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تأثير برنامج تدريبي لمقدرات البدنية عمي بعض المتغيرات الفسيولوجية 
 واالداءات المهارية المركبة  لالعبي كرة القدم

ىد/ىربوعىرمضانىعبدىالظاهر
 مشكمة البحث:و مقدمه ال

تدمخط فررا تدطرري  تألخررب  يرربط ا تدطرر بلر تدبلبنرري ت وبلرربل لأمرر  تد  ررلم 
طررر  لافررر ت يررربن تدطررر بلر تدبلبنررري  رررل ي طمررر  ه يفرررب يررري طفرررميل م ببيررر  لم  لمب

 ( 3: 33) محص ا  دك تدمزلج تدمطبت ا من تد  لم تألخبي.
ممب يطأثب ممطلي أ تء الهتي مبة تدق م    ة هلتمل مخط فا م فب تد لتمل 
تدتيلدلجيرررا  مرررب طحطليررر  مرررن هلتمرررل يمررريلدلجيا لملبيلدلجيرررا لتدررر    تالخررربي 

تد فميا إال أن تد لتمل تدفميلدلجيا طأطي يي يبط ا  بد لتمل تدطباليا لتدلج ت يا ل 
مق ما ط ك تد لتمل د طأثيب ه ي ممرطلي تأل تء تدتر  يو ل صرفا خبصرا يري د  را 

 ( 73: 3) مبة تدق م.
تدطرر بلر يرري مرربة تدقرر م  أ رر  تد م يررا تد  يررا تدم ومررا لتدمخ  ررا  لي ررب 

ن خرالل لتدملجفا د  فل   ممطل  تدالهتين من خالل مؤثبتل م مقا طف   م
 تء تدجف  د لصرلل إدرى أه رى ممرطل  أ تء أط ميا تد فبءة تدت  يا لتالمط  ت  إدى 

 (68: 71) .بلبني
م( إدري أن د  را مربة 3763) "محمود أبوو العينوينم مفتوي ابورا يم"لق  أفبب 

تدق م ط  ر ممطلي هبديًب من تد فبءة تدت   يا لتدفميلدلجيا ديرطممن تدالهرر مرن أ تء 
 ( 374: 73لتدخ  يا تدمؤم   إدي   مفبءة  لتل زمن تدم ببتة. ) فببلاتدلتج بل تدم

ط للب تدق بتل تدلويفيا ط   أمبمًب  بمًب دطلجي  هم يبل تدط بلر ديص ح 
ن ط في  تدحمل تدتر  ي تدم رطوم يرؤ ي إدري  ملتئمًب د ل مبح ا من مبتحل تد ملو لت 

تدمخط فا د ي الهتي مبة تدطأثيب ه ي ممطلي م  الل تدلوبئف تدحيليا دألجفزة 
تدقررر مو لد ررري يرررطممن تدمررر بر مرررن تخطيررربب تدحمرررل تدطررر بلتي تدم بمرررر يب ررر  مرررن 
تدنررربلبي أن يمرررلن ه ررري ه رررم جيررر   ررربدطليبتل تدفمررريلدلجيا د رررل حمرررلو يفررر   
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تدم بيا طمبه  ه ي تدطلزلع تدم يم د  مل تد ي يطالءم مع تد فبط تدمبت  تدط بلر 
يا حجب تدزتليرا يري تدهر ت  د م رببتةو ل ري تدقبهر ة ه ي  لط طتب تدمفببتل تألمبم

تدطي يطأم  ه يفب تد  ر تدفجلمي لمن ثم يبال طمربم تفرب لتدلصرلل إدري إطقب فرب 
لتدديررا يرري تأل تء طحررل مخط ررف تدورربل  يمررفم يرري  جررلم ي رربل يثمررب  طيجطرر  

 ( 76: 3إحبتز تأل  ت . )
أن تال تء يرري  م(7888) "دمحم شووو ي كشووكم اموور ا البسووا ي"للرر مب 

د  ا مبة تدق م يطميز  أحطلتئ  ه ي مثيب من تال تءتل تدمفببلا تدمط لها لل  لي 
ه ررري الهرررر مررربة تدقررر م أن يطق فرررب مرررلتء مب رررل  ررربد بة أل تررر ل فب دطحقيررر  تدطميرررز 

م بيمرا درر ت مربن تدطرر بلر ه ري ط ررك تال تءتل تدمفببلرا يفررلل حيررزت  لتدطفرل  ه رري
: 37)  بلر تد بفئين لتد  بب من الهتي مبة تدق م.زم يًب يي تب بمج إه ت  لط

1 ) 
م( أن تال تءتل تدمفببلررا لتدقرر بتل 7831) "عبود  أبووو السوويد حسوون"للربي 

تدت  يررا يرري مررربة تدقرر م  ررري تحرر  تدبمرربن تالمبمررريا يرري لحررر ة تدطرر بلر تديلميرررا ت ت 
خ ررا ط طتررب تدقبهرر ة تالمبمرريا د   ررا لارر لن تطقب فررب دررن يمررط يع تدالهررر ط فيرر  تد

تدم قررربة ه ررري هبطقررر  مرررن خرررالل لتج ررربل تدمبمرررز تدررر ي يفرررل   يررري خ رررلط تد  رررر 
بة هرن  رلم م رين بتدمخط فا أث بء تدم ببتةو لتال تءتل تدمفببلا يي مبة تدقر م  ري ه ر

مرررن تد مرررل لتال تء يمرررط زم تمرررطخ تم تد نرررالل دطحبلرررك تدجمرررم أل   ررر  تجزتئررر  
ط طمرررر  تمبمررررب ه رررري تدحبمررررا تدترررر  ي تدخرررربذ ل رررري تفرررر ت تدفررررمل  دطحقيرررر  تال تء

 يرررا دطحقيررر  تدط بمرررل يررري تال تء الن تلططنرررمن تدطفبهرررل ترررين هم يررربل ت بت يرررا لج 
تال تءتل تدمفببلررا ط طمرر  ه رري تدط  يررك لتالمرر لر تدف رري دررال تءتل  فررمل بئيمرري. 

