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محافظة  مركز مدتهى الطسهح الرياضي لجى العبي بعض االنجية الرياضية في
 نيشهى 

 ريم عبجالكريم شهيت                                نبراس يهنس دمحم ال مراد
 البجنية والعمهم الرياضية /التربيةجامعة السهصل/ كمية التربية لمبشات قدم 

 ( 2021/7/6قبل لمشذر في   2021/6/9)قجم لمشذر في 

 ممخص البحث
ط كدد ليهدد البحثحددتلبح عدد التوددالطددد ؾللبحظسددؾىلبح ي بدد لحدد للاتردد لةعددضلبا   دد لبح ي بدد  ل دد ل

لط كد لطح  غد ل يشدؾللبحظسؾىلبح ي ب لح للاترد لةعدضلب   د للبح ع التوالبحف وقل  لطد ؾللل،طح  غ ل يشؾلل
ل.( ئ لبحالتريؽ,ل ؾعلبحفع ح  )تثع لحس غي يل

بحسددشهالبحؾيددف لة سددوؾحلبحسددددح لوبالتثدد ط لوهحددػلحسش سددر دلوطر عدد ل دد  لبح لبسددد لل نبحث حثددلبسدد خ  
طدؾعتيؽلتودالكداللبا   د ل%لطدؽلتيشد لبحثحدتل04اعث لويسثوؾنل دث لل(158)وب  ب ه لحيتلشسوتلتيش لبحثحتل

 د ديلل،  ديل يشؾللبح ي ب ل،  ديلبحسد قراللبح ي ب ،ل  ديلبحسؾياللبح ي ب ،ليلبحف ؾةلبح ي ب )  دبح ي ب  ل
حدددنل ددؾعلبحفع ح دد لل0408-0404حوسؾسددؼلبح ي بدد لل( دد ديلتسدد نل يشددؾللبح ي بدد ،لبحذدهي لب دد دلشدديتلبح ي بدد 

طق دد ملطددد ؾللبحظسددؾىلل نبحث حثددلوبسدد خ  ل.ط كدد لطح  غدد ل يشددؾللبح ي بدد  لو ئدد لبحالتردديؽلحا   دد لبح ي بدد  ل دد ل
(لطجد ا لو د ل8 قد ةلطؾعتد لتودال)ل(04حيدتلتودؾنلبحسق د ملطدؽل)ل(,0488،لبح ي ب لوبحسع لطؽلقرالل)عث م

بح فد لنل،لبح ؾجددل حدؾلبحفدؾعلوبحسش  دد ,لتقدؾيؼلبادب ،لبحثقد لةد حشف ،لبح ؾجدل حؾلبح خرص،ل)بح ؾجدل حؾلبحسد قرال
دبئس ,لبح    ,ل  دلب(لتوس لة نلبحسق د ملتدؼلبش ئددل)ل ملو قلثالث لب بئالل  وبح ذ ل (لوت ؼلباج ة لتوال ق ب لبحسق 

(لوتسدتلطع حجد لبحر   د  ل4,11)لتوالاتر لباحع حلبحف د  لوبحف ق  ل  لطح  غد لة بداللوي س دملةسع طداللثثد  لبود 
طع طدداللبالتثدد  ل,لبا حدد بالبحسا دد ليل,لبحؾسددالبححددد ب ,لبحشدددث لبحسئؾيدد )لبحؾسدد ئاللباحردد ئ  لبحردد ئ  لة سدد خ ب 
بخ ثددد للبقدددالل ددد قلطعشدددؾيللتحويددداللبح ثددد يؽلة تجددد  لوبحددد ,ل،) (لبخ ثددد لل،,لطع دحددد لاحفددد لك و ثددد  بحثدددد ال)بي سدددؾن(

L.S.D،ل.(بحس ؾسالبحف ب ل
ل

لل-: ط ل أتبحالل نبحث حثلوتؾيال
 س وودؾنلطدد ؾي  لب ج ب د لتودالو دقلطق د ملطدد ؾللبحظسدؾىللط ك لطح  غ ل يشدؾللاتر لةعضلا    ل -8

لبح ي ب .
ط كد لطح  غد لوجؾدل  وقلبحر ئ  لهب لداح لطعشؾي لبديؽلط ؾسدظ  لبسد ج ة  لاترد لةعدضلا   د ل -0

لوحرددد حولهويل ئددد ل(بحالترددديؽتودددالو دددقلطق ددد ملطدددد ؾللبحظسدددؾىلبح ي بددد لتثعددد لحس غيددد ل) ئددد لل يشدددؾلل
ل)بحس ق طيؽ(.
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ط كد لطح  غد ل  لهب لداح لطعشؾي لبديؽلط ؾسدظ  لبسد ج ة  لاترد لةعدضلا   د لوجؾدل  وقلبحر ئ -0
وحردد حولهويلل(توددالو ددقلطق دد ملطددد ؾللبحظسددؾىلبح ي بدد لتثعدد لحس غيدد ل) ددؾعلبحفع ح دد لبح ي بدد  ل يشددؾلل

 ل)بألحع حلبحجس ع  (.

The level of sporting ambition among the players of some 

sports clubs in the center of Nineveh Governorate  

Reem Abdel Karim Shweit                Nebras Younis Muhammad Al  

Mosul University/College of Education for Girls, Department of Physical 

Education and Sports Sciences 

Abstract 

The research is to identify the level of sports ambition of the stadium of the 

players of some sports clubs (category of players, type of activity). 

Comparison with the descriptive method in the survey and correlational style, using 

the same image in the study sample and its objectives. This percentage is 40% of the 

research sample sample distributed over all sports clubs (Al Fatwa Sports Club, 

Mosul Sports Club, Future Sports Club, Nawa Sports Club, Nawa Sports Club, Club 

The martyr Iyad Shit Sports Club, Nineveh Sports Club) for the 2020-2021 sports 

season, according to the type of sports workers and the category of players for sports 

clubs in Nineveh Governorate. The researcher used the mathematical ambition level 

scale prepared by (Abbas, 2011), where the scale consisted of (30) items distributed 

into (6) specific ones which are orientation towards the future towards specialization, 

self-confidence, orientation towards winning and principle, performance evaluation, 

optimism and pessimism) Dealing with the data in the daily data In the scale we dealt 

with the statistic (percentage.), The arithmetic mean deviation, the deviation, the 

simple correlation coefficient (the equation), the Cronbach alpha equation. One-way 

test of variance, L.S.D., mean hypothesis test). 

 

The researcher found 

1- The players of some clubs in Nineveh Governorate have positive levels on the 

scale of the level of sports ambition. 

2- The presence of significant statistical differences with the average responses 

of some clubs in Nineveh governorate on the scale of sports ambition 

according to the variable (players category) and for the benefit of those with a 

category (category) applicants. 
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3- The presence of statistical differences of significant significance with averages 

of responses of some clubs in Nineveh Governorate on the scale of sports 

ambition depending on the variable (the type of sports sport) and in favor of 

(multiplayers). 

 

 

 التعريف بالبحث: -1
 :السقجمة واهسية البحث 1-1

وبح دداللطؾبددؾعلطددد ؾللبحظسددؾىلبح ي بدد لب  س طدد نلط  بيدد بنلطددؽلقردداللطعغددؼلبحثدد حثيؽل دد ل
طجدد نلبح لبسدد  لبحذخردد  لوتوددؼلبحددشف لبح ي بدد ،لحيددتلتدددهؼلدلبسدد لطددد ؾللبحظسددؾىلبح ي بدد ل

راللتجددددد  لب حددددد ب لحالترددددديؽل ددددد لتفددددددي لسدددددوؾكهؼلبححددددد ح لوبح شرددددد لةددددددوؾكهؼلا زددددد ل ددددد لبحسدددددد ق
وبحسؾبؾت  لوبحغدؾب  ل د لاطد للبح شذدئ لباج س ع د لبح ي بد  ل  ددوؾ لبحفد دلحد  لوحيد لبحرد   ل
اولحغ البحسؾقفلبح يل س لةد،لبالل ؾلب عك ملحورف  لبح  لبك دره لطؽلخالنلوس ئاللبح ظر دمل

ل(.004،ل0440وباتر نلباج س ت لك ألس ة،لوبحس لس ،لوبحسج سم ل)تر لبححو ؼ،ل
انلطد ؾللبحظسؾىليوعنلدولبنل  ط نل  لح  ةلبحفد د،لحيدتل(ل 8110بهل ذي ل)تر لبحف  ى،ل

ب دددلطددؽلا ددؼلبألةعدد دل دد لبحذخردد  لب  ددد    لوهحددػلأل دددل عدد لط شدد بنل سيدد لويؾبددولاسددوؾحلتع طددالل
ل(.15،ل8110ب  د نلطمل فددلوبحريئ لوطملبحسج سملبح يل ا شلف د ل)تر لبحف  ى،ل

 ةددد نلطدددد ؾللبحظسدددؾىلتشددد لبحفددد دلي ردددفلةددد حشغ ةلبحس ف ئوددد لحوح ددد ةلل(0488ل)دمحم،لويددد لل
وباتج  ل حؾلبح فؾقلتح ي لبأل د بالوبحسيداللىحدالبحوفد ىلوتحسداللبحسدد وح  لوبات سد دلتودالبحدشف ل
لوت  لبح ب لة حؾبملبح ب ؽلو  لبحدس  لبح  لت  ملةدلىحالبحرسؾدلوبحس ي لطؽلبح فؾقلوباط   ع 

ل.(80ل،0488ل)دمحم،
(ل ةدد نلطددد ؾللبحظسددؾىل عدد لطددؽلبأل دد بال زددعه لبحفدد دلح بتدددل دد ل0440ي كدد ل)ة عدد ،لول

بحع يددد لطدددؽلبحسجددد ا لوطشهددد لبح عو س ددد لاولبحسهش ددد لاولبألسددد ي لاولباق رددد د  لويحددد ونلتحق قهددد ،ل
وي دددؼلة حع يدد لطددؽلبحس شدد ب لبحخ يدد لةذخردد  لبحفدد دلاولبحقددؾللبحر   دد لبحسح ظدد لةددد،لو هلتش سددنل

