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 الكمسات السفتاحية: تسخيشات ميارية مخكبة، التفزيالت الحديو، السيارات األساسية، كخة الدمة

 ممخص البحث

 ييجف البحث لمتعخف عمى  تأثيخ تسخيشات مياريو مخكبو عمى وفق التفزيالت الحديو في تعمؼ
 واستخجم الباحث السشيج التجخيبي لسالئستو طبيعة البحث .بعض السيارات األساسية بكخة الدمة

وفق  ( طالب لكل مجسؾعة تؼ تدسيتيؼ عمى10بؾاقع )طالب (60وتكؾنت عيشة البحث مؽ )
 الباحثيؽ فخضو التعخف عمى أفزل مجسؾعة وقجلغخض ) سسعي برخي، حدي( التفزيالت الحديو

داللة إحرائية بيؽ االختباريؽ القبمي والبعجي ولرالح االختبار البعجي ووجؾد  وجؾد فخوق ذات
فخوق ذات داللة إحرائية في االختيارات البعجية بيؽ السجاميع الثالثة، ولغخض الؾصؾل إلى أفزل 

الشتائج مؽ خالل اتباع األساليب التي تخاعي الفخوق الفخدية بيؽ الستعمسيؽ وحل مذكالتيؼ ومؽ ىشا 
ميارية مخكبة عمى وفق التفزيالت الحديو لتعمؼ السيارات  تسخيشاتاءت اىسية البحث في اعجاد ج

األساسية بكخة الدمة ايسانا مشا بزخورة بحل جيج متؾاضع الغخض االرتقاء بيحه المعبة الجسيمة في 
 .بمجنا العديد
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The Impact of Dual Skillful Exercises According to the Sensory Preferences 

on Learning Some of the Basic Skills in Basketball 

D.r Nashwan Mahmoud Al-Saffar             

Noor ALdeen Ali faval                       Ameera Ibrahem Suhal 

Mosul University / College of Basic Education / Department of Physical 

Education and Sports Science 

Key words: Dual Skillful Exercises. Sensory Preferences. Basic Skills in basketball 

     Abstract    

          The present research aims to identify the effects of compound skill 

exercises according to sensory preferences in learning some necessary 

basketball skills. The researchers used an experimental approach compatible 

with the nature of the research; the experiment consists of a ( 60 ) groups 

divided by ten students for each group and classified depending on sensory 

preference(auditory ,visual and sensual). It aims also to know what the best 

group is. The researchers suggested that there are statistically significant 

differences between pre-test and post-test for the benefit of the post-test. She 

also suggested that there are statistically significant differences in the post-

tests among the three groups in order to get the best results. the researchers 

followed the systems that take into consideration the individual differen ces 

among learners and solving their problems. Therefore. the importance of this 

research is to prepare dual skillful exercises according to the representa 

tional systems to leam the basic skills in basketball to improve this nice game 

in our country  
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 تعريف بالبحث :ال -1
 السقدمة وأهسية البحث : 1-1

أحج األساليب اإلدراكية التي حغيت باىتسام كبيخ مؽ قبل الباحثيؽ  التفزيالت الحديوعج ت      
حدي( "وانيا وسيمة تعيؽ الستعمؼ  -البرخ  -كؾنيا عسمية مختبظة باألجيدة الحدية لمستعمؼ ) الدسع 

واالختيار ا تدتشج عمى التجخبة عمى تغيخ نفديتو واصالح تفكيخه وتشسية مياراتو وكيفية ادائيا اذ إني
وعمى الخغؼ مؽ ,(11:2001)الفيفي:  الى نتائج ممسؾسة ومحدؾسة في األداء السياري لمستعمؼ''وتقؾد 

ان التفزيالت الحديو تؼ التظخق الييا مؽ قبل عمساء عجة اال ان ىحا السؾضؾع يحتاج الى تؾسع 
اكبخ ودراسة اكثخ وخاصة فيسا يخص السجال الخياضي , وتقؾم فكخة البخمجة المغؾية العربية عمى 

قف التي يتعخض ليا في اثشاء تجريب الستعمؼ عمى التحكؼ في درجة التييؤ الحىشي واإلدراك الجيج لمسؾا
تفاعمو مع االخخيؽ ويتؼ ذلػ مؽ خالل التخكيد عمى السؾضؾع االيجابي السخغؾب بؾصفو في بؤرة 
الؾعي والذعؾر مع استخجام التكخار والتخديج بأسمؾب يساثل التدسيع الحاتي الحي يدتخجمو الستعمؼ 