(37 :375-376) 
من   ب يبن طبميز هم يا تدط بلر يي مبة تدقر م ه ري مرتيل تدمثربل يجرر 

ط   بل تد     مرن تد رلتحي تدفمريلدلجيا  بدنربيا إدري تد رلتحي أن ي صر يي م
تدمفببلا لتدخ  ياو  م  ي إن تبتمج تدط بلر يجر أن ط مل ه ري طحمرين  ورم 



 
 

 

                                                                                                                   7137    

ىلىىىلكلوةىالتربوةىالرواضوة/جامعةىأدووطىىالرواضةىقوةىوطنىوردالةىدلالمىالعلمىىالدوىمؤتمرال

تد بقا تألمبمريا تدمبط  را  بد   را لمر دك تدطبميرز ه ري تمرطخ تم تدمفرببتل د   را 
 (7: 72) لأينب تدطبميز ه ي تد نالل تدممطخ م  يي تدمفببتل.

لمن خرالل همرل تد بحري يري مجربل طر بلر تد بفرئين يرى مربة تدقر م الحر        
تد بحي إ طمربم   ر  تدمر باين تط ميرا تدجلت رر تدمفببلرا لتدت  يرا لتدخ  يرا مرل 
ه ى ح ة له م تدطبميز ه ى تدمفببتل تدمبم ا  فرمل ي ربل يري لحر تل تدطر بلر 

  إدرى نر ف يري تدرباا حيي يطم تدط بلر ه ى تدمفرببتل  فرمل م فرب  ممرب يرؤ 
تدحبمي تين أجزتء لمبتحل تأل تءتل تدمفببلا تدمبم ا له م تالقطصب  يري تدجفر  
ل رر ت يق ررل مررن مفرربءة تد بفررة يرري ملتجفررا مط   رربل تدم ببلرربل  فررمل متيرربو إدررى 
جب ررر إ مرربل مثيررب مرر فم د جب ررر تدفمرريلدلجي يرري تدطرر بلر لهرر م تالهطمررب  ه ررى 

فرررا يرررى طق رررين تألحمررربل تدط بلتيرررا ل ررر ت  بدطررربدى قررر  تدقيبمررربل تدفمررريلدلجيا تدمخط 
 يؤ   إدى ت خفب  يى ممطل      تدق بتل تدت  يا لتدمفببلا لتدفميلدلجيا.                                        

ه ررى تدرربنم مررن تحطيرربة الهررر مرربة تدقرر م إدررى ممررطل  هرربدى مررن تد يبقررا        
ببتل ت بجرا هبديرا لط فير  تدلتج ربل تدخ  يرا تدت  يا طممح د  تالمطفب ة من تدمف

 مفبءة هبديا  لتل زمن تدم ببتةو لط م  ممطليبطفب حبدا أجفزة تدجمرم تدلويفيرا 
 لم   مفبءطفب.    

ل رر ت مررب  يررع تد بحرري د ط ررب  دفرر   تدمفررم ا د ط ررب  ه ررى طررأثيب تب رربمج 
تدمفببلررررا طرررر بلتي د قرررر بتل تدت  يررررا ه ررررى   رررر  تدمطليرررربتل تدلويفيررررا لتأل تءتل 

 تدمبم ا دالهتي مبة تدق م. 
 : دف البحث 

يفرر   تد حرري إدرري )تدط ررب  ه ررى طررأثيب تب رربمج طرر بلتي د قرر بتل تدت  يررا        
ه ررى   رر  تدمطليرربتل تدلويفيررا لتال تءتل تدمفببلررا تدمبم ررا دالهترري مرربة تدقرر م( 

 ل دك من خالل : 
يررربتل تدلويفيرررا ل تدط رررب  ه رررى طرررأثيب تدتب ررربمج تدمقطرررب  ه رررى   ررر  تدمطل -3

  تءتل تدمفببلا تدمبم ا دالهتي مبة تدق م قي  تد حي. أل    ت
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تدط رررررب  ه رررررى  مررررر ا تدطحمرررررن تدحرررررب ي ه رررررى ممل ررررربل تدقررررر بتل تدت  يرررررا  -7
لتأل تءتل تدمفببلررا تدمبم ررا ل  رر  تدمطليرربتل تدلويفيررا دالهترري مرربة تدقرر م 

 قي  تد حي.
 :فروض البحث 

تدقيبمررررين تدق ترررري لتد  رررر ي  يرررري   رررر   لجررررل  يرررربل   تدررررا إحصرررربئيا تررررين -3
تدمررربها  –ممل ررربل تدقررر بتل تدت  يرررا لططمثرررل يررري )تدطحمرررل تدررر لبي تدط فمررري

قرلة(  –تدطلتير  -طحمرل تدمربها –تدبفبقا -تدقلة تدمميزة  بدمبها –تال طقبديا
 –ل  رررر  تأل تءتل تدمفببلررررا تدمبم ررررا لططمثررررل يرررري )تالمررررطالم ثررررم تدطمبلررررب

 -تالمررطالم ثررم تدمبتلنررا ثررم تدطمبلررب –ثررم تدطمبلرربتالمررطالم ثررم تدجرربي  رربد بة 
تدطصللر تدم بفرب( ل  ر  تدمطليربتل  –تالمطالم ثم تدمبتلنا ثم تدطصللر

تدحرررر   –)تدمرررر ا تدحيليررررا تدفمرررريلدلجيا )تدمطليرررربتل تدلويفيررررا( لططمثررررل يرررري
م رر ل تد رر   يرري تدبتحررا ل  رر  تدمجفررل (  –تالقصرري المررطفالك تال مررجين

 دصبدح تدقيب  تد   ي.
لجررل  يرربل  يرري  مرر ا تدطحمررن تررين تدقيبمررين تدق ترري لتد  رر ي  يرري   رر    -7

ممل ررررربل تدقررررر بتل تدت  يرررررا لممرررررطل  تأل تءتل تدمفببلرررررا تدمبم رررررا ل  ررررر   
 تدمطليبتل تدلويفيا دصبدح تدقيب  تد   ي.