طملىطك     لبحف دلوق لبتدلبحح ح  لوبحس ؾقع لك  دتلسدؾي لوببدح ،لو هلحدؼلي ش سدنللطد ؾللبحظسؾى
عهدد  لبح فوك دد لوبابددظ بحلوبحغسددؾي،لحدد حػل عدد لطددد ؾللبحظسددؾىلت طدداللوبقعدد لحددادب لوبح فددؾقل
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كسدد ل ع رددد لطدددؽلخردد ئصلبحذخرددد  لبحع ح ددد لبح دد لت حسددداللبحزدددغؾ لوت رددفلة ح حددد يلوبحزدددثال
ل(.50،ل0440وباح  ب  ل)ة ع ،ل

 مذكمة البحث:  1-2
يدد ث لطددد ؾللبحظسددؾىلبح ي بدد لتوددالبحسددد ؾللبحدد يلي ؾقعدددلبحفدد دلحشفددددلوطددؽلبحسهددؼلانل
ي ش سنلطد ؾللطسؾحدلطملق لبتدلبححق ق لسؾب لاك نلاعث لةسفد د لاولبدسؽلبحف يدقلةردؾلةلكو د ل

 قدملتو ددلةردؾلةلك طود لبدالل دد ت  ل د لهحدػللبهلانل ج ىلبح ي بد ل د لتح يد لطدد ؾللطسؾحددلا
آخ يؽلطثاللط لملبح  ب  لبح ي ب  لاولبألس ةلاولبحس لحل زاللتؽلهحػلخر ب لبح ي ب لبحد ةق ل
وي زول  بلطؽلخالنلبح  كي لتوالادبئدلوباس ف دةلطؽلق لبتددلوتشس د لطه لبتددل د لبحسدد قراللحود ل

لي الئؼلطد ؾللطسؾحدلطملطد ؾللطسؾىل  يقد.
تؽلهحدػل د نلطؾبدؾعلطدد ؾللبحظسدؾىل د لبحسجد نلبح ي بد لحدؼليد ؼلتش وحددلىال د لل زالنل

ل. ندلبس  لقويو لج بنلو  لبؾ لهحػلتروؾل لبحسذكو لح للبحث حث
ل:وت وخصلطذكو لبح لبس ل  لبح د لنلبات 

ل؟للط ك لطح  غ ل يشؾللط   لطد ؾي  لبحظسؾىلبح ي ب لح للاتر لةعضلب    ل -
 :اهجاف البحث 1-3

 .ط ك لطح  غ ل يشؾللبح ع التوالطد ؾللبحظسؾىلبح ي ب لح للاتر لةعضلا    ل -8

ط ك لطح  غ لبح ع التوالبحف وقل  لطد ؾللبحظسؾىلبح ي ب لح للاتر لةعضلا    ل -0
 .،ل) ؾعلبحفع ح  ((تثع نلحس غي يل) ئ لبحالتريؽل يشؾلل

 فروض البحث:  1-4
طد ؾي  لب ج ب  لتوالطق  ملطد ؾلللط ك لطح  غ ل يشؾلل س وػلاتر لةعضلا    ل -8

 بحظسؾىلبح ي ب .

تؾج ل  وقلبحر ئ  لهب لداح لغي لطعشؾي ل د لطدد ؾللبحظسدؾىلبح ي بد لحد للاترد ل -0
ل) ؾعلبحفع ح  (.ل،(تثع نلحس غي يل) ئ لبحالتريؽلط ك لطح  غ ل يشؾللةعضلا    ل

 مجاالت البحث: 1-5
 .0404/0408لحوع  لط ك لطح  غ ل يشؾللاتر لةعضلا    للالسجال البذري: 1-5-1

ل85/0/0408وحغ   لل8/80/0404لالسجال ألزماني: 1-5-2
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ل.ط ك لطح  غ ل يشؾللطق ب لبأل    لبح ي ب  ل  للالسجال السكاني: 1-5-3
ل

 :تحجيج السرطمحات 1-6

(لةأ هد ل طجسؾتد لطدؽلبأل د بالبح د ل زدعه ل0480ت   هد ل)بحشجد ل،للمدتهى الطسهح: 1-6-1
بحف دلألدبئدلحشذ  لاولوبجنلطعيؽ،لوق لتوؾنلبح غث ل  لبحشج ىل  لطدد ؾللاتودالطدؽل
طدددد ؾللبحفدددد دلاولىطك    تدددددلو دددؾل سثدددداللا زدددد نلبحهدددد الباسدددس لبحدددد يل حدددد ونلبحفدددد دلبول

 (.01،ل0480ل،ل)بحشج ل بحجس ت لطؽلبحؾيؾنلىح دلوتحق قدل  لوقتلط 

بج بئ ددد ن:لةأ ددددلبح لجددد لبح ددد ل حرددداللتويهددد لبحالتدددنلطدددؽلخدددالنلطق ددد ملل نبحث حثدددلوت  دددد
(لوتذدي لبح لجد ل14-04(ل ق ةلوت  بوىلدلج دلط بيؽل)04طد ؾللبحظسؾىلبح ي ب لوبحس حفلطؽل)

لبحعو  لتوالبحسد ؾللبا ج ب لحالتنل  لطق  ملطد ؾللبحظسؾىلبح ي ب .ل
 الجراسات الدابقة:  -2
  (2118دراسة اسي وعسر ) 2-1

 حددؾلطهشدد لبح دد لينلوطددد ؾللبحظسددؾىلبح ي بدد لحدد للاتردد لبح لجدد لبحسس دد عةلةكدد ةلبحدددو للباتجدد   
لوبحظ ئ ةل  لبقو ؼلكؾلدس  ن 

طر ع لبتج  د  لاترد لبحشخثد ل د لدوليلك دسد  نل حدؾللبح لبس لبحالبح ع التوال   ت
طدددد ؾللبحظسدددؾىلبح ي بددد لحددد يهؼلوطدددؽلثدددؼلبح عددد التودددالبحفددد وقلحس غيددد يلطهشددد لبح ددد لينلوكددد حػل

بحسدشهالبحؾيدف لةأسدوؾحلبحسددولبحذد طاللبسد خ  لبحث حثد نلل،بح لبس لحدنلبحواث ل)بحدو لوبحظ ئ ة(
طر ع لبح لبس لكؾنلبحسشهال حواللويفد ل هؾلح  لويف لكس  لك فس لبتفقلوب س لتذخ صللحسالئس د

لل.بحد ةق لوبحر     لة س خ ب لبالق  توس لحغ   ةلطؽلبحغؾب  ل
طدد نلل(ل دد قلطددؾعتيؽلتوددا1تيشدد لبحثحددتلطددؽلاتردد لكدد ةلبحدددو لوبحثدد ح لتدد د  ل)لتوؾ ددت

(لوبود لتدد دل88 و  دتلبحود ةلبحظد ئ ةلبؾبقدمل)ل(لبطد لبحفع ح د لبحث   دد 18وطح  غد  لباقود ؼلةسجسدؾعل)
لل.(لاعث 054 كؾنلحجؼلبحسج سمل)(لبه بل850)

ة ات سدد دلتوددالبادب دد  للب رددس ؼلوبتدد بدلطق دد ملطددد ؾللبحظسددؾىلبح ي بدد ل نبحث حثددقدد  ل
(ل01(ل قدد ةلسددور  لوبحثق دد لبيل)81(لطشهدد ل)85وتوددؾنلبحسق دد ملطددؽل)لبحددد ةق لوبحسردد دللوبحس بجددم

بطد لطق د ملل،خسد لب بئاللحالج ة لوقد لتد جؼلبحسق د ملبحدالبحوغد لبحو د د لوك  تل ش  ل ق ةلب ج ب  
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(لكؾ دددلطق دد ملحدد يتلوط و طددالل0488توددالطق دد ملب يكدد لبحظدد   ل)ل نبحث حثددلباتجدد  ل قدد لبت سدد 
ل51طجسؾتهد لوطد خ  لتوالبيئ للي ب  لس ةق لوي وؾنلطؽلخسد لبةع دلتحؾيلتوال ق ب لترو ل

 قدد ةلو شدد  لخسددد لبدد بئاللحضج ةدد لب زدد نلوبعدد لب جدد دلبحخردد ئصلبحددد  كؾط  ي لحوسق  سدديؽلبيددثح ل
ل. لبح ئ د  ج   يؽلحالس خ ب ل  لبح ج ب

بح د ئ للوبخ ثد للحري سؾنلطع طاللبالتث  لبحثد ال)بحسد خ ط للباحر ئ  ب ؼلبحؾس ئالل
t- test)حوعيشدد لككدداللطددملبحؾسددالبحف بدد لوكدد حػلحوعيشدد لبحؾبحدد ةلحسق ل دد لبحؾسددالبححددد ب لل

بسدد خ ب لتحويدداللبح ثدد يؽلباحدد ديلبدديؽلبحسجسؾتدد  لودبخدداللبحسجسؾتدد  لكؾسدديو لحسع  دد لوجددؾدل
ل.بحر ئ  لبولت  لوجؾد  لحدنلبحواث   وقل

 إجراءات البحث: -3
 مشهج البحث 3-1

ل.بحسشهالبحؾيف لة ألسوؾحلبحسدح لحسالئس دل ؾعلبح لبس لوب  ب ه ل نبحث حثلبس خ  
 مجتسع البحث وعيشته: 3-2

(ل0804طح  غ ل يشؾللوبحث ح لتد د ؼل)لط ك لبحثحتلتوالاتر لةعضلا    لطج سمش ساللب
حيددتلبنلتوددػلل%(لطددؽلتيشدد لبحثحددت04(لاعثدد نلويسثوددؾنل دددث ل)158وبوغددتلتيشدد لبح ظريددقل)،لاعثدد 

) د ديلبحف دؾةلبح ي بد ،ل د ديلبحسؾيداللبح ي بد ،ل د ديللتودالكداللطدؽلبأل   د لبح ي بد  ل بحشدث لطؾعت
بحسدددد قراللبح ي بددد ،ل ددد ديل يشدددؾللبح ي بددد ،ل ددد ديلبحذدددهي لا ددد دلشددديتلبح ي بددد ،ل ددد ديلتسددد نل يشدددؾلل

