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 امللخص
 ييجف البحث الى الكذف عسا يأتي :

صحرايةة يي الدجر  اليؾايةة وؤشرخ العب  لعاعيي رخ  الدجم الذبا  ينؽ االتعبارنؽ الديمي داللة الفخوق اال -
 عمى ويق تحمنل ؤجخنات المب  .  والببجي ببج تشفنح ؤداصحات تجرنيةة ؤخعمفة ؤحجد

 الذبا  ينؽ ؤجاؤةع البحث داللة الفخوق االصحرايةة يي الدجر  اليؾايةة  وؤشرخ العب  لعاعيي رخ  الدجم  -
 .حجده عمى ويق تحمنل ؤجخنات المب يي االتعبار الببجي ببج تشفنح ؤداصحات تجرنيةة ؤخعمفة ؤ  الثعاث
وطيةبة البحث، وتؼ تشفنح العجخبة عمى عنشة ؤؽ العيي ربا  نادي يخايعي  اسعخجم السشيج العجخنيي لسعاءؤعووقج تؼ           

( سشة، اتعنخوا بالظخندة البسجية وقدسؾا بالظخندة البذؾايةة 19-16بأعسار )( العبًا و 33الخناضي بكخ  الدجم والبالغ عجدىؼ )
( العينؽ لكل ؤجسؾعة ، وتؼ تحدنق العجانذ ينؽ ؤجاؤةع البحث يي السعغنخات االتةة 13الى ثعاث ؤجاؤةع تجخنيةة وبؾاقع )

ععساد العرسةؼ العجخنيي الحي يظمق عمةو اسؼ وؤشرخ العب  ، وقج تؼ ا  اليؾايةةالكعمة(، والعكايش يي الدجر  و الظؾل و )البسخ 
)ترسةؼ السجسؾعات السعكايئة( البذؾايةة االتعةار ذات االتعبارنؽ الديمي والببجي ،وتزسشت إجخاءات البحث تحمنل ؤجخنات 

ؤؽ ثؼ البخاق لعحجيج السداصحات السخعمفة السدعخجؤة يي البحث ، و  -المب  لخسذ ؤبارنات ضسؽ دوري ربا  اقمةؼ رخدسعان
ترسةؼ تسخنشات السداصحات العجرنيةة السخعمفة العي طبدت عمى ؤجاؤةع البحث الثعاث، وببج ذلػ تؼ إجخاء االتعبار الديمي ، ثؼ 

( 1488نفحت السجسؾعة العجخنيةة االولى العسارنؽ يي السداصحة العجرنيةة ) إذتؼ تشفنح تسخنشات السداصحات العجرنيةة السخعمفة، 
، يي صحنؽ نفحت السجسؾعة اً ؤخبب اً ( ؤعخ 988سجسؾعة العجخنيةة الثانةة نفحت العسارنؽ يي السداصحة العجرنيةة )، والاً ؤخبب اً ؤعخ 

ظخندة االتعبار وب، وببج ذلػ تؼ اجخاء االتعبار الببجي  اً ؤخبب اً ( ؤعخ 588العجخنيةة الثالثة العسارنؽ يي السداصحة العجرنيةة )
 .نفديا الديمي

 سعشعاجات اتآتةة :وتؾصل الباصحثان الى اال
 اصحجثت تدجؤاً لعي نفحتيا ؤجاؤةع البحث الثعاث ا اً ؤخبب اً ( ؤعخ 588،  988،  1488ان السداصحات العجرنيةة )    -

 يي الدجر  اليؾايةة وؤشرخ العب  لعاعيي رخ  الدجم الذبا  عشج السدارنة ينؽ االتعبارنؽ الديمي والببجي . ؤبشؾناً 
جسؾععنؽ الثانةة العي نفحتيا السجسؾعة االولى تفؾقا عمى الس اً ؤخبب اً ( ؤعخ 1488اصحجثت السداصحة العجرنيةة ) -

لسدارنة ينؽ ؤجاؤةع البحث عشج ا اً ؤخبب ( ؤعخً 588،  988نفحتا السداصحعنؽ العجرنينعنؽ ) والثالثة  المعنؽ
 يي االتعبار الببجي لمدجر  اليؾايةة وؤشرخ العب . الثعاث

 (رخ  الدجم  ،ؤشرخ العب  ،جرنيةةؤداصحات ت) :الكمسات السفتاحية
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Abstract 

The research aim to :  

      The research aims at finding out: 

 The effect of the 1
st
. training area per play course analysis on the aerobic abilities 

and fatigue parameter of young footballers 

 The effect of the 2
nd

. training area per play course analysis on the aerobic abilities 
and fatigue parameter of young footballers 

 The effect of the 3
rd

. training area per play course analysis on the aerobic abilities 
and fatigue parameter of young footballers 

 The effect of training area difference per play course analysis on the aerobic 

abilities and fatigue parameter of young footballers 

The researchers have applied the experimental method for its convenience with 

the nature of the research and the experiment was performed on a sample of (30) young 

footballers playing to Briety football club, aged (16-19) and were deliberately chosen 

and randomly divided into three experimental groups in the amount of (10) players for 

each. Homogeneity among the research groups regarding the following variables (age, 

height, mass), equivalence in aerobic abilities and fatigue parameter has been achieved. 

The experimental design known as the (equivalent groups design) of random 

selection and pre and post-tests has been adopted. The research procedures have also 

included the rationing the analysis of play course of five football games within 

Kurdistan-Iraq young footballers tournament to identify the different areas used in the 

research, then to design the exercises of different training areas which were applied on 

the three groups of the research. Next, pre-tests and the exercises of different training 

areas were conducted. The first experimental group has conducted exercises in a 

training area of (1488m2) , the second experimental group has conducted exercises in a 

training area of (988 m2), while The third experimental group has conducted exercises 

in a training area of (588 m2) 

The researchers have concluded the following: 

 The first training area (1488m
2 

) per play course analysis performed by the first 
experimental group has positive effect on the aerobic abilities and fatigue 

parameter of young footballers and the differences between pre and post-tests 

have reached significance. 

 The second training area (988m
2 

) per play course analysis performed by the 
second experimental group has positive effect on the aerobic abilities and fatigue 

parameter of young footballers. The differences between the pre and post-tests 

have reached significance. 

 The third training area (588m
2 

) per play course analysis performed by the third 

experimental group has positive effect on the aerobic abilities and fatigue 

parameter of young footballers. The differences between the pre and post-tests 

have reached significance. 

 The first training area (1488m
2 

) per play course analysis performed by the first 
experimental group has a greater positive effect than the second experimental 

group which performed the first training area (988m
2
) and the third experimental 
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group which performed the second training area (588m
2
) and this effect has 

reached significance in comparison with the three groups in post-test 

Key words: (Training Areas, Fatigue Parameter, Football) 

 : التعخيف بالبحث -1
 : البحث وأهسيةالسقجمة  0-0

ؤوؽ اجول الؾصوؾل إلوى رايوة اتجيت دول البالؼ يعدخنخ اإلؤكانةات والخيخات والبموؾم الشغخنوة لدج 
ؤدعؾنات ؤعدجؤة يي األلبا  الخناضةة السخعمفوة، ونبوج عموؼ العوجرن  الخناضوي اصحوج ىوحه البموؾم الوحي ييوعؼ 

لعظؾر السدوعسخ يوي األلبوا  الخناضوةة الفخيةوة يبعسوج عموى الظخندوة والكة ةوة ن اإببسمةة إعجاد العاعينؽ، إذ 
 ؤؽ اجل الشجاح والؾصؾل إلى السدعؾنات البالةة .راية يي اإلعجاد وتينئة العاعينؽ يي الشؾاصحي 

الووى إاشوواء ؤدووعسخ باألسووذ  وتبووج لةبووة رووخ  الدووجم واصحووج  ؤووؽ األلبووا  الفخيةووة العووي تحعوواج دايسوواً 
 إيجواد أيزول الظخايوق يواذ يحواول البواؤمنؽ يوي ؤجالإ الى رل ؤاىؾ ججيج يوي ىوحه المةبوو، صللمعؾ  ةةسالبم
يزوعا عووؽ ريوع السدووعؾ   ،اليوجني والسيوواري والخظظويالعوي يووعؼ ؤوؽ تعاليوا ريووع ؤدوعؾ  األداء  سوالن واأل

داء بسدوعؾ  األ سالن  العجرن  العي تيجف الى االرتدواءأصحج أالسداصحات العجرنيةة  جامخنبج اسعو  .الؾعةفي 
ييوووي تعزوووسؽ ؤؾاقوووف لبووو  رثنوووخ  ؤثووول ؤايحوووجث يوووي السبوووارا  ؤوووع وجوووؾد زؤوووعاء  ، لوووج  العيوووي روووخ  الدوووجم

سالن  العجرنيةة يزل األأصحج أوؤشايدنؽ وؤؾاقف ؤعغنخ   وؤعبايشة وؤجيؾد يجني وؤشايدة صحقةقةة، رسا تبج 
عوجاد إ سومؾ  عمسوي يخوجم عسمةوة أاسعخجاؤيا ب داء اذا ؤا تؼالسعثار  نذاط العاعينؽ وزناد  الجايةةة نحؾ األ
السعظمبووات نيووا تسكووؽ العاعيوونؽ ؤووؽ ؤؾاجيووة أيزووعا عووؽ  ،العيووي رووخ  الدووجم ويدووا لمبشاصووخ السووخاد تظؾنخىووا

تووخون( بأنيووا ؤووؽ آتووعال السبووارا ، اذ يذوونخ )دوبمووخ و  رايووة والسيارنووو والخظظةووة والشفدووةة اليجنةووة والؾعة ةووة
روكال العوجرن  السعظوؾر  العوي تخوجم تشسةوة أصحوج أوىوي  ،  روخ  الدوجمنيي تجر  السؾاضةع الحجيثة العي عيخت

نيووا وسوونمة تخبؾنووة تبسوول عمووى أيزووعا عووؽ  ،قووجرات وؤيووارات وصووفات العاعيوونؽ الزووخورنة برووؾر  ؤخروود 
يوي االلعدام واالنزباط الؾاعي وؤؽ تعاليا يعبخض العاع  لسؾاقف السبوارا  نفدويا واروخاك جسةوع العاعيونؽ 

                 .( 194، 2312)دوبمخ واتخون،  العجرن اثشاء 
ن تبعسوج عسمةوة العخظوةي يوي لةبوة روخ  الدوجم عموى أجل الحرؾل عمى نجاصحوات رينوخ  اليوج أوؤؽ 

وؤووؽ يوونؽ ىووحه الؾسووايل تحمنوول السبووارا  الووحي ؤووؽ ، عمووى واقووع المةبووة ايجايةوواً  وسووايل عمسةووة  تذووكل ؤووخدوداً 
ذ يبج تحمنل السشايدة السشظق السبيخ الوحي يسكوؽ إصحات العجرنيةة السشاسبة، تعالو يسكؽ العؾصل الى السدا

ج عمنيوا يوي سوىوؼ الؾسوايل السبعأ  ؤوؽن السعاصحغة البمسةة والعحمنول تبوج إاالسعفاده ؤشو يي عسمةة العجرن ، و 
داء ساسووويا يوووعؼ وضوووع السشووواىج العجرنيةوووة السشغسوووة وبالعوووالي الؾصوووؾل الوووى األألةبوووة روووخ  الدوووجم العوووي عموووى 

والروووػ إن لةبوووة روووخ  الدووجم ىوووي إصحوووج  األلبوووا  الجساعةووة ذات السعظمبوووات السعشؾعوووو نغوووخًا لسوووا  . االيزوول
تعظمبووة ؤووؽ عووجو سووخنع ؤووؽ أجوول األسووعحؾاذ عمووى الكووخ  والعحووخك يووي الفووخاي ألتووح السكووان السشاسوو  وتغنووخ 

وتوعال ىوحا ، ال زؤوؽ السبوارا  يوي الوجياو واليجوؾم بفاعمةوة طوؾ  لمسذواررةاالتجاه والوجوران والحخروة السدوعسخ  
الدؤؽ تعشؾو نغؼ إنعاج الظاقة بالجدؼ ؤاينؽ العاىؾايةة عشج أداء الحخرات الدوخنبة  الدؾنوة والظاقوة اليؾايةوة 

و اليخولوة الخ ةفوة، وىوحا يمدوي عيئوًا يدونؾلؾجةا عموى الجيواز البزومي أعشج أداء االنذظة اليؾايةوة رالسذوي 
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وؤووؽ تووعال ؤووا تدووجم تيووخز أىسةووة ؤووؽ ثووؼد يووشدي الووى صحووجوث صحالووة العبوو  .  والجيووازنؽ الووجوري والعشفدووي، و 
،  جيووج السدوواصحات العجرنيةووة السخعمفووةىعسووت يعحمنوول ؤجخنووات المبوو  لعحأ ولووى العووي رؾنيووا الجراسووو األ البحووث

، وذلوووػ لمؾصوووؾل إلوووى نعوووايج تكذوووف لمسوووجربنؽ  وؤشروووخ العبووو  اليؾايةوووةالدوووجر  وؤبخيوووة ؤوووج  تأثنخىوووا عموووى 
العؾصول ؤووؽ  انسومؾ  العوجرنيي، وىووي ؤحاولوة عمسةوة يأؤوول الباصحثونؽ يوي ىووحا السجوال أىسةوة ىووحا األوالبواؤم

 .تعاليا إلى نعايج تخجم المةبة 
 : مذكمة البحث 0-9

داء يوي لةبوة أن طيةبوة األ االصحغو ،لسدوعججات العظوؾر يوي ىوحه المةبوة انالباصحثو ؤعاببوةؤؽ تعال 
السبارا  ويدا لمعؾازن والعخابي يونؽ تظوؾط المبو  يوي صحوالعي  سنخ لكخ  الدجم تكؾن يي ؤداصحات ؤعبايشة تعا

ن العبووايؽ يووي ىووحه السدوواصحات قووج يشووعج عشووو االتووععاف يووي السعظمبووات اليجنةووة والسيارنووة إو  ،الووجياو واليجووؾم
، رسا اليدال البجيج ؤؽ الباصحثنؽ والسجربنؽ والسيعسنؽ يوي ؤجوال لةبوة روخ  والخظظةة والؾعة ةة لكل ؤداصحة

ربسوا و  ،سوعجابات العاعيونؽإدجم عمى رػ بذأن تأثنخ السداصحات السخعمفة العي تحجث تعال السبارا  عموى ال
سعخجام ؤداصحات تجرنيةو ؤخعمفة و تثينت عوجد العاعيونؽ وذلوػ لسبخيوة إيسكؽ ؤبالجة ىحا الذػ ؤؽ تعال 

ن العووجرن  إيووتووخ آجانوو   ؽؤووو  . ؤثوول والرووحةد عشووج العووجرن سووعخجام األاأل ؤووؽ ثووؼد و ، العوواثنخات الحقةقةووة 
رل ؤايحجث  الىوذلػ لمعبخف  ،يبعسج وبذكل رينخ عمى تحمنل ؤجخنات المب  يي لةبة رخ  الدجم الحجيث

يبسمةووة العحمنوول ، عووجاد وترووسةؼ السشوواىج العجرنيةووةإ داء واالسووعفاد  ؤشووو يووي ثشوواء األأيووي بذووكل ؤؾضووؾعي 
عوجاد العيةوة إ يا ان أراد السجر  تحدنق العفوؾق يوي أصبحت ؤؽ األؤؾر السيسة العي ال يسكؽ االسعغشاء عش

يخرد عمى االسوالن  العجرنيةوة العوي تكوؾن  وبسا ان العجرن  الحجيث يي لةبة رخ  الدجم ،وتحدنق نعايج جنج 
وااليعبواد عوؽ صحالوة السمول وقموة الجايةةوة  ،ينيا الكخ  ؤحؾر عسمةة العجرن  والسذايية لسا يحجث يي السبوارا  

 لجؾانو  المةبوة رايوةتعرار الؾقت والجيج ؤؽ تعال البسل السخر  إؽ يجون رخات، يزعا عؽ نحؾ العسخن
تحمنول ؤجخنووات المبو  لمعؾصوول الووى  ىؼيعفكنوخ  انلووحا أتجوو الباصحثوو  . ةالؾعة ةوو  ةوالخظظةوو ةوالسيارنو ةاليجنةو