 :مص محات البحث

 :برنامج تدريبي لمقدرات البدنية -
مجملهررا مررن تدطرر بل بل ه ررببة هررن تب رربمج مقطررب  د طرر بلر يحطررل  ه ررى  

تالهررر ت   -تالهررر ت  تدخررربذ -)تالهررر ت  تد ررربم تدت  يرررا مقمرررما ه رررى ثرررالي يطررربتل
 د م ببلبل( دط ميا ممل بل تد يبقا تدت  يا لتأل تءتل تدمفببلا تدمبم ا.

 معدل النبض:   -
 رررل تد ررر   تدحقيقرررى دنررربابل تدق رررر خرررالل تد قيقرررا تدلتحررر ة لي ترررب ه ررر  

 (37:  1نباا/  قيقا. )
 Vo2maxالحد األ صى الستهالك األكسجين:  -
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ي تب ه    بدحجم تألقصى دأل مجين تد   يممن أن يمطف    تدجمم يى 
)هرررب ة خرررالل  قيقرررا( للرررطم  درررك مرررن خرررالل أ تء جفررر  تررر  ى  لحررر ة زم يرررا م ي رررا

  Vo2maxم ينو لهب ة مبيأخ  تدبمز 
  =  V .ط تب هن حجم تأل مجين خالل تد قيقاO2 أل مجين. = ط تب هن ت 
Max.(722:  1) = ط تب هن تدح  تألقصى 

 :األداءات المهارية المركبة
تأل تءتل تدمفببلرررا تدمبم رررا يفررري  مرررب ة ألفرررمبل مخط فرررا دمجملهرررا مرررن  

تأل تءتل تدمفببلا تدم فب ة ط ر مج مرع   نرفب تدر    لططر تخل مبتح فرب تد فبئيرا 
يي ملقف د تي م رين دطحقير   دطفميل ت تيا د مفببة تدطبديا لتدطي يؤ يفب تدالهر

 (1: 37    مح   ليقًب دمط   بط . )
م( أن تد فربط تدحبمري دالهرر 7883" )أمرا أحمود البسوا يلللنرح "

مبة تدقر م دري   رل مفرببتل م فرب ة لد رن مجملهرا مرن تدمفرببتل تدم فرب ة ط ر مج 
جر  تدالهترلن م ًب دطصيب أ تًء مفببلًب مط   ًت مطصاًل لمطبت  ًب ييمرب تي ر  حيري يط

تدمطميررزلن د م يررا  مررج لت صررفبب تدمفررببتل تدم فررب ة  تخررل مفررببة لتحرر ة م  مجررا 
مثررل )تدمرري بة ه رري تد رربة لتدجرربي تفررب ثررم تدطمبلررب( حيرري يطنررمن  دررك مفررببتل 
م  مجا أي مخطصبة من حيي زم فرب تدجمربدي لتدممربحا تد  يرا دطأ يطفرب لار دك 

  أ تؤ رررررررررررررررررررررررررررررررررررررب أ ثرررررررررررررررررررررررررررررررررررررب طلتصررررررررررررررررررررررررررررررررررررراًل لتقطصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررب يب. يصررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ح
(5 :36-37 ) 

م(  بتمرا 7888" )دمحم شو ي كشوكم أمورا أحمود ألبسوا يلق  أجربي "
( أ تءتل مفببلررا 38طح ي يررا دطح يرر  أ ررم  رر   تأل تءتل تدمفببلررا لحصررب ب يرري )

 ل ي:
 تدطمبلب تدم بفب من تدحبما )تدجبي(.  -3
 تالمطالم ثم تدطمبلب )تالمطالم لتدطمبلب من تدحبما(.  -7
 بد بة ثم تدطمبلب. تالمطالم ثم تدجبي   -1
 تالمطالم ثم تدمبتلنا لتدطمبلب.  -2
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 تالمطالم مع تدمبتلنا لتدطمبلب.  -3
 تالمطالم مع تدمبتلنا ثم تدجبي  بد بة لتدطمبلب.  -4
 تالمطالم ثم تدجبي  بد بة ثم تدمبتلنا ثم تدطمبلب.  -5
 تالمطالم ثم تدمبتلنا ثم تدجبي  بد بة لتدطمبلب.  -6
 تدمبتلنا ثم تدجبي ثم تدطمبلب.  تالمطالم ثم تدجبي  بد بة ثم -7

 (56: 37)  ف  تدحمل تدمفببلا تدمب قا لد ن ط طفي  بدطصللر.
 :مكونات القدرات البدنية الخاصة بكرة القدم

خترربتء مرربة تدقرر م تطفقررلت ه ررى  أن (4002حسوون السوويد ابووو عبوودة  مب  يرر
 يرريثررل مرربة تدقرر م ططم دالهترري لتألمبمررياه بصررب تدقرر بتل تدت  يررا تدنرربلبلا  أن

  : خمما ه بصب  مب
 .                                                    تدقلة -7      .تدطحمل -3

 تدبفبقا. -2     .تدمبها -1

 (                                                                           15:  33) تدمبل ا. -3

تن تد ثيب من تدمفطمين  مبة تدق م  (4992ب رس رزق ا  مب  تي مب ي
)تدمررربها/ طحمرررل  تطفقرررلت ه رررى تن تدمط   ررربل تدت  يرررا دالهرررر مررربة تدقررر م ططنرررمن

:  6) .تدمرربها/ طحمررل قررلة/ تدقررلة تدمميررزة  بدمرربها/ تدطلتيرر / تدبفرربقا /تدمبل ررا(
37 ) 

للطفرر   دررك مررع مررب تفررببل إديرر   طرربئج تد بتمرربل تدطرري أجبلررل ه رري مررل 
( تدرر ي 77( )7832" )محمووود حسوون الحوووفي فررا مثررل  بتمررا "تدبلبنرربل تدمخط

طلصل إدي طأثيب أمطخ تم ط بل بل تدطحمل مط لم تدممببتل تدحبميا ه ي   ر  
تدق بتل تدت  يا لطأخيب تدط ر د ي  بفة مبة تدق م  حيي ت  ت ه ري تن طر بل بل 
و تدطحمررررل مط لهررررا تدممررررببتل تدحبميررررا دفررررب طررررأثيب تيجرررربتي ه رررري قرررر بتل تدطحمررررل

لمؤفرررربتل طررررأخيب تدط ررررر تدفمرررريلدلجيا لتدتيلميميبئيررررا درررر ي أيرررربت  هي ررررا تد حرررري 
 تدطجبلتيا. 
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تدرر ي طلصررل إدرري م بيررا طرربثيب ( 3م( )7832) الشووريا الغزالوويل بتمررا 
 ر ت تدتب ربمج تدطر بلتي درال تءتل تدمفببلرا تدمبم را ه ري يبه يرا تدفجرلم تدخررب ف 

 مرررر ا 35مرررربة تدقرررر م طحررررل  تدفررررب ي( دالهترررري –تدزلجرررري –تدجمرررربهي –)تدفبلقرررري
تفرطم ل هي را تد حري ه ري هر   مرن تدالهترين طحرل ل  تدطجبلتريلتمطخ م تدم فج 

تن تدتب ربمج تدطر بلتي أ ي إدري طحمرين تال تءتل تدمفببلرا  لطلصل إدري م ا 35
تدفب ي( دالهتي مربة  –تدزلجي –تدجمبهي –تدمبم ا تدفجلميا تدخب ف )تدفبلقي

 .م ا 35تدق م طحل 
 Vivan Heward (7881) (73)  فيفووان  يوووارد"مررا  بت طؤمرر ل 

تفر       لتن "ط بل بل تدطحمل تدفلتئي طحمن ممرطلي تد تء دالهتري مربة تدقر م"
م بيا مر ي طرأثيب  ر   تدطر بل بل ه ري ممرطلي تال تء تدتر  ي دالهتري مربة تدقر مو 

 ( مررن الهترري مرربة تدقرر م تد بفررئين  أ  يررا تد بجررا38لأجبلررل  رر   تد بتمررا ه رري )
تن طر بل بل تدطحمرل تدفرلتئي طحمرن تال تء  تأللدي تال ج يزلاو لمب ل أ م تد طبئج

تدت  يو لتدلويفي د ل من تدق رو لتدجفبز تدط فميو لتد    أث بء تدبتحاو لتدح  
 تألقصى المطفالك تال مجينو لأينب تدق بتل تدال لتئيا خالل تدتب بمج  

 :اجراءات البحث
 : منهج البحث

بحررري تدمررر فج تدطجبلتررري  وررربًت دمالءمطررر  د تي رررا  ررر ت تد حررريو تمرررطخ م تد 
 ممط ي ب  بدطصميم تدطجبلتي دمجملها لتح ة  بمطخ تم تدقيب  تدقت ي لتد   ي.

 : مجتمع البحث
مر    محبيورا  32تد بفرئين طحرل  يمثل مجطمع تد حري الهتري مربة تدقر م

تدبلبنررررري  تدفيرررررلم لتدمقيررررر ين  مرررررجالل تالطحرررررب  تدمصررررربي د ررررربة تدقررررر م د ملمرررررم
 ( اله ًب. 353م لا غ ه   م )7878م/ 7837

 :عينة البحث
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مرررن  بفرررئي مررربة   (  بفرررة  بد بلقرررا تد م يررر34طرررم تخطيررربب هي رررا قلتمفرررب )
طررم تمررط  ب    رر  تد بفررئين  لقرر  وت ررب ي تد صررب تدبلبنرريمرر ا  32تدقرر م طحررل 
لار دك  (7) تث ربن  ( لتصرب 2( ل دك د  م ت طوربم   نرفم لهر   م )4له   م )

 .الهتين 38ت غ إجمبدي هي ا تد حي 
 اإلجراءات التنفيذية لمدراسة

 :المهارية المركبة األداءاتتحديد أوال: 
تدمفببلا تدمبم ا تأل ثب أ ميا لتدطي طط بمرر مرع  تي را  تأل تءتلدطح ي   

 تد حي طم إط بم تدخ لتل تدطبديا:
بج ري د مبتجرع تدمفببلا تدمبم ا ليي نلء مب أمفبل ه    طبئج تدممح تدم -

 تد  ميا لتد بتمبل لتد حلي تدمي ت يا مثل :
  السووويد عبووود "ممرررح تدمبتجرررع تدطرررى ط بلدرررل تأل تءتل تدمفببلرررا تدمبم رررا مثرررل

حنفوووووي مختوووووار م(و 3776) امووووور ا البسوووووا يم(و 3772)المقصوووووود 
امووووور ا  م(و7888) دمحم شوووووو ي كشوووووكم امووووورا البسوووووا ي و(3776)

(و 32(و )4(و )2م(و )7882)  عبوووودحسوووون أبووووو  م(و7883)البسووووا ي 
أن أ ثررب تال تءتل تدمفببلررا تدمبم ررا ط رربتبت أث رربء ( حيرري 33(و )5) (و37)

تدم رررببتة  ررري تالمرررطالم ثرررم تدطمبلرررب لتالمرررطالم ثرررم تدجررربي  ررربد بة ثرررم تدطمبلرررب 
 .ل  نفب ي طفي  بدطصللر لتالمطالم ثم تدمبتلنا ثم تدطمبلب

 ألبدطصرللر  مرب )إ مل يالت  أن ط طفرىا د ى ط طمبم  ةمفبب  ل وبت ألن أ  -
تهطمررر  تد بحررري ه رررى  طيجرررا تدطح يرررل تدررر ي قررربم  ررر  أمرررب   دقررر  بدطمبلب( ل  ررر

تدمفببلررررا تدمبم ررررا تدطرررري  تأل تءتلأن  أوفرررربلم( لتدطرررري 3772تد مررررب ي )
% طقبل ب لت ثب مب تمطخ تمب تدطصللر تدم بفب 33ط طفي  بدطصللر طفمل 

 للر من تدحبما.من تدحبما لتالمطالم ثم تدطص

 ئرررينأ ت -ي طفرررلن  ررربدطمبلب أ تءتل 1ت تءتل مفببلرررا مبم رررا ) 3طررم تخطيررربب  -
  بدطصللر( ل مب ممب ي ي : فيبني ط

   تالمطالم ثم تدطمبلب* 
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 ثم تدطمبلب ثم تدجبي  بد بةتالمطالم * 
 تالمطالم ثم تدمبتلنا ثم تدطمبلب* 
 تالمطالم ثم تدمبتلنا ثم تدطصللر* 
 تدم بفب من تدحبماتدطصللر * 

 :تحديد المكونات البدنية ثانيا: 
قرررررربم تد بحرررررري تطح يرررررر  أ ررررررم تدمطليرررررربتل تدت  يررررررا  تل تالبط رررررربط تدم بفررررررب        

م ا ت بءت ه ى  طربئج  32:  31 بدمبح ا تدم يا من تدخبصا   بدمفببتل تدمبم ا
 ممب ي ي:تمطمببة تمط الم بأ  تدختبتء 

 تصميم االستمارة:
تدممح تدمبج ي د ط ب  ه ى أبتء  تإجبتء: طصميم تالمطمببةدقبم تد بحي  

 تد يبقا تدت  يا تدمبط  ا  بدمبح ا تدم يا يي مبة تدق م.تد  مبء حلل ممل بل 

 تنفيذ االستمارة
 تالمطمببة:  في قبم تد بحي تإط بم تدخ لتل تدطبديا يي ط

 أللديا. إه ت  تالمطمببة يي صلبطفب ت -3
  ى تدمب ة تدختبتء.هب  تالمطمببة ه -7
 ط  يل تالمطمببة حم مب أمفبل ه   آبتء تدختبتء. -1
 (3)قبت ا د ط تي (. م ح ) إه ت  تالمطمببة يي صلبطفب تد فبئيا -2
( 3) م حر تدمقبت ا تدفخصيا لطلزلع تالمطمببة ه رى تدختربتء تدمطخصصرين  -3

نرري ه ررى تدطرر بلر تدبلب حيري يجررر تن يمررلن حبصررل ه ررى  بجرا تدرر مطلبتة يرري 
  .تألقل
 جمع تالمطمببة لتدط بمل مع تيب بطفب. -

 
 :نتائج االستمارة 
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 يبقررا تدت  يررا تدخبصررا يرري نررلء أبتء تدخترربتء طررم تالطفررب  ه ررى ممل رربل تد 
ليرررري نررررلئفب تمررررطقب تد بحرررري ه ررررى تدممل رررربل مرررر ا  32-31  بدمبح ررررا تدمرررر يا

 (3ج لل )                       تدطيا:
ىالقدراتىالبدنوةىمىالقدراتىالبدنوةىمىالقدراتىالبدنوةىم
 تدمبها تال طقبديا -1 مبها تأل تء -7 تدبفبقا -3
تدطحمل تد لبي  -3 تدطلتي  -2

 طحمل تدمبها -4 تدط فمي
 ق بة ق مين -7 ق بة ق م -6 قلة هنالل تدبج ين -5

 الدراسة االست العية -
م هي ررررا 72/4/7837م إدررررى 78/4/7837طررررم إجبتئفررررب يرررري تدفطرررربة مررررن 

 الهتين من خببة هي ا تد حي لمن  ف  مجطمع تد حي. 38قلتمفب 
  دف الدراسة: 

لتدمفببلرررررررا طح يررررررر  تدم ررررررربمالل تد  ميرررررررا دالخط رررررررببتل تدت  يرررررررا لتال تءتل 
 قي  تد حي.لتدمطليبتل تدلويفيا 
   اجراءات الدراسة:

الخط ررررببتل دث رررربل(  –قرررربم تد بحرررري  حمرررربر تدم رررربمالل تد  ميررررا )صرررر  
 قي  تد حيو ممب يطنح من تدج تلل تدطبديا: لتدمفببلا لتدلويفياتدت  يا 

 :صدق االختبارات 
تمررطخ م تد بحرري  بلقررا صرر   تدطمرربيز مررن خررالل ط تيرر  تالخط رربب ه ررى 
هي ا تد بتما تالمط الهياو ثرم ط تير  تالخط رببتل ه رى هي را مميرزة مرن الهتري 

ن  مرررجالل تالطحرررب  مررر ا لتدمقيرر ي 32مرربة تدقررر م ت ررب ي تد صرررب تدبلبنررري يبلرر  
تدمصررربي د ررربة تدقررر مو ثرررم حمررربر تدفررربل  ترررين تدمجملهرررا تدمميرررزة لنيرررب تدمميرررزة 
د طأ رر  مررن صرر    رر   تالخط ررببتل يرري تدطفبلرر  تررين تدممررطليبل تدمخط فررا دأليرربت  

 (2(و )1(و )7ممب  ل ملنح تج تلل )
 (4جدول  

 (40= 4= ن 4ن صدق التمايز لممتغيرات الوظيفية  يد البحث 
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الفرقىبونىىالمجموعةىالمموزةىالمجموعةىغورىالمموزةىتغوراتالم
ىالمتودطون

قومةى
ىت  االنحراف المتودط االنحراف المتودط

 3.874 3313 264.848 1773.888 236.338 7578.888 تدم ا تدحيليا

تدحرررررررررررررررررررر  تألقصررررررررررررررررررررى 
 تأل مجين المطفالك

2.158 8.118 3.738 8.118 8.668 3.435 

 3.611=  8.83  ممطل  م  ليا قيما ل تدج لديا ه 
( لجل  يربل   تدرا إحصربئيب ترين تدمجملهرا تدمميرزة 7يطنح من ج لل )

ممرب  8.83لتدمجملها تدليب مميزة يي تدمطليربتل تدلويفيرا ه ر  ممرطل  م  ليرا 
 ي ل ه ى ص   تدمطليبتل قي  تد حي.

 (3جدول  
 40= 4= ن 4المتغيرات المهارية المركبة  يد البحث ن صدق التمايز في

 
ىالمتغورات

 

الفرقىبونىىالمجموعةىالمموزةىالمجموعةىغورىالمموزة
ىقومةىتىالمتودطون  االنحراف المتودط االنحراف المتودط

 تالمطالم ثم تدطمبلب
 4.255 8.358 8.738 7.358 8.348 1.328 زمن تدجم ا

 2.737 3.288 8.588 2.288 8.538 1.888 تد قا

 تدجرررربي تالمررررطالم ثررررم 
 بد بة ثم تدطمبلب 

 1.688 8.358 8.758 7.568 8.148 1.138 زمن تدجم ا

 4.438 3.688 8.418 2.788 8.378 7.288 تد قا

تالمررررطالم ثررررم تدمبتلنررررا 
 ثم تدطمبلب

 2.625 8.528 8.758 7.418 8.158 1.158 زمن تدجم ا
 1.263 3.788 8.418 2.788 8.678 1.888 تد قا

تدمررررطالم ثررررم تدمبتلنررررا 
 تدطصللر ثم

 4.341 3.878 8.768 7.568 8.238 1.688 زمن تدجم ا
 1.253 3.788 8.578 2.788 8.458 1.888 تد قا

تدطصررررررللر تدم بفررررررب 
 من تدحبما

 2.657 8.288 8.338 3.778 8.778 7.178 زمن تدجم ا
 6.667 7.688 8.578 3.788 8.378 7.288 تد قا

 3.611=  8.83قيما ل تدج لديا ه   ممطل  م  ليا 
( لجل  يربل   تدرا إحصربئيب ترين تدمجملهرا تدمميرزة 1يطنح من ج لل )

لتدمجملهرررا تدليرررب مميرررزة يررري ممرررطل  تأل تءتل تدمفببلرررا تدمبم رررا ه ررر  ممررررطل  
 ممب ي ل ه ى ص   تدمطليبتل قي  تد حي. 8.83م  ليا 
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 (2جدول  
 40= 4=ن4ن  لممتغيرات البدنية  يد البحثصدق التمايز  

تالمتغورا  
وحدددددددةى
 القواس

الفددرقىبددونى المجموعةىالمموزة المجموعةىغورىالمموزة
ىالمتودطون

قومددددةى
ىت  االنحراف المتودط االنحراف المتودط

تدطمبلررربة تدحبئ يررررا 
دمررررررررررررررررررررررررررررربها أ تء 

 تدطمبلب
 3.238 8.748 8.738 33.348 8.258 37.378 ثب يا

م مررررررررن 18هرررررررر ل
 مرررربها د تدحبمررررا
 تال طقبديا

 1.831 8.148 8.138 1.718 8.368 2.778 ثب يا

تدلث رررا تدثالثيرررا 
 2.713 3.258 3.888 6.888 8.778 4.318 مطب  ق م لتح ة

تدلث رررا تدثالثيرررا 
 2.316 3.718 3.848 6.828 8.538 4.338 مطب  بدق مين م ب

تخط ربب د  رلي  
 5.886 3.358 8.248 7.478 8.278 33.378 ثب يا  بفبقاد

م 18×3تخط ربب
 3.843 3.738 8.478 1.478 8.758 2.728 اثب ي تدمبهاطحمل د

 تدلث ررا تدبابهيررا
ي 38يررررررررررررررررررررررى 
 د طلتي 

 5.843 6.688 1.288 11.888 3.338 72.788 ه  

تدقصرررررررررررل  قرررررررررررلة تد
تد ي بميميرررررررررررررررررررررررررررررررررا 

  نالل تدبج يند
 1.155 33.738 6.778 77.788 2.338 68.738 مجم

تدممرربن  يرري تدجربي 
  د طحمرررررررررررررررررررررررل  7

 تد لب  تدط فمى
 4.536 34.588 33.348 356.288 77.348 373.588 ه  

 3.611=  8.83قيما ل تدج لديا ه   ممطل  م  ليا 
( لجل  يربل   تدرا إحصربئيب ترين تدمجملهرا تدمميرزة 2يطنح من ج لل )

ممررب  8.83لتدمجملهررا تدليررب مميررزة يررى تدمطليرربتل تدت  يررا ه رر  ممررطل  م  ليررا 
 ي ل ه ى ص   تدمطليبتل قي  تد حي.

  ثبات االختبارات 
ط تيررررررر  تالخط رررررررببتل ه رررررررى هي رررررررا تد بتمرررررررا تمرررررررطخ م تد بحررررررري  بلقرررررررا  

( الهترين مرن  فر  مجطمرع تد حري لمرن خرببة تد ي راو 38قلتمفرب )تالمط الهيا 
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ه ى  فر  تدمجملهرا ليرى  فر  من تدط تي  تأللل  أمتلم    ثم إهب ة تدط تي  
بط حمررربر م بمرررل تالبط رررطرررم تدطلقيرررل دطلحيررر  وررربل  تدقيرررب  قررر ب تالممررربنو ثرررم 

تد مرررريا دتيبمررررلن د طأ رررر  مررررن ث رررربل تالخط ررررببتل قيرررر  تد حرررري ممررررب  ررررل ملنررررح 
 (5(و )4) (و3) بدج تلل بقم 

 (5جدول  
 40ن= معامالت االرتباط بين الت بيق األول والثاني لممتغيرات الوظيفية  يد البحث

ىقومةىرىالتطبوقىالثانىىالتطبوقىاألولىالمتغورات   نحرافاال المتودط االنحراف المتودط

 *8.566 281.51 7525.75 236.338 7578.888 تدم ا تدحيليا

 *8.633 8.133 2.23 8.118 2.158 تدح  تألقصى دمطفالك تأل مجين

 8.327=  8.83قيما ب تدج لديا ه   
لجررل  هالقررا تبط ب يررا  ب يررا  تدررا ه رر  ممررطل  ( 3يطنررح مررن جرر لل )

 ل ه ى ث بل تدمطليبتل تدلويفيا تين تدط تي  تأللل لتدثب ي ممب ي8.83م  ليا 
 قي  تد حي.