ومؽ السعخوف  (22, ص 2011اضيجي , )السع  معيشة في حالة نذظة في الحاكخة .إلبقاء معمؾمة 
أنو ال تؾجج تسخيشات مثالية في تعمؼ ميارات األلعاب الخياضية لحا فان عسمية اختيار التسخيشات يعتسج 

الستغيخات والغخوف السحيظة بالعسمية التعميسية ومؽ أجل ذلػ أصبح لداما عمى السجرسيؽ عمى 
تظبيقيا، مؽ خالل ما تقجم فان أىسية البحث  شاءتخاعي الفخوق الفخدية في اث البحث عؽ تسخيشات

في تعميؼ السيارات األساسية  التفزيالت الحديوميارية مخكبة عمى وفق  تسخيشاتتكسؽ في اعجاد 
في مجال مسارسة وتجريذ لعبة كخة الدمة واستخجام السالحغة  الباحثيؽالدمة ومؽ خالل خبخة  بكخة

 الباحثيؽ أال تختقي لسدتؾى الظسؾح لحا ارتانات العسمية التي كؾسيمة لجسع السعمؾمات ونتائج االمتح
 لتعمؼ بعض السيارات األساسية بكخةالتفزيالت الحديو مياريو مخكبة عمى وفق  تسخيشاتاستخجام 

 ع لغخض االرتقاء بسدتؾى ىحه المعبة واعجاد مجرسيؽبزخورة بحل جيج متؾاض ؼالدمة أيسانا مشي
 رات األساسية .عمؼ السياكفؤيؽ قادريؽ عمى أداء وت

 مذكلة البحث: 1-2
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تكسؽ مذكمة البحث في محاولة اإلجابة عمى الدؤال آالتي . ىل يؾجج تأثيخ تسخيشات مياريو مخكبو 
 عمى وفق التفزيالت الحديو في تعمؼ بعض السيارات األساسية بكخة الدمة ؟

 هدف البحث : 1-3
في تعمؼ بعض السيارات  التفزيالت الحديوتأثيخ التسخيشات السيارية السخكبة وفق  عمى تعخف -

 .األساسية بكخة الدمة 

رات األساسية بكخة في تعمؼ بعض السيا)حديو, برخيو, سسعيو( التعخف عمى افزل مجسؾعة  -
 الدمة 

الحدية في تعمؼ بالتفزيالت البحث  مجسؾعاتالتعخف عمى الفخوق في االختبار البعجي بيؽ  -
 . ة الدمةبعض السيارات األساسية بكخ 

 بحث:ا الفرض 1-4
 وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية بيؽ االختباريؽ القبمي والبعجي ولرالح االختبار البعجي   -

وجؾد فخوق ذات داللة احرائية في االختبارات البعجية بيؽ الشغام االفزل في كل مجسؾعة مؽ  -
  عض السيارات األساسية بكخة الدمةالسجاميع الثالثة في تعمؼ ب

 مجاالت البحث 1-5
 االعجادي في اعجادية ابي حشيفة لمبشيؽ. خابع: طالب الرف ال السجال البذري 1-5-1
 2019/   12 / 8  ولغاية  1/10/2019:الفتخة مؽ السجال الزماني 1-5-2
 ساحة االلعاب الخياضية لسجرسة أبي حشيفة. :السجال السكاني 1-5-3
 تعريف بالسرطلحات 1-6

عمى إنيا كل الحخكات  عخف كاًل مؽ ) عبج العديد الشسخ ، مجحت صالح ( السهارات األساسية:
الزخورية اليادفة التي تؤدى لغخض معيؽ في إطار قانؾن المعبة سؾاء كانت ىحه الحخكات بالكخة أو 

 (2000بجونيا . )السفتي,
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م ممى وفممق عمممؼ يممجرس طخيقممة التفكيممخ ف ممي إدارة الحممؾاس، ومممؽ ثممؼ يبممخمج ذلممػ ع  التفزييي ت الحدييي  :
 (2013,81)شياب حسج, الظسؾحات الَّت ي يزعيا اإلندان.