سوعخجام إاء العوجرن  بثشأيي الى السداصحات العجرنيةة السخعمفة العي تحجث تعال سنخ السبارنات، الععسادىا 
العووجرنبات الحجيثووة ألسووالن  المبوو  بسدوواصحات ؤخعمفووة، وؤووؽ تووعال روول ؤووا تدووجم تيووخز ؤذووكمة البحووث يووي 

: ىوول أن السدوواصحات العجرنيةووة السخعمفووة ويدووا لعحمنوول ؤجخنووات المبوو   وىووؾ عشوووالدووشال الووحي نخنووج اإلجابووة 
 ؟ ؟ وأي ؤؽ ىحه السداصحات سعكؾن األيزل م الأوؤشرخ العب    اليؾايةةالدجر    سةكؾن ليا تأثنخًا عمى 

  : أهجاف البحث 0-3
 : ييجف البحث الى الكذف عسا يأتي

 الدوووجر  اليؾايةوووة)*( ويدوووا لعحمنووول ؤجخنوووات المبووو  يوووي  توووأثنخ السدووواصحة العجرنيةوووة االولوووى 1-3-1
 لعاعيي رخ  الدجم الذبا  .  وؤشرخ العب 
 الدووجر  اليؾايةووة**( ويدووا لعحمنوول ؤجخنووات المبوو  يووي ) تووأثنخ السدوواصحة العجرنيةووة الثانةووة 1-3-2

 لعاعيي رخ  الدجم الذبا  .وؤشرخ العب  
                                         

 . اً ؤخبب اً ؤعخ  (1488) ولىالسداصحة العجرنيةة األ )*(
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 الدووجر  اليؾايةووةيووي )***( ويدووا لعحمنوول ؤجخنووات المبوو   تووأثنخ السدوواصحة العجرنيةووة الثالثووة 1-3-3
 لعاعيي رخ  الدجم الذبا  .وؤشرخ العب  
 الدوووجر  اليؾايةوووةيوووي   عحمنووول ؤجخنوووات المبووو السدووواصحات العجرنيةوووة ويدوووا ل إتوووععاف توووأثنخ 1-3-4

 لعاعيي رخ  الدجم الذبا  .وؤشرخ العب  
 : البحث ياتفخض 0-4

 الفخضةات اتآتةة : انأيعخض الباصحث
 الدووجر  اليؾايةووةيووي تووشثخ السدوواصحة العجرنيةووة االولووى ويدووا لعحمنوول ؤجخنووات المبوو  إيجايةووًا  1-4-1

 لعاعيي رخ  الدجم الذبا  .وؤشرخ العب  
 الدووجر  اليؾايةووةيووي تووشثخ السدوواصحة العجرنيةووة الثانةووة ويدووا لعحمنوول ؤجخنووات المبوو  إيجايةووًا  1-4-2

 لعاعيي رخ  الدجم الذبا  .وؤشرخ العب  
 ليؾايةووةيووي الدووجر  اتووشثخ السدوواصحة العجرنيةووة الثالثووة ويدووا لعحمنوول ؤجخنووات المبوو  إيجايةووًا  1-4-3

 لعاعيي رخ  الدجم الذبا  .وؤشرخ العب  
يوي  ينؽ السداصحات العجرنيةة السخعمفة ويدا لعحمنل ؤجخنات المب  العأثنخ تؾجج يخوق يي 1-4-4
 . لعاعيي رخ  الدجم الذبا وؤشرخ العب   الدجر  اليؾايةة

 : مجاالت البحث 0-5
 *(.***) ( سشة19) عسخ: العيؾ ربا  نادي يخايعي بكخ  الدجم دون  السجال البذخي  1-5-1
 .11/4/2316ولغاية  25/9/2315لسج  ؤؽ ا:  دؤانيالسجال ال 1-5-2
 : ؤمب  نادي يخايعي / اربنل السجال السكاني 1-5-3

 مشهج البحث : 3-0
 وطيةبة البحث . ءؤعةاسعخجم الباصحث السشيج العجخنيي لسعا

 عيشة البحث : 3-9
َدت عنشة البحث الخيةدة بالظخندة البسجية ؤؽ العيي روبا  نوادي يخايعوي الخن اضوي بكوخ  الدوجم صُحجِّ

ؤوشيؼ يسثموؾن عنشوة  ( العبواً 33( العبًا، وتؼ اتعةار )38( وران قؾاؤيا )2316-2315لمسؾسؼ الخناضي )
البحووث العجخنيةووة، وتووؼ تددووةسيا الووى ثووعاث ؤجوواؤةع تجخنيةووة ؤووؽ تووعال أتبوواو طخندووة االتعةووار البذووؾايي 

الروار  الوى أن الدخعوة جوخت لعاعيوي رول واليوج ؤوؽ ا ( العينؽ لكول ؤجسؾعوة .13بأسعخجام الدخعة وبؾاقع )
عشوج اسووعخجام  Dellal et al)) ا، وىوؾ إجووخاء ضوخوري وؤيوؼ أكوج عمةوووتوي ؤوؽ تظوؾط المبوو  عموى صحوج

 Dellal et)العيووي الخظووؾط الثعاثووة يووي رووول ؤجسؾعووة صحزووؾر تسخنشووات السدوواصحات وذلووػ لزووسان 
al,2012,967)          . 

                                                                                                                      
 . اً ؤخبب اً ؤعخ  (988) السداصحة العجرنيةة الثانةة )**(
 . اً ؤخبب اً ؤعخ  (588) السداصحة العجرنيةة الثالثة )***(
 ( .19-16صحد  ترشةف االتحاد الجولي لكخ  الدجم ؤؽ ) (***)*
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 عسوخيسثموؾن الفئوة البسخنوة تحوت  رايوة بأن يكوؾن العاعيونؽ ارآع انوؤؽ الججيخ بالحرخ يإن الباصحث
تكوايش ؤجواؤةع البحوث،  يوي( سشة، وأسعببج صحخاس السخؤى والعاعينؽ الحيؽ رانوت يوةؼ اتعبواراتيؼ توشثخ 19)

عنشووة البحووث العجخنيةووة والعاعيوونؽ السدووعببجيؽ ايووخاد و ، عنشووة البحووث الخيةدووة ايووخاد ( ييوونؽ عووجد 1والجووجول )
 ى يزعًا عؽ ندييؼ السئؾنة .ؤالسخ  بأسعثشاء صحخاس

عيشة البحث التجخيبية والالعبين عجد افخاد عيشة البحث الخئيدة و افخاد( عجد 0الججول )يبين 
 السدتبعجين وحخاس السخمى وندبهم السئهية

 الشدبة السئهية العجد 

 %133 38 عيشة البحث الخئيدة

 %78,94 33 عيشة البحث التجخيبية

 %13,15 5 عجون عجا حخاس السخمىالالعبهن السدتب

 %7,89 3 حخاس السخمى
 

السدايمووة و  توؼ اسووعخجام تحمنول السحعووؾ   وساائل جساال البيانااات )أدوات البحااث العمسااي السدااتخجمة( : 3-3
 .االتعبارات والقةاساتو  االسعيةانو  الذخرةة

لسشاسبة لقةاس الدجر  اليؾايةوة تؼ اتعةار االتعبارات امؤشخ التعب : و  ي القجرة الههائيةتحجيج اختبار  3-4
وإجوووخاء السدوووابعات الذخروووةة ؤوووع الدووواد  ، وؤشروووخ العبووو  ؤوووؽ توووعال تحمنووول ؤحعوووؾ  السروووادر البمسةوووة 

والقةواس والعدوؾنؼ السمحوق ، ويدومجة العوجرن  الخناضوي ، يي ؤجاالت عمؼ العجرن  الخناضوي  عخررنؽالس
( لقةوواس ؤشرووخ Rastالدووجر  اليؾايةووة و اتعبووار)ؤنوول( لقةوواس 1وقووج تووؼ العؾصوول الووى اععسوواد اتعبووار)، ( 2)

 .العب 
ؤؽ تعال تحمنل ؤحعؾ  السرادر البمسةة وإجوخاء السدوابعات الذخروةة ؤوع  تحميل مجخيات المعب : 3-5

( تووؼ العؾصوول الووى البووجد السشاسوو  لمسبارنووات العووي يووعؼ تحمنميووا، وبسووا أن 2السمحووق ) عخرروونؽالدوواد  الس
ؤبارنووات لباصحووث يعحمنوول ؤجخنووات المبوو  لخسووذ البحووث ىووي يئووة الذووبا  قووام االفئووة البسخنووة السخعوواره يووي 

 ضسؽ دوري أنجية اقمةؼ رخدسعان لمذبا  ، ورانت تظؾات العحمنل رسا يأتي :
ؤوووع يخنوووق البسووول السدووواعج  انقوووام الباصحثووو التجخباااة االساااتاالخية الخاصاااة بعسمياااة التراااهيخ :  3-5-0

السّبؾقات العي تروادف عسمةوة  الىوذلػ لمعبخف  25/9/2315 السمحق  بإجخاء تجخبة اسعظعاعةة يعارنخ
 الى ؤا يأتي : انالعرؾنخ، وببج االنعياء ؤؽ العجخبة االسعظعاعةة تؾصل الباصحث

 يي العرؾنخ .راية يكؾن العرؾنخ ؤؽ ؤكان ؤختفع لكي يغيخ السمب  العاعينؽ   -
يوي ي يوعؼ تروؾنخىا لعاسوعفاد  ؤشيوا السبوارا  العو ويعؼ أتح جسةع القةاسات لمسمب  الحي تجخ  عمة  -

 اثشاء عسمةة العحمنل .
( ؤبارنوات لوجوري اقموةؼ رخدسوعان يئوة الذوبا  ، وقوج اععسوجت 5توؼ تروؾنخ ) ترهيخ السباريات : 3-5-9

 .رنخوانة( رؾن أن ىحه االنجية تبعمي تختن  الجوري و زاتؾ، و دىؾك، و ىشجرنؽ، و ؤبارنات انجية )يخايعي، 
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ؤووؽ تووعال األععسوواد عمووى الجراسووات العووي أىعسووت يعحمنوول السدوواصحات  السباريااات :طخيقااة تحمياال  3-5-3
يزوعا عوؽ اجوخاء السدوابعات الذخروةة ؤوع ،  (Gréhaigne) ( و(Tchokontfوالعوي أجخاىوا رول ؤوؽ   

 اثشاء عسمةة تحمنل السبارنات :يي ( تؼ اععساد عجد ؤؽ الشداط 2السمحق ) عخررنؽالداد  الس
ن الحوواالت الثايعووة اليحووجث ينيووا تشغووةؼ لمبوو  الثايعووة اثشوواء العحمنوول وذلووػ ألكايووة  تووؼ اسووعبباد الحوواالت -

( ثؾاِن يسا يوؾق ؤثول )ضوخبة الجوداء و الزوخبات الحوخه السباروخ  عموى 13ضسؽ ؤداصحة ؤبنشة وزؤؽ )
 اليجف والزخبة الخرشةة( .

  انوخ ؤؾجّيوة وذلوػ اسعبباد جسةع الحاالت العي يكؾن ينيا المبو  انوخ ؤوشغؼ رعذوعنت الكوخات بروؾر  -
 الن المب  يكؾن انخ ؤشغؼ يي ؤداصحة ؤحجد  .

( ثؾاِن يسا يؾق وذلػ ببج إجخاء تحمنل أولي لدؤؽ المبو  13تحمنل السداصحات العي يكؾن ينيا المب  ) -
داتوول السدوواصحات يووي السبارنووات السبعسووجه ، ونغووخًا لسدووعؾ  االنجيووة السبعسووجه ؤدارنووة باالنجيووة البالسةووة 

 ( ثؾاِن يسا يؾق .  13ساد )لحلػ تؼ اعع
اثشواء المبو  ؤوؽ صحنوث الظوؾل والبوخض توؼ اععسواد أقروى يوي نغخا لعغّنخ السداصحة يي ببض السؾاقوف  -

 طؾل وعخض لمسداصحة العي يعؼ تحمنميا .
ؤدوواصحات  العوي تحروول رايوة لكووي يوعؼ اععسوواد ثوعاث  يوعؼ تحمنول السدوواصحات العوي تغيووخ يوي السبارنووات -

 عمى اعمى تكخار وزؤؽ .
( لمظووؾل والبووخض لكووي يووعؼ ترووشةف السدوواصحات العووي تغيووخ ؤووؽ تووعال العحمنوول Rangسوول ؤووج  )ع -

 ( اؤعار لمظؾل والبخض .5-4يؾاقع )
وؤؽ ثؼ اسعخخاج السداصحة بوالسعخ ،االععساد عمى )الؾسي الحدايي( لمظؾل والبخض لمسداصحة السخعار   -

  .السخبع
 Dart-Fish Edition Mptعخجام يخناؤج )وببج االنعياء ؤؽ ترؾنخ السبارنات تؼ العحمنل باس 

34M 5.5) وىوؾ ؤوؽ أكثوخ اليوخاؤج اععسوادًا يوي رثنوخ ؤوؽ السخعيوخات البالسةوة العحمنمةوة السعخرروة يوي *
تحمنوول االلبووا  الجساعةووة والفخديووة ولووو الدايمةووة عمووى القةوواس السبارووخ، ويووي ىووحا اليخنوواؤج  يووعؼ أتووح الفوونمؼ 

ج رفنمؼ تام، وببج ذلػ يعؼ تحجيج ؤقةاس الخسؼ ويةاسو بظخندة ؤبارخ  السرؾر رسا ىؾ ونجتل الى اليخناؤ
 يوي الظيةبوة, وبسجوخد تحجيوج ندظعونؽ لعحجيوج السدوايةوذلػ يعحجيجه بالفار  )الساوس( لنعؼ تحجيج ؤا يبادلوو 

سوووةدؾم اليخنووواؤج بسدارنوووة السدووواية السظمؾبوووة ؤوووع ؤقةووواس الخسوووؼ واعيوووار الشعةجوووة ؤباروووخ  يؾصحوووجات القةووواس 
 ، ورانت الخظؾات رسا يأتي :  وؤؽ ثؼ اسعخخاج السداصحة الحقةقةو سبخوية )ؤعخ وأجدايو(ال
ثووؼ يووعؼ اتعةووار االيبوواز ، ( 1ندووؾم بفووعد اليخنوواؤج ؤووؽ تووعال االيدؾنووة الخاصووة بووو  رسووا يووي الذووكل )  -

(Analyse )،( ثؼ يعؼ ادراج العدجنل الخاص بالعحمنول ؤوؽ قايسوةDossiers ) ،وندوؾم بذوغنمو لشدوف 
 (2عمى صؾر  السداصحة السخاد تحمنميا رسا يي الذكل )

 
                                         

 خ اانؼ صحسجون السعا عمؾ/ رمةة العخبةة االساسةة / قدؼ العخبةة الخناضةة / جاؤبة السؾصل .قام ببسمةة العحمنل ا.م.د ثاي *
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 ( كيفية إدراج التدجيل وتذغيمه 9الذكل )                             Dart-Fishواجهة بخنامج   (0)الذكل 
( والعووي ؤووؽ تووعال يووعؼ تحجيووج ؤقةوواس الخسووؼ الووحي يفعخضووو اليخنوواؤج Distanceيووعؼ اتعةووار االيدؾنووو ) -

 Definirيعؼ إيداف السشرخ عمى ؤقةاس الخسؼ واتعةار االيباز )ثؼ ( 3( ؤعخ رسا يي الذكل )1وىؾ )
comme reference( لنعؼ ادتال ؤداية ؤقةاس الخسؼ الحقةقةة ورسا يي الذكل )4) 

 

 

 

 

 

 

 

 حجيج مدافة (  كيفية ت4الذكل )                           ( كيفية تحجيج مكياس الخسم لمعخض3الذكل )
  الحكيكية لمعخض مكياس الخسم                                               في البخنامج               

تاصة  reference (Mesure de( تغيخ لشا قايسة )(Definir comme referenceببج اتعةار  -
جوداء السمبو  العوي تدوام عمةوو  بإدتال السداية الحقةقةة والسبمؾؤو ؤدبدًا ؤؽ تعال أتح يةاسوات جسةوع
( 5( ؤعووخ ورسووا يووي الذووكل )43السبووارا  ، إذ تووؼ ادتووال عووخض السخبووع الخوواص بسشظدووة الجووداء وىووي )

ببج أن تؼ إدتال السدواية الحقةقةوة لسقةواس الخسوؼ يدوؾم اليخنواؤج يعغنوخ ؤدواية السقةواس الوى السدواية و 
 (6الحقةقةة رسا يي الذكل )

 

 
 
 
 
 

  ( مدافة مكياس الخسم6الذكل )                         كيفية ادخال مدافة مكياس الخسم(  5الذكل )     
       الحكيكية لمعخض                                                                        الحكيكية لمعخض                    

اية يعؼ تحجيج ؤداية البوخض لمسدواصحة السحمموو ( الخاصة بقةاس السدDistanceوؤؽ تعال االيدؾنة ) -
( ؤعوخ رسوا يوي 43,45عؽ طخنق يةاس السداية ينؽ أببج العبان والعي عيخت يي السداصحة السحممة )

 (7الذكل )
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 كيفية تحجيج مدافة عخض السداحة السحممه في البخنامج ( 7الذكل )
( والعي ؤوؽ تعاليوا يوعؼ Distanceر االيدؾنو )وبشفذ الظخندة تؼ اسعخخاج السداية لمظؾل اذ يعؼ اتعةا -

(  وندوؾم بإيدواف السشروخ 8( ؤعخ رسا يي الذوكل )1تحجيج ؤقةاس الخسؼ الحي يفعخضو اليخناؤج وىؾ )
( لنعؼ ادتال ؤداية ؤقةاس الخسؼ Definir comme refrenceعمى ؤقةاس الخسؼ واتعةار االيباز )
 (9الحقةقةة لمظؾل ورسا يي الذكل )

 
 
      
 

 
 (  كيفية تحجيج مدافة مكياس9الذكل )                            كيفية تحجيج مدافة مكياس  (8الذكل )

 الخسم الحكيكية لماهل                                       الخسم لماهل في البخنامج    
تاصو  reference (Mesure de( تغيخ لشا قايسو )(Definir comme referenceببج اتعةار  -

بإدتال السداية الحقةقةة والسبمؾؤو ؤدبدًا ؤؽ تعال أتح يةاسوات جسةوع جوداء السمبو  العوي تدوام عمةوو 
السبووارا  ، إذ تووؼ ادتووال السدوواية الحقةقةووة يوونؽ تووي ؤشعرووف السمبوو  وبجايووة ؤخبووع ؤشظدووة الجووداء وىووي 

لسقةواس الخسوؼ يدوؾم اليخنوواؤج ( وببوج أن توؼ إدتووال السدواية الحقةقةوة 13( ؤعوخ ورسوا يوي الذوكل )35)
 (11يعغنخ ؤداية السقةاس الى السداية الحقةقةة رسا يي الذكل )

 
 
 
 

 
  (  مدافة مكياس الخسم الحكيكية00الذكل )                      ( كيفية ادخال مدافة مكياس01الذكل )

 لماهل في البخنامج                                                الخسم الحكيكية لماهل      
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( الخاصة بقةواس السدواية يوعؼ تحجيوج ؤدواية الظوؾل لمسدواصحة السحمموو Distanceوؤؽ تعال االيدؾنة ) -
( ؤعوخ رسوا يوي 39,95عؽ طخنق يةاس السداية ينؽ أببج العبان والعي عيخت يي السداصحة السحممة )

 (12الذكل )
 
 
 
 

 
 
 

 احة السحممه في البخنامج(  كيفية تحجيج مدافة طهل السد09الذكل )
وبيحه الظخندة وؤؽ تعال اليخنواؤج اسوعخخجشا ببوجيؽ لمروؾر  السحمموة ، وببوج ذلوػ يوعؼ أتعةوار االيدؾنوو  -

( والسوعخخاج السدواصحة بوالسعخ 13( ورسوا يوي الذوكل )Identifier espaceالخاصو يعحجيج السداصحة )
يوووحا تكوووؾن ؤدووواصحة الروووؾر  السحمموووو البوووخض وب× السخبووع ندوووعخجم قوووانؾن السدووواصحو والوووحي ىوووؾ الظووؾل 

 ؤعخ ؤخبع . 1735,28= 43,45×39,95
 

 
 
 
 

 (  كيفية استخخاج السداحة في البخنامج03الذكل)
ؤؽ تعال االصحرايةات العي تؼ اسعخخاجيا ، تؼ اععساد السداصحات العي صحرمت عمى أعمى زؤؽ 

( 1976السداصحة الحقةقةة ) وع ( ؤعخ ؤخب2976السداصحة الحقةقةة ) وتكخار يي جسةع السبارنات وىي :
 ( ؤعخ ؤخبع .1176السداصحة الحقةقةة ) وؤعخ ؤخبع 

 كيفية استخخاج السداحات التجريبية : 3-5-4
ببج االنعياء ؤؽ اسعخخاج السداصحات الحقةقةة ؤؽ تعال تحمنل السبارنات تؼ اسعخخاج السداصحات 

بأنو يفزل تحجيج السداصحات العجرنيةو  (Duarte & Luísالعجرنيةة وذلػ باالععساد عمى ؤا أرار الةة )
اععسادا عمى عجد االؤعار السخببة لكل الع  ، وذلػ ؤؽ تعال تحمنل ؤبارنات رخ  الدجم  وعمى ىحا 

 : اتآتةة بالظخندة والعي تؼ صحداييا االساس تؼ اسعخخاج ؤداصحة العاع  الؾاصحج بالسعخ السخبع
 البخض = الشاتج   بالسعخ السخبع× الظؾل 

سعخخاج ندبة العاع  الؾاصحج يي ىحه الحالة يسكششا تددةؼ ىحه السداصحة بالسعخ السخبع عمى وال
 ( فةكؾن الشاتج راتآتي :23عجد العاعينؽ )
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عجد العاعينؽ = السداصحة بالسعخ السخبع ، إذ يسثل ىحا الخقؼ السداصحة ÷ السداصحة السدعخخجة 
 . السعاصحة لكل الع  يي السداصحة السحجد  أثشاء المب  

وألجل إيجاد السداصحات العجرنيةة الحقةقةة يةاسا ببجد العاعينؽ تزخ  السداصحة السدعخخجة لكل 
الع  يي عجد العاعينؽ والحي يسثل عجد العاعينؽ يي السجسؾعة العجرنيةة الؾاصحج   وتددةؼ الشاتج إلى 

 المب  :  طؾل وعخض أو أي ركل  آتخ النو تؼ السحايغة عمى ؤداصحة العاع  الحقةقةة اثشاء
عجد العاعينؽ داتل السداصحة العجرنيةة = السداصحة العجرنيةة × السداصحة لكل الع  بالسعخ السخبع 

 & Duarte) لكل ؤجسؾعة بالسعخ السخبع يعؼ تددةسيا بأي ركل ؤؽ االركال صحد  االىجاف العجرنيةة 
Luís ,2013,154 ) ا يأتي :ورس عخخاج السداصحات العجرنيةة الثعاثوويدا لحلػ تؼ اس 

 السداصحة العجرنيةة االولى : -
 ؤعخ ؤخبع السداصحة السدعخخجة ؤؽ تعال العحمنل  2976م =48× م 62

 ؤداصحة العاع  الؾاصحج اً ؤخبب اً ؤعخ   148,8الع  = 23÷ؤعخ ؤخبع 2976
السداصحة العجرنيةة االولى ، وقج تؼ تددةسيا الى ؤداصحة  اً ؤخبب اً ؤعخ  1488العينؽ = 13×148,8
 .(م 38,57× م 38,57 ) وؤداصحة عمى ركل ؤخبع وىي (م 31×م 48 )عظنل وىيعمى ركل ؤد

 السداصحة العجرنيةة الثانةة : -
 السداصحة السدعخخجة ؤؽ تعال العحمنل اً ؤخبب اً ؤعخ  1976م =38× م 52

 ؤداصحة العاع  الؾاصحج اً ؤخبب اً ؤعخ  98,8الع  = 23÷ؤعخ ؤخبع  1976
 ةة الثانةة ، وقج تؼ تددةسيا الىالسداصحة العجرب اً خببؤ اً ؤعخ  988العينؽ = 13×ؤعخ ؤخبع  98,8

 .(م31,43× م 31,43 )وؤداصحة عمى ركل ؤخبع وىي (م  26× م 38 )ؤداصحة عمى ركل ؤدعظنل وىي
 

 السداصحة العجرنيةة الثالثة : -
 السداصحة السدعخخجة ؤؽ تعال العحمنل اً ؤخبب اً ؤعخ  1176م =28× م 42

 ؤداصحة العاع  الؾاصحج اً ؤخبب اً خ ؤع 58,8الع  = 23÷ؤعخ ؤخبع 1176
السداصحة العجرنيةة الثالثة ، وقج تؼ تددةسيا الى ؤداصحة  اً ؤخبب اً ؤعخ  588العينؽ =13× م 58,8

 .م(24,25× م 24,25 )وؤداصحة عمى ركل ؤخبع ىي( م 19,6× م   33) وىي عمى ركل ؤدعظنل 
 تجانذ عيشة البحث والتكافؤ بين مجسهعات البحث : 3-6
و ، و الظووؾل ، تووؼ إجووخاء العجووانذ لبنشووة البحووث يووي ؤعغنووخات )البسووخ  انذ عيشااة البحااث :تجاا 3-6-0

( ييوووونؽ األوسوووواط الحدووووايةة واالنحخايووووات السةةارنووووة ويووووةؼ ؤباؤوووول االلعووووؾاء لمسعغنووووخات 2الكعمووووو( والجووووجول )
 السبعسج  يي العجانذ .
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 امل االلتهاء لمتجانذاألوساط الحدابية واالنحخافات السعيارية وقيم مع (9الججول )يبين 

 وحجة الكياس الستغيخات
 العيشة

 قيسة معامل االلتهاء
 ع + س  

  3,613 - 3,794 17,333 سشة العسخ

 3,378 6,343 172,83 سؼ الاهل
 3,635 4,783 65,333 كغؼ الكتمة

الظؾل، و ( يعزد إن يةؼ ؤباؤل االلعؾاء لسعغنخات )البسخ، 8ؤؽ تعال ؤعاصحغعشا لمججول )
ن ؤباؤل إ( وىحا يجل عمى إن البنشة ؤعجاندة يي ىحه السعغنخات ، إذ 1+ الكعمة( رانت ؤحرؾر  ينؽ )و 

 .(89،  2338ة بذكل طيةبي ) جعال ، ( دل ذلػ عمى اععجالةة تؾزنع البنش1 +االلعؾاء رمسا ران ينؽ )
 ومؤشخ التعب :  ههائيةالتكافؤ في القجرة ال 3-6-9

ورسا ، وؤشرخ العب   يؾايةةجسؾعات البحث العجخنيةة الثعاث يي الدجر  التؼ إجخاء العكايش ينؽ ؤ
إذ تؼ عخض االوساط الحدايةة واالنحخايات السةةارنة لمسعغنخات السحرؾر  ، ( 4،3ىؾ ؤينؽ يي الججولنؽ )

ؤينؽ ( وإجخّي تحمنل العبايؽ ينؽ السجسؾعات الثعاث لمعأكج ؤؽ العكايش فةسا ينشيا رسا ىؾ 3يي الججول )
 ( . 4يي الججول )

  الههائية(  األوساط الحدابية واالنحخافات السعيارية لمقجرة 3الججول )يبين 
 ومؤشخ التعب السعتسجة في التكافؤ

 الههائية القجرة
 ومؤشخ التعب

وحجة 
 الكياس

 السجسهعة التجخيبية الثالثة السجسهعة التجخيبية الثانية السجسهعة التجخيبية األولى
 ع س   ع س   ع س  

 3,233 7,755 3,351 7,733 3,341 7,876 ديةدة الدجر  اليؾايةة
 3,835 5,429 3,888 4,593 1,167 4,829 واط/ثانةة ؤشرخ العب 

 

ومؤشخ التعب الستعسجة في التكافؤ بين  ههائيةال لتحميل التباين لمقجرة( الكيم االحرائية 4الججول )يبين 
 مجاميل البحث الثالث

 الههائية القجرة
درجة  مجسهع السخبعات مرجر التباين ومؤشخ التعب

 الحخية

متهسط 
 السخبعات
 ) التباين(

)ف( 
 السحدهبة

مدتهى 
 االحتسالية

 الدجر  اليؾايةة
 3,255 2 3,511 ينؽ السجسؾعات

 3,393 27 2,522 داتل السجسؾعات 3,133 2,733
  29 3,332 السجسؾو الكمي

 ؤشرخ العب 
 1,868 2 3,737 جسؾعاتينؽ الس

 3,767 27 23,737 داتل السجسؾعات 3,136 2,436
  29 24,444 السجسؾو الكمي
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، 2,733( تينؽ أن يةؼ )ف( السحدؾبة رانت لمسعغنخات عمى العؾالي )4ؤؽ تعال الججول )
سةبيا اكيخ ( وج3,136, 3,133(، وبسعاصحغة يةؼ ؤدعؾ  االصحعسالةة والعي رانت عمى العؾالي )2,436

(  ؤسا يجل عمى وجؾد يخوق انخ ؤبشؾنة ينؽ ؤجسؾعات البحث الثعاث ، وىحا 3,35ؤؽ ؤدعؾ  الجاللة )
 يجل عمى تكايش ىحه السجسؾعات يي ىحه السعغنخات . 

 .األجهدة واألدوات السدتخجمة في البحث :  3-7
ساعات إيداف و ، ( Kinlee Class Personalجياز الكعخوني صحداس لقةاس وزن الجدؼ نؾو )      
 Casio Highآلة ترؾنخ يجيؾنة نؾو )و ، ( Nescafe( لقةاس الدؤؽ ألقخ  ؤؽ الثانةة نؾو )5عجد )

Speed Exilim Ex-Fh 20) ، و( صحاسبة اليعؾ  نؾوDell ) ، ساعة الكعخونةة لقةاس ؤبجل الشبض ؤع
ني لقةاس السدايات رخ و ، ( 5عجد ) Eppstein/65817( ؤؾديل Crivit Sportؤجذ صجري نؾو )
بؾرك و ، ( 25رخات قجم قانؾنةة عجد )، ( 53رؾاتص بعاسعةكةة عجد )و ، ( ؤعخًا 53ألقخ  )سؼ( بظؾل )

اىجاف رخ  يج عجد و ، ( 13اععام عجد )و ، رخني الصق ؤمؾن و ، ( 3( عجد )Foxصايخ  نؾو )و ، ايةض 
 ( .12( ؤعخ عجد )1اىجاف صغنخ  بعاسعػ ببخض )و ، ( 3)

 ات االختبارات والكياسات السدتخجمة : مهاصف 3-8
 الكياسات الجدسية :   3-8-0
توووؼ اسوووعخجام جوووجار ؤووجرج لقةووواس طوووؾل الجدووؼ, وعشوووج القةووواس يدوووف قياااس طاااهل الجدااام :  3-8-0-0

العاعوو  صحوووايي الدووجؤنؽ وعيوووخه ؤعاصوووق لمجووجار عموووى أن تسووذ الجوووجار ؤشتختوووا الدووجؤنؽ والؾرروووان ولؾصحوووا 
 ونداس طؾل الجدؼ ؤؽ األرض وألعمى ندظة يي الجسجسة .  الؤامالى االكعفنؽ, والشغخ ؤعجو 

لقةوواس الووؾزن يدووف العاعوو  عمووى السنوودان وىووؾ ؤختووجي الدووخوال يدووي, قياااس وزن الجداام :  3-8-0-9
 ونعؼ يةاس وزن جدسو ألقخ  ؤاية اخام . 

 : ومؤشخ التعب الههائيةالقجرة  ي اختبار  3-8-9
 ميل : (0اختبار القجرة الههائية )3-8-9-0

 : يةاس الدجر  اليؾايةة وبخاصة لةاقة الدم  واألوعةة الجؤؾنة .  هجف االختبار
ؤزوووسار أللبوووا  الدوووؾ  أو أي ؤشظدوووة يزووواء ؤدوووعؾنة ؤبخويوووة و : سووواعة أيدووواف ، األدوات السداااتخجمة 

 األبباد.
يشظمدوؾن يوي  رواره اليوجءإوضوع االسوعبجاد تموف توي اليجايوة وعشوج إعظواء  عيخون : يعخح السخ طخيقة األداء

 الجخي لةدظبؾا ؤداية االتعبار يي أقل زؤؽ ؤسكؽ .
: يحعد  الودؤؽ الوحي يدوعغخقو رول ؤخعيوخ ؤشوح لحغوة إعظايوو اروار  اليوجء وصحعوى اجعةواز  طخيقة التدجيل

 تي الشياية األقخ  ثانةة .              
 (RAST)اختبار القجرة الالههائية ومؤشخ التعب لا  3-8-9-9

 : يةاس الدجر  العاىؾايةة وؤشرخ العب  .هجف االختبار
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( 2عمووؼ عووجد)و ؤنوودان إلكعخونوي صحدوواس، و (، 4سوواعة إيدواف عووجد)و : ؤزووسار)ؤمب (، األدوات السداتخجمة
 لعانظعاقة 

يزعًا عوؽ إؤكانةوة العبوخف عموى ؤشروخ  ،: يبج ىحا اإلتعبار ؤقةاسًا لمدجر  العاىؾايةة لمسخعيخطخيقة االداء
( دقوووايق لغووخض اإلصحسووواء 13ت لعاتعبوووار بقةوواس وزن السخعيوووخ ثووؼ اعظووواءه ؤووج  )العبوو ، وتيوووجأ العحزوونخا

( إنظعاقووات سووخنبة لسدوواية 6( دقووايق، اؤووا االتعبووار ييووؾ عبووار  عووؽ )5يعببيووا اسووعباد  األسعذووفاء لسووج  )
 ( ثؾاٍن ينؽ انظعاقة واتخ  . 13يكسميا السخعيخ جسةبًا وتبظى راصحة اؤجىا ) اً ( ؤعخ 35)

( ؤعوخًا عمووى صحوجا بالثانةووة واجوداء السئووة ؤوؽ الثانةووة، ونووعؼ 35يووعؼ تدوجنل زؤووؽ قظوع روول ) :طخيقاة التدااجيل
 صحدا  نعايج الدجر  العاىؾايةة لكل تكخار رسا يأتي :

                                  3/الدؤؽ2السداية× الدجر  العاىؾايةة )بالؾاط( = الؾزن 
 جيج ؤا يأتي:وببج صحدا  )الدجر ( لمعكخارات الدت يعؼ تح

 ( وىي عبار  عؽ أعمى يةسة ؤدجمة لدؤؽ عجو )( ؤعخًا.35أعمى قجر  )بالؾاط 
 ( وىي عبار  عؽ ادنى يةسة ؤدجمة لدؤؽ عجو )( ؤعخًا .35ادنى قجر  )بالؾاط 
 ( وىي عبار  عؽ ؤجسؾو القةؼ ؤددسة عمى الخقؼ )( .6ؤبجل الدجر  العاىؾايةة )بالؾاط 
  = )ادنووى قووجر (/ الوودؤؽ الكمووي لعانظعاقووات . –)اعمووى قووجر  ؤشرووخ العبوو  )واط/ثانةووة (Rast, 

2010 ,3) 
: تووؼ اسووعخجام العرووسةؼ العجخنيووي الووحي يظمووق عمةووو اسووؼ )ترووسةؼ السجسؾعووات الترااسيم التجخيبااي  3-9

( ونسكووووؽ 232,1999السعكايئووووة( البذووووؾايةة االتعةووووار ذات االتعبووووارنؽ الديمووووي والببووووجي )عووووعاوي وراتوووو ,
 . ( الحي يؾضد العرسةؼ العجخنيي السدعخجم يي تجخبة البحث14ؤعاصحغة الذكل )

 

 الترسيم التجخيبي السدتخجم في تجخبة البحث  (04لذكل )ا
 إجخاءات البحث السيجانية : 3-01
 ترسيم تسخيشات السداحات التجريبية السختمفة :  3-01-0

ةدة يي تروسةؼ تسخنشوات السدواصحات البمسةة تؼ وضع الخظؾات الخي رادرببج تحمنل ؤحعؾ  الجراسات والس
ؤدواصحات ؤخعمفوة يوي ثوعاث  Small sided came)العجرنيةوة الخاصوة بالبحوث، إذ توؼ اسوعخجام تسوارنؽ)

 اً ؤخببو اً ( ؤعوخ 1488ويدًا لعحمنل ؤجخنات المب ، اذ تشفح السجسؾعة االولى العسارنؽ يي السدواصحة العجرنيةوة )
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يووي نفدوويا م(، وتدووعخجم السجسؾعووة الثانةووة العسووارنؽ 38,57×م38,57م( و )31×م48والعووي قدووست الووى )
م(، يووي صحوونؽ 31,43×م31,43م( و )26×م38والعووي قّدووست الووى) اً ؤخببوو اً ( ؤعووخ 988السدوواصحة العجرنيةووة )

والعوي قدوست الوى  اً ؤخببو اً ( ؤعوخ 588تدعخجم السجسؾعة الثالثة العسارنؽ نفديا ولكؽ يي السداصحة العجرنيةة )
يوووي اسوووعسار   عسخنشوووات الخاصوووة بالسدووواصحات الوووثعاثم( وتوووؼ وضوووع ال24,25×م24,25م( و )19,6×م33)

(  وببجىا تؼ تؾزنبيا عمى ؤجسؾعة ؤوؽ الدواد  السخعرونؽ يوي ؤجواالت )عموؼ العوجرن  1اسعيةان السمحق )
وتووؼ إععسوواد تسخنشووات السدوواصحات العجرنيةووة السخعمفووة الخوواص بالبحووث ، ( 2الخناضووي، ورووخ  الدووجم( )السمحووق 

%( ورسا ىؾ ؤينؽ يي الججول 133لعبجيعات العي تؼ طخصحيا، اذ صحازت عمى ند  اتفاق قجرىا )واألتح با
(5 . ) 

إتفاق الدادة السخترين عمى تسخيشات السداحات التجريبية لسجسهعات البحث وعجدهم  (5الججول)يبين 
 وندبهم السئهية

 الشدبة السئهية عجد الستفقين عجد الخبخاء 
 %133 7 7 سداحات التجريبية السختمفةالتسخيشات الخاصة بال

 التجارب االستاالخية : 3-01-9
بووواجخاء عوووجد ؤوووؽ العجوووار  االسوووعظعاعةة ؤوووع يخنوووق البسووول السدووواعج ب ةوووة تخظوووي البقبوووات  انقوووام الباصحثووو

والسدوواعجيؽ والعاعيوونؽ تووعال تشفنووحىا لمعسخنشووات يووي الؾصحووجات العجرنيةووة   نؽوالسذوواكل العووي ترووادف البوواصحث
 ات ووضع الحمؾل السشاسبة ليا ورسا يأتي :واالتعبار 

توؼ ينيوا اععسواد العسخنشوات العوي سوعشد  داتول السدواصحات العجرنيةوة  5/1/2316يعارنخ العجخبة االولى  -
السخعمفة ، وذلػ لمعبخف عمى رة ةة تظينق العسخنشات والكذف عوؽ األتظواء والسبؾقوات العوي تحوجث، 

 يزعًا عؽ تحجيج الدؤؽ السشاس  .
ؤووج  ؤعايسووة زؤووؽ يعووخات الخاصحووة  الووىرووان اليووجف ؤشيووا العبووخف  9/1/2316يعووارنخ ة الثانةووة العجخبوو -

الينشةة ينؽ العكخارات والعسوارنؽ  وروحلػ العبوخف عموى العكوخارات السشاسوبة لمسدواصحات العجرنيةوة السخعمفوة 
 ؤووؽ تووعال يةوواس ؤشروووخ الشووبض باسووعخجام سووواعة رقسةووة  السانةووة الروووشع ذات اقظووا  لقةوواس ؤبوووجل

 . Eppstein/65817( ؤؾديل Crivit Sportضخبات الدم   نؾو )
الؾقوت السشاسو  والسدوعغخق الداء  الوىروان اليوجف ؤشيوا العبوخف  23/1/2316يعوارنخ العجخبة الثالثة  -

 يوياالتعبارات يزعًا عؽ تبخف يخنق البسل السداعج وؤج  تفيسيؼ لكة ةة البسل وطخندة العدجنل، و 
 بارات السدعخجؤة بالبحث عمى ؤجار يؾؤنؽ .ضؾء ذلػ تؼ تؾزنع االتع

وببج االتح بالعؾجنيات والعبجيعات العازؤة بخروؾص العسخنشوات  33/1/2316يعارنخ العجخبة الخاببة  -
الخاصوووة بالسدووواصحات العجرنيةوووة السخعمفوووة ؤوووؽ الدووواد  الخيوووخاء والسعخرووونؽ، توووؼ اجوووخاء وصحوووج  تجرنيةوووة 

ؤووؽ ىووحه العجخبووة ىووؾ العأكووج ؤووؽ رفوواء  يخنووق البسوول  وبسدوواعج  يخنووق البسوول السدوواعج، ورووان اليووجف
السدووواعج وؤوووج  اتدانوووو ألداء العسخنشوووات وروووحلػ تحجيوووج الؾاجبوووات السشاطوووة بكووول ؤوووجر  والعوووي سوووةدؾم 
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يعشفنحىا طؾال الفعخ  السخررة لمعجخبة، يزعًا عؽ األتظاء والربؾبات العي قج تؾاجو السوجربنؽ يوي 
 الؾصحجات العجرنيةة .

 تجخبة البحث الخئيدة :تشفيح  3-00-3
 االختبارات القبمية : 3-00-3-0

 . 5/2/2316يعارنخ  وؤشرخ العب  الديمي   اليؾايةةالدجر  تؼ اجخاء اتعبار         
 تشفيح تسخيشات السداحات التجريبية السختمفة :  3-00-3-9

لسدووواصحات العجرنيةوووة ببوووج تددوووةؼ عنشوووة البحوووث الوووى ثوووعاث ؤجسؾعوووات تجخنيةوووة توووؼ تشفنوووح تسخنشوووات ا        
عوووجد ؤوووؽ الشدووواط عشوووج تشفنوووح  انوقوووج راعوووى الباصحثووو  7/4/2316ولغايوووة  7/2/2316السخعمفوووة ؤوووؽ توووارنخ 

 العسارنؽ وىي رسا يأتي :
 تؼ تظينق تسخنشات السداصحات العجرنيةة الخاصة بالبحث ألاخاض البحث البمسي . -
سوووواء الخوووواص ، وذلووووػ ؤووووؽ أجوووول تينئووووة تووووؼ ؤخاعووووا  اليووووجء بالؾصحووووج  العجرنيةووووة باالصحسوووواء البووووام ثووووؼ االصح -

 السجسؾعات البزمةة الباؤمة ألداء تسخنشات السداصحات العجرنيةة .
تووؼ اتعةوووار العسخنشووات السدوووعخجؤة يووي السدووواصحات العجرنيةوووة السخعمفووة ؤوووؽ تووعال السروووادر والجراسوووات  -

ؤووؽ قيوول  االجشيةووة العووي اسووعخجؤت ىووحا الشووؾو ؤووؽ العسووارنؽ ، يزووعا عووؽ إجووخاء ببووض العغنووخات عمنيووا
-Tchokonte,2011,83(،)Hilton,2014,4بسوووا يخوووجم البحوووث  )عخررووونؽ الباصحوووث والدووواد  الس

11(،)Clark,2015,3-6). 
 نفّحت تسخنشات السداصحات العجرنيةة يي الددؼ الخيةذ ؤؽ الؾصحج  العجرنيةة .  -
 تؼ اسعخجام اسمؾ  المب  او السشايدة يي تشفنح تسخنشات السداصحات السدعخجؤة . -
( دورات صوووغخ  )أسووويؾعةة( وبؾاقوووع ثوووعاث دورات 9فنوووح تسخنشوووات السدووواصحات العجرنيةوووة توووعال )توووؼ تش -

( رسووا ىووؾ ؤؾضوود يووي الذووكل 1:  2ؤعؾسووظة، وان تسووؾج صحخرووة الحسوول يووي روول دور  ؤعؾسووظة رووان )
(15.) 
 27( وصحووجات تجرنيةووة )أي تشفنووح  3كوول دور  ؤعؾسووظة تعكووؾن ؤووؽ ثووعاث دورات صووغخ  تعكووؾن ؤووؽ ) -

 ة( وتؼ إجخاء الؾصحجات العجرنيةة يي األيام )االصحج والثعاثاء والخسةذ( .وصحج  تجرنية
 كانت رج  أداء تسخنشات السداصحات العجرنيةة رسا يحجث يي السبارا  اي )رج  لب  او ؤشايدة( .                  -
 إن العحكؼ بالحسل عؽ طخنق العغننخ بالحجؼ يدي ؤؽ تعال زناد  عجد العكخارات . -
زؤوووؽ أداء تسخنشوووات السدووواصحات العجرنيةوووة ؤوووؽ توووعال العجوووار  االسوووعظعاعةة ، يزوووعا عوووؽ توووؼ تحجيوووج  -

(  (Felipe elat,2014,78ي اسعخجؤت ىحا الشؾو ؤؽ العسوارنؽاالسعفاد  ؤؽ السرادر والجراسات الع
( ،Hilton,2014,21) 

طوووخ رت الةوووو األتوووؼ تحجيوووج يعوووخات الخاصحوووة يووونؽ العكوووخارات والعسوووارنؽ باألععسووواد اسووومؾ  المبووو  وؤوووا اروووا -
( دقووايق يوونؽ العسخنشووات ، يزووعا عووؽ 5يوونؽ تكووخار واتووخ و) بسووج  البسوول نفدووياالشغخنووة وتووؼ تحجيووجىا 

 إجخاء العجار  االسعظعاعةة لمعأكج ؤؽ ؤج  ؤعايسعيا لعاعيي عنشة البحث .
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 تؼ اسعخجام الخاصحة االيجايةة ينؽ تكخار وآتخ . -
 ععساد عمى العجار  االسعظعاعةة .تؼ تحجيج العكخارات لمعسارنؽ السدعخجؤة باال -
 انعياء الؾصحج  العجرنيةة يعسارنؽ االسعختاء وتيجية عزعات الجدؼ . -
الجور  السعؾسظة  لسجاؤةع البحث العجخنيةة رسا يأتي : ؤؽ أداء الجورات السعؾسظة الثعاثز  -

 ( ديةدة 528لثالثة)الجور  السعؾسظة او ، ( ديةدة 438الجور  السعؾسظة الثانةة)و ، ( ديةدة 399األولى)
 ( ديةدة .1365إن ؤجسؾو زؤؽ الحسل الكمي  لسجسؾعات البحث الثعاثة ىؾ) -
 االختبارات البعجية :  3-00-3-3

قام  ثعاثببج االنعياء ؤؽ تشفنح تجرنبات السداصحات العجرنيةة السخعمفة لسجاؤةع البحث العجخنيةة ال       
 .( 11/4/2316ؤشرخ العب  عمى العيي عنشة البحث يي )و  يؾايةةال  الدجر  بإجخاء اتعبار انالباصحث

 الهسائل اإلحرائية : 3-09
( يؾساطة SPSSتؼ اسعخخاج الؾسايل اإلصحرايةة ؤؽ تعال االععساد عمى الحدنبة االصحرايةة )      

 Standardاالنحخاف السةةاري و ،  Meanالؾسي الحدايي وىي الحاسبة االلةة )الكؾؤينؾتخ( 
Deviation ،   ؤباؤل االلعؾاء وSkewness ،   اتعبار )ت( لمبنشات السختبظة وT-test Paired-
Samples ،  تحمنل العبايؽ باتجاه واصحج  وOne-way Anova ،  و( يةسة اقل يخق ؤبشؾيL.S.D ). 

 ( .93-89، 2331)%( )عسخ وآتخان، Percentageالشدبة السئؾنة و  
 : عخض وتحميل ومشاقذة الشتائج -4
 ومؤشخ التعب :   الههائيةحميل ومشاقذة نتائج الفخوق في القجرة عخض وت 4-0
ومؤشخ التعب بين االختبارات القبمية والبعجية  الههائيةعخض وتحميل نتائج الفخوق في القجرة  4-0-0

 لسجسهعات البحث الثالث :
قبمي والبعجي لمسجسهعة ة ومؤشخ التعب بين االختبارين الههائيالكيم االحرائية لمقجرة  ال (6الججول )يبين 

 عا  مخب ا  ( متخ 0488التجخيبية االولى التي أستخجمت السداحة التجريبية )
ومؤشخ  ة الههائيةالقجر 

 التعب
وحجة 
 الكياس

قيسة )ت(            االختبار البعجي االختبار القبمي
 السحدهبة

مدتهى 
 ع س   ع س   االحتسالية

 *3,333 6,341 3,148 7,347 3,341 7,876 ديةدة الدجر  اليؾايةة
 *3,333 4,315 3,532 3,767 1,167 4,829 واط/ثانةة ؤشرخ العب 

 (3,35) ≤*ؤبشؾي عشج ؤدعؾ  داللة 
لعاعيي السجسؾعة  اً ؤخبب اً ( ؤعخ 1488( يعينؽ ان نعايج اسعخجام السداصحة العجرنيةة )6ؤؽ تعال  الججول )

 العجخنيةة االولى دّلت عمى ؤايأتي :
وؤشرخ  يؾايةةيخوق ذات داللة ؤبشؾنة ينؽ ؤعؾسظات االتعبارنؽ الديمي والببجي يي الدجر  ال وجؾد -

 اً ؤخبب اً ( ؤعخ 1488العب  لج  السجسؾعة العجخنيةة األولى العي اسعخجؤت السداصحة العجرنيةة )
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(، عشج 4,315، 6,314)العؾالي ولسرمحة االتعبار الببجي، إذ يمغت يةؼ )ت( السحدؾبة عمى 
 ( .3,35( وىحه القةؼ ىي أصغخ ؤؽ )3,333، 3,333دعؾنات اصحعسالةة عمى العؾالي )ؤ

 

ومؤشخ التعب بين االختبارين القبمي والبعجي  ههائيةالة ( الكيم االحرائية لمقجر 7الججول )يبين 
 ا  مخبع ا  ( متخ 988لمسجسهعة التجخيبية الثانية التي استخجمت السداحة التجريبية )

 ةرة الههائيالقج
 ومؤشخ التعب

وحجة 
 الكياس

قيسة )ت(            االختبار البعجي االختبار القبمي
 السحدهبة

مدتهى 
 ع س   ع س   االحتسالية

 *3,334 3,771 3,233 7,333 3,351 7,733 ديةدة الدجر  اليؾايةة
 *3,347 2,296 3,167 4,227 3,888 4,593 واط/ثانةة ؤشرخ العب 

 (3,35) ≤داللة  *ؤبشؾي عشج ؤدعؾ  
( ؤعخ ؤخبع لعاعيي السجسؾعة 988( يعينؽ ان نعايج اسعخجام السداصحة العجرنيةة )7ؤؽ تعال  الججول )

 العجخنيةة الثانةة دّلت عمى ؤايأتي :
وؤشرخ  يؾايةةوجؾد يخوق ذات داللة ؤبشؾنة ينؽ ؤعؾسظات االتعبارنؽ الديمي والببجي يي الدجر  ال -

 اً ؤخبب اً ( ؤعخ 988العي اسعخجؤت السداصحة العجرنيةة ) جخنيةة الثانةةب  لج  السجسؾعة العالع
(، عشج 2,296، 3,771ولسرمحة االتعبار الببجي، إذ يمغت يةؼ )ت( السحدؾبة عمى العؾالي )

 ( .3,35( وىحه القةؼ ىي أصغخ ؤؽ )3,347، 3,334ؤدعؾنات اصحعسالةة عمى العؾالي )
والبعجي لمسجسهعة  ومؤشخ التعب بين االختبارين القبمي الههائيةة جر (الكيم االحرائية لمق8الججول )يبين 

 ا  مخبعمتخا  ( 588التجخيبية الثالثة التي استخجمت السداحة التجريبية )
القجرتين ومؤشخ 

 التعب
وحجة 
 الكياس

قيسة )ت(            االختبار البعجي االختبار القبمي
 السحدهبة

مدتهى 
 ع س   ع س   االحتسالية

 *3,333 5,398 3,213 7,431 3,233 7,755 ديةدة الدجر  اليؾايةة
 *3,337 2,453 3,656 4,998 3,835 5,429 واط/ثانةة ؤشرخ العب 

 (3,35) ≤*ؤبشؾي عشج ؤدعؾ  داللة 
( ؤعخ ؤخبع لعاعيي السجسؾعة 588( يعينؽ ان نعايج اسعخجام السداصحة العجرنيةة )8ؤؽ تعال  الججول )

 االولى دّلت عمى ؤايأتي : العجخنيةة
وجؾد يخوق ذات داللة ؤبشؾنة ينؽ ؤعؾسظات االتعبارنؽ الديمي والببجي يي الدجر  العاىؾايةة وؤشرخ  -

  اً ؤخبب اً ( ؤعخ 588العي اسعخجؤت السداصحة العجرنيةة ) ب  لج  السجسؾعة العجخنيةة الثالثةالع
(، عشج 2,453، 5,398عمى العؾالي )ولسرمحة االتعبار الببجي، إذ يمغت يةؼ )ت( السحدؾبة 

 ( .3,35( وىحه القةؼ ىي أصغخ ؤؽ )3,337، 3,334ؤدعؾنات اصحعسالةة عمى العؾالي )
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ومؤشااخ التعااب بااين االختبااارات القبميااة والبعجيااة  الههائيااة ةمشاقذااة نتااائج الفااخوق فااي القااجر  4-0-9
  لسجسهعات البحث الثالث :

  ( نخ  أن ىشاك تدجؤًا واضحًا صحرل لوج8، 7، 6ؤؽ الججاول )يي ضؾء الشعايج العي تؼ الحرؾل عمنيا 
وؤشرووخ  اليؾايةوةت العجرنيةوة السخعمفووة يوي الدووجر  العووي اسوعخجؤت السدوواصحا ؤجواؤةع البحوث العجخنيةووة الوثعاث

العبوو  العووي  تشاوليووا البحووث، إذ أعيووخت الجووجاول السووحرؾر  يخوقووًا ؤبشؾنووة يوونؽ االتعبووارات الديمةووة والببجيووة 
ىووحا العظووؾر الووى  الباصحثووان نبوودوو ، دوواصحات العجرنيةووة الووثعاثة االتعبووارات الببجيووة ببووج تشفنووح  السولسروومح

لسجواؤةع البحوث الوثعاث،  انالعأثنخات االيجايةة الفبالوة لمسدواصحات العجرنيةوة السخعمفوة العوي اسوعخجؤيا الباصحثو
ت أو ؤخببوووات(  وبأسووومؾ  اذ ان نؾعةووة وطيةبوووة العسوووارنؽ وتشفنوووحىا بسدووواصحات وأرووكال ؤخعمفوووة )ؤدوووعظةعا

السشايدة او المب  بسا يععاءم ؤع األداء يي لةبة رخ  الدوجم  تمدوت صحالوة ؤوؽ العكةوف لوج  العاعيونؽ لمبسول 
بدوووخعة عالةوووة توووعال الووودؤؽ السخروووص ألداء العسخنشوووات وؤؾاجيوووة العبووو  الشووواتج عوووؽ األداء ؤوووؽ توووعال 

اثشوواء اداء يووي عووي تعظموو  تشفنووح الؾاجبووات السخعمفووة العحخرووات وتشؾعيووا والسختبظووة بسؾاقووف المبوو  السعغنووخ  ال
العسووخنؽ والعووي يكووؾن ينيووا الشغوواؤنؽ العاىووؾايننؽ ىووؾ السدووةظخان نعةجووة المبوو  السذووخوط يمسدووعنؽ او ثووعاث 
لسدووات وباالسوومؾ  الزووااي بحدوو  ؤووا تعظمبووو رثنووخ ؤووؽ السؾاقووف اثشوواء عووخوف المبوو ، يزووعا عووؽ أداء 

ي تعدووؼ بدووخعة األداء يووي ؤؾاقووف المبوو  الجياعةووة واليجؾؤةووة، األؤووخ الووحي السيووارات السشفووخد  والسخربووة العوو
( Filipe et al) ويدعجعي تظؾنخ البسل اليوؾايي والعاىوؾايي وؤؾاجيوة العبو ، وىوحا يعفوق ؤوع ؤوا أروار الةو

بوأن تووجرنبات السدوواصحات العجرنيةووة تدوواعج السووجر  عمووى اتعرووار الؾقووت والجيووج ؤووؽ تووعال ؤووا تحعؾنووو ؤووؽ 
 Filipe et  وثوؼد تشسةوة وتظوؾنخ البسول اليوؾايي والعاىوؾايي )ا ؤؾاقف ؤذايية لسا يحجث يي السبوار صحخرات و 

al,2014,76 ( رسووا يذوونخ )تووخنبي( ييووحا الخرووؾص بووأن أسوومؾ  تووجرن  السدوواصحات يبسوول عمووى تحدوونؽ
، 2314السدعؾ  السياري والخظظي لعاعو  ،يزوعا عوؽ تحدوؽ االؤكانةوات اليؾايةوة والعاىؾايةوة )توخنبي، 

بأن االىعسام يي السداصحات يعجرنبات رخ  الدوجم الحجيثوة يسكوؽ ان يبود   Owen et al) ( وأضاف )148
الى صحقةدة أنيا تدجم يايج  تجرنيةة ؤعبجد  الؾعايف ؤؽ تعال العاثنخ عمى الدجرات اليجنةة والفشةوة والؾعة ةوة 

  (Owen et al, 2011,25) .ؤؽ والعكعةكةة لعاعينؽ بذكل ؤعدا
لسجسؾعات البحث  القجرة الههائيةيبدو الباصحث العظؾر الحاصل يي  اوعشج ؤشاقذة رل ؤعغنخ عمى صحج

الى تسخنشات السداصحات العجرنيةة السخعمفة العي تعظم  ؤجيؾدات عالةة نعةجًة ألسعخجام االسمؾ   الثعاث
  السذخوط، ؤسا يشدي الى أسعيعاك رسةات رينخ  ؤؽ االوردجنؽ اثشاء االداء، يزعا عؽ الزااي والمب

زناد  الجيؽ االوردجنشي، وبيحا الرجد يذنخ )تخنبي( بأن المب  الزااي وتشفنح رخوط العسخنؽ يي ىحا 
ييا العاعيؾن  الشؾو ؤؽ العجرن  يدنج ؤؽ رج  العأثنخات الؾعة ةة برؾر  رينخ  نعةجة العحخرات العي يدؾم

( ضخبة/ ديةدة وؤبجل اسعيعاك 193-163عشج السعازؤة الفخدية، اذ يرل ؤبجل نبزات الدم  ينؽ )
 ( .149، 2314%( ؤؽ القةسة الدرؾ  السعيعاك االوردجنؽ )تخنبي، 84االوردجنؽ يذكل ندبة)
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تسخنشات  بإنياتسخنشات السداصحات العجرنيةة   Kelly& Drust)و )  (Dellal et al)وقج وصف رل ؤؽ
 &Kelly) (Dellal et al, 2008, 22)تكنة ةو لكخ  الدجم تعةد السجال لعحدنؽ الدبة اليؾايةة لعاعينؽ 

Drust, 2009,478) دظبة السعشؾعة ونزةف رل ؤؽ )تؾرشاو وسمةسان( بان "اسعخجام العجرنبات السع
اثشاء الجيج وؤؽ ثؼد تحجث تكةفات يي الجياز العشفدي، ؤسا يشدي إلى انخفاض يي تشدي إلى ريع الحسل 

ؤبجل العشفذ نعةجة لدؾ  عزعات العشفذ وزناد  سبة الخيعنؽ ؤسا يشدي إلى زناد  يي عسق العشفذ" 
 (17، 2335)تؾرشاو وسمةسان، 

تخ يي صحرؾل العكةف لمشغام االوردجنشي او )الدجر  اليؾايةة( ىؾ ان الدي  اتآ انونخ  الباصحث       
تبؾنض البجد االوردجنشي الشاتج عؽ الجيج اثشاء يعخات الخاصحة ينؽ العكخارات والعسارنؽ، ييؾ يبنج نغام 

( ؤع ازالة تخاكؼ العاكعات يي البزعات والجم، وىحه البسمةات جسةبيا تحعاج ATP -PCتدن الظاقة )
والعي يؾيخىا الشغام االوردجنشي، وىؾ ؤؽ رأنو ان يدنج ؤؽ سخعة العيؾنة الخيؾنة وؤؽ ثؼ   الى طاقة

زناد  رسةة اسعيعاك االوردجنؽ الذخناني ؤؽ تعال زناد  يخق االوردجنؽ الذخناني الؾرنجي والحي يشدي 
نؽ العشفدي الى سخعة اعاد  تدن الفؾسفجنشات ؤع سخعة ازالة العاكعات وؤؽ ثؼ تحّدؽ عسل الجياز 

انو يي  (Mcardle et al)والدميي الؾعايي يدناد  سخعة رسةة االوردجنؽ الى البزعات الباؤمة، وقج أكج 
يعخ  االسعذفاء العي تبد  العجرنبات الذجيج  يحجث الجيؽ االوردجنشي الحي يشخفض بسخور الدؤؽ، يفي 

ألوردجنؽ ؤدارنة بالسخاصحل العالةة، ونعؼ يي الجيةدعنؽ او الثعاث دقايق األولى يكؾن ىشاك أكيخ اسعيعاك ل
ىحه السخصحمة اعاد  تدن الفؾسفجنشات السدعشفجه ونظمق عمى ىحا الجدء الدخنع ؤؽ الجيؽ االوردجنشي اسؼ 

( دقايق، ثؼ يعباطأ ببج ذلػ اسعيعاك 5-3)الجيؽ االوردجنشي انخ العاكعةكي والحي يدعغخق ؤؽ )
دنؽ ايزًا صحعى ترل إلى ؤبجل ثايت، والحي يدال تعالو صحاؤض االوردجنؽ وتعباطأ ؤبو عسمةة العخ

السعخاكؼ يي البزعات والجم ونظمق عمى ىحا الجدء البظيء )الجيؽ االوردجنشي العاكعةكي(  (LA)الميشةػ 
(Mcardle  et al, 1981, 19)  ( ونزةفBassett بان العظؾر يي العغنخات الفدنؾلؾجةة يأتي )

( أسايةع وان ىحه العغنخات ىي السدشولة عؽ 8ال تدل عؽ )سج  دشؽ الحي يدعسخ ولنعةجة الجيج اليجني الس
( وىحا ؤا Bassett ,1997, 605زناد  قجر  البزمة عمى إسعيعاك األوردجنؽ وانعاج الظاقة اليؾايةة)

( ؤؽ ان رسةة االوردجنؽ الدرؾ  السدعخجؤة تدداد نعةجة النعغام العجرن ، وىحه Georgetteاكجه )
دناد  تحرل رخد يبل لمبزعات الدايسة بالجيج وتبؾدىا عمى اسعخعاص رسةة اكيخ ؤؽ االوردجنؽ ال

والحي يشىل البزمة عمى زناد  رفاءتيا وتدمنل الحاؤزةة الشاتجة عؽ العسثنل الغحايي إلى الحج األدنى  
(Gerogette  et al , 1980, 91 ) يةة تكؾن تم ةة جنج  الى ان تظؾنخ الدجر  اليؾا  اليج ؤؽ االراره، و

( أن العحسل اليؾايي Daviesلعدينل انعاج الظاقة العاىؾايةة العي تبعسج عمنيا سخعة المب ، ونشرج )
يداعج يي تحدنؽ قجر  الجدؼ عمى العدود باألوردجنؽ، وندسد بالبسل يشدبة تحسل أعمى يي أثشاء 

 ,Davies  عالي ؤؽ رثاية العسخنؽ )الجقايق العدبنؽ، ورحلػ يداعج عمى سخعة االسعذفاء ببج ؤدعؾ 
( وأورد رل ؤؽ )ععاوي وعيج الفعاح( أن العجرن  الخناضي السشعغؼ  يشدي إلى صحجوث تغنخات 9 ,2005

يدنؾلؾجةة ىؾايةة والىؾايةة يالعغنخات اليؾايةة لمبزمة تذسل زناد  عجد وصحجؼ السايعؾرشجرنا)ينؾت الظاقة( 
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ن العجرن  الخناضي يشدي إلى تغنخات يدنؾلؾجةة لمجياز العشفدي ؤؽ تعال وزناد  نذاط األندنسات، يزعًا عؽ أ
زناد  ندل واسعيعاك األوردجنؽ سؾاء أكانت ىحه العغنخات تغيخ عمى العاع  تعال يعخات الخاصحة يي ركل زناد  

ر  عزمة تجؾنف الدم  ، وانخفاض ؤبجل سخعة الدم  وزناد  صحجؼ الجم السجيؾو يي الزخبة الؾاصحج  وزناد  قج
الدم  األنقباضةة وزناد  صحجؼ الجم واليةسؾرمؾبنؽ وزناد  صحجؼ  البزعات اليةكمةة ورثاية ؤا ييا ؤؽ ربنخات دؤؾنة 

اؤا  (26-25، 2333، األؤخ الحي يشدي الى زناد  الحج األقرى السعيعاك األوردجنؽ  )ععاوي وعيج الفعاح، 
ثعاثة فةبدو الباصحث العظؾر  إلى طيةبة تسخنشات المب  لسجسؾعات البحث ال مؤشخ التعبالعظؾر الحاصل يي 

داتل السداصحات والعي تدنج ؤؽ الخغبو والجايةةة لألداء ؤؽ تعال تشؾو الحخرات والسؾاقف لكل تسخنؽ ونجاح 
ألعاعينؽ يي تشفنح ىحه الحخرات بذكل دقنق وصحةد ؤؽ تعال تغننخ السخاكد ينؽ ألعاعينؽ بسداصحات ؤعشؾعو 

ؤؽ ؤكان إلى آتخ   البسل الحي يسعاز بالدخعة واالسعسخارنة يي الحخرة واالنعدال داتل ؤداصحة ؤحجدوتكخار ىحا 
إثشاء العسخنؽ والعي تمدت صحالة ؤؽ العكةف لج  العاعينؽ لمبسل بدخعة عالةة ألطؾل ؤج  يي تببًا لسجخنات المب  

ج عمى العجاتل يي العجرن  لجسةع ؤكؾنات ؤسكشة وؤؾاجية العب ، اذ يذنخ )صيخ( إلى ان تجرن  السداصحات يبعس
كخ  الدجم يي ان واصحج وىي االداء السياري و المةاقة اليجنةة يزعا عؽ العفكنخ الخظظي، ولو تأثنخ أيزًا عمى 

يي تكخار جيج أقرى وؤداوؤة العب  وزناد  رفاء  الجيازنؽ الجوري والعشفدي لكي يعسكؽ ألعاع   العاع ؤدجر  
وران السعخجام أسمؾ  المب  ، ( 71، 2339زؤشةة طؾنمة بذج  عالةة صحعى نياية السبارا  )صيخ، ؤؽ األداء لفعخ  

اثشاء أداء العسخنؽ ؤع إعظاء الخاصحة ينؽ تكخار وآتخ يي تظينق يي والحي يبعسج عمى البسل السشدي الى العب  
العاع  يعجر  بذكل يذابو  العسخنشات العي األثخ يي صحرؾل تظؾر لسشرخ العب ، إذ أن ىحا االسمؾ  يجبل

أداءه يي السبارنات وؤؽ ثؼد يحجث تظؾر يي ؤرادر تحخنخ الظاقة راية وبذكل أكثخ رسؾلةة، اذ يذنخ )تخنبي( 
بأن ىحه االنؾاو ؤؽ طخايق واسالن  العجرن  "تعسند يدناد  ؤداوؤة الجدؼ بالبسل ضج البؾاؤل السشدية لمعب  

اثشاء األداء الخناضي عؽ طخنق البسل السعبادل ينؽ يي عغعال ؤرادر الظاقة يعأتنخ ؤغاىخه وذلػ باسعخجام واس
يحل الدؾ  واالسعختاء وبنؽ العب  واسعباد  الشذاط وبنؽ تخدنؽ ؤرادر الظاقة البالةة واسعشفادىا" )تخنبي، 

2314 ،174. ) 
البحاث فاي  ومؤشاخ التعاب باين مجسهعااتههائياة ال  ةعخض وتحميال نتاائج الفاخوق فاي القاجر  4-9-3

 االختبار البعجي: 
ومؤشخ التعب بين مجاميل البحث الثالث في  ههائيةال لتحميل التباين لمقجرةالكيم االحرائية  (9الججول )يبين 

 االختبار البعجي
 ُحهىائرج انانمذ

 ويؤشر انرعة
 يصذر انرثاٍَ

يجًىع 

 انًرتعاخ

درجح 

 انحرَح

يرىضظ 

 انًرتعاخ

)ف( 

 انًحطىتح

يطرىي 

 حاالحرًانُ

 انقدرج انهىائيح

 563,2 2 56765 تيٍ انًجًىعاخ

 56535 27 ,5695 داخم انًجًىعاخ *56555 356773

  29 36723 انًجًىع انكهي

 يؤشر انرعة

 36235 2 66475 تيٍ انًجًىعاخ

 ,5624 27 666,6 داخم انًجًىعاخ *56555 336564

  29 336356 انًجًىع انكهي

 (3,35) ≤  داللة *ؤبشؾي عشج ؤدعؾ 
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 ( يعينؽ ؤايأتي :9ؤؽ تعال  الججول )
وؤشرخ العب  ينؽ ؤجاؤةع البحث الثعاث يي يؾايةة اللة ؤبشؾنة يي الدجر  وجؾد يخوق ذات دال -

( عشج ؤدعؾنات 13,364، 13,773االتعبار الببجي ، إذ رانت يةؼ )ف( السحدؾبة عمى العؾالي )
 ( .3,35وىحه القةؼ ىي أصغخ ؤؽ ) (3,333، 3,333اصحعسالةة عمى العؾالي )

وؤشرخ العب  ،  اليؾايةة  ونغخا لؾجؾد يخوق ذات داللة ؤبشؾنة ينؽ ؤجاؤةع البحث الثعاث يي الدجر 
ولكؾن ىجف البحث ؤشر  عمى ؤبخية اي ؤؽ السداصحات العجرنيةة ليا الؾقع االكيخ عمى ىحه 

ة تحدق ذلػ، ونبج اتعبار اقل يخق ؤبشؾي الى اسعخجام وسنمة اصحراية انالسعغنخات، لحا آثخ الباصحث
(L.S.D  اتعبارًا ؤشاسبًا لعحدنق الغخض السظمؾ  وفةسا يأتي عخض نعايج أتعبار أقل يخق ؤبشؾي  )

  ( .11، 13ورسا ىؾ ؤينؽ يي الججاول )

سجاميل ( لمقجرة الههائية لL.S.Dالكيم اإلحرائية السدتخخجة من اختبار اقل فخق معشهي )(01الججول )يبين 
 البحث الثالث

مجاميل  
 البحث

 مدتهى االحتسالية الفخق بين األوساط الحدابية

1  -   2 7,347 - 7,333 =3,256 3,335* 
1  -   3 7,347-7,431 =3,384 3,333* 
2  -   3 7,333-7,431 =3,128 3,143 

 ( والخاص بالدجر  اليؾايةة  تينؽ لشا ؤايأتي :13ؤؽ تعال الججول )
يخوق ذات داللة ؤبشؾنة ينؽ ؤجسؾععي البحث األولى العي اسعخجؤت السداصحة العجرنيةة وجؾد  -

ولسرمحة   اً ؤخبب اً ( ؤعخ 988( ؤعخ ؤخبع والثانةة العي اسعخجؤت السداصحة العجرنيةة )1488)
 السجسؾعة االولى .

جرنيةة وجؾد يخوق ذات داللة ؤبشؾنة ينؽ ؤجسؾععي البحث األولى العي اسعخجؤت السداصحة الع -
ولسرمحة  اً ؤخبب اً ( ؤعخ 588والثالثة العي اسعخجؤت السداصحة العجرنيةة ) اً ؤخبب اً ( ؤعخ 1488)

 السجسؾعة االولى .
وجؾد يخوق ذات داللة انخ ؤبشؾنة ينؽ ؤجسؾععي البحث الثانةة العي اسعخجؤت السداصحة العجرنيةة  -

 . اً ؤخبب اً ( ؤعخ 588ةة )والثالثة العي اسعخجؤت السداصحة العجرني اً ؤخبب اً ( ؤعخ 988)
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( لسؤشخ التعب لسجاميل L.S.D(الكيم اإلحرائية السدتخخجة من اختبار اقل فخق معشهي )00الججول )يبين 
 البحث الثالث

 مدتهى االحتسالية الفخق بين األوساط الحدابية مجاميل البحث
1  -  2 3,767 – 4,227  =3,463 3,348* 
1  -  3 3,767 – 4,998  =1,231 3,333* 
2  -  3 4,227  – 4,998  =3,771 3,336* 

 

 ( والخاص بسشرخ العب  تينؽ لشا ؤايأتي :11ؤؽ تعال الججول )
وجؾد يخوق ذات داللة ؤبشؾنة ينؽ ؤجسؾععي البحث األولى العي اسعخجؤت السداصحة العجرنيةة  -

ولسرمحة   اً ؤخبب اً ؤعخ  (988والثانةة العي اسعخجؤت السداصحة العجرنيةة ) اً ؤخبب اً ( ؤعخ 1488)
 السجسؾعة االولى .

وجؾد يخوق ذات داللة ؤبشؾنة ينؽ ؤجسؾععي البحث األولى العي اسعخجؤت السداصحة العجرنيةة  -
ولسرمحة  اً ؤخبب اً ( ؤعخ 588والثالثة العي اسعخجؤت السداصحة العجرنيةة ) اً ؤخبب اً ( ؤعخ 1488)

 السجسؾعة االولى .
ينؽ ؤجسؾععي البحث الثانةة العي اسعخجؤت السداصحة العجرنيةة وجؾد يخوق ذات داللة ؤبشؾنة  -

ولسرمحة السجسؾعة  اً ؤخبب اً ( ؤعخ 588والثالثة العي اسعخجؤت السداصحة العجرنيةة ) اً ؤخبب اً ( ؤعخ 988)
 الثانةة .

الههائياة ومؤشاخ التعاب باين مجسهعاات البحاث الثالثاة فاي  ةمشاقذاة نتاائج الفاخوق فاي القاجر  4-9-4
 البعجي: االختبار
 اليؾايةةًا ذات داللة ؤبشؾنة يي الدجر  ( وببج ان تينؽ أن ىشاك يخوق9ببج عخض وتحمنل الججول )      

العي اسعخجؤت ؤداصحات تجرنيةة  لببجية ينؽ ؤجسؾعات البحث الثعاثوؤشرخ العب  يي االتعبارات ا
لسبخية داللة الفخوق ينؽ  (L.S.Dاسعخخاج يةسة اقل يخق ؤبشؾي ) انؤخعمفة، يدج أوج  عمى الباصحث

األوساط الحدايةة لمسجاؤةع العجخنيةة ولكل ؤعغنخ ؤؽ السعغنخات السحرؾره آنفًا، وببج ؤدارنة الفخق ينؽ 
ا عيخ لشا تفؾق السجسؾعة العجخنيةة االولى العي اسعخجؤت السداصحة  لمسعغنخات رايةاألوساط الحدايةة 

 اً ( ؤعخ 988ؾععنؽ الثانةة العي اسعخجؤت السداصحة العجرنيةة )عمى السجس اً ؤخبب اً ( ؤعخ 1488العجرنيةة )
، وبيحا يان السداصحة العجرنيةة االولى  اً ؤخبب اً ( ؤعخ 588والثالثة العي اسعخجؤت السداصحة العجرنيةة )  اً ؤخبب
 اليؾايةة وؤشرخ العب  .   أثيعت ياعمنعيا بذكل اكيخ يي الدجر  اً ؤخبب اً ( ؤعخ 1488)

( ؤعخ 1488تفؾق السجسؾعة العجخنيةة االولى العي اسعخجؤت السداصحة العجرنيةة ) انباصحثونبدو ال        
 ىحه تدسد ؤخبع الى ريخ السداصحة العجرنيةة العي يغظنيا رل الع  اثشاء اداء العسخنشات السدعخجؤة، إذ

 داتل نعدالاال أثشاء أكثخ ؤؽ السداصحات األقل صحجسا بحخنة أتخ إلى ؤكان ؤؽ العاعينؽ يعشدل السداصحة
 السداصحة وأداء االنظعاقات الدخنبة والسعكخر  طؾال السج  السخررة ألداء العسخنؽ، رسا ان السداصحة ىحه
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يي وان زناد  السدايات السدظؾعة  يجونيا، مسؾاء رانت بالكخ  ا الحخرات ؤخعمف أداء لعاع  تعةد الكينخ 
  يعخ  دوام السثنخ والزغي عمى نغام الظاقة أثشاء أداء العسخنؽ يي السداصحة الكينخ  تشدي الى زناد

السدةظخ وؤداوؤة العب  الشاتج عؽ تكخارات األداء الدخنع يي الجياو واليجؾم، اذ يذنخ )عيجهللا وآتخان( 
بأن ريخ السداصحة يزعا عؽ طيةبة العحخرات العي تحجث داتل السداصحة االكيخ صحجسا لو ععاقة ايجايةة 

( ونشرج )الحةالي( بأن زناد  9، 2313ةة وؤشرخ العب  )عيجهللا وآتخان، بسدعؾ  تظؾر المةاقة اليجن
السداية العي يدظبيا العاع  تشدي الى زناد  يعخ  دوام السداية، وؤؽ ثؼد زناد  الزغي عمى نغؼ انعاج 
الظاقة الباؤمة وتأتنخ صحالة العب  نعةجة العكةف الحي يحجث عمى ىحا الشؾو ؤؽ العجرن  )الحةالي، 

( اذ ان أىسةة الزغي عمى نغؼ انعاج الظاقة تبج ؤؽ أولؾنات العجرن  يي لةبة رخ  الدجم 89، 2339
 يي تحدنق االنجاز . يؼتد راية ( بأن انغسة انعاج الظاقةMartin & lumsdenوأضاف )

 (Martin&lumsden , 1987, 71 ) 
سا يحعاج الى ؤجيؾد رينخ نعةجة ان اسمؾ  الزغي عمى السشايذ يي السداصحة األكيخ صحج انونخ  الباصحث

السداصحة الكينخ  العي يغظنيا رل الع  ؤسا يشدي الى زناد  صبؾبة العسخنؽ )الذج ( وان ؤا يشنج ذلػ 
( نبزة/ ديةدة لج  العيي تمػ السجسؾعة بذكل أكيخ ؤؽ 193-183ارتفاو ؤبجل ضخبات الدم  الى )

( ييحا الخرؾص انو عشجؤا تدداد ؤداصحة (Rampininiet alالعيي السجسؾععنؽ الثانةة والثالثة، ونذنخ 
المب  تدداد رج  العسخنؽ ايزًا، ونسكؽ تفدنخ ذلػ يدناد  ؤداصحة المب  العي سؾف يغظنيا رل الع , ؤا 

( Balsom) كسا يخ  ( (Rampinini et al, 2007, 665 يبشي ازاصحة أكيخ وربسا صحخرات بدخعة اعمى 
ت العجرنيةة يسكؽ زناد  صبؾبة االداء ؤؽ تعال زناد  ؤداصحة المب  ؤع انو اثشاء أداء المب  يي السداصحا

( ونشرج )عمي( بأن زناد  رثاية Balsom, 1999, 1 الحفاظ عمى عجد العاعينؽ السذاررنؽ يي األداء )
العسخنؽ يي العجرنبات العاىؾايةة يشدي الى زناد  ؤداوؤة الجدؼ لمبسل ضج البؾاؤل السشدية الى العب  

خ ؤغاىخ  وذلػ بأسعغعال واسعخجام ؤرادر الظاقة عؽ طخنق البسل السعبادل بذكل ؤشعغؼ ينؽ يعأتن
  (Rampinini et al)ندعا عؽ (Aguiar)( ويي السدايل يذنخ 31، 2314العب  واسعباد  الذفاء)عمي، 

 ( بأنيؼ وججو يؾارق ؤبشؾنة يي اسعجابات ؤبجل ضخبات الدم  تؼ(Casamichana & Castellano و
لبييا عمى ؤعاع  ذات اصحجام ؤخعمفة. وتؼ تدجنل يةؼ ؤبجل نبزات قم  اعمى تعال البا  اجخنت 

،  Aguiar et al, 2012, 106 )عمى ؤمب  رينخ عشج ؤدارنعيا بسعاع  ؤعؾسظة وصغنخ  الحجؼ ) 
كيخ ونذاط الذج  ( بانو تعحدؽ المةاقة اليؾايةة والعاىؾايةة نعةجة السداية االجسالةة االPlatt et alونخ  )

البالةة العي تعؼ ؤؾاجيعيا تعال المب  يي السداصحات الكينخ  ونيجو بان العسخنؽ يي رجد قخنبة ؤؽ 
السشايدة ضخورنة لعحدنؽ البسل اليؾايي والعاىؾايي لج  العيي رخ  الدجم الحيؽ يعمدؾن تجرنبا عالةا 

(2011, 23 , Platt et al ) ، ( وقج اسعشعجTessitore et al يي دراسعيؼ الى ان تجرنبات )
السداصحات العي تؼ اجخاؤىا عمى ؤمب  أكيخ نعج عشيا نذاط ىؾايي اكيخ ؤع صحجوث أكيخ لذجد يمغت 

 Tessitore et al)   (36 ,2006,صحعى البعبة العاكعاتةو  
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 الى ان العجرنبات العي ؤؾرست يي ؤمب  أكيخ نعج عشيا نذاط ( Rampinini et al )كسا اكج رل ؤؽ 
 (Rampinini et al, 2007, 659)ىؾايي والىؾايي أكيخ ؤع صحجوث أعمى لذجد يمغت البعبة العاكعاتةو 

( عشجؤا أرار بأن البسل العاىؾايي واليؾايي ويةؼ الكعات الجم تكؾن Aguiar et alوقج ايج ىحه الشعايج )
ب  أكيخ ؤدارنة بالسعاع  ذات أعمى تعال االركال السخعمفة لمسداصحات العجرنيةة العي تؼ اجخاؤىا عمى ؤم

 ( (Aguiar et al, 2012, 107 الحجؼ السعؾسي او الرغنخ.
ينيا العأثنخ السحجد ألبباد  التشاو  العي ايي دراسعيس (Casamichana & Castellano ) كسا ارارا 

ىسا السمب  عمى ؤّبجل العب  الحيؽ وججا يؾارق ينؽ السعاع  الكينخ  والسعؾسظة والعي نعج عؽ رعا
 ,Casamichana& Castellano, 2010) ؤبجالت تب  عالةة نديةا ؤدارنة بالسعاع  األصغخ صحجسا

ؾعة العجخنيةة االولى يي الدجر  وان ىحه الجراسات العحمنمةة تدجم لشا ؤفيؾؤا واضحا صحؾل تفؾق السجس (28
 عخ ؤخبع . ( ؤ1488العاىؾايةة وؤشرخ العب  والعي اسعخجؤت السداصحة العجرنيةة الكينخ  )

 اسيستونزةف الباصحث بأن العجرن  يي السداصحة األكيخ صحجسا زادت ؤؽ السعظمبات الفدنؾلؾجةة العي 
برؾر  يبمةة بأضفاء الجان  االيجايي بذكل رينخ عمى العيي السجسؾعة العجخنيةة االولى الن البزعات 

اد عمى انعاج الظاقة العاىؾايةة ؤؽ تبسل يشدص االوردجنؽ الؾارد النيا بذكل أكيخ وىحا يشدي الى االععس
( ؤسا يشدي الى زناد  يي تخرند صحاؤض الميشةػ يي البزعات والحي يدي  سخعة LAالشغام الثاني)

( اسايةع تحدشت رفاء  البزعات عمى تحسل 9االصحداس بالعب ،  وؤع العجرن  الحي اسعسخ لسج  )
ؤشو نعةجة لعحدؽ عسمةات العخمص ؤشو  العب ، وتدمنل ؤبجل تجسع صحاؤض الميشةػ عؽ طخنق العخمص

عؽ طخنق انعذار  ؤؽ الخعايا البزمةة الباؤمة الى الجم والبزعات االتخ  انخ الباؤمة والدم ، وتحدؽ 
العحسل اليؾايي لمبزمة بدي  تحدؽ رفاء  االلةاف البزمةة البظنئة يدناد  رسةة السايكمؾبنؽ الحي يدؾم 

مةة الى السايعؾرؾنجرنا السعيعاكو ، يزعا عؽ زناد  رفاء  الجم عمى يشدل االوردجنؽ داتل الخمةة البز
ندل االوردجنؽ لمبزمة وتخمةريا ؤؽ ؤخمفات العب ، ونشرج ذلػ )عيج الفعاح ونرخ الجيؽ( بأنو يعؼ 
تأتنخ العب  يي ازؾن أنذظة العحسل العاىؾايي يؾساطة تدمنل ؤبجل تجسع صحاؤض العاكعةػ وزناد  

 (154، 2333)عيج الفعاح ونرخ الجيؽ،  د  تحسمو يزعًا عؽ تحدؽ البسل اليؾايي .العخمص ؤشو وزنا
 االستشتاجات والتهصيات :  -5
 االستشتاجات :  5-0
ويدًا لعحمنل ؤجخنات المب  العي نفحتيا السجسؾعة  اً ؤخبب اً ( ؤعخ 1488ان السداصحة العجرنيةة االولى  ) -

وؤشرخ العب  لعاعيي رخ  الدجم الذبا  وارتدت  اليؾايةة   العجخنيةة االولى أثخت ايجايةًا يي الدجر 
 الفخوق ينؽ االتعبارنؽ الديمي والببجي الى السبشؾنة .

ويدًا لعحمنل ؤجخنات المب  العي نفحتيا السجسؾعة  اً ؤخبب اً ( ؤعخ 988ان السداصحة العجرنيةة الثانةة ) -
شرخ العب  لعاعيي رخ  الدجم الذبا  وارتدت وؤ اليؾايةةالعجخنيةة الثانةة أثخت ايجايةًا يي الدجر  ا

 الفخوق ينؽ االتعبارنؽ الديمي والببجي الى السبشؾنة .
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ويدًا لعحمنل ؤجخنات المب  العي نفحتيا السجسؾعة  اً ؤخبب اً ( ؤعخ 588ان السداصحة العجرنيةة الثالثة  ) -
يي رخ  الدجم الذبا  وارتدت وؤشرخ العب  لعاع اليؾايةةالعجخنيةة الثالثة أثخت ايجايةًا يي الدجر  

 الفخوق ينؽ االتعبارنؽ الديمي والببجي الى السبشؾنة .
ويدًا لعحمنل ؤجخنات المب  العي نفحتيا السجسؾعة  اً ؤخبب اً ( ؤعخ 1488ان السداصحة العجرنيةة االولى ) -

فحت السداصحة العجخنيةة االولى أثخت ايجايةًا وبذكل أكيخ ؤؽ السجسؾععنؽ العجخنينعنؽ الثانةة العي ن
 اً ؤخبب اً ( ؤعخ 588والثالثة العي نفحت السداصحات العجرنيةة الثانةة ) اً ؤخبب اً ( ؤعخ 988العجرنيةة االولى )

 وارتدى ىحا العأثنخ الى السبشؾنة عشج السدارنة ينؽ السجسؾعات الثعاث يي االتعبار الببجي .
 

 التهصياااات :  5-9
) 1488السداصحات العجرنيةة الكينخ  السةسا السداصحة العجرنيةة ) العأكنج عمى ؤجربي رخ  الدجم بأسعخجام -

( العينؽ يي تجرن  العيي رخ  الدجم الذبا  لفاعمنعيا يي تظؾنخ الدجر  5×5وبؾاقع ) اً ؤخبب أؤعخ 
 وؤشرخ العب  .يؾايةة ال
يي تظؾنخ  العأكنج عمى ؤجربي رخ  الدجم بأسعخجام اسمؾ  المب  او السشايدة لسا لو ؤؽ تأثنخ ايجايي -

 لعاعيي رخ  الدجم الذبا  . وؤشرخ العب   يؾايةةالدجر  الم
( عشج أسعخجام السداصحات العجرنيةة السدعخجؤة يي البحث 5×5يفزل أن يكؾن عجد العاعينؽ ) -

اؤا اذا ران عجد العاعينؽ ؤخعمف فةج  البؾد  الى السداصحة ، ( 588، 988، 1844) الحالي
 السبادالت الخاصة يحلػ العي تشاوليا البحث الحالي. العجرنيةة لكل الع  وأسعخجام

يي اسعخخاج السداصحات العي تحجث اثشاء السبارنات  ضخور  اسعخجام اليخاؤج العحمنمةة االكثخ تظؾراً  -
ؤؽ اجل اسعخخاج السداصحات  انواالععساد عمى تحمنل ؤجخنات المب  بالظخندة العي اععسجىا الباصحث

ؽ تظينق السبادالت الخاصة بأسعخخاج السداصحات العجرنيةة ويدا لبجد العجرنيةة الحقةقةة، يزعا ع
 العاعينؽ وأسعخخاج السداصحة العجرنيةة بالسعخ السخبع لكل الع  وذلػ لسا اثيععو نعايج البحث . 

 اجخاء دراسات ؤذاييو عمى االلبا  السشغسة االتخ  . -
 

 السرادر
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 الكعا  لمشذخ, ؤجيشة نرخ, الداىخ ، ؤرخ . 
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 ........................ السحتخماألستاذ الفاضل ................
 تحية طيبة 

)تاأثيخ مدااحات تجريبياة مختمفاة محاجدة عماى وفاق تحميال السؾسوؾم  ؼإجخاء بحوثي انيخوم الباصحث
 ومؤشخ التعب لالعبي كخة القجم الذباب( . الههائية القجرة مجخيات المعب في 

اليؾايةوة وؤشروخ العبو   لدوجر اونيجف البحث إلى الكذف عؽ تأثنخ ؤدواصحات تجرنيةوة ؤخعمفوة يوي 
لعاعيي رخ  الدجم الذبا ، يزعًا عؽ الكذف عمى الفخوق يي السعغنخات السحرؾر  ينؽ السدواصحات العجرنيةوة 

ؤعووخ  1488إذ سوونعؼ تجخنوو  ثووعاث ؤدوواصحات تجرنيةووة عمووى ويووق تحمنوول ؤجخنووات المبوو  وىووي :، السخعمفووة
ؤعووخ ؤخبووع طبدووت تسارنشيووا  988و  م( 38.57× م  38.57م( و ) 31×م  48ؤخبووع طبدووت تسارنشيووا  )

م( و  19.6× م  33ؤعووخ ؤخبووع طبدووت تسارنشيووا ) 588و م( 31.43× م  31.43م( و ) 26× م  38)
وبرفعكؼ ؤؽ ذوي الخيخ  واالتعرواص يوي ؤجوال عموؼ العوجرن  الخناضوي وروخ   م( 24.25× م  24.25)

لعجرنيةوووة لسجوواؤةع البحوووث الوووثعاث والوووحي الدووجم يخجوووى يةوووان رأيكووؼ يوووي ؤوووج  صوووعاصحةة تسووارنؽ السدووواصحات ا
سووعخعمف ؤووؽ ؤجسؾعووة الووى أتووخ  ؤووؽ صحنووث السدوواصحة العجرنيةووة وإيووجاء السعاصحغووات العووي تخونيووا ؤشاسووبة 

 لعحدنق أىجاف البحث .                                         
 مسيشاكخين تعاونكم خجمة لمبحث الع                                          

 
المقاااب العمساااي وتااااريخ          الذاااهادة الحاصااال عميهاااا :                          االسااام الكامااال : 
 الحرهل عميه : 

 
 التاريخ:                           مكان العسل :                                 االختراص : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2انًهحك )

آراء انطادج انًخرصٍُ فٍ عهى انرذرَة انرَاضٍ وكرج انمذو 

 انًطاحاخ انرذرَثُح انًخرهفح رَُاخحىل يذي صالحُح ذً
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ٍ فٍ انًطاحح انرذرَثُح انًطرخذيح فٍ انىحذاخ انرذرَثُح ، وانذوراخ االضثىعُح)انصغُرج(  ، وانذوراخ انًرىضطح نهًجًىعح انرجرَثُح االونً انرٍ طثمد انرًارَ رَُاخانرً

 و(31.53×و31.53و( و )31×و41( يرر يرتع وانرٍ لطًد انً )1411االونً)

 وانطادش وانراضع انثانثو األضثىع األول

يهم
ال

خار الدمن الذجة التسارين السدتخجمة 
لتك

ا
 

الخاحة بين تكخار 
ميل وأخخ

سجا
ال

 

الخاحة بين 
 التسارين

زمن أداء 
 التسخين

 الكمي

لمجدء السدتخجم  الدمن الكمي
 في الهحجة التجريبية

الدمن الكمي لمجورة الرغيخة 
 االولى )االسبهع االول(

حج
اال

 

 (A)(1العسخنؽ )

 شجة اداء 
 مشافدة

 د 15 د 5   1 د 2 3 د 2 
 د 43

 
 
 
 

 د 123

 د 12.33 د 5 1 د 2.33 2 د 2.33  (A)(2العسخنؽ )
 د 12.33 د 5  1 د 2.33 2 د 2.33 (A)(8العسخنؽ )

ثاء
لثال

ا
 

 د 15 د 5 1 د 2 3 د 2  (A)(4العسخنؽ )
 د 12.33 د 5 1 د 2.33 2 د 2.33 (A)(5العسخنؽ ) د  43

 د 12.33 د 5 1 د 2.33 2 د A) 2.33(9العسخنؽ )

ذ
خسي

ال
 

 د 15 د 5 1 د 2 3 د A) 2(7العسخنؽ )
 د 12.33 د 5 1 د 2.33 2 د 2.33 (A()6العسخنؽ ) د 43

 د 12.33 د 5 1 د 2.33 2 د 2.33 (A)(3العسخنؽ )
 الخابل والخامذاالسبهع الثاني 

يهم
ال

خار الدمن الذجة السدتخجمة التسارين 
لتك

ا
 

الخاحة بين تكخار 
ميل وأخخ

سجا
ال

 

الخاحة بين 
 التسارين

 زمن أداء التسخين
 الكمي

لمجدء  الدمن الكمي
السدتخجم في الهحجة 

 التجريبية

الدمن الكمي لمجورة الرغيخة 
 الثانية )االسبهع الثاني(

حج
اال

 

 (A)(1العسخنؽ )

 شجة اداء 
 مشافدة

 د 19 د 5   1 د 2 4 د 2 
 د 53

 
 
 
 
 د 159

 د 17.33 د 5 1 د 2.33 3 د 2.33  (A)(2العسخنؽ )
 د 17.33 د 5  1 د 2.33 3 د 2.33 (A)(8العسخنؽ )

ثاء
لثال

ا
 

 د 19 د 5 1 د 2 4 د 2  (A)(4العسخنؽ )
 د 17,33 د 5 1 د 2.33 3 د 2.33 (A)(5العسخنؽ ) د 53

 د 17.33 د 5 1 د 2.33 3 د A) 2.33(9العسخنؽ )

ذ
خسي

ال
 

 د 19 د 5 1 د 2 4 د A) 2(7العسخنؽ )
 د 17,33 د 5 1 د 2.33 3 د 2.33 (A()6العسخنؽ ) د 53

 د 17.33 د 5 1 د 2.33 3 د 2.33 (A)(3العسخنؽ )
  والثامن االسبهع الدابل

يهم
ال

خار الدمن الذجة التسارين السدتخجمة 
لتك

ا
 

تكخار الخاحة بين 
ميل وأخخ

سجا
ال

 

الخاحة بين 
 التسارين

 زمن أداء التسخين
 الكمي

لمجدء  الدمن الكمي
السدتخجم في الهحجة 

 التجريبية

الدمن الكمي لمجورة 
الرغيخة الدابعة 
 )االسبهع الدابل(

حج
اال

 

 (A)(1العسخنؽ )

 شجة اداء 
 مشافدة

 د 23 د 5   1 د 2 5 د 2 
 د 68

 
 
 
 
 د 234

 د 22.33 د 5 1 د 2.33 4 د 2.33  (A)(2العسخنؽ )
 د 22.33 د 5  1 د 2.33 4 د 2.33 (A)(8العسخنؽ )

ثاء
لثال

ا
 

 د 23 د 5 1 د 2 5 د 2  (A)(4العسخنؽ )
 د 22.33 د 5 1 د 2.33 4 د 2.33 (A)(5العسخنؽ ) د 68

 د 22.33 د 5 1 د 2.33 4 د A) 2.33(9العسخنؽ )

ذ
خسي

ال
 

 د 23 د 5 1 د 2 5 د A) 2(7العسخنؽ )
 د 22.33 د 5 1 د 2.33 4 د 2.33 (A()6العسخنؽ ) د 68

 د 22.33 د 5 1 د 2.33 4 د 2.33 (A)(3العسخنؽ )
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ُح انٍ طثمد انرًارٍَ فٍ انًطرخذيح فٍ انىحذاخ انرذرَثُح ، وانذوراخ االضثىعُح)انصغُرج(  ، وانذوراخ انًرىضطح نهًجًىعح انرجرَثُح انثاَ رَُاخانرً

 و(31.43×و31.43و( و )26×و31( يرر يرتع وانرٍ لطًد انً )811انًطاحح انرذرَثُح اانثاَُح)

 وانطادش وانراضع وانثانث األضثىع األول

يهم
ال

خار الدمن الذجة التسارين السدتخجمة 
لتك

ا
 

الخاحة بين تكخار 
ميل وأخخ

سجا
ال

 

الخاحة بين 
 التسارين

زمن أداء 
 ينالتسخ 

 الكمي

لمجدء السدتخجم  الدمن الكمي
 في الهحجة التجريبية

الدمن الكمي لمجورة 
الرغيخة االولى 
 )االسبهع االول(

حج
اال

 

 (B)(1العسخنؽ )

 شجة اداء 
 مشافدة

 د 15 د 5   1 د 2 3 د 2 
 د 43

 
 
 
 

 د 123

 د 12.33 د 5 1 د 2.33 2 د 2.33  (B)(2العسخنؽ )
 د 12.33 د 5  1 د 2.33 2 د 2.33 (B)(8العسخنؽ )

ثاء
لثال

ا
 

 د 15 د 5 1 د 2 3 د 2  (B)(4العسخنؽ )
 د 12.33 د 5 1 د 2.33 2 د 2.33 (B)(5العسخنؽ ) د  43

 د 12.33 د 5 1 د 2.33 2 د B) 2.33(9العسخنؽ )

ذ
خسي

ال
 

 د 15 د 5 1 د 2 3 د B) 2(7العسخنؽ )
 د 12.33 د 5 1 د 2.33 2 د 2.33 (B()6العسخنؽ ) د 43

 د 12.33 د 5 1 د 2.33 2 د 2.33 (B)(3العسخنؽ )
 والخابل والخامذاالسبهع الثاني 

يهم
ال

خار الدمن الذجة التسارين السدتخجمة 
لتك

ا
 

الخاحة بين تكخار 
ميل وأخخ

سجا
ال

 

الخاحة بين 
 التسارين

 زمن أداء التسخين
 الكمي

لمجدء  الدمن الكمي
في الهحجة السدتخجم 

 التجريبية

الدمن الكمي لمجورة 
الرغيخة الثانية 
 )االسبهع الثاني(

حج
اال

 

 (B)(1العسخنؽ )

 شجة اداء 
 مشافدة

 د 19 د 5   1 د 2 4 د 2 
 د 53

 
 
 
 
 د 159

 د 17.33 د 5 1 د 2.33 3 د 2.33  (B)(2العسخنؽ )
 د 17.33 د 5  1 د 2.33 3 د 2.33 (B)(8العسخنؽ )

الث
ثاء

ال
 

 د 19 د 5 1 د 2 4 د 2  (B)(4العسخنؽ )
 د 17,33 د 5 1 د 2.33 3 د 2.33 (B)(5العسخنؽ ) د 53

 د 17.33 د 5 1 د 2.33 3 د B) 2.33(9العسخنؽ )

ذ
خسي

ال
 

 د 19 د 5 1 د 2 4 د B) 2(7العسخنؽ )
 د 17,33 د 5 1 د 2.33 3 د 2.33 (B()6العسخنؽ ) د 53

 د 17.33 د 5 1 د 2.33 3 د 2.33 (B)(3نؽ )العسخ 
 والثامن االسبهع الدابل 

يهم
ال

خار الدمن الذجة التسارين السدتخجمة 
لتك

ا
 

الخاحة بين تكخار 
ميل وأخخ

سجا
ال

 

الخاحة بين 
 التسارين

 زمن أداء التسخين
 الكمي

لمجدء  الدمن الكمي
السدتخجم في الهحجة 

 التجريبية

الدمن الكمي لمجورة 
غيخة الدابعة الر

 )االسبهع الدابل(
حج

اال
 

 (B)(1العسخنؽ )

 شجة اداء 
 مشافدة

 د 23 د 5   1 د 2 5 د 2 
 د 68

 
 
 
 
 د 234

 د 22.33 د 5 1 د 2.33 4 د 2.33  (B)(2العسخنؽ )
 د 22.33 د 5  1 د 2.33 4 د 2.33 (B)(8العسخنؽ )

ثاء
لثال

ا
 

 د 23 د 5 1 د 2 5 د 2  (B)(4العسخنؽ )
 د 22.33 د 5 1 د 2.33 4 د 2.33 (B)(5العسخنؽ ) د 68

 د 22.33 د 5 1 د 2.33 4 د B) 2.33(9العسخنؽ )

ذ
خسي

ال
 

 د 23 د 5 1 د 2 5 د B) 2(7العسخنؽ )
 د 22.33 د 5 1 د 2.33 4 د 2.33 (B()6العسخنؽ ) د 68

 د 22.33 د 5 1 د 2.33 4 د 2.33 (B)(3العسخنؽ )
 
 

 
فٍ  انًطرخذيح فٍ انىحذاخ انرذرَثُح وانذوراخ االضثىعُح)انصغُرج(  ، وانذوراخ انًرىضطح نهًجًىعح انرجرَثُح انثانثح انرٍ طثمد انرًارٍَ رَُاخنرًا

 و(25.24×و25.24و( و )18.6×و33( يرر يرتع وانرٍ  لطًد انً )511انًطاحح انرذرَثُح انثانثح)

 ادش وانراضعوانثانث وانطاألضثىع األول 
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يهم
ال

خار الدمن الذجة التسارين السدتخجمة 
لتك

ا
 

الخاحة بين تكخار 
ميل وأخخ

سجا
ال

 

الخاحة بين 
 التسارين

زمن أداء 
 التسخين

 الكمي

لمجدء السدتخجم  الدمن الكمي
 في الهحجة التجريبية

الدمن الكمي لمجورة 
الرغيخة االولى 
 )االسبهع االول(

حج
اال

 

 (C)(1العسخنؽ )

 اء شجة اد
 مشافدة

 د 15 د 5   1 د 2 3 د 2 
 د 43

 
 
 
 

 د 123

 د 12.33 د 5 1 د 2.33 2 د 2.33  (C)(2العسخنؽ )
 د 12.33 د 5  1 د 2.33 2 د 2.33 (C)(8العسخنؽ )

ثاء
لثال

ا
 

 د 15 د 5 1 د 2 3 د 2  (C)(4العسخنؽ )
 د 12.33 د 5 1 د 2.33 2 د 2.33 (C)(5العسخنؽ ) د  43

 د 12.33 د 5 1 د 2.33 2 د C) 2.33(9العسخنؽ )

ذ
خسي

ال
 

 د 15 د 5 1 د 2 3 د C) 2(7العسخنؽ )
 د 12.33 د 5 1 د 2.33 2 د 2.33 (C()6العسخنؽ ) د 43

 د 12.33 د 5 1 د 2.33 2 د 2.33 (C)(3العسخنؽ )
 والخابل والخامذالسبهع الثاني ا

يهم
ال

خار الدمن الذجة التسارين السدتخجمة 
لتك

ا
 

الخاحة بين تكخار 
ميل وأخخ

سجا
ال

 
الخاحة بين 
 التسارين

 زمن أداء التسخين
 الكمي

لمجدء  الدمن الكمي
السدتخجم في الهحجة 

 التجريبية

الدمن الكمي لمجورة 
الرغيخة الثانية 
 )االسبهع الثاني(

حج
اال

 

 (C)(1العسخنؽ )

 شجة اداء 
 مشافدة

 د 19 د 5   1 د 2 4 د 2 
 د 53

 
 
 
 
 د 159

 د 17.33 د 5 1 د 2.33 3 د 2.33  (C)(2العسخنؽ )
 د 17.33 د 5  1 د 2.33 3 د 2.33 (C)(8العسخنؽ )

ثاء
لثال

ا
 

 د 19 د 5 1 د 2 4 د 2  (C)(4العسخنؽ )
 د 17,33 د 5 1 د 2.33 3 د 2.33 (C)(5العسخنؽ ) د 53

 د 17.33 د 5 1 د 2.33 3 د C) 2.33(9العسخنؽ )

ذ
خسي

ال
 

 د 19 د 5 1 د 2 4 د C) 2(7العسخنؽ )
 د 17,33 د 5 1 د 2.33 3 د 2.33 (C()6العسخنؽ ) د 53

 د 17.33 د 5 1 د 2.33 3 د 2.33 (C)(3العسخنؽ )
 والثامناالسبهع الدابل 

يهم
ال

خار الدمن الذجة التسارين السدتخجمة 
لتك

ا
 

الخاحة بين تكخار 
ميل وأخخ

سجا
ال

 

الخاحة بين 
 التسارين

 زمن أداء التسخين
 الكمي

لمجدء  الدمن الكمي
السدتخجم في الهحجة 

 التجريبية

الدمن الكمي لمجورة 
الرغيخة الدابعة 
 )االسبهع الدابل(

حج
اال

 
 (C)(1العسخنؽ )

 شجة اداء 
 مشافدة

 د 23 د 5   1 د 2 5 د 2 
 د 68

 
 
 
 
 د 234

 د 22.33 د 5 1 د 2.33 4 د 2.33  (C)(2العسخنؽ )
 د 22.33 د 5  1 د 2.33 4 د 2.33 (C)(8العسخنؽ )

ثاء
لثال

ا
 

 د 23 د 5 1 د 2 5 د 2  (C)(4العسخنؽ )
 د 22.33 د 5 1 د 2.33 4 د 2.33 (C)(5العسخنؽ ) د 68

 د 22.33 د 5 1 د 2.33 4 د C) 2.33(9العسخنؽ )

ذ
خسي

ال
 

 د 23 د 5 1 د 2 5 د C) 2(7العسخنؽ )
 د 22.33 د 5 1 د 2.33 4 د 2.33 (C()6العسخنؽ ) د 68

 د 22.33 د 5 1 د 2.33 4 د 2.33 (C)(3العسخنؽ )
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الخاصة بتسخيشات السداحات الدادة السخترين بسجاالت عمم التجريب الخياضي وفدمجة التجريب والكياس والتقهيم وكخة القجم الحين تم عخض استسارات االستبيان عميهم  (9لسمحق )ا
 مجخيات المعبالتجريبية لسجسهعات البحث و السقابالت الذخرية الخاصة بأختباري القجرة الههائية ومؤشخ التعب وتحميل 

 

 أضًاء انطادج انًخرصٍُ
اخرثارٌ انمذرج 

 انهىائُح وانرعة

ذحهُم 

يجرَا

خ 

 انهعة

ذًرَُاخ انًطاحاخ 

انرذرَثُح نًجايُع انثحث 

 انثالثح

 اضى انكهُح وانجايعح انهمة انعهًٍ صاصاالخر

 ذرتيح رياضيح/جايعح انًىصم أسراذ فسهجح ذدرية/ساحح وييداٌ *  * د. َاضٍُ طه دمحم عهٍ

 ذرتيح رياضيح/جايعح انًىصم أسراذ ذدرية رياضي/كرج قدو * * * د.زهُر لاضى انخشاب

 /جايعح انًىصمذرتيح رياضيح أسراذ ذعهى حركي/كرج قدو   * د. دمحم خضر اضًر

  Dart-Fishخثير ذحهيم ترَايج  أسراذ ذدرية رياضي/كرج قدو  *  د. يحًىد احًذ فخرو

 ذرتيحرياضيح/جايعحصالح انديٍ أسراذ ذدرية رياضي/ساحح وييداٌ *   د. صفاء انذٍَ طه

 ذرتيحرياضيح/جايعح االَثار أسراذ ذدرية رياضي/كرج قدو * * * د.يىفك اضعذ يحًىد انهُرٍ

 ذرتيح رياضيح/جايعح انًىصم أسراذ قياس وذقىيى/كرج يد  * * د. ثُالو َىَص عالوٌ

 ذرتيحاساسيح/جايعح انًىصم أسراذ ذدرية رياضي/كرج قدو * * * د. يعرس َىَص رَىٌ

 ذرتيح رياضيح/جايعح انًىصم أسراذ قياس وذقىيى/كرج قدو   * د. يكٍ يحًىد حطٍُ

 ذرتيح رياضيح/جايعح انًىصم أسراذ قياس وذقىيى/كرج يد   * د. عثذ انكرَى لاضى غسال

 ذرتيح رياضيح/جايعح ذكريد أسراذ قياس وذقىيى/ كرج قدو  * * د. عثذ انًُعى احًذ جاضى

 ذرتيح رياضيح/جايعح انًىصم أسراذ قياس وذقىيى/ انعاب انًضرب   * د. اَثار عثذ انكرَى لاضى

 ذرتيح رياضيح/جايعح تغداد أسراذ فسهجح ذدرية    د.اضايح احًذ حطٍُ

 ذرتيح رياضيح/جايعح انًىصم أسراذ يساعد فسهجح ذدرية/يثارزج    د. أحًذ عثذ انغٍُ

 ذرتيح اساسيح /جايعح انًىصم أسراذ يساعد تايى ييكاَيك/انعاب قىي  *  د. ثائر غاَى يال عهى

 يح/جايعح انًىصمذرتيح رياض أسراذ يساعد قياس وذقىيى   * د.غُذاء ضانى عستس

 ذرتيح رياضيح/جايعح انًىصم أسراذ يساعد ذدرية رياضي/ كرج سهح * *  د. َثُم دمحم عثذ هللا

 ذرتيح رياضيح/جايعح انًىصم أسراذ يساعد ذدرية رياضي/ جًُاسرك * *  د. عثذ انجثار عثذ انرزاق

 ضيح/جايعح انًىصمذرتيح ريا أسراذ يساعد ذعهى حركي/ كرج قدو  *  د. َىفم فاضم رشُذ

 ذرتيح رياضيح/جايعح انًىصم أسراذ يساعد قياس وذقىيى/ ذايكىَدو   * د. يحًىد شكر

 ذرتيح رياضيح/جايعح انًىصم أسراذ يساعد قياس وذقىيى/ كرج يد   * د. ضعذ تاضى جًُم

 ذرتيح رياضيح/جايعح انًىصم أسراذ يساعد قياس وذقىيى/ أثقال  * * د.عًر ضًُر رَىٌ