 (6جدول  
معامالت االرتباط بين الت بيق األول والثاني لممتغيرات المهارية المركبة  يد 

 40البحث ن =
  

 المتغورات
ىقومةىرىالتطبوقىالثانيىالتطبوقىاألول  االنحراف المتودط االنحراف المتودط

تالمرررررررررطالم ثرررررررررم 
 تدطمبلب

 *8.533 8.238 1.318 8.348 1.328 زمن تدجم ا

 *8.575 3.878 1.878 8.538 1.888 تد قا

تالمررطالم ثررم تدجررب  
  بد بة ثم تدطمبلب

 *8.617 8.138 1.758 8.148 1.138 زمن تدجم ا

 *8.534 8.438 7.238 8.378 7.288 تد قا

تالمرررطالم ثرررم تدمبتلنرررا 

 ثم تدطمبلب

 *8.553 8.238 1.738 8.158 1.158 زمن تدجم ا

 *8.671 8.738 1.138 8.678 1.888 تد قا

تدمرررطالم ثرررم تدمبتلنرررا 

 ثم تدطصللر

 *8.781 8.388 1.558 8.238 1.688 زمن تدجم ا

 *8.673 8.578 1.368 8.458 1.888 تد قا

تدطصررررللر تدم بفررررب 
 من تدحبما

 *8.574 8.118 7.788 8.778 7.178 زمن تدجم ا

 *8.547 8.678 7.478 8.378 7.288 تد قا

 05529=  8505قيما ب تدج لديا ه   
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لجررل  هالقررا تبط ب يررا  ب يررا  تدررا ه رر  ممررطل  ( 4يطنررح مررن جرر لل )
تين تدط تي  تأللل لتدثب ي ممب ي ل ه ى ث بل تدمطليبتل تدمفببلرا 8.83م  ليا 

 تدمبم ا قي  تد حي.
 (7جدول  

  البدنية  يد البحث  معامالت االرتباط بين الت بيق األول والثانى لممتغيرات 
 40ن= 

وحدةى المتغورات
 القواس

ىقومةىرىالتطبوقىالثانىىالتطبوقىاألول  االنحراف المتودط االنحراف المتودط

تدطمبلرررررررررربة تدحبئ يررررررررررا 
 *8.663 8.21 37.22 8.258 37.378 ثب يا دمبها أ تء تدطمبلب

 م مرن تدحبمرا18ه ل
 *8.654 8.17 2.31 8.368 2.778 ثب يا  مبها تال طقبدياد

تدلث ررررا تدثالثيرررررا  قررررر م 
 *8.577 8.52 4.65 8.778 4.318 مطب لتح ة

تدلث ررررررررررررررررا تدثالثيررررررررررررررررا 
 *8.631 8.54 4.77 8.538 4.338 مطب  بدق مين م ب

تخط ررررررررررررررربب د  رررررررررررررررلي  
 *8.625 8.57 33.83 8.278 33.378 ثب يا  بفبقاد

م 18×3تخط رررررررررررررررررررررررررررربب
 *8.674 8.42 2.78 8.758 2.728 ثب يا تدمبهاطحمل د

يرررررى  تدلث رررررا تدبابهيرررررا
 *8.636 3.66 72.51 3.338 72.788 ه   ي د طلتي 38

تدقصرررل  تد ي بميميرررا قرررلة تد
  نالل تدبج يند

 *8.676 3.77 63.75 2.338 68.738 مجم

  قيقررررا 7تدممرررربن  يرررري تدجرررربي 
 د طحمل تد لب  تدط فمى

 *8.671 73.77 371.88 77.348 373.588 ه  

 8.327=  8.83قيما ب تدج لديا ه   
لجررل  هالقررا تبط ب يررا  ب يررا  تدررا ه رر  ممررطل  ( 5يطنررح مررن جرر لل )

تين تدط تير  تأللل لتدثرب ي ممرب ير ل ه رى ث ربل تدمطليربتل تدت  يرا 8.83م  ليا 
 قي  تد حي.

 األجهزة واألدوات المستخدمة
 دقيب  تدلزن  بد ي ل جبتم.   بيبميزتن  تي م -  
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  (RASTAMETAR)بمطبميطب دقيب  تأل لتل  -  
 (STOP WATCH)مبها إيقب  دقيب  تدزمن   -  
 جفبز  ي بملميطب دقيب  تدقلة تدقصل  تد ي بميميا د بج ين. -  
 .حلتجز –     جفبز متيبلميطب دقيب  تدم ا تدحيليا.   -  
 ص ب ي . -            مبها تلدب دقيب  م  ل تد   .    -  
 تدح  تألقصى المطفالك تأل مجين ملجبتم تمطبت   دقيب   –  
                                  .  أقمبم -          .   مبمى مقمم -     .     مبتل ق م -  
    صبيبة.   -.            فبلا قيب  -          .  أ لت  - 

 (8جدول ر م  
ل مدة التوزيع الزمني والنسبي ألجزاء الوحدات التدريبية لعينة البحث خال 

 أسابيع( 8تنفيذ البرنامج  
أجزاءىىالوحدةى
ىلتدروبوة

عددىالوحداتى
ىالتدروبوة

الزمنىالكليىألجزاءى
ىالوحداتىالتدروبوة

الندبةىالمئووةى
ىللزمنىاإلجمالي

 %37.78   268 17 تدحمبء
 %67.68  7568 17 تدجزء تدبئيمي

 %2.18  348 17 تدخطبم
 %388   1278 تدزمن تدجمبدي د تب بمج تدط بلتي

 فترات البرنامج : -و
 تل.يطب إدى ثالي  تدتب بمج تدط بلتىطقميم  -
 (7بقم )تل ه ى أمبتيع تدتب بمج ممب  بدج لل تدفطب طلزلع ط ك  -

خرررالل تألمرررتلم تأللل لتدثرررب ي طرررم تمرررطخ تم طررر بل بل طأميمررريا ت بئيرررا هبمرررا  *
 .بمدط ميا ممل بل تد يبقا تدت  يا لثمثل يطبة تاله ت  تد 