 اجراءات البحث-2

 مشهج البحث وإجراءات  : 1-2

 لسالئستو مع مذكمة البحث . الستكافئةلسجسؾعات بأسمؾب االسشيج التجخيبي  الباحثيؽاستخجم    

والحي تسثل بظالب الرف تؼ تحجيج مجتسع البحث بالظخيقة العسجية  مجتسع البحث وعيشت  : 2-2
طالبا  (78والبالغ عجدىؼ ) (2020-2019) في اعجادية ابي حشيفة لمعام الجراسياالعجادي  خابعال

( طالبا، وبظخيقة القخعة البديظة 39مقدسيؽ عمى شعبتيؽ دراستيؽ)أ، ب( وكل شعبة مكؾنة مؽ)
في  وفق التفزيالت الحديوتسخيشات مياريو مخكبو عمى اصبحت شعبة ب مجسؾعة تجخيبية تدتخجم 

السيارات االساسية بكخة الدمة في حيؽ اصبحت شعبة) أ( مجسؾعة ضابظة تدتخجم بعض تعمؼ 
 عجد مؽ طالب مجسؾعتي البحث وىؼ :  الباحثيؽالبخنامج واالسمؾب الستبع في التعمؼ ، ولقج استبعج 

 ( طالب. 2بالغ عجدىؼ )الظالب الخاسبؾن الحيؽ سبق ليؼ تعمؼ ىحه السيارات مؽ قبل، وال -
 ( طالب.2الظالب غيخ السمتدمؾن بالجوام )كثيخي الغياب(، والبالغ عجدىؼ )- 
الظالب السسارسيؽ لفعالية كخة الدمة والسذاركيؽ في الفخق الخياضية نغخًا لتفؾق  -

 ( طالب. 2مدتؾاىؼ عؽ باقي الظالب والبالغ عجدىؼ )
 ( طالبا. 12يعية، والبالغ عجدىؼ )الظالب السذاركيؽ في التجخبة االستظال -

( طالبممًا مقدممسيؽ عمممى شممعبتيؽ وكممل شممعبة مكؾنممة مممؽ 60وبممحلػ يكممؾن عممجد أفممخاد عيشممة التجخبممة الخئيدممة )  
-168وأن العيشة متجاندة كؾنيا مؽ نفمذ السخحممة العسخيمة والجراسمية ومعمجل أطمؾاليؼ يتمخاوح ) ( طالبًا.30)

بتؾزيمع االسمتسارة الخاصمة  البماحثيؽقام  التفزيالت الحديوومؽ اجل فخز عيشة البحث عمى وفق (سؼ .174
 20/10/2019ليحا السكياس عمى عيشة البحث في إحجى القاعات الجراسية وذلػ في يمؾم األحمج السرمادف 

لدمشيممة لاجابممة عمممى االسممتسارة لعيشممة البحممث وبمغممت السممجة ا باإلجابممةوبعممجىا تممؼ تؾضمميح التعميسممات الخاصممة 
ممؽ اإلجابمة تمؼ جسمع االسمتسارات وتفخيغيما،  االنتيماء( دقيقمة، وبعمج 30،  25) ما بيؽعمى يعبارات السكياس 
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التمي تسثممل الذممعبة  السجسؾعمة التجخيبيممة)سمسعي ,برممخي ,حخكي( ثالثممةالممى مجسؾعمات تبميؽ أن عيشممة البحمث 
( 10لسجسؾعممة التجخيبيممة االولممى وعممجدىؼ )، اثالثممة مجمماميعالممى  التفزمميالت الحدمميو)ب( قدممسؾا عمممى وفممق 

فمممي نزمممام البرمممخي ( طالبممما 10والسجسؾعمممة التجخيبيمممة الثانيمممة وعمممجدىؼ )فمممي نغمممام الحدمممي )الحخكي(طمممالب 
السجسؾعمة الزمابظة التمي تسثمل الذمعبة و  (طالب في الشغام سمسعي10وعجدىؼ ) الثالثة التجخيبية السجسؾعة

( 10، السجسؾعمة الزمابظة االولمى وعمجدىؼ ) اتمجسؾعمثالثة  الى  التفزيالت الحديو)أ( قدسؾا عمى وفق 
 الزمابظة والسجسؾعمة في نغمام الدمسعي( طالبا 10والسجسؾعة الزابظة الثانية وعجدىؼ ) نغام حديطالب 

 . البرخي (طالب في نغام 10وعجدىؼ ) الثالثة

 ( يؾضح زمؽ تقديؼ الجدء التعميسي1ججول)

 اداء عخض شخح التسثيمية األنغسة
 10 5 15 الحدي

 10 15 5 الدسعي
 15 10 5 الحخكي

 

عمى الخغؼ مؽ اختيار العيشة مؽ الظالب السبتجئيؽ تسامًا وبأعسار متقاربة تجانس العيشة :  2-2-1
 تجانذ افخاد العيشة:ضسؽ مخحمة 

بأجخاء عسمية التجانذ بيؽ أفخاد العيشة  الباحثيؽبيؽ مجسؾعات البحث قامو  التجانذمؽ اجل تحقيق 
وفق متغيخات )الظؾل، الؾزن، العسخ(،وذلػ لزبط الستغيخات البحثية وطخق تجانذ أفخاد العيشة وكسا 

 (2ىؾ مبيؽ في الججول )

 يبيؽ تجانذ العيشة في متغيخات )الظؾل ، العسخ، الكتمة( (2رقؼ ) ججول
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 الستغيخات

 

وحدة 
 القياس

 مرجر التبايؽ
مجسؾع 
 السخبعات

درجات 
 الحخية

متؾسط 
 السخبعات

قيسة* 
ف 
السحد
 وبة

داللة 
 الفخوق 

 سؼ الظؾل
0.94 25.317 3 50.633 بيؽ السجسؾعات

7 
 عذؾائي

 26.739 40 1524.100 داخل السجسؾعات

 شيخ العسخ
0.42 2.715 3 8.144 بيؽ السجسؾعات

9 
 عذؾائي

 6.33 40 253.401 داخل السجسؾعات

 كغؼ الكتمة
1.20 76.354 3 152.708 بيؽ السجسؾعات

8 
 عذؾائي

 63.192 40 3601.938 داخل السجسؾعات

 (.3.18( تداوي )40– 3( وأمام درجة حخية )0.05* قيسة ف الججولية عشج مدتؾى داللة )

مؽ اجل تحجيج اىؼ الرفات البجنية السؤثخة في   :التكافؤ في االختبارات البدنية لسجسهعات البحث 
( تتزسؽ 1بترسيؼ استسارة استبيان )ممحق  الباحثيؽتعمؼ السيارات االساسية بمعبة كخة الدمة ،قام 

عشاصخ المياقة البجنية واالختبارات السشاسبة لكياسيا وعخضيا عمى مجسؾعة مؽ ذوي الخبخة 
(،وبعج تفخيغ االستسارات تؼ االتفاق عمى 2والتخرص في الكياس والتقؾيؼ ولعبة كخة الدمة)ممحق 

ىحه االختبارات  الباحثيؽالسشاسب ليا ، وقج طبق اختيار عجد مؽ عشاصخ المياقة البجنية واالختبار 
( يبيؽ نتائج 3عمى التؾالي والججول ) 22/10/2019-21لمسجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة يؾمي 

 .التكافؤ في عشاصخ المياقة البجنية
 (3ججول )
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 يبيؽ خالصة تحميل التبايؽ لسجسؾعات البحث في عشاصخ المياقة البجنية

وحدة  الستغير ت
مجسهع  مردر التباين ياسالق

 السربعات
درجة 
 الحرية

متهسط 
 السربعات

قيسة ف 
 Sig السحدهبة

1 
القؾة االنفجارية 

لعزالت 
 الحراعيؽ

 سؼ

بيؽ 
 141.217 3 282.433 السجسؾعات

2.301 
 

0.109 
 

داخل 
 61.371 40 3498.150 السجسؾعات

3 
القؾة االنفجارية 

لعزالت 
 الخجميؽ

 سؼ

بيؽ 
 السجسؾعات

323.233 3 161.617 
1.369 

 
0.263 

 
داخل 

 118.072 40 6730.100 السجسؾعات

 ثانية الخشاقة 3

بيؽ 
 السجسؾعات

15.833 3 7.917 
0.805 

 
0.452 

 
داخل 

 السجسؾعات
560.750 40 9.838 

 سؼ السخونة 4

بيؽ 
 السجسؾعات

14.700 3 7.350 1.257 
 

0.292 
 

داخل 
 السجسؾعات

333.300 40 5.847 

5 
الدخعة 

 االنتقالية 
 ثانية

بيؽ 
 2.400 3 4.800 السجسؾعات

1.215 
 

0.304 

داخل 
 1.975 40 112.600 السجسؾعات
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 احباث ادلؤمتر انعهمي اندويل انرابع ادلشرتك انثاني 
 "ادلستجداث احلديثت يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

)اجملهد اخلامس(  2020كانىن االول  16-17  

 

( عمممجم وجمممؾد فمممخوق ذات داللمممة احرمممائية بممميؽ السجسمممؾعتيؽ فمممي متغيمممخات فمممي 3يتبممميؽ ممممؽ الجمممجول )
عشاصخ المياقة البجنية حيث بمغت قيسة )ف( السحدؾبة كسا مبيؽ في الججول اعاله جسيعيما اكبمخ ممؽ 

 ( وىحا يجل عمى تكافؤ افخاد عيشة البحث في عشاصخ المياقة البجنية .0,05) >ندبة الخظأ البالغة 
 السعمؾمات: وسائل جسع2-3 

 بالؾسائل اآلتية لغخض جسع السعمؾمات والبيانات وىي: الباحثيؽلقج استعان 

السرادر العخبية واألجشبية، السقابالت الذخرية مع الخبخاء، االختبارات السياريو، مكياس االختبار  
 التفزيالت الحديو( السعخفي )تفزيل

  :فكانت واالدوات السدتعسمة في البحث اما األجيدة

 ساعة تؾقيت طبي،  حاسبة إلكتخونية، ميدان

( قانؾنية، شخيط قياس متخي، صافخة، 10ات سمة عجد )کخ  واألدوات: ممعب كخة سمة قانؾني،
 شؾاخص.

 في البحث: السدتخدمةاختيار االختبارات  -4-2

 (82:2007ختبار االول: اختبار األنغسة التسثيمية )العسخان :اال  1-4-2

بأجخاء اختبار األنغسة التسثيمة وىؾ مكياس تفخيقي لسعخفة االسمؾب السعخفي االدراكي  الباحثيؽقامو 
 الخاص بكل متعمؼ سؾاء كان )برخي ,سسعي ,حدي(

 (1984-171:169االختبار الثاني اختبار التسخيخ )مشاولة واستالم ( )حدشيؽ ,الجايؼ: 2-4-2

األدوات السدتخجمة: ارض  السشاولة واالستالمالغخض مؽ االختبار : قياس قجرة السختبخ عمى سخعة 
 شخيط الصق. مدظحة، حائط مدظح وأممذ، ساعة إيقاف، كخة سمة، صافخة،

 ( ميؼ مؽ270: مؾاصفات األداء: يقف السختبخ خمف خط مخسؾم عمى األرض وعمى بعج )
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 كؽ ثؼ يقؾمالحائط، وعشج سساع إشارة البجء يقؾم السختبخ بالسشاولة عمى الحائط وبأسخع ما يس

 ( مشاوالت سميسة.10باستكبال الكخة بعج ارتجادىا مؽ الحائط ليعاود تكخار العسل إلى أن يؤدي )

 شخوط االختبار:

 * يجب أن يؤدي السشاوالت مؽ خمف الخط السخسؾم عمى األرض.

 .*غيخ مدسؾح بزخب الكخة بعج ارتجادىا مؽ الحائط اذ يجب استكباليا أوال ثؼ معاودة مشاولتيا 

 *مدسؾح بسالمدة الكخة لمحائط عشج أي ارتفاع.

 *في حالة سقؾط الكخة عمى األرض في أثشاء األداء عمى السختبخ ان يعاود االستحؾاذ عمى الكخة

 واالستسخار في األداء مؽ خمف الخط عمى أن ال تحتدب سؾى السشاوالت الرحيحة التي تكؾن 

 مباشخة دون مالمدة الكخة األرض. مدارىا مؽ السختبخ إلى الحائط ثؼ إلى السختبخ

 *يدسح لمسختبخ بسحاولتيؽ لالختبار عمى أن تحتدب لو السحاولة األفزل.

الشاجحة  يحدب زمؽ األداء لالختبار مؽ لحغة مالمدة الكخة الحائط في السشاولة األولى التدجيل:
وعذخ الثانية بالثؾاني  شاجحة، ىحا ويحدب الدمؽوحتى مالمدة الكخة الحائط في السشاولة العاشخة ال

لمسختبخ السحاولة التي مع مالحغة أن تحتدب عمى أن تدجل لمسختبخ محاولتيؽ السرخح لو بيسا 
 يدجل بيا زمشا أقل.

  (131, 1111)عبد الدايم وحدانين ,            االختبار الثالث اختبار الظبظبو 3-4-2
الغخض مؽ االختبار: قياس سخعة السحاورة حؾل مجسؾعة مؽ العؾائق )كخاسي مثال ( االدوات : كخة 

سمة , ساعة ايقاف , كخاسي او شؾاخص مؾضؾعة حدب ما مؾضح في الذكل السجاور مع 
( م 2.4( م والسدافة بيؽ الذؾاخص )1.5مالحغة رسؼ خط لمبجاية والشياية يبعج عؽ الكخسي االول )

صفات االختبار : يقف السختبخ خمف خط البجاية ومعو الكخة وعشج سساع اشارة البجء يقؾم مؾا . 
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بالجخي الدكداكي بيؽ الذؾاخص مع السحاورة السدتسخة بالكخة عمى ان يؤدى العسل ذىابا وايابا الى ان 
دابق مشح يتجاوز خط البجاية , حيث يحدب الدمؽ الحي يقظع فيو السدافة السقخرة باسمؾب االداء ال

  لحغة صجور االمخ بالبجء الى ان يتجاوز السختبخ خط البجاية بعج الحىاب والعؾدة . 

 الذخوط : 

 أي اليجيؽ في السحاورة .  لمسختبخ استخجام  *

 يجب لسذ الكخة في اثشاء السحاورة بظخيقة قانؾنية . * 

 يدسح لمسختبخ باداء محاولتيؽ عمى ان تحدب افزميسا . * 
يحدب الدمؽ الحي يؤدي فيو السختبخ العسل السظمؾب مؽ لحغة اشارة البجء وحتى تجماوزه  التدجيل :

ى ان تحدب لو اقميسما ممؽ المدمؽ خط البجاية بعج اداء االختبار , ويحدب لو الدمؽ في السحاولتيؽ عم
 . 

 

 (131, 1111ايم وحدانين , اختبار السحاورة )عبد الد(1 الذكل  )

 (2014:284االختبار الخابع اختبار الترؾيب الدمسي  )جاسؼ: 4-4-2
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 الغخض مؽ االختبار: قياس دقة الترؾيب الدمسي.

 األدوات الالزمة: ممعب كخة سمة، ىجف كخة ميمة، صافخة اعظاء اشارة البجء. -

 ( محاوالت.10عجد السحاوالت: تسشح كل طالبة )

 الجرجات: تحدب لالعب نقظة واحجة عؽ كل حالة تيجيف ناجحة واعمى نقظة يسكؽحداب  -

 أن يجسعيا الالعب.

 في إعجاد التسخيشات السيارية السخكبة عمى خبختيا الباحثيؽاعتسجت اعداد التسريشات: 2-5

 الذخرية والسرادر العمسية والخسائل واالطاريح ذات العالقة بسؾضؾع البحث مخايعيا

 التشؾع في أداء التسخيشات داخل الؾحجة التعميسية ألثارة عشرخ التذؾيق والستعة.مبجا  -*

 استخجام الكخات والذؾاخص واالطؾاق لمسداىسة في زيادة التحفيد نحؾ األداء. -*

 إتباع مبجا التجرج بالتسخيؽ مؽ الديل الى الرعب. -*

 باإلضافة الى جانب الدالمة واألمان عشج األداء.  -*

 :  التفزي ت الحدي خطهات تشفيذ التسريشات السهاري  السركب  السرسم على وفق 

بعج إجخاء التجانذ والتكافؤ لسجسؾعتي البحث التجخيبية والزابظة تؼ تشفيمح البخنمامج التعميسمي عممى        
ممممؽ قبمممل اسمممتاذ   2020-2019االعمممجادي فمممي مجرسمممة ابمممي حشيفمممة لمعمممام الجراسمممي  خابمممعطمممالب الرمممف ال

، وقبمل البمجء بتشفيمح البخنمامج التعميسمي تمؼ  البماحثيؽوبإشخاف مباشخ مؽ قبل  متخرص في طخائق التجريذ
إعظممماء مجسمممؾعتي البحمممث) الزمممابظة والتجخيبيمممة( وحمممجة تعخيفيمممة ألجمممل  تعمممميؼ الظمممالب عممممى ميمممارة مدمممػ 

 .22/10/2019واستالم الكخة وذلػ يؾم الثالثاء 

عممممى السجسؾعمممة التجخيبيمممة  التفزممميالت الحدممميوالتعميسمممي السرمممسؼ عممممى بعمممجىا تمممؼ البمممجء بتظبيمممق البخنمممامج 
ا البخنامج الستبع والسعتسج مؽ قبل مجيخية 27/10/2019( في يؾم االحج السؾافق حدي,برخي,سسعي) ، ام 
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( في يؾم االثشيؽ السؾافق حدي ,برخي ,سسعيتخبية نيشؾى فقج تؼ البجء بتظبيقو عمى السجسؾعة الزابظة )
28/10/2019 . 

البحمث تمؼ تشفيمح االختبمارات البعجيمة  تظبيق البخنامج التعميسمي لسجسؾعمةبعج االنتياء مؽ االختبارات البعدية:
البحمث، وذلمػ يمؾم االحمج السؾافمق  تمائج ممؽ اجمل السقارنمة بميؽ مجسؾعمةعمى عيشة البحث لمحرؾل عمى الش

تمممؾفيخ نفمممذ التشغممميؼ وشمممخوط تشفيمممح االختبمممارات وتحمممت نفمممذ الغمممخوف  البممماحثيؽ ىوقمممج راعممم.8/12/2019
 واإلمكانات السدتخجمة في االختبارات القبمية لغخض الحرؾل عمى نتائج ذات مرجاقية عالية

 :الحدابيةالهسائل 

 SPSSالحقيبة اإلحرائية  الباحثيؽاستخجمت -

 ± (  الؾسط الحدابي )س -
 ±(االنحخاف السعياري )ع  -
 معامل االرتباط البديط )بيخسؾن( -
 الشدبة السئؾية %  -
 ( لمعيشات السدتقمةtاختبار ) -
 (  لمعيشات السختبظةtاختبار ) -
 ( تحميل التبايؽFاختبار )-
 
 رض الشتائج ومشاقذتهاع -3
 عرض الشتائج 1-3

تؼ التؾصل سيتؼ عخض نتائج اختبارات البحث التي لدتو بعج تظبيق التجخبة عمى مجاميع البحث ا
 إلييا بعج معالجتيا احرائيًا بيجف التؾصل الى االستشتاجات والتؾصيات السشاسبة .

وحجؼ العيشو ( السحدؾبة T( يبيؽ فخق الؾسط الحدابي وفخق االنحخافات السعيارية وقيسة )4ججول )
 ومدتؾى الجاللة الستغيخات البحث لمسجسؾعات التجخيبيةوندبة الخظأ 

 الجاللة اإلحرائيةمدتؾى الجاللة ( (Tقيسة حجؼ  ف-ع  ف -سوحجة  السياراتالتفزيالت 
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 –البرخي -)الدسعي التجخيبية لمسجسؾعة(بان جسيع االختبارات السياريو  4تبيؽ مؽ خالل ججول ) 
,اذا كانت قيسة مدتؾى الجاللو السحدؾبة ولجسيع إحرائية الحخكي (قج جاءت بفخوق ذات داللو 

( مسا يجل 0.05السشاولة ، الظبظبة ، الترؾيب الدمسي( أصغخ مؽ مدتؾى الجاللة)) االختبارات في 
  عمى وجؾد فخوق معشؾية بيؽ االختباريؽ القبمي والبعجي ولرالح االختبار البعجي

 السحدؾبة السحدؾبة العيشو الكياس الحديو

 

 سسعي

        1.05 2.98 ثانيو السشاولة
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
    

10   
    

 معشؾي  0.000 8.94

 معشؾي  0.000 9.29 0.79 2.33 ثانيو الظبظبة

الترؾيب 
 الدمسي

 معشؾي  0.001 4.87 2.79 4.30 الجرجو

          

 برخي 

 معشؾي  0.004 3.34 2.92 3.10 ثانيو السشاولة

 معشؾي  0.000 8.10 0.98 2.51 ثانيو الظبظبة

الترؾيب 
 الدمسي

 معشؾي  0.000 5.40 2.28 3.90 الجرجو

 

 حخكي

 معشؾي  0.004 4.86 3.58 3.24 ثانيو السشاولة

 معشؾي  0.000 6.26 2.79 1.54 ثانيو الظبظبة

الترؾيب 
 الدمسي

 معشؾي  0.002 4.43 1.71 2.40 الجرجو
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الثالثة  ية لمسجسؾعات التجخيبيةالسحدؾبة والججول (F( يبيؽ نتائج التحميل التبايؽ وقيسة ) 5 ججول )
 في االختبارات السيارية البعجية

مرادر  الستغيخات
 التبايؽ

درجة  مجسؾع السخبعات 
 الحخية 

متؾسط 
 السخبعات

 Fقيسة 
 السحدؾبية

 Fقيسة 
 الججوليؽ

مدتؾى 
 0.05الجاللة

 

السشاولة 
 الرجرية

بيؽ 
 السجسؾعات

1.40 2 0.70           
          

  0.22  
           

          
   

 

 

          
          
       

3.35    
          

          

 

 

 

 

 

 

 غيخ دال

داخل  
 السجسؾعات

82.69 27 3.06 

 

الظبظبة 
 الستعخجة

بيؽ 
 السجسؾعات

0.47 2 0.23 0.07  

 غيخ دال
داخل 

 السجسؾعات
88.31 27 3.27 

 

الترؾيب 
 الدمسي

بيؽ 
 الجسؾعات

4.46 2 2.23 0.92  

 غيخ دال
داخل 

 السجسؾعات
65.4 27 2.42 

 

 ) ( السحدؾبة في االختباراتF( أن قيسة )5 تبيؽ مؽ خالل الشتائج السعخوضة في الججول )
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( الججولية وىحا يجل Fمؽ قيسة )صغخ ( اديالسشاولة الرجرية، الظبظبة الستعخجة، الترؾيب العم
 البرخي، الحدي( -وجؾد فخوق معشؾية بيؽ السجسؾعات التجخيبية الثالثة )الدسعي عجم عمى 

 

 

 

 

 

 

 مشاقذة نتائچ: 2-3

الثالثة  البعجية السجسؾعات التجخيبية االختبارات( أن ىشاك فخوق معشؾية لرالح 4تبيؽ مؽ الججول )
مؽ الظبيعي أن يحجث تقجم في تعمؼ السيارات األساسية )مؽ  الباحثيؽولجسيع االختبارات ويخى 

الغؾاىخ الظبيعية لعسمية التعمؼ ىؾ البج ان يكؾن ىشاك تظؾيخ في التعمؼ ما دام السجرس يتبع خظؾات 
األمذ الدميسة لمتعمؼ ولكي تكؾن العسمية التعميسية سميسة البج مؽ تؾضيع الذخح والعخض وثبات 

(وبالشغخ إلى ما احتؾاه السشيج التعميسي مؽ تكخار وتجرج باألداء مؽ 2002,102االداء( )الكاعسي ,
في السؤثخات والتذؾيق والسشافدة وىحا يثيخ دوافع الستعمؼ لتحقيق اليجف  الديل الى الرعب وزيادة
السيارية السخكبة تمعب دورا ىاما في تحقيق بالسمل والزجخ ' إن تسخيشات  السشذؾد مؽ دون أن يذعخ

ؼ السيارات الحخكية فعؽ طخيقيا يتحدؽ التؾافق ويقمل مؽ عيؾر الحخكات الدائجة الى حج معيؽ تعم
 ( 2006,307")البذتاوي، اسساعيل:
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( عجم وجؾد فخوق معشؾية بيؽ بيؽ السجسؾعات التجخيبية الثالث ولؼ يغيخ 5وتبيؽ مؽ الججول )    
سعمؾمات وتعمست عمى وفق الشغام افزمية لسجسؾعة عمى األخخى كؾن كل مجسؾعة استقبمت ال

التسثيمي الخاص بيا )ان معخفة الستعمؼ كيفية استكبالو لمحخكة أو السيارة وعؽ طخيق أي مؽ الحؾاس 
الحذ( يتؼ إدراكو وتعمسو ومؽ ثؼ أداء الحخكة بالذكل الجيج ىي التي تداعج  -السدسع  -)البرخ 

 (35: 2009 ج الحديؽ :الستعمؼ عمى الؾصؾل إلى السدتؾى األفزل      )عب

فالسجسؾعة األولى تؼ التخكيد عمى زيادة زمؽ شخح السيارات في الجدء التعميسي ) آن شخح الشؾاحي 
الفشية لمسيارات الحخكية تداعج عمى تدخيع وتقخيب السيارات الحخكية الى ذىؽ الستعمؼ ( )مظخ 

( كسا أن السجسؾعة الثانية استقبمت السعمؾمات عؽ طخيق الشغخ عؽ طخيق  30: 2010يؾسف :
الؾسائل البرخية يتؼ اكتداب الستعمؼ الترؾر البرخي لمسيارات الحخكية الججيجة مؽ خالل مقارنة ما 

إن حاسة  "( والسجسؾعة الثالثة تؼ التخكيد عمى التظبيق 74: 2012يجب أن يتؼ وما ثؼ فعال )لدام :
دة التؾازن تقجم تمفة وحجؾميا ونؾيعية سظحيا ، وأجيتقجم معمؾمات حؾل أشكال السؾاد السخالمسذ 

معمؾمات ميسة لمتسخيشات البجنية التي تذسل السيل والجوران حؾل محاور الجدؼ السختمفة" )الظالب ، 
 (167;1993الؾيذ :

 

 الخاتسة -4

فعالة  إلى أن التسخيشات السيارية السخكبةمؽ خالل عخض الشتائج وتحميميا ومشاقذتيا ثؼ التؾصل   
الحدي ( وان طخيقة  -البرخي  -في تحديؽ الجانب السياري لمسجاميع التجخيبية الثالث )الدسعي 

عخض الشسؾذج التعميسي لمسيارات السخكبة مداىؼ وبذكل كبيخ في تعميؼ السيارات األساسية بكخة 
فزمية األنغسة التسثيمية لظالبيؼ لغخض وضع الدمة، لحا مؽ الزخوري تعخيف السجرسيؽ عمى ا

الظخيقة السشاسبة لتعميسيؼ ومؽ الزخوري تعسيؼ ىحه التسخيشات السيارية السخكبة التي تعسل اكثخ مؽ 
ميارة واحجة في التسخيؽ الؾاحج وىي حالة مذابية لحالة المعب، مسا تثيخ لجى الظالب عشرخ 
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وفعاليات متذابية لسخاحل عسخيو اخخى خاء بحؾث ودراسات التذؾيق واإلثارة وتبعج السمل وضخورة إج
 رياضيو اخخى.
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