ل)جس ع د ،ل  د د ،لق  ح د (لحددنل دؾعلبحفع ح د لبح ي بد  ل(0408-0404)لحوسؾسؼلبح ي ب لبح ي ب (
انلتودػللت ثد ل ةلط كد لطح  غد ل يشدؾللحا   د لبح ي بد  ل د ل)ط ق طيؽ،لشث ح،ل  شئيؽ(للبحالتريؽو ئ ل

بحشدددث لطسثودد لحسج سددملبحثحددت،لىهل  ق دد ىلتدد دلطددؽلبحسشغدد يؽلانل كددؾنلتدد دلا دد بدلبحعيشدد لبح لبسدد  ل دد ل
وبحجدد ونلل.(010،ل0484ل(لطددؽلا دد بدلطج سددمليددغي ل دددر  ل)طوحددؼ،%04)لبح لبسدد  لبحؾيددب  لبشدددث 

ل(ليؾبولتف يياللطج سملبحثحت.8لقؼل)
 ( 1ججول )ال

 يبين تفاصيل مجتسع البحث حدب األنجية الرياضية ونهع الفعالية الرياضية وفئة الالعبين 
 ت اسم الشادي نهع الفعالية العجد الشدبة السئهية فئة الالعبين العجد الشدبة السئهية

نادي الفتهة  فردية 122 %43,66 ناشئين 91 32,14% 1 



 0207(، لسنة 3، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021) 

 

8810 

 ت اسم الشادي نهع الفعالية العجد الشدبة السئهية فئة الالعبين العجد الشدبة السئهية

 الرياضي فرقية 161 %56,34 شباب 94 33,81%

 قتالية - - متقجمين 97 34,15%

 السجسهع الكمي 282 %111 السجسهع الكمي 282 111%

 فردية 91 %17,63 ناشئين 181 34,88%

نادي السهصل 
 الرياضي

2 
 فرقية 235 %45,54 شباب 173 33,53%
 قتالية 191 %36,83 متقجمين 163 31,59%

 الكميالسجسهع  516 %111 السجسهع الكمي 516 111%
 فردية 211 %31,87 ناشئين 217 31,79%

نادي السدتقبل 
 الرياضي

3 
 فرقية 186 %28,57 شباب 219 33,64%
 قتالية 264 %41,55 متقجمين 225 34,56%

 السجسهع الكمي 651 %111 السجسهع الكمي 651 111%
 فردية 54 %25,24 ناشئين 33 15,42%

نادي نيشهى 
 الرياضي

 

4 

 
 فرقية 135 %63,18 شباب 62 28,97%
 قتالية 25 %11,68 متقجمين 119 55,61%

 السجسهع الكمي 214 %111 السجسهع الكمي 214 111%
 فردية 24 %9,73 ناشئين 81 32,38%

ياد إنادي الذهيج 
 شيت

5 
 فرقية 144 %58,29 شباب 78 31,58%
 قتالية 79 %31,98 متقجمين 89 36,14%

 السجسهع الكمي 247 %111 السجسهع الكمي 247 111%
 فردية 19 %8,26 ناشئين 69 31%

نادي عسال نيشهى 
 الرياضي

6 
 فرقية 131 %56,96 شباب 83 36,18%
 قتالية 81 %34,78 متقجمين 78 33,92%

 السجسهع الكمي 231 %111 السجسهع الكمي 231 111%
 

 

 اداة البحث: 3-3
 الطسهح الرياضي:مقياس مدتهى 
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ل،عثددد موبحسعددد لطدددؽلقردددالل)لطدددد ؾللبحظسدددؾىلبح ي بددد طق ددد ملبسددد خ طتلبح لبسددد لبحح ح ددد ل
بح ؾجددددل حدددؾل(لطجددد ا لو ددد ل)8طؾعتددد لتودددال)ل،(ل قددد ة04)ل(،لحيدددتلتودددؾنلبحسق ددد ملطدددؽ0488

بحثقددد لةددد حشف ،لبح ؾجددددل حدددؾلبحفدددؾعلوبحسش  دددد ،لتقدددؾيؼلبألدب ،ل،لبح خردددص،لبح ؾجددددل حدددؾلبحسدددد قرال
,ل( د دلبل،اح   د بد بئالل د ل)دبئسد ،للثالثد ل(لوت ؼلب ج ةد لتودال قد ب لبحسق د ملو دقوبح ذ ل بح ف لنل

توس لة نلبحسق  ملتؼلبش ئدلتوالاتر لبألحع حلبحف د  لوبحف ق  ل  لطح  غ لة باللوي س دملةسع طدالل
ل.و ؾلطع طاللثث  لجي ل(4,11ثث  لبو ل)

ل
 صجق السقياس: 3-3-1

لقد  لآهل،توالبس خ ب لبحر قلبحغ   يلكؾسيو لحو أك لطؽلي قلبحسق  مل نبحث حثلبت س 
ةع بدددددلتوددددالتدددد دلطددددؽلبحددددد دةلهويلبحخردددد ةلوباخ ردددد  ل دددد لطجدددد نلبحعوددددؾ لاح  بؾيدددد لل نبحث حثدددد

حغدد يلتقؾيسدددلوبححكددؼلتوددالطدد لليددالحي دلوطالئس دددلحوثعدد لبحدد يل،لوبحعوددؾ لبح ي بدد  ل،وبحشفددد  
بحسش سث لطؽلخدالنل)حد الاولاتد دةليد  غ لاولىبد   لتد دلطدؽلح ع  ال لبواج ب لل،خررتلحد

ىهل عددد ل ددد بلل، ج ةددد ب زددداللتدددؽلهكددد ليدددالح  لبددد بئاللل،وبسددد ليددد ال  لوطج سدددملبحثحدددتل،بحفقددد ب (
 جددد ب لوسددديو لطش سدددث لحو أكددد لطدددؽليددد قلبحسق ددد م،لوبعددد لتحويددداللبسددد ج ة  لوطالحغددد  لبحدددد دةلب

ددث لبحسئؾيد لاتفد قلبحخرد ب لحدؾنليدالح  ل قد ب لبحخر ب لتؼلبس خ بجلي قلبحخر ب لطؽلخالنلبحش
ل(ل أكث لطؽلالب لبحخر ب .%14)لبحسق  م،لىهلتؼلقرؾنلبحفق ب لبح  لاتفقلتويه 

ل
 التجربة االستطالعية لمسقياس: 3-3-2

س كد لطح  غد لحطؽلبأل    لبح ي بد  لل(لاعث نل808توالتيش لقؾبطه ل)لبحسق  متؼلتظريقل
تد لينلتوس د لحوث حدتلحوؾقدؾالتودالبحددور   لوبا ج ب د  لبح د لل ااسد ظالع  تعد لبح ج بد لل يشؾلل

وكددد نلبحغددد يلطدددؽلاجددد ب لل،(841،ل8114ل،اخ ثددد لب لح ف ديهددد  ل)بحسشددد اويلبتق بوددددلاثشددد  لاجددد ب ل
لبح ج ب لباس ظالع  لط ل أت :

لط للوبؾىلبحفق ب لودلج لبس ج ب هؼلحه . -
 بح أك لطؽلط للوبؾىلتعو س  لبحسق  م. -

  ج ة لتؽلبح د لا لوباس فد لب .ب -
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  ج ة لحوسق  م.بط للطالئس لب بئالل -

 . ج ة لتوالبحسق  مب ج ة لوبحؾقتلبح يل د غ قدلبحسخ ر ل  لببح د حلعطؽل -

ل،وقدد لاعهدد  ل   جدد لبح ج بدد لااسدد ظالع  لتدد  لوجددؾدلايلغسددؾيلحددؾنل قدد ب لبحسق دد م
(ل81)لدق قد لوبسعدد نل(04–85)حسق د ملبدديؽلوقد لبودد لطعد نلبحؾقددتلبحسحد دلحضج ةدد لتودال قدد ب لب

ل.دق ق 
 التحميل اإلحرائي لمفقرات: 3-3-3

لاوطع  دد لطدد للتسثيدداللباخ ثدد للاولبحسق دد ملحجؾب ددنلبحدددس للىحددايدد قلبحسح ددؾللليهدد ال
بحسق  مل ق  لج  ث لطح دبلطؽل   للاوك نلباخ ث لللاهببحق لةلبحسظوؾحلق  سه ،لوتس للاوبحرف ل

لقدد مب دد نلبلتثدد  لبحج  ددنلبحسلىحددايهدد اليدد قلبحسح ددؾلللاخدد  ق ددده لكوهدد ،لوبسعشدداللا بحغدد   ةل
حوفقدد ب لة سدد خ ب للب حردد ئ بح حويددالللاجدد ب وقدد لتددؼللة حشدددث لحوغدد   ةلبألخدد للةغيدد  لطددؽلبحجؾب ددنل

ل:لبآلت  لبألس حين
ل

 أسمهب السجسهعتين الستزادتين أو الستطرفتين:ل3-3-2-3-1
طدد ؾللاسوؾحلبحسجسؾت يؽلبحس ز دتيؽلحووذفلتؽلبحفق ب لبحسسيد ةلحسق د مللبس خ ب تؼل

(ل584توالتيش لبح سيي لبحث ح لقؾبطه ل)ل،تؼلتظريقلبحسق  ملةرؾلتدلبألوح  ،لىهلبحظسؾىلبح ي ب 
(لطددؽلبحدد لج  لبحدد    لح سددثالل%54)(لطددؽلبحدد لج  لبحعو دد لو دددث ل%54)لىهلبخ يدد  ل دددث لاعثدد ،

اعثدد لةعدد لانللترددتلدلجدد تهؼلت تيثدد لل(014)وقدد لتزددسشتلكدداللطجسؾتدد لل،  يؽبحسجسددؾت يؽلبحس ظدد ل
بحسح دددث لاخ ثدد للل( )لوبت سدد  لق سدد لبخ ثدد لل،تش عح دد ل دد لبددؾ لىج ةدد تهؼلتوددال قدد ب لبحسق دد م

ل،داحدد لبحفدد وقلبدديؽلط ؾسددظ  لىج ةدد  لبحسجسددؾت يؽلبحعو دد لوبحدد    لحوددالل قدد ةلطددؽل قدد ب لبحسق دد م
ل.يريؽلهحػل(0)وبحج ونل

ل(0بحج ونل)
لطد ؾللبحظسؾىلبح ي ب لماخ ث للبح  ئ لححد حلبح سيي لحسق  بيريؽل   ئال

رقم 
 الفقرة

معامل 
 Sig التسييز

داللة 
 الفروق 

رقم 
 الفقرة

معامل 
 داللة الفروق  Sig التسييز

 معشهي  1,111 4,21 16 معشهي  1,111 3,51 1
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رقم 
 الفقرة

معامل 
 Sig التسييز

داللة 
 الفروق 

رقم 
 الفقرة

معامل 
 داللة الفروق  Sig التسييز

 معشهي  1,111 3,87 17 معشهي  1,111 3,47 2

 معشهي  1,111 3,55 18 معشهي  1,111 4,21 3

 معشهي  1,111 5,89 19 ي معشه  1,111 4,89 4

 معشهي  1,111 3,44 21 معشهي  1,111 3,12 5

 معشهي  1,111 4,23 21 معشهي  1,111 6,11 6

 معشهي  1,111 3,81 22 معشهي  1,111 5,32 7

 معشهي  1,111 3,37 23 معشهي  1,111 3,66 8

 معشهي  1,111 4,31 24 معشهي  1,111 6,14 9

 معشهي  1,111 4,98 25 ي معشه  1,111 4,28 11

 معشهي  1,111 6,87 26 معشهي  1,111 3,42 11

 معشهي  1,111 5,63 27 معشهي  1,111 3,74 12

 معشهي  1,111 3,18 28 معشهي  1,111 2,11 13

 معشهي  1,111 3,11 29 معشهي  1,111 4,89 14
 معشهي  1,111 3,94 31 معشهي  1,111 4,38 15

ل.(4,411)لتد ويلل ) (لبحج وح ل(،لق ست551)ل(لواط  لدلج 4,45)ل≥طعشؾيلتش لطد ؾللطعشؾي ل
وتشدد لل(8,11–0,84حفقدد ب لبحسق دد ملت بوحددتلبدديؽل)انلبحقدد ؼلبح  ئ دد لل:(0يردديؽلبحجدد ونل)

(ل جد ل4,45)ل≥،لواطد  لطدد ؾللطعشؾيد ل(551اطد  لدلجد لح يد ل)ل ح دج ولبح جؾعلىحالق سد ل) (لبح
(ل قد ةلاثر دتلقد لةلتسيي يد ،لتدؼلباسد  انل04(،لول  لبؾ لهحػلي زدولانل)4,411تد ويل)ا ه ل

وبسدد لانلق سدد ل) (لبحسح دددث لل، ح ددج ولتويهدد لطددؽلخددالنلطق ل دد لق سدد ل) (لبحسح دددث لطددملق س هدد لبح
ل.حع  لوجؾدل ق ةلبا ف لبح سيي لحؼلي ؼلح الايل ق ةل، ح ج ولبكر لطؽلق س ل) (لبح

 التداق الجاخمي:امعامل أسمهب  3-3-2-3-2
تؼلى ج دلطع طاللبلتث  لدلج لكالل ق ةلة ح لج لبحوو د لحوسق د ملحدشف لتيشد لبح سييد لبحث حغد ل

ويددددسالةرددد قلباتدددد قلبحددد بخو لل،(لاعثددد لطدددؽلبأل   ددد لبح ي بددد  لط كددد لطح  غددد ل يشدددؾلل584)
ل،بحوودد لحاةعدد دالتثدد  لبدديؽلبحسفدد دةلوبحسجسددؾعلبىهليدد ؼلق  سدددلطددؽلخددالنلحددد حلطع طدداللل،حوسق دد م
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وبحجد ونلل،التث  لبحثدد ال)بي سدؾن(لح حقيدقلهحدػببح لج لبحوو  لحوسق  م،لوق لتؼلبس خ ب لطع طالل
ل.(ليريؽلهحػ0)

ل(0)لبحج ون
بيؽلبحفق ب لوبح لج لبحوو  لحسق  ملطد ؾللبحظسؾىلبح ي ب لة س خ ب للأللتث  بيريؽلطع طالل

لاسوؾحلباتد قلبح بخو 

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

Sig 
داللة 
 الفروق 

رقم 
 الفقرة

 Sig معامل االرتباط
داللة 
 الفروق 

 طعشؾيلل4,444ل4,001 19 طعشؾيلل4,444ل4,004 1

 طعشؾيلل4,444ل4,111 21 طعشؾيلل4,444ل4,850 2

 طعشؾيلل4,444ل4,814 21 طعشؾيلل4,444ل4,505 3

 طعشؾيلل4,444ل4,008 22 طعشؾيلل4,444ل4,011 4

 طعشؾيلل4,444ل4,080 23 طعشؾيلل4,444ل4,811 5

 طعشؾيلل4,444ل4,510 24 طعشؾيلل4,444ل4,001 6

 طعشؾيلل4,444ل4,811 25 طعشؾيلل4,444ل4,014 7

 طعشؾيلل4,444ل4,811 26 طعشؾيلل4,444ل4,011 8

 طعشؾيلل4,444ل4,501 27لطعشؾيلل4,444ل4,511 9

 طعشؾيلل4,444ل4,050 28 طعشؾيلل4,444ل4,088 11

 طعشؾيلل4,444ل4,801 29 طعشؾيلل4,444ل4,500 11

 طعشؾيلل4,444ل4,510 31 طعشؾيلل4,444ل4,010 12

 طعشؾيلل4,444ل4,018 31 طعشؾيلل4,444ل4,811 13

لطعشؾيلل4,444ل4,001 32لطعشؾيلل4,444ل4,011 14
لطعشؾيلل4,444ل4,554 33لطعشؾيلل4,444ل4,805 15
لطعشؾيلل4,444ل4,511 34لطعشؾيلل4,444ل4,080 16

ل.(4,411)لتد ويلل )ل(لبحج وح لق س ل(،551)ل(لواط  لدلج لح ي 4,45)ل≥طعشؾيلتش لطد ؾللطعشؾي ل
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انلقدد ؼلطع طدداللبالتثدد  لبدديؽل قدد ب لبحسق دد ملوبح لجدد لبحوو دد لحوسق دد ملل:(0يردديؽلبحجدد ونل)
لوتش لبح جؾعلىحالج بونلداح لطع طاللبالتث  لتش لدلج لح يد ل،(4,111-4,008)لت بوحتلبيؽ

و ددد لل،(4,411)لتدددد ويلل ح دددج ولبحل)ل(ل جددد لانلق سددد ل(4,45)ل≥لواطددد  لطدددد ؾللطعشؾيددد ل(،551)
تددؼلباسدد  انلتويهدد لطددؽلخددالنلطق ل دد لق سدد ل،ل(ل قدد ةلاثر ددتلقدد لةلتسيي يدد 04بددؾ لهحددػلي ردديؽلانل)

حدؼلل، ح دج ولوبس لانلق س ل)ل(لبحسح دث لبكرد لطدؽلق سد ل)ل(لبحل، ح ج ولبحسح دث لطملق س ه لبحل)ل(
يدد ؼلحدد الايل قدد ةلحعدد  لوجددؾدل قدد ةلبددا ف لبح سييدد لوبهدد بل رددثولبحسق دد ملةرددؾلتدلبحشه ئ دد لةعدد ل

ل.(0كس لطريؽل  لبحسوحقل)ل،(ل ق ة04تسو  لبح حوياللب حر ئ لحفق بتدلط حفلطؽل)
 ثبات السقياس: 3-3-2-4

حدد حلدلجد لىهلتدؼلل،بح ج ئ لبحشردب  ةحد حلدلج لبحثث  لحوسق  ملةظ يق لل نبحث حثلق  
وبعد لجسدملل،وتدؼلبسد ثع د ؼلطدؽلتيشد لبحثحدتلاعثد (ل044وسق  ملتوالتيش لط حف لطؽل)بحثث  لح

 غه  لق س ل)ل(لبحسح دث لل،ب وبنل-طع دح لسري ط نباس س لب لتؼلطع حج ه لىحر ئ  لة س خ ب ل
ل(لو ؾلدبنلىحر ئ  لطس لي نلتوالثث  لبحسق  م.4,11تد ويل)

لل:وترحيحهلالطسهح مدتهى مقياس وصف  3-3-2-5
تددددأحفلل،يهدددد الىحددددالتددددؾ ي لادبةلق دددد مليدددد دق لوث ب دددد لحق دددد ملطددددد ؾللبحظسددددؾىلبح ي بدددد 

لوت خ ل،اح    ،ل  دلب(ل)دبئس ،لب بئالل)ثالث (لطؾعت لتوال، ق ةل(04)لبحسق  ملةرؾلتدلبحشه ئ  لطؽ
اطدددد لل،دلجدددد ل(14)لوتوددددؾنلبح لجدددد لبحوو دددد لبحعو دددد لحوسق دددد مل دددد ل،(لدلجدددد 8-0-0)لبآلت دددد لبألوعبن

ل.(لدلج 04)لبح لج لبحوو  لبح    لحوسق  مل ه 
 مدتهى الطسهح الرياضي:  التطبيق الشهائي لسقياس 3-4

س كد لح(لاعث لطؽلبأل   د لبح ي بد  ل158توالتيش لبح ظريقلبحث حغ ل)ليقلبحسق  متؼلتظر
ل،وعتدتلتوديهؼلك بسد  لبحسق د مل،ودونلتح ي لوقتلث بتلحضج ةد لتودالبحسق د مل،طح  غ ل يشؾلل

(لاطدد  لكددالل قد ةلوتحددتلبحردد ياللل√وهحددػلبؾبددملتالطد ل)لل،شدد ىلط يقد لب ج ةدد لتوددالبحسق د ملوتدؼ
توسد لانلل،وتؼلبح أكي لتويهؼلحضج ة لتوالجس مل ق ب لبحسق  ملةكداللدقد لواط  د ل،بح يلت ب لطش سث 

لوبهدد بل،ثددؼلتددؼلجسددملك بسدد  لبحسق دد ملطددؽلبحسخ ردد يؽل،ب ج ةدد لتوددؾنلتوددالك بسدد لبحسق دد مل فدددد
لجس ع .لطجسؾعلدلج تدلتوال ق ب لبحسق  م  للتوؾنلدلج لبحسخ ر لتوالبحسق  م
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لل:الهسائل اإلحرائية 3-5
ة ححقيثددددد لل نبجددددداللبحؾيدددددؾنلىحدددددالتحقيدددددقلا ددددد بالبح لبسددددد لبحح ح ددددد لبسددددد ع نلبحث حثدددددلطدددددؽ
ل-:(لو  لط سثو لة آلت SPSSب حر ئ  ل)

لبحسئؾي .بحشدث ل -
لبحؾسالبححد ب . -
لبا ح بالبحسا  لي. -
لطع طاللبالتث  لبحثد ال)بي سؾن(. -
لطع دح لاحف لك و ث  . -
لل.بخ ث ل) ( -
لتحوياللبح ث يؽلة تج  لوبح . -
ل.(808،ل8111ل،)تالويلل.L.S.Dبخ ث للبقالل  قلطعشؾيل -
ل.(011ل،8111لوبحعري ي،ل،)بح و ي  لبحس ؾسالبحف ب  -

 
 
 
 
 ومشاقذتها:عرض الشتائج  -4

ل-ي زسؽل  بلبحفراللت ب لحوش  ئالتوالو قل  ويلبحثحتلوك ات :
طدد ؾي  لب ج ب د لتودالطق د مللط كد لطح  غد ل يشدؾلللا     س وػلاتر لةعضلل:الفرضية االولى

ل.بح ي ب لطد ؾللبحظسؾى
ل(0)لبحج ون

ح لللوبحس ؾسالبحف ب لحسد ؾللبحظسؾىلبح ي ب ليريؽلبحؾسالبححد ب لوبا ح بالبحسا  ليل
لط ك لطح  غ ل يشؾللا    للةعضلاتر 

 الستهسط الفرضي االنحراف السعياري  الهسط الحدابي اإلحرائيالهصف 
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ل84 1,808 10,010 مدتهى الطسهح الرياضي

ل
حسق  ملطد ؾللبحظسؾىللتؼلى ج دلبحس ؾسالبحف ب يح لبحف ب  لباوحالطؽللوحو حقق

بحؾسدال(لةد نل0)طدؽلبحجد ونللرديؽي ،لىهلبححكدؼلو يد بلبؾيفدلطا  لبنل سكؽلبحسق ل د لةددلبح ي ب ل
لاتوددالطددؽ(لو ددؾل1,808)بدد  ح بالطا دد ليلقدد ل ل(لول10,010)لحسق دد ملطددد ؾللبحظسددؾىلبححددد ب 
ل(،لوبه بلت حققليح لبحف ب  لبحث    .84وبحث ح ل)لدبحف ب لبحسق باللحلبحس ؾسا

لبسد لي وقدؾنللطح  غد ل يشدؾلللط كد لة نلاتر لةعضلبأل    لبح ي ب  ل د ل نبحث حث لليول
ب  س  لكري لولت   لطؽلقراللبحو دللب دبليلحه  لبأل   د لوبحد يلبد ول ليؾحد لحد يهؼلبح غثد ل د لتقد  ؼل
احدددؽلطددد لحدد يهؼلوتحقيدددقلطدد ل ردددرؾنلىح ددددلوبنل دد بلبا  سددد  ليوعددنلدولبلكريددد بل دد لعيددد دةلطدددد ؾلل

ح ي بدد  لوتؾبطدداللتردديؽل دد ل دد  لبأل   دد لبالحببحظسددؾىلبح ي بدد لحدد يهؼل زدداللتددؽلهحددػلةدد نلخردد ةل
اخ للحه لتالق لةذخردي هؼلوكد حػلةعدضلبحعؾبطداللباج س ع د لبح د لتحد البهدؼلقد لتدد  ؼلةذدكالل

  ح ي ب ل دعالىحدالل دملطسؾحددل ددر  لةعد لبحشجد ىلبحد يلل،اولةأخ ل  لل ملطد ؾلل  بلبحظسؾى
وهحػلل حققدلب لج لط  لج لوح  لىحالدلج ل رعنلبحؾيؾنلاحيه لطؽلخالنلبحسش  د  لبح ي ب  

أل دددلايددثولطدد لك لحسددد ؾب لبح ي بدد لوحدد ودلىطك    تدددلوبح دد لتددؾث لوبذددكاللب جدد ب لتوددالطددد ؾلل
لبحظسؾىلح  د.

(ل ة نلبحريئد لباج س ع د لتوعدنلدولبلكريد بل د ل سدؾلطدد ؾللبحظسدؾىل0485لدمحم،)لىهل ذي 
ب طددد لللحددد للبحفددد دلوهحدددػلانلبحريئددد ل ددد لبح ددد لتسددد لبحفددد دلةسف ش سددددلوثق   تددددلو ددد لبح ددد لتذدددكال

ل،دمحم)لبحس جع لحدلتوالبت ث للانل  بلبح أثي ل كؾنلطخ وف لطدؽل د دلىحدالاخد لتثعد لحق لبتددلبح بت د  
ل(.04،ل0485

(ل ةددد نلطدددد ؾللبحظسدددؾىل عرددد لتدددؽلبحددد وب ملبحسك ددددث لويخ ودددفل0441ل)بح   ب ددد ،لويددد للل
توعددددنلب  ددد بدل ددد لطددددد ؾللطسدددؾحهؼل سددددشهؼلهولطسدددؾىلط تفدددملوطددددشهؼلهولطسدددؾىلطددددشخفضلحيدددتل

ل(.50ل،0441ل،بحغ والبحسح ظ لة حف دلدولبلطهس ل  لهحػ ل)بح   ب  

                                                           

(808ل،8111ل،)تالويل/لت دلبحر بئاللت دلبحفق ب لل×بحر بئالللطجسؾعلاوعبنل=بحس ؾسالبحف ب لل. 
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(ل ةدد نلطددد ؾللبحظسددؾىل ددؾل دد الهولطددد ؾللطحدد دلي ظوددملبحفدد دل0448ل،بح يدد دي)لوي كدد 
ىحالتحق قدل  لج  نلطدؽلجؾب دنلح  تددلتودالاسد ملتقد ي  لحسدد ؾللق لبتددلو طك   تددلوبسد ع بدبتدل

حد ودلخر بتددل د لبحشجد ىلوبحفذداللوبح د لطد لبهد لترد لط بحداللل  لبؾ لب ط للبحس جعد لحوفد دل د 
ل(.05ل،0448ل)بح ي دي،ل بحشسؾلبحسخ وف 

تؾج ل  وقلىحر ئ  لهب لداح لغي لطعشؾي ل  لطد ؾللبحظسؾىلبح ي ب لحد لل الثانية:الفرضية 
) ددؾعلل،() ئدد لبحالتردديؽلطح  غدد ل يشددؾللتثعدد نلحس غيدد يلط كدد لاتردد لةعددضلا   دد ل

ل.بح ي ب  (بحفع ح  ل
ل(5بحج ونل)

ط ك لطح  غ لا    للح للاتر لةعضلبحالتريؽ ئ ليريؽل   ئالتحوياللبح ث يؽلحس غي لطج ط مل
لطد ؾللبحظسؾىلبح ي ب توالو قلطق  ملل يشؾلل

 الستغيرات
مرجر 
 التباين

مجسهعة 
 السربعات

درجات 
 الحرية

متهسط 
 السربعات

قيسة )ف( 
 السحدهبة

 Sigقيسة 

مجاميع 
فئة 

 الالعبين

بين 
 السجسهعات

19149,116 2 9574,513 

داخل  1,111 188,278
 السجسهعات

41529,869 853 51,853 

 9625,356 855 59678,875 السجسهع

ل.(4,45)ل≥ل*لطعشؾيلتش ل دث لخظأ
حس غيددد لطجددد ط مل ئددد ل(لوجدددؾدل ددد وقلىحرددد ئ  لهب لداحددد لطعشؾيددد ل5)لطدددؽلبحجددد ونلي رددديؽ

طدددد ؾللبحظسدددؾىلتودددالو دددقلطق ددد مللط كددد لطح  غددد ل يشدددؾللا   ددد للةعدددضلحددد للاترددد بحالترددديؽل
(لتو دلتؾجد ل4,45(،لوطق ل  لةسد ؾللبح اح لبحسع س ل)4,444بح ي ب لىهلك  تلق س ل)بح اح (ل)
طدد ؾللبحظسدؾىلبح ي بد لو دقلط غيد ل ئد لل د بيؽلا  بدلبحعيشد ل  وقلىحر ئ  لهب لداح لطعشؾي ل

للبحرف ي لوتقراللبحف ب  لبحر يو .لبحالتريؽلوبه بلت  ضلبحف ب  
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وح ح يددد لايلطدددؽلبحدددثال لسجسؾتددد  لحوس ؾسدددظ  لبحبحفددد وقلبددديؽلطعشؾيددد لوحغددد يلبخ ثددد لل
ل(8)لقددؼلوبحجدد ونلل(L.S.Dتددؼلبسدد خ ب لبخ ثدد للبقددالل دد قلطعشددؾيل)،لبألخدد للبحسجدد ط ملت فددؾقلتددؽل

لهحػ.يريؽل
ل(8)بحج ونل

لو قلطق  ملطد ؾللبحظسؾىلبح ي ب توال ئ لبحالتريؽلبيؽلبحف وقل  للLSDيريؽل   ئال

 االنحراف السعياري  الهسط الحدابي العجد فئة الالعبين
الفرق بين 
 الستهسطات

Sig 

 – ستقجمينال
 ذبابلا

ل4,444ل0,415ل0,11–1,500ل10,041–11,010ل054-080

 – ستقجمينال
 شاشئينلا

 4,444ل80,058ل5,080-1,500ل80,000–11,010ل054-010

 – الذباب
لشاشئينلا

 4,444ل84,888ل5,080-0,11ل80,000-10,041ل080-010

لل.(4,45)ل≥ل*لطعشؾيلتش ل دث لخظأ
ل:(8)لقؼللبحج وني ريؽلطؽل

بديؽلطجسدؾت  للطدد ؾللبحظسدؾىلبح ي بد هب لداح لطعشؾيد ل د لطق د ملل  وقلىحر ئ  وجؾدلل-
ل(.بحس ق طيؽ(لوحر حول)بحذث ح/للبحس ق طيؽ)
بديؽلطجسدؾت  للطدد ؾللبحظسدؾىلبح ي بد هب لداح لطعشؾيد ل د لطق د ملل  وقلىحر ئ  وجؾدلل-
ل(.بحس ق طيؽ(لوحر حول)بحش شئيؽ/للبحس ق طيؽ)
بديؽلطجسدؾت  لطدد ؾللبحظسدؾىلبح ي بد لهب لداح لطعشؾيد ل د لطق د ملل  وقلىحر ئ  وجؾدلل-
ل(.لبحذث ح(لوحر حول)بحش شئيؽ/للبحذث ح)

طدؽلهويل ئد لبحس قد طيؽلطدؽلىطك   د  للؽبحالتردي س ووددللسرنلهحػلىحالط ل نع ولبحث حثيول
وق لب لكري ةلتوالبحسد ؾللبحر   لوبحسه ليلوبحشفد لوك حػلطؽلىي بللت ح لوثقد هؼلبشفددهؼل د ل
تحقيددقلبحؾيددؾنلىحددالا دد ب هؼلبحسشذددؾدةلطددؽلخددالنلتسو دد لبح دد لينلوبحسش  ددد لوبنلطددد ؾللبحظسددؾىل

وهحدػلطدؽللؽبحالترديقود لوباج سد ت لوبحعد طف لتشد لبح ي ب ل ددي لجشثد لىحدالجشدنلطدملبحشسدؾلبحع
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خدددالنلبحغددد والبحسش سدددث لوبحسذدددجع لطدددؽلقرددداللادبلةلبأل   ددد لوباتحددد دب لبح ي بددد  لحهدددؼلحددد حػل ددد نل
 د لبحفئد للبحالتريؽ قفلتش لح لطعيؽلو  س ل ؾلدبئؼلبحشسؾلبشسؾلتق  للطد ؾللبحظسؾىلبح ي ب لا

لبحالترديؽبح  ل ؼلتويه ل زاللتدؽلهحدػل د نلبحزدغؾ لبحشفدد  لبحؾبقعد لتودالك  دالل د  لبحفئد لطدؽل
وبح  لت ظونلطشهؼلاثث  لوجؾد ؼلطؽلخالنلبحع ي لطؽلبح ح    لوبحسؾبقدفلبح د ليؾبجهؾ هد لوبح د ل

لتعساللوبذكاللكري لج بلتوالل ملطد ؾللطسؾحهؼلبح ي ب .
نلبأل دد بدلبحدد يؽل ذددع ونلةددأ هؼل س ووددؾنلقدد لب لو طك   دد  ل(ل ةدد 0445ل)تؾ يددق،ل ذددي بهل

كريددد ةليؾحددد لتشددد  ؼلتؾقعددد  لب ج ب ددد لوب ح ددد ح ل ددد نلطدددد ؾللطسدددؾحهؼلسددد كؾنلط تفدددملوبهددد بل كدددؾنل
ل(.044،ل0445لبحظسؾىلةسث ة لدب ملحهؼل  لباس س بللوبحسؾبيو  ل)تؾ يق،

ت د لتعد لةسث ةد لطحفد ب ل(ل انلتع يلبحف دلحوزدغؾ لبحريئ د لوبح ب0480ل)ي حح ،لوت ك 
وطدددد ت ةلح رشددد لطدددد ؾي  لت ح ددد لطدددؽلبحظسدددؾىلحيدددتلغ حثددد لطددد ليشغددد لحوظسدددؾىلبحس تفدددمل ددد لتددد ب ل

ل(.80ل،0480ل)ي حح ،لبح حوياللبحشفد لتوالب دل  تالأل ؾبعلخ ي لطؽلبحزغؾ  
(ل ةدد نلطددد ؾللبحظسددؾىلتشدد لبحفدد دلقردداللبحعذدد يش   ل قدداللتشدددل دد ل8111ل)ابددؾلعبيدد ،لويدد لل

ل(.11،ل811ل)ي حح ،لبحثالثيش   لطؽلتس  لوبنلكوس لعبدلتس لبحف دلكوس لعبدلطد ؾللطسؾحد 
 ةدد نلايددح حلبحخردد ةلبحظؾيودد ل ددؼلبألكثدد لقدد لةلتوددالل(0481لوآخدد ون،ل،)بحعوددؾبنلوي كدد 

بح ف لنلوتوالوبملبأل د بال د لح د تهؼلوب ح د ح ل دؼلاكثد لطسؾحد لو دؼلبألكثد لقد لةلتودالتحسدالل
لبحسر دددد ئيؽلاولبألقدددداللخردددد ة لؽبحالتردددديؽلبحسسكددددؽلانلتدددد ث لتوددددالطسؾحدددد  لبحزددددغؾط  لبح دددد لطدددد

ل(.084،ل0481ل)بحعوؾبن،لوآخ ون،
ل  
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لل(1)بحج ونل
ط ك لطح  غ لةعضلا    لليريؽل   ئالتحوياللبح ث يؽلحس غي لطج ط مل ؾعلبحفع ح  لح للاتر 

لتوالو قلطق  ملطد ؾللبحظسؾىلبح ي ب ل يشؾلل

 مرجر التباين الستغيرات
مجسهعة 
 السربعات

درجات 
 الحرية

 متهسط السربعات
قيسة )ف( 
 السحدهبة

قيسة 
Sig 

نهع مجاميع 
 الفعالية

 الرياضية

 11822,516 2 21645,132 بين السجسهعات

226,786 1,111 
داخل 

 السجسهعات
38133,843 853 47,721 

 11871,237 855 59678,875 السجسهع
ل.(4,45)ل≥ل*لطعشؾيلتش ل دث لخظأ

 دددؾعلحس غيددد لطجددد ط ملوجدددؾدل ددد وقلبحرددد ئ  لهب لداحددد لطعشؾيددد لل(1)طدددؽلبحجددد ونللي رددديؽ
طد ؾللبحظسؾىلبح ي ب لتوالو قلطق  مللط ك لطح  غ ل يشؾللا    للةعضلح للاتر لبحفع ح  

(لتو دددلتؾجدد ل دد وقل4,45(،لوطق ل دد لةسددد ؾللبح احدد لبحسع سدد ل)4,444ىهلك  ددتلق سدد ل)بح احدد (ل)
طق  ملطد ؾللبحظسؾىلبح ي ب لو قلط غي ل ؾعلل  بيؽلا  بدلبحعيش لبحر ئ  لهب لداح لطعشؾي ل

للبحفع ح  ،لوبه بلت  ضلبحف ب  لبحرف ي لوتقراللبحف ب  لبحر يو .
وح ح يددد لايلطدددؽلبحدددثال لسجسؾتددد  لحوس ؾسدددظ  لبحبحفددد وقلبددديؽلطعشؾيددد لبخ ثددد لللوحغددد ي

ل(1)لقددؼلوبحجدد ونلل(L.S.Dتددؼلبسدد خ ب لبخ ثدد للبقددالل دد قلطعشددؾيل)،لخدد للبألبحسجدد ط ملت فددؾقلتددؽل
للهحػ.يريؽل

لل(1)بحج ونل
لتوالو قلطق  ملطد ؾللبحظسؾىلبح ي ب لبح ي ب  ل ؾعلبحفع ح  بيؽلبحف وقل  للLSDيريؽل   ئال

نهع الفعالية 
  الرياضية

 الهسط الحدابي العجد
االنحراف 
 السعياري 

الفرق بين 
 الستهسطات

Sig 

ل4,444ل1,008ل0,041–0,540ل10,101–85,518ل004-051 فرديةلا – القتالية
ل4,444ل80,801ل1,850-0,540ل11,101–85,518ل081-051لجساعيةلا –قتالية ال
ل4,444ل0,188ل1,850-0,041ل11,101-10,101ل081-004لجساعيةلا –فردية ال
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ل(ل4,45)ل≥ل*لطعشؾيلتش ل دث لخظأ

ل:(1)ي ريؽلطؽلبحج ونللقؼل
بديؽلطجسدؾت  للطدد ؾللبحظسدؾىلبح ي بد هب لداح لطعشؾيد ل د لطق د ملل  وقلىحر ئ  وجؾدلل-
ل(.بحفع ح   لبحف د  (لوحر حول)بحف د  لبحفع ح   /لبحفع ح   لبحق  ح  )
بديؽلطجسدؾت  للطدد ؾللبحظسدؾىلبح ي بد هب لداح لطعشؾيد ل د لطق د ملل  وقلىحر ئ  وجؾدلل-
ل(.بحفع ح   لبحجس ع  )(لوحر حولبحجس ع  ل بحفع ح  /لبحفع ح   لبحق  ح  )
بديؽلطجسدؾت  لطدد ؾللبحظسدؾىلبح ي بد لهب لداح لطعشؾيد ل د لطق د ملل  وقلىحر ئ  وجؾدلل-
ل(.بحفع ح   لبحجس ع  (لوحر حول)بحفع ح   لبحجس ع  /للبحفع ح   لبحف د  )

بحفع ح دد  لبحف د دد ل سيدد لبحفع ح دد  لبحجس ع دد لتددؽللسددرنلهحددػلةدد نلا ددؼلطدد ل نبحث حثددلعدد ووي
 سكؽلبحؾيؾنلىحالبحسد ؾي  لبح ي ب  لبحعو  ل زالللوبحق  ح  ل ؾلبحعساللبحجس ت لوبح يلب و دلا

تؽلهحػل  نلبحفع ح   لبحجس ع  لت سي لةأ ه لعث لةلتؽل  قلهب لطر ع لبحعساللبحس ف تاللوبنلكدالل
  لبيشهسد ل د ل سدال ع سد لاتز  لبحف يقل عسوؾنل  لب دج  لتد  لطدؽلخدالنلبح و طداللبحح كد لوبحرد 

 ج عل  الوبح ل زاللتؽلهحػلح يهؼلبحسياللحووف ىلوبحسث ب ةلةذكاللق لكاللج  لف دلتوالبألخ ل 
 كددؾنلبكردد لطددؽلةدد ق لبحفع ح دد  لبح ي بدد  لبألخدد للسددؾب لاك  ددتل ع ح دد  ل  د دد لاول ع ح دد  لق  ح دد ل

ددد  لح حق قهدد لو دد بلبدد ول لوهحدػلطددؽلخددالنلب يدد بللتودالبدد نلبحجهدد لحوؾيددؾنلىحددالبأل د بالبح ش  
لي ظونلطد ؾللطسؾىللي ب لت ح .

 ةدد نلطددد ؾللبحظسددؾىلبح ي بدد لحوف يددقلي تفددملكوسدد لكدد نلاكثدد لل(0441ل)حسددؾد،لبهل ذددي 
ق لةلوتحساللحاعث  لوبحس ظوث  لبحر    لوبحسه لي لوبحشفد  لحواث لوبنلب جد علبحف يدقلوطد للتحق قددل

طدد للطدد ل س وودددلبحف يددقلطددؽلبسدد ع بدلوطسددؾىلوحدددؽللأل  ب دددلبحس جددؾةلي ؾقددفلوبذددكاللكريدد لتوددا
بسد خ ب لوطد للق لتددلتودالتؾع ددتلق لبتددلبح بت د لحزدس نلبح فددؾقلوبح سيد لوتحقيدقلا زداللبحش دد ئال
 دد لبحسش  ددد  لبح ي بدد  لوكدد حػلبحسثدد ب ةلتوددالطؾبجهدد لبحفذدداللوتحسدداللبحسددد وح  لوتدد  لباس دددال ل

ل(.85ل،0441لبحسشذؾدة ل)حسؾد،لبأل  باح التحقيقل
 ةد نلطدد ؾللبحظسدؾىل دؾلطدد ؾللبح قد  لوبحشجد ىلبحد يلي غدنلل(0441ل،بحسذ خ وي ك ل)

بحفدد دل دد لبحؾيددؾنلىح دددلو دد لايلطجدد نلي غثدددلوهحددػلطددؽلخددالنلىطك   تدددلوق لبتدددلوباسدد ف دةلطددؽل
  (.05،ل0441ل)بحسذ خ ،لخر بتدلبح  لط لبه  



 0207(، لسنة 3، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021) 

 

8048 

 
  



 0207(، لسنة 3، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(3), (2021) 

 

8041 

 االستشتاجات والتهصيات: -5

  :االستشتاجات 5-1

 س وودؾنلطدد ؾي  لب ج ب د لتودالو دقلطق د مللط ك لطح  غ ل يشدؾللاتر لةعضلا    ل  -1
 طد ؾللبحظسؾىلبح ي ب .

وجؾدل  وقلبحر ئ  لهب لداح لطعشؾي لبيؽلط ؾسظ  لبسد ج ة  لاترد لةعدضلا   د لل -0
تودددالو دددقلطق ددد ملطدددد ؾللبحظسدددؾىلبح ي بددد لتثعددد لحس غيددد ل) ئددد للط كددد لطح  غددد ل يشدددؾلل

ل)بحس ق طيؽ(.لوحر حولهويل ئ ل(ؽبحالتري
وجؾدل  وقلبحرد ئ  لهب لداحد لطعشؾيد لبديؽلط ؾسدظ  لبسد ج ة  لاترد لةعدضلا   د ل -3

تودددالو دددقلطق ددد ملطدددد ؾللبحظسدددؾىلبح ي بددد لتثعددد لحس غيددد ل) دددؾعللط كددد لطح  غددد ل يشدددؾلل
 وحر حولهويل)بألحع حلبحجس ع  (.ل(بحفع ح  لبح ي ب  

 التهصيات: 5-2
وبذددكاللدوليلطسدد ل دددسولحهددؼللؽبحظسددؾىلبح ي بدد لتوددالبحالتردديتظريددقلطق دد ملطددد ؾلل -8

ةدد ح ع التوددالطددد ؾي  لبحظسددؾىلبح ي بدد لحدد يهؼلوبح عدد التوددالدلجدد لا سي هدد لوت تيرهدد ل
لو قلالبئهؼلبحذخر  لحسد ت تهؼل  لل ملطد ؾللبحظسؾىلبح ي ب لح يهؼ.

ملبحرد بطالطؽلخالنلوبدلؽبحعساللتوالتشس  لول ملطد ؾللبحظسؾىلبح ي ب لح للبحالتري -0
لؽبح  لير ددد لبحخ يددد لوبح ددد لتعسددداللتودددالتع يددد لطدددد ؾللبحظسدددؾىلبح ي بددد لتشددد لبحالتردددي

لحي دشالحهؼلطع   لق لبتهؼلبححق ق .
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 ثبت السرادر
(.لدلبس لطد ؾللبحظسؾىلوتالق دلة حقد لب لباب و ليد لحد لل8111ببؾلعبي ،لبحس لتر هللال) .8

وقظ علغ ة،للس ح لط جد ي لغي لطشذدؾلة،لكو د لطوث لبحس حو لبحث  ؾي ل  لوا  لبحخ طؾ ل
 بح  ب  ،لج طع لبحدؾدبنلحوعوؾ لوبح وشؾحؾج  .

باتجدددد  ل حددددؾلطهشدددد لبح دددد لينلل(:0481بوديددددتلتؾد ذددددؾلو ددددالىلسددددع ونلتسدددد ل)،لبسدددد  .0
وطدددد ؾللبحظسدددؾىلبح ي بددد لحددد للاترددد لبح لجددد لبحسس ددد عةلةكددد ةلبحددددو لوبحظددد ئ ةل ددد لبقوددد ؼل

 .كؾلدس  ن

(:لطق ددد ملطدددد ؾللبحظسدددؾىلحددد للبحسددد ب قيؽلوبحذدددث ح،ل0440حددددس مل)ة عددد ،لبطددد نلترددد لب .0
 طك ث لبا جوؾلبحسر ي ،لطر .

لب حردددددد ئ  (:لبح ظر قدددددد  ل8111حدددددددؽلدمحمل)ل،ود ددددددمل  سدددددديؽلدمحملوبحعريدددددد يل،بح و ي دددددد  .0
ل،بحسؾيدالل،دبللبحو دنلحوظث تد لوبحشذد ل،وبس خ ب لبحح سؾحل د لةحدؾ لبح  ب د لبح ي بد  

 ج طع لبحسؾيال.ل،كو  لبح  ب  لبح ي ب  

(.لدلبس لحسد ؾللبحظسؾىلوتالق دلبثعضلبحس غي ب ل د لبدؾ ل0445تؾ يق،لدمحملتؾ يقل) .5
بحثق  ددد لبحدددد ئ ةلحددد للبحج طعددد لباسدددالط  لةغددد ة،للسددد ح لط جدددد ي لغيددد لطشذدددؾلة،لبحج طعددد ل

لب سالط  ،لغ ة.
(.لبشددد  لوتقشددديؽلطق ددد ملطدددد ؾللبحظسدددؾىلبح ي بددد لحالترددد ل0441حسدددؾد،لبحسددد لط حدددػل) .8

(لسددددش لحددددثعضلطح  غدددد  لبحفدددد ب لباوسددددا،للسدددد ح ل00-81احعدددد حلبحف  ددددد  لة تسدددد لل)ب
 ط جد ي لغي لطشذؾلة،لكو  لبح  ب  لبح ي ب  ،لج طع لة بال.

وتالق دددلةسددد ؾللبحظسددؾىلل–بحشرددفلبحؾبحدد يلل–(.لبدلب لبحقرددؾنل0441بح   ب دد ،لتودد ل) .1
طشذددؾلة،لج طعدد لا لحدد للطددالحلبحس حودد لبحس ؾسددظ لةسح  غدد لجدد ة،للسدد ح لط جددد ي لغيدد ل

لبحق ل،لبحدعؾد  .
(.لطث دئلبح ؾج دلوبالش دلبحشفد ،لبحظثع لباوحا،لبالدن،لدبلل0448بح ي دي،لطحسؾدل) .1

 بحثق   .
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(.لبحزدغالبحشفددد لوتالق دددلةسدد ؾللبحظسددؾىلحد للطوثدد لبحج طعدد ل0480يد حح ،ل شدد  ل) .1
باج س ع دد ،لج طعدد لبحسق سدديؽلةج طعدد لولقودد ،للسدد ح لط جددد ي لغيدد لطشذددؾلة،لقدددؼلبحعوددؾ ل

 ق ي يلط ي  .

(:لقؾةلبأل  لوتالق ه لة ات بنلبا فع ح لوطد ؾللبحظسدؾىل0488)لعث م،للبئ لتر لبألطي  .84
،لاط وحدد لدك ددؾلب لغيدد لطشذددؾلةلحدد لل  شددئ لبألحعدد حلبحف د دد لوبحف ق دد ل دد لطح  غدد لة بددال،

 كو  لبح  ب  لبحر    لوتوؾ لبح ي ب ،لج طع لة بال.

(:لدلبسد لطق ل د لحالتج  د  ل حدؾلبحشذد  لبح ي بد لبديؽلةعدضل0440تر لبححود ؼ،لطشدال) .88
ط حثدددد  لبحس حودددد لبحث  ؾيدددد لةجسهؾليدددد لطردددد لبحع ب دددد لوطسوودددد لبحثحدددد يؽ،لطجودددد ل غ يدددد  ل

 وتظر ق  ،لبحع دلبحث   لوبحخسدؾن،لطر .

(:لبحعالقدد لبدديؽلطددد ؾللبحظسددؾىلوبحذخردد  ،لبحقدد   ة،لطك ثدد ل8110تردد لبحف دد ى،لك طيو دد ل) .80
 ر .بحق   ة،لط

دبللبحسعدد لالحوظث تدد لل،0 ل،طدد خاللتوددؼلبحددشف لبح ي بدد ل:(8111)دمحملحدددؽلل،تددالويل .80
لبحق   ة.ل،وبحشذ 

(.لبح س سػلبحجس ت لوطد ؾللبحظسؾىلتش لاتر لبحو ةلبحظ ئ ةل0481بحعوؾبن،لوآخ ونل) .80
 (،لبالدن.8(،لبحع دل)00  لبالدن،لطجو لبحسش لة،لبحسجو ل)

طدد ؾللبحظسدؾىلوتالق ددلة ح حردياللبح لبسد لحد للطدالحل(.ل0485دمحم،لة ةك لبحرد دقل) .85
بحس حوددد لبحث  ؾيددد لةسحو ددد لةحددد ي،للسددد ح لط جددددد ي لغيددد لطشذدددؾلة،لكو ددد لبح  ب ددد ،لج طعدددد ل

 بحدؾدبنلحوعوؾ لوبح وشؾحؾج  .

(.لخودقلبحسدد قراللوتالق ددلةكداللطدؽل  تو د لبحد ب ل0441بحسذد خ ،لغد ح لبدؽلدمحملتود ل) .88
 حلبحظ بئق،لبط وح لدك ؾلب .وطد ؾللبحظسؾىلح للتيش لطؽلطال

طظد ةملل،بألس لبح  لير  لحفع ح د لبحعد حلبحقدؾللل:(8114)ق سؼلحدؽلوآخ ونلل،بحسش اويل .81
 .ةغ بدل،بح عو ؼلبحع ح 

ل
ل
ل
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 ثبت السالحق
 (1السمحق )

 االختراص الجامعة الكمية االسم
لتوؼلبحشف لبح ي ب لطؾياللكو  لبح  ب  لبحر    لوبحعوؾ لبح ي ب  لليؾ  لبحؾت لل.د.ل  عؼلش ك ا

لتوؼلبحشف لبح ي ب لطؾياللكو  لبح  ب  لبحر    لوبحعوؾ لبح ي ب  لبح ب ل.د.لتر  لتر ا
لتوؼلبحشف لبح ي ب لطؾياللكو  لبح  ب  لبحر    لوبحعوؾ لبح ي ب  ل.د.لط ي لتر بح عبقلا

لبح ي ب توؼلبحشف للطؾياللكو  لبح  ب  لباس س  ل.د.لتكو لسو س نلبححؾليلا
لتوؼلبحشف لبح ي ب لطؾياللكو  لبح  ب  لباس س  لث ط لطحسؾدله ؾنلبححس ب  ل. .د.ا

لتوؼلبحشف لبح ي ب لطؾياللكو  لبح  ب  لبحر    لوبحعوؾ لبح ي ب  ل.د.ل غؼلبحعري يا
لتوؼلبحشف لبح ي ب لتو يتلكو  لبح  ب  لبحر    لوبحعوؾ لبح ي ب  لخظ حلدبحؾدوللتر ل.د.ا

لتوؼلبحشف لبح ي ب لتو يتلكو  لبح  ب  لبحر    لوبحعوؾ لبح ي ب  ل.لج سؼلعث مل.دا
لتوؼلبحشف لبح ي ب لتو يتلكو  لبح  ب  لبحر    لوبحعوؾ لبح ي ب  لسع لعث مل.ل. .دا
لتوؼلبحشف لبح ي ب لطؾياللكو  لبح  ب  لبحر    لوبحعوؾ لبح ي ب  ل غؼلبحخف ال. .د.ا

لتوؼلبحشف لبح ي ب لطؾياللكو  لبح  ب  لبحر    لوبحعوؾ لبح ي ب  ل.للب ملبدلي لتر بحغفؾلل. .دا
لتوؼلبحشف لبح ي ب لطؾياللكو  لبح  ب  لبحر    لوبحعوؾ لبح ي ب  ل. .د.لوحي له ؾنلا

لتوؼلبحشف لبح ي ب لطؾياللكو  لبح  ب  لباس س  ل .د.لدمحملخ ح ل
لتوؼلبحشف لبح ي ب لطؾياللكو  لبح  ب  لباس س  لل .د.لدمحملخي لبح يؽ

لتوؼلبحشف لبح ي ب لطؾياللكو  لبح  ب  لباس س  للطشهاللخظ حلل .د.
ل

ل

ل

ل

ل
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ل

 (2السمحق )
 بدم هللا الرحسن الرحيم

 جامعة السهصل 
 لمبشاتكمية التربية 

 قدم التربية البجنية وعمهم الرياضة
 الجراسات العميا

 الرياضيمدتهى الطسهح مقياس 
ل

ل..............ت ي يلبحالتن

طؽلخالنلاج ب وؼلتشه لىحدالبح عد التودالل بحث حثلبح  لته الف دبيؽلي  ػلطجسؾت لطؽلبحفق ب ل
.لو غ بنلحس ل عه  لف ػلطؽلدق لوطؾبؾع  لوي بح ل  لبح عري ل.طؾبقفوؼلبححق ق  لبحر دق لىعب   

(لاطد  للتدؽل د  لبحفقد ب لوهحدػلبؾبدملتالطد ل)لب ج ة طشػلل أطاللبحث حثتل،تؽلآلبئػلوا و ل 
توسد نلل،طسد لتد للب ددل عرد لتدؽللا دػلاولطؾقفدػل،بحسؾبدؾت لاطد  لكدالل قد ةلبحثالث وبح لطؽلبحر بئالل

ل.ب دلالتؾج لىج ة  ليح ح لاولخ طئ 
ل:تعو س  لبحسق  م

 ق ب ةلبحفق ب لب ق لقراللب ج ة لتشه . .8

فقدد ب لأل هدد لتعردد لتددؽلبحسذدد ت لبحخ يدد لةكدداللتدد  لباسدد ع   لب طيدداللتشدد لب ج ةدد لتددؽلبح .0
 اتن.

 ت  لت  لايل ق ةلب ونلب ج ة لتويه . .0

 بح أكي لتوالبنلكاللب ج ة  ليح ح لط لدبطتلتعر لتؽللا ػلةذكاللي يو. .0

 الدبت لحو  ة لباسؼل   ج ة  لس ي لو  لتد خ  لألغ بيلبحثحتلبحعوس ل قا. .5

لبحش ديلبح ي ب :

لط ق طيؽ(ل–شث حلل-  شئيؽ)ل: ئ لبحالتن

ل(ق  ح  ل-جس ع  ل-  د  ) ؾعلبحفع ح  :ل

لطملبحذك لوبح ق ي 
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لبحث حث للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لليؼلتر لبحو يؼلشؾيتلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ل

 نادرا   أحيانا   دائسا   العبارة ت

للللاطسولةأنلاكؾنلبسؽلتذكيو لبحسش خنلبحؾطش .ل8
بحشجددد ىل ددد لايلشددد  ل ع سددد لتودددالبححددد لاكثددد لطدددؽلبحجهددد لل0

لبحسر ون.
للل

اسددعالج  دد بنلحجعدداللح دد ت ل دد لبحسددد قراللا زدداللطسدد ل دد لل0
لتو دلبآلن.

للل

للللاسعالىحالبنلاكؾنلةسد ؾللبحس لحلاولا زاللطشد.ل0
للللوالا و لة حغ .اع شليؾط لبيؾط لل5
ىهبلوبجهدتلطذد كالل دد لبحواثد لبح د لاط سدده لات كهد لواطدد لملل8

لغي   .
للل

للللاه نلىحالطك نلبح  لينلح الوبنلك نلةعي بنلتش .ل1
للللحر لحواث ل جعوش لاس س ل  لطس لس ه .ل1
للللاسعالطؽلاجاللبنلاكؾنلا زاللاتن.ل1

و دد بلطدد ل ذددجعش لا دد لطحرددؾحلطددؽلقردداللبحالتردديؽلوبحسدد لحلل84
ل  لبح ؾبياللة حوعن.

للل

للللاثقلةق لبت ل  لطؾبجه لبحسؾبقفلبحسف جئ لوبحراث .ل88
للللاس ظ ملتشفي لجس ملبحؾبجث  لبح ي ب  لوبحع ئو  .ل80
للللىهبلوبجهتلطش  د نلقؾي نلاحكؼلتوال فد لة حخد لة.ل80
للللات ر ل فد لطؽلبحالتريؽلبحجي يؽلوبحس سي يؽ.ل80
للللاثقلةق لبت ل  لتحقيقلطسؾح ت .ل85
للللا  ىلتش ط لاس  ؼل  لادب لبحسه لب لوبحؾبجث  لبحراث .ل88
للللاك ف لة حفؾعلحس ةلوبح ة.ل81
اسدددددعالىحدددددالبحسذددددد لك ل ددددد لبحسش  دددددد  لبحرددددداث لوبحسهسددددد لل81

لوبحح سس .
للل
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 نادرا   أحيانا   دائسا   العبارة ت

للللا زاللبحسذ لك ل  لبحثظؾا لاكث لطؽلبح ش   ل يه .ل81
للللبحسذ لك ل  لبحسش  د  لبح وح  .اسعالىحالل04
للللاب نلقر لللجه يل  لبح  لينلوبحسش  د  لبح ي ب  .ل08
للللات لحل قالقراللبحسش  د  لةأ   لقويو .ل00
للللالطؽلةأنلطف  ىلبحشج ىل ؾلبحدع لة حعسال.ل00
 قاللب  س ط لة حسش  د لتشد ط لاشد لةدأنلطدد ؾبيلاتودالطدؽلل00

لطد ؾللبح ش   .
للل

للللاس ظ ملطق ل  لادبئ لطملادب لبحالتريؽلبآلخ يؽ.ل05
للللتد ت   لبحخد لةلتوالكذفلاخظ ئ لوترح حه .ل08
ا فدددد لكدددداللشدددد  لطددددؽلاجدددداللبنلتوددددؾنلح دددد ت لبحق دطدددد لح دددد ةلل01

لسعي ة.
للل

للللاشع لةخيث لاطاللكوس ل و  لة حسد قرال.ل01
للللبحفؾعلوبحشج ىلطر للتف لح لة حح  ة.ل01
 دددد لح دددد ت لو دددد بلطدددد ل ذددددجعش ل دددد لبحس يدددد لطددددؽلا دددد لسددددعي لل04

لبحعسال.
للل

ل