يررري تالمررررتلم تدثبدرررري حطررررى تدمررررب   طرررم تمررررطخ تم طرررر بل بل خبصررررا دط ميررررا  *
تأل تءتل تدمفببلرررا تدمبم رررا لثمثرررل يطررربة تالهررر ت  ل ممل ررربل تدقررر بتل تدت  يرررا 

  .تدخبذ
خررررالل تالمررررتلم تدمررررب ع لتدثرررربمن طررررم تمررررطخ تم تد رررربر تدم ببلرررربل تدمصررررلبة  *

 بلبل.لثمثل يطبة تاله ت  د م ب )ط بل بل يي فمل ط بيمي(
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 (9جدول  
 توزيع فترات عمى أسابيع البرنامج التدريبى

 6 5 4 3 2 1 7 3ىاألدابوع
ىاالعدادىللمبارواتىاالعدادىالخاصىاالعدادىالعامىفترةال
 

 تدف  
طرررررررر بل بل طأميمرررررررريا 
ت بئيررررا هبمررررا دط ميررررا 
ممل ررررررررررررربل تد يبقرررررررررررررا 

 تدت  يا.

طرررررررررر بل بل خبصررررررررررا دط ميررررررررررا 
ممل رررررررررربل تد يبقررررررررررا تدت  يررررررررررا 

 تءتل تدمفببلررا تدخبصررا لتأل
 تدمبم ا.

تد بر تدم ببلبل تدمصلبة 
)طررررررررررر بل بل يررررررررررري فرررررررررررمل 

 .ط بيمي(

 

 :األساسية الدراسة
 : القياس القبمي

 الهتررين  38طررم إجرربتء تدقيررب  تدقت رري دجميررع أيرربت  هي ررا تد حرري لهرر   م 
لتفررطم ل  رر   تدقيبمرربل  م77/84/7837إدررى  م75/84/7837يرري تدفطرربة مررن 
 ه ى تدطي: 

 تدلويفيا. تل د مطليبتل تخط بب  -3
 تدمفببلا تدمبم ا تأل تءتلتخط ببتل  -7
 تدت  يا تدق بتل تلتخط بب  -1

و حيرري يررطم طبطيتفررب لتدجرر لل تدطرربدي يلنررح طبطيررر إجرربتء ط ررك تالخط ررببتل
ليرر  ممررطل  صرر ل ا أ تئفررب لهرر م تدطررأثيب تدمرر تي د  نررفب ه ررى  طرربئج تألخررب  

طممح  بمرط ب ة تدفرفبء لقر بة تدالهترين  ل دك من خالل إه بء يطبتل بتحا تي يا
 ه ى تد جبز لتأل تء.

 (40جدول  
 ترتيب اجراء اختبارات البحث

ىترتوبىاالختباراتىالتاروخىالووم
 تدمطليبتل تدفميلدلجيا - تدلزن ل  تد لل م75/84/7837 تدخمي 
 تدمطليبتل تدمفببلا تدمبم ا م76/84/7837 تدجم ا
طحمرررررررل  –تال طقبديرررررررا تدمررررررربها –)تدبفررررررربقا تل تدت  يررررررراتدمطليرررررررب  م77/84/7837 تدمتل

 -تدطلتيرر   -تدط فمرري تدطحمررل تدرر لبي  -ءمرربها تأل ت -تدمرربها
 (ق بة ق مين –ق بة ق م  –قلة هنالل تدبج ين
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 :تنفيذ البرنامج 
ل دررك  بمررطخ تم تدطرر بل بل هي ررا تد حرري طررم ط فيرر  تدتب رربمج تدطرر بلتي ه ررى  

إدررررررى  م83/85/7837ي تدفطرررررربة مررررررن أمرررررربتيع يرررررر 6حيرررررري تمررررررطلبقل  تدمحرررررر  ة
 الهتين هي ا تد حي.تد بحي ط بلر أيبت   طلدىلق   م72/86/7837

 القياسات البعدية 
طم إجبتء تدقيبمبل تد   ي  يي  فبيا تدم ة تدمقببة دط في  تدتب بمج تدط بلتي 

 .م75/86/7837إدى  م73/86/7837ل دك يي تدفطبة من 
  اإلحصائيةالمعالجات 
 تدطبديا : تدحصبئيا بحي تدم بمالل تمطخ م تد

 .تدم يببي تال حبت   -    .تدحمبتيتدمطلما  -
                                     .م بمل تالدطلتء -     .تدلميا -
  قت رررري) تخط رررربب )ل( د الدررررا تدفرررربل  تررررين قيبمررررين مخط فررررين درررر ف  تدمجملهررررا -
   )    . 
  م ا تدطحمن. - .مل تالبط بط تد ميا دتيبملن بم  -

 عرض ومنا شة النتائج 
 أوال : عرض النتائج

عوورض نتووائج الفوورض األول  داللووة الفووروق بووين القياسووين القبمووي والبعوود   -
 لمفرض االول

 (44جدول  
 لممتغيرات الوظيفية  يد البحثالفرق بين القياس القبمى والبعدى 

الفرقىبونىىالقواسىالبعدىىالقواسىالقبلىىالمتغورات 
ندبةىىقومةىتىتودطونالم

ىالتحدن  االنحراف المتودط االنحراف المتودط

 36.757 *1.552 268.88 768.452 1838 111.38 7318.88 تدم ا تدحيليا

تدحرررررررررررررررر  تألقصررررررررررررررررى 
 تأل مجين المطفالك

2.21 8.33 2.77 8.374 8.348 37.527* 37.423 

م ررر ل تد رررر   
 3.556 8.763 3.322 7.763 41.731 7.135 42.135 يي تدبتحا

م ررر ل تد ررر     ررر    
 تدمجفل  م بفبة

372.137 1.423 371.432 2.875 8.436 8.546 8.117 

  تل *        3.611=  8.83يما ل ه   ممطل  م  ليا ق
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( لجررل  يرربل   تدررا إحصرربئيب تررين تدقيررب  تدقت رري 33يطنررح مررن جرر لل )
مرررررطفالك لتدقيرررررب  تد  ررررر ي يررررري  مطليرررررب  تدمررررر ا تدحيