجوث حالة مغ ا محجدهشالظ مباراة عمى تك  العاب إت يكػن ى السشافذ

ارية وعقمية  مغ ـية وميجنـجرات بـستمظ مغ قة إلى تػضيف ك  ما تدعى خالليا الالعبالالعبات ت
غ قجرات مغ ـوتسيدىا ع اريةـوالسي ألبـجنية ألقـجراتليحه  ااج  الشجاح. ومغ ثع تأكيج امتالكي

وقابمياتيع والعس  عمى استثسارىا لرالح السيارة  ما عس  عمى إبخاز قجرات الالعبات وىحا اشافديت
غبة الصبيعية لجى الالعبيغ في إن الخ (" 2660، عميا برػرة صحيحة إت يذيخ السخاد إتقاني

 2660" عمي ،اتيع يديج مغ التحسذ إلى األلعاب التشافذ والتحسذ وإضيار انفعاالتيع ورغب
نحػ العس  لتحقي  الشجاح بذك  حيػي  ساعج عمى استثسار شاقات الالعبات ماىحا  .(22،

ة نفدية تجفع ـافذ عسميكػن التش  أالسـاسية  ألسـيارات يجابية في تصػيخ مأثخ واسيع بصخيقة ا
                              .ى تحقي  نتيجة معيشة تحق  إتباعا نفديا  ـالفخد إل

مجربي  ميسية الى تذجيعـلتعـمية ألعسمع بعس الجراسات والقائسيغ عمى أ ويتف  الباحث
لصخيقة ـجام ىحه أاستخ غ شخي ـع الصـائخة  الكـخة ميارات عمى تعميع خة ـلصـائأـخة ـلكأب الفئات العسخية

ي تعميسيع وبسجخد ـجية فـلتقمياإلمكان عغ استخجام ألصخيقة أ  شخيقة األلعاب( مع االنرخاف بقجر
، ليذ الصـائخة  الكـخة معخفتظ الكاممة عغ  شخيقة األلعاب( فدػف تبيخ بدخعة تفػقيا في تعميع 



 و د ػذَبٌ ْبد٘ يٕعٗ 

 

667 

أيزا في استستاعظ مع الالعبات  ىحه الخياضة بذك  أفز  ولكغ السبتجئات فقت تعميع الالعبات
 ميسية.ـلتعـمية ألعسجػد مذكالت انزبا  اق  في إثشاء أفي تعميسيا ليع، ات إنيا تتصمب و 

 الل تعمع السبتجئاتـشطيع لمتسخيغ خميسية إجخاء تـلتعـمية ألعسيشبري عمى القائسيغ بأ" وعميو 
 ألج  تديي  عسمية التعمع وتشطيع متشاس  ت ميارة واحجة أو ميارتيغـػاء  كانـخكية سـلحـارات ألمسي
 (Schmidt, 1991, 199). "ارة وتجشب األخصاءـلسيـية أداء أزال  عغ تصػر آلــمتساريغ، فل

ــــاتلتا ويزــــيف الباحــــث إن اســــتخجام     ــــع الالعب ــــخت فــــخص  كــــخارات الستدــــاوية ولجسي قــــج وف
كخارات في إبخاز ىـحه الشتـائأ فـي إن تأثيخ الت ألخبخةفي الحرػل عمى  لالعباتمتداوية ومتكافئة 

ىحه الجراسة قج عدز واتفـ  مـع مـا تىـب إليـو البـاحثيغ وتأكيـجىع عمـى دور السسارسـة والتكـخار فـي 
( نقــــال  عــــغ 2600 ألســــشعع، وعبــــج فقــــج أتــــار  خيــــخ ه ألتــــجريبحرــــػل الــــتعمع واالكتدــــاب فــــي 

ـابة الشاجحـة ىـي الستجـي تقـػل إن أالتعمع وفـ  نطخيتـو التـالتكخار يقػدنا إلى "  واشدػن( إلى أن 
 (204-246، 2600 ،ألسشعع، عبج .  خيخ ه" جابة األكثخ تكخاراـالستأ

 ات :ـهصيـلتات وأــاجألستشتأ -3
 ات :ـاجـالستشتأ 3-1
 ارات ـألسـيـ بعـس تعمـعفـي  ابي وفعـالـيجيخ أتأثالبخنامأ التعميسي السقتخح بصخيقة االلعاب تو  -2

 .    ألتجخيـبية  ألسجسـػعة ات ـلجى العب لصـائخة أ ة لكـخ أب ـاسية ـأالس
 اسية ـأالســ ارات ـألسـيـي تعمـع بعـس ـػرا فـجرب  التقميجي( تصـلسحق  البخنامأ الستبع مغ قب  أ -4

   ابـصة ـألز ـػعة ـألسجسجى العبات ـل خة ـلصـائأ ـخة ـلكأب

ات عمــــــى العبــــــ يقة االلعــــــاب(ي اســــــتخجمت شخ ـلتــــــأ خيـــــــبية ـألتج ـػعة ألسجـــــــتفــــــػق العبــــــات  -0
 .الجراسة ألـتي تشـاولتياألسـيارات في تعمع جسيع  ابـصة ـألز ـػعة ـألسجس

 ات :ـهصيـلتأ  3-0
تــجريب جريبية فــي ـلتـــميسية وألتعـــػحجات ألــأفــي  لبخنــامأ التعميســي بصخيقــة االلعــاباستخـــجام أ  -2
ي ســخعة ـوفعــال فــ إيجـــابي خـسا لــو مــغ تأثيـــلــ خة ـلصـائــأ لكـــخة أب( لعسخيــةـئات ألفـــة  ألخياضيــأ فــخق ال
 .الصـائخة  ـخة ـلكأب ـاسية ـأالس ألسـيارات  وإكدابمية تعمع ـعس

 وألعــاباجــخاء دراســات وبحــػث اخــخى بصخيقــة االلعــاب عمــى فئــات عسخيــة مختمفــة وميــارات  -4
 اخخى. رياضية
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 الجشبية العربية وأ السرادر

يع ، مــخوان عبــج السجيــ -2 ، مأسدــة 2،  السهســهعة العمسيــة لكــرة الظــائرة(: 4332ج  إبــخـا
 الػراق لمشذخ والتػزيع، عسان، األردن.

، وزارة التعمــيع العــالي، الكــرة الظــائرة فــن األداء السهــاري (: 4330ألبشــا ، ليــث ؤ داؤد   -4
 جامعة السػص .

، دار 2،  الكـرة الظـائرة مبادئهـا وتظبيقاتهـا السيدانيـة(: 4336ألجسيمي ، سعج حسـاد   -0
 دجمة، عسان، األردن.

األسس العمسية لمكرة الظائرة وطرق (: 2664حدانيغ، ؤ صبحي وعبج السشعع حسجي   -2
 ، مخكد الكتاب لمشذخ، القاىخة.2،  القياس والتقهيم

 السيكانيكية الحيهية األسس الشغرية والتظبيقيـة،(: 2660حدام الجيغ، شمحة حدـيغ    -1
 ة، مرخ.دار الفكخ العخبي، القاىخ 

، األســس الحركيــة والهعيليــة لمتــدريب الرياضــ (: 2662حدــام الــجيغ، شمحــة حدــيغ    -6
 دار الفكخ العخبي، القاىخة، مرخ.

، الكـــرة الظـــائرة تقشيـــات حديثــة فـــ  التعمـــيم والتـــدريس(: 4332حدــغ ، زكــي ؤ ؤ   -4
 السكتبة السرخية لمصباعة والشذخ والتػزيع، اإلسكشجرية.

ممتقـى  2، جاسـس ومفـاميم وأراء–مدرب الكرة الظـائرة (: 4336ؤ  حدغ ، زكـي ؤ  -0
 الفكخ، اإلسكشجرية.

أثــر اســتخدام بــرامج تعميسيــة بأنغســة الدــيظرة (: 4324حشػنــا، عــجنان ىــادي مػســى  -6
،  الحركيــة فـــ  دقــة وســـرعة وفــن اداء بعـــض السهــارات االساســـية بــالكرة الظـــائرة

 بية الخياضية، جامعة السػص .اشخوحة دكتػراه غيخ مشذػرة، كمية التخ 
دراســــات فــــ  الــــتعمم الحركــــ  فــــ  التربيــــة  ( :  2604خــــاشخ، احســــج ؤ وآخــــخون    -23

 ، دار السعارف ، بيخوت، لبشان.الرياضية
ســـايكهلهجية الـــتعمم بـــين الشغريـــة (: 2600خيـــخ ه، ســـيج ؤ، وعبـــج الســـشعع، مســـجوح   -22

 ، بيخوت.، دار الشيزة العخبية لمصباعة والشذخوالتظبيق
، مكتب الرخخة لمصباعـة، التعمم الحرك  بين السبدأ والتظبيق( : 4323خيػن ، يعخب   -24

 برجاد، العخاق.
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أثــر اسـتخدام التغذيــة الراجعـة فــ  تعمـم بعــض السهــارات (: 2666تـمر، نجـاح ميـجي   -20
، بحث مشذػر في مجمة الخافجيغ لمعمـػم الخياضـية، السجمـج الثـاني، السغمقة والسفتهحة

 الخابع، جامعة السػص . العجد
، دار 4،  الـــتعمم الحركـــ (: 4333تـــمر، نجـــاح ميـــجي ومحســـػد أكـــخم ؤ صـــبحي   -22

 الكتب لمصباعة والشذخ، جامعة السػص .
، دار القمـع لمشذـخ  الـتعمم الحركـ  والتــدريب الرياضـ (: 2663عثسان، ؤ عبـج الرشـي   -21

 والتػزيع ، الكػيت.
(: البحث العمس  ف  التربية الرياضـية 2666كام    ، ؤ حدغ، وراتب، أسامة عالوي  -26

 ، دار الفكخ العخبي، القاىخة.4  وعمم الشفس الرياض ،
اثر استخدام أسمهب السشافدات الجساعية فـ  تعمـم  (: "2660عمي، زىيخ يحيى ؤ    -24

"رســـالة  عـــدد مـــن السهـــارات الهجهميـــة وفـــ  تشسيـــة القـــدرات الحركيـــة بكـــرة الدـــمة
 شذػرة ،كمية التخبية الخياضية ،جامعة السػص ،العخاق. ماجدتيخ غيخ م

، دارأســــامة 2،   ســــيكهلهجية الــــتعمم والتعمــــيم(: 4330العيدـــػي ، عبــــج الـــخحسغ ؤ   -20
  لمشذخ، عسان ، األردن

دار السدـــيخة   الـــتعمم الـــذات  بالحقائـــب التعميسيـــة(  :  4332غبـــايغ ، عســـخ محســـػد    -26
    ، األردن .لمشذخ والتػزيع والصباعة ، عسان 

،   دار الفكــخ 2،  (: أســس تــدريب الكــرة الظــائرة لمشاشــ ين4332فــخج، الــيغ وديــع    -43
 العخبي لمصباعة والشذخ والتػزيع، عسان، األردن.

 .دار الكتب لمصباعة والشذخ، جامعة السػص  ،عمم الحركة(: 2606محجػب، وجيو    -42
22- Johnson, B.L.& Nelson, j.k.(1979) ,Practice L Measurments for           

Evaluation in Physical Education . Minneapolis Publishing Co. 

23- Scates, E, Alen (1988). Winning Volley Ball Drills, Second Edition 

     2460 Ker per  Boulevard, Dubuque, USA.   

24- Schmidt, Richard. A (1991): Motor Control and Learning, human 

kinetics publisher, USA.                                                 

 
 (6يهذك سلى )

 

 اخزجبس انزكبء انًظٕس:   - 

ات يعج االختبار مشاسب لعسخ العيشة لخمػه مغ التعقيجات الفشية ولتػفخ مفتاح الترحيح 
( صػر يصمب مغ الالعبات 1  ( فقخات وك  فقخة تتكػن مغ6الخاص بو، ويتكػن االختبار مغ  
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التأتيخ عمى الرػرة السختمفة في السعشى مغ بيغ الرػر السػجػدة في الفقخة وتعصى درجة واحجة 
، 2601( درجة.  سالمة، 63مغ ك  اجابة صحيحة وبيحا تبمغ الجرجة الشيائية لالختبار  

222) 
 اختبارات القـدرات البـدنية والحـركية: -

  (Johnson, 1979, 246-247 ) لمحراعيغ .ومشصقة محيت الكتفيغاختبـار تحس  القػة  -

  اختبـار القػة االنفجارية لمخجميغ.       -

 اختبـار الختاقة . -

 (226-20، 2664السشعـع،  عبـجو حدانـيغ، اختبـار الدخعة االنتقالية.               -
 االختبارات ألسهـارية: -

ــــار ميــــارة أإلرســـال السػاجـــو مـــغ األســـ - -260، 2664 عبـــج الســـشعع،و ف   حدـــانيغ، اختب
261) 

 اختبـار ميـارة ألتسـخيخ مغ امام الخاس الى االمام -

 (411-426، 4332اختبـار ميـارة ألتسـخيخ مغ األسفـ  الى أالمـام.  فخج،  -
 

 ارة اإلرسالـار مهـاختب
  :ارـن االختبـرض مـالغ -
 في مػقف مذابو لمسباراة . خةـخة الصائـلكأة ـجى العبـال لـارة اإلرسـؾياس مي 
  :ألدواتأ -
 (4   ـلذكأػضح بـلسمعب معج كسا مأخة قانػنية، ـالكخة شائ ي،خة قانػنـخة شائـممعب ك 
 

 

 

 

 

 

 (4م )ـانشك

 بلـٓبسح االسعـبس يـٕػخ اخزجـٚ

 

 

 (4انشكم )

 ٕٚػخ يٓبسح االسعبل

 

  :مػاصفات األداء -
  الشرــــف السػاجــــو لشرــــف السمعــــب تقــــف الالعبــــة فــــي مشترــــف خــــت نيايــــة السمعــــب  

امتار مغ الذبكة (.مغ ىحا السكان والالعبـة مسدـكة بـالكخة تقـػم باإلرسـال  بـاي  6السخصت عمى 
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سشة يكػن  24شخيقة( لتعبخ الكخة الذبكة إلى نرف السمعب السخصت.بالشدبة لألشفال األق  مغ 
 ت .اإلرسال مغ خمف خت لتعبخ الكخة الذبكة إلى نرف السمعب السخص

  :الذروط -
 لك  العبة عذخة محاوالت . -2
في حالة لسذ الكخة لمذبكة ووصػليا لشرـف السمعـب السخصـت ، او خخوجيـا لمخـارج تحدـب  -4

 محاولة لالعبة   مغ ضسغ السحاوالت العذخة ( وال يحدب ليا نقا  .
  :التدجيل -

ي نرــف السمعــب يحدــب لكــ  مــخة إرســال صــحيحة رقــع السشصقــة التــي تيــبت فييــا الكــخة فــ       
السخصــت، وحيــث أن الالعبــة ليــا عذــخ محــاوالت عمــى ىــحا االختبــار ، ولكــػن الــجرجات مػزعــة 

درجــة . مــع  23درجـات ، فــان الجرجــة العطســى ليـحا االختبــار ىــي  2إلــى  2عمـى السشــاش  مــغ 
مالحطة انو في حالة سقػ  الكخة عمى خـت يفرـ  بـيغ مشصقتـيغ يحدـب لالعـب درجـة السشصقـة 

                                    (261-260 ،2664 حدانيغ وعبج السشعع ،   .األعمى*
                                                                               

 االخزجبس انضبَٙ

  “AAHPER : " يٍ اػهٗ انًٕاجّ نذبئؾ شانزًشٚ اخزجبس     

مغ اعمى لكخة الصائخة في مػاجية الحائت. التسخيخ وسخعة قجرة ةؾياس  ار:الغرض من االختب -   
سع ، وىحه الخصػ   4.21حائت اممذ ومتيغ تخسع عميو عالمات لخصػ  عخضيا  :األدوات  -

ويخسع خصان عسػديان  .م 0.01، وعمى ارتفاع مػاز لألرض بسقجار م 2.14ىي خت شػلو 
م . كسا يمدم ايزا  ساعة إيقاف ، وورقة  2مستجان اعمى مغ ك  نياية لحلظ الخت وبصػل حػالي 

 تدجي ، وكخة شائخة لك  محصة اختبار. 
لمحــائت. ولحطــة االتــارة بالبــجء تقــحف الكــخة  الصــائخة مػاجيــة بــالكخة ةقــف الالعبــت ألتعميســات : -

بتسخيخىا عمـى التـػالي  ةقػم الالعبجدة بالخصػ . وعشج ارتجاد الكخة تتجاه الحائت في السشصقة السح
ســـجة دؾيقــــة واحـــجة.ويجب عمــــى الكـــخة السقحوفــــة وكـــ  كــــخة مســـخرة ان تزــــخب الحـــائت فــــػق خــــت ل
 .( م وبيغ الخصيغ العسػدييغ 2,14 

يكػن التدجي  ىػ العـجد الكمـي لمتسخيـخات السشفـحة قانػنـا  وفقـا  لمتعميسـات فـي حـجود  ألتدجيل : -
عــجد افزــ  محــاولتيغ فــي بــثالث محــاوالت، ويحتدــب متػســت  ةدؾيقــة واحــجة. ويدــسح لكــ  العبــ

 التدجي  الشيائي. وال يحتدب قحف الكخة ضسغ العجد.

مالحغات:    -  

                                                 
*
 رجاخ .ٌحسة انًختثز فً ْذِ انًحأنح ارتع د( … 4( ، ٔانًُطقح )2يثال : فً حانح سقٕط انكزج عهى انخط انفاصم تٍٍ انًُطقح ) 



 فٙ رؼهى ثؼغ (Games Approach)ؽشٚمخ األنؼبة أصش اعزخذاو

 

                                           775 

 

  يجب التسخيغ عمى شخيقة التدجي  الرحيح ومالحطة االختالف بيغ التسخيخ القانػني وغيخ
 القانػني. 

  ىا.عشج اختبار االشفال فانو يخفس الخت االفقي ويدسح لمكخة باالرتجاد مخة واحجة قب  تسخيخ 

 (413-426، 4332 فخج ، 

 االختبار الثالث

 التسرير بالداعدين عمى الحائط: " برومباخ"

 خ كخة شائخة بالداعجيغ تجاه الحائت.تسخيعمى  القجرة والدخعةؾياس  الهدف: -

م فػق  4.22سع ، عمى ارتفاع  4.12حائت اممذ ومتيغ، ويخسع عميو خت عخضو  االدوات: -
 .جي ، وكخة شائخة لك  محصة اختبارمدم ايزا  ساعة إيقاف ، وورقة تدوي االرض ومػازيا  ليا.

قحف ا ومػاجية الحائت. وعشج االتارة بالبجء، تكخة شائخة في يجىالب ةقف الالعبت ألتعميسات : -
أدي تسخيخ بالداعجيغ في ا تالكخة تجاه الحائت في السشصقة السحجدة بالخت. وعشج ارتجاد الكخة فاني

 م.  4.22ئت وفػق خت الـــ  مػاجية الحا

يكػن التدجي  ىػ العجد الكمي لمكخات السشفحة قانػنا  في حجود دؾيقة واحجة ويدسح  ألتدجيل : -
لك  العبة بثالث محاوالت ويحتدب متػست عجد افز  محاولتيغ في التدجي  الشيائي.  وال 

 يحتدب قحف الكخة ضسغ العجد.
، 4332ختج الكخة مخة واحجة قب  اداء التسخيخ. فخج ، يدسح لالشفال الررار بأن ت مالحغة:
412-414) 
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 )انمغى انشئٛظ ( نًٓبسح انزًشٚش يٍ أيبو انشأط إنٗ األيبو ثطشٚمخ األنؼبةإًَٔرط نٕدذح رؼهًٛٛخ 

 
 64 :جبدػذد انالػ  -                                                     .ٛذخثبنكشح انطبئشح ثظٕسح طذانزًشٚش يٍ أيبو انشأط إنٗ اإليبو  يٓبسح خؤد٘ انالػجأٌ ر:  انٓذف انزؼهًٛٙ  -

 د .9صيٍ انٕدذح انزؼهًٛٛخ:    -                                                                                                                                                         6دذح انزؼهًٛٛخ:  رغهغم انٕ  -

                                                                                                                                                                 ( عُخ64-.6: انًجزذئبد ) خانفئ  -

 

 د
 ألغبو

 )انٕدذح انزؼهًٛٛخ(
 انًالدظبد ٔانزمٕٚى انزُظٛى يذزٕٖ انفؼبنٛخ ٔأعهٕة رُفٛزْب نضيٍا

 

4- 

 

 

 :انمغــــى انشئٛظ -

 

 د 10

 

 د  (.6)

 

 ػهٗ شكم يشثغ َبلض ػهغ. ٔلٕف انالػجبد -

 يٓبسح انزًشٚش يٍ أيبو انشأط إنٗ األيبوٚمٕو انًذسة ثششح  -

 ٔأًْٛزٓب فٙ انهؼت ٔانغشع يُٓب.

ًذسة ثظٕسح ًَٕرجٛخ. ٔرٕػٛخ رنك ػشع انًٓبسح يٍ لجم ان -

 ثبنظٕس إٌ ٔجذد.

  

االَزجبِ إنٗ ششح ٔػشع  -

 انًذسة إصُبء رُفٛز انًٓبساد.

 رُٕٚغ انًُٕرط. -

االَزجبِ نهًُٕرط إصُبء أداء  -

 انًٓبسح.

 

 َشبؽ رؼهًٛٙ  -

 

 َشبؽ رطجٛمٙ -

 

 د  ( 00) 

 

 (  د60)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

 
 نؼجخ يؼذنخ :   -

 

 :  نؼجخ انزًشٚش إنٗ انجُخ اعى انهؼجخ  -

 

 انغشع يٍ انهؼجخ:  -

 اإلػذاد نؼشة فؼبل ثبعزخذاو انزًشٚش يٍ األػهٗ. 

ٚجررذأ انفشٚررك ) أ ( انهؼررت ثمررزف كررشح  2×  2رهؼررت انهؼجررخ   انشررشح: -

انُمرربؽ فمررؾ نهؼررشثبد انزررٙ رررؤدٖ عررٓهخ إنررٗ انفشٚررك ) ة( . رؼطررٗ 

ثبنزًشٚش يٍ أػهٗ. ٔرًرُخ َمطرخ ٔادرذح نهكرشاد انزرٙ رخرشط خبسجرب ، 

َٔمطزررٍٛ نهكررشاد انزررٙ رظررم داخررم انًهؼررت ٔنكُٓررب رررشد، ٔصررالس َمرربؽ 

نهكررشاد انزررٙ رهًررظ األسع داخررم انذررذٔد . ٔٚزجرربدل انفشٚمرربٌ لررزف 

كرم فشٚرك انكشاد، ثغغ انُظش ػٍ يرٍ انرز٘ فربص ثبنُمطرخ يرغ إػطربء 

 ثؼذ كم َمطخ. ػذدا يزغبٔٚب يٍ انمزف.ٔرذٔس انالػجبد

  

 

 

 

 

 

ًهؼت داخم ان ٚزى رٕصٚغ انالػجبد -

 نٗ فشٚمٍٛ دغت ػذد انالػجبدإ

فٙ انهؼجخ ، ٔٚمٕيٕا ثبنزشكٛض ػهٗ 

رؼهى جضء خبص يٍ انهؼجخ ٔػم 

ػذد يذذد يٍ انًٕالف أصُبء 

 انهؼت.
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2 

 ( د 0) 

 

 

 

 

 

 ( د 0) 

 

 

 

 ( د 0) 

 

 

 ( د 0) 

 

 

 

 

 

 ( د 0) 

 

 

 ( د 60) 

ثزطجٛك انًٓبسح انًغزخذيخ فٙ انهؼجخ ٔثؼذ رنك  الػجبدمٕو انر  - 

 هخ ٔانًشكالد انزٙ رٕاجّ انالػجبدٚمٕو انًذسة ثطشح ػذد يٍ األعئ

 فٙ انهؼجخ ٔػٍ كٛفٛخ رطجٛك انًٓبسح.

 

  هٗ:رًبسٍٚ نزطٕٚش يٓبسح انزًشٚش يٍ األػ  -

 

داخم انًهؼت ٔكم يُٓى نذّٚ كشح ؽبئشح ٔػُذ  رُزشش انالػجبد / 6د

اإلشبسح يٍ انًذسة ٚشيٌٕ انكشح ػبنٛبً ٔيغكٓب يغ انزأكٛذ ػهٗ 

  ٔػغ انجغى ثبنكبيم . 

 

لشٚجب يٍ انذبئؾ صى ٚمٕو ثبنزًشٚش ػهٗ انذبئؾ  خمف انالػجر/  4د 

 ثبعزًشاس ثبعزخذاو كشح انطبئشح.

 

ػهٗ شكم لبؽشاد ٔػهٗ خؾ َٓبٚخ نهًهؼت  نالػجبدٔلٕف ا  / 3د 

ٔكم الػت فٙ يمذيخ انمبؽشح نذّٚ كشح ؽبئشح ٔػُذ اإلشبسح ٚزى 

انغجبق ثُٛٓى ثشيٙ انكشح فٕق انشأط ٔيغكٓب يغ انشكغ نًُزظف 

انًهؼت ٔانشجٕع يغ انزأكٛذ ػهٗ ٔػغ انزساػٍٛ ٔانمبؽشح انزٙ رُفز 

 .انزًشٚش أال ْٙ انفبئضح 

مٕو ثزًشٚش يٍ انذبئؾ ٔر و 6,0ػهٗ يغبفخ  خانالػجمف ر/  2د

 و ثبعزًشاس. 3انكشح ػهٗ انذبئؾ ػهٗ اسرفبع دٕانٙ  

 

 نؼجخ يؼذنخ : 

  نؼجخ انزًشٚش إنٗ انجُخ : اعى انهؼجخ  : 

 ثزطجٛك أجضاء انًٓبسح يٍ خالل ْزِ انهؼجخ انًؼذنخ. خمٕو انالػجر   

إنٗ فزشح عؤال  رٕجّٛ انالػجبد -

ٔجٕاة ٔانز٘ ٚمٕد إنٗ انزًبسٍٚ 

 انًُبعجخ نهًٓبسح. 

 

 

انزأكٛذ ػهٗ رطجٛك انًٓبسح  -

 ثظٕسح طذٛذخ.

 

 

 

ٛذ ػهٗ رطجٛك انزًبسٍٚ انزأك -

 .ثظٕسح طذٛذخ

 

انزًشٍٚ  رطجك جًٛغ انالػجبد -

ٕ األخش، ٔٚزى رمغٛى انٕادذ ره

إنٗ يجًٕػزٍٛ نزطجٛك  انالػجبد

 انزًشٍٚ ثٕلذ ٔادذ. 

 

 6 َفظ انًالدظخ انغبثمخ فٙ د -

. 

 

 

 اَزمبل انًذسة ثٍٛ انالػجبد -

 إلػطبء انزغزٚخ انشاجؼخ .

 

 

 

 إلػذاد٘ ٔانخزبيٙ ٔاالخزالف فٙ انمغى انشئٛظ.انزؼهًٛٛخ فٙ انمغى ا 

 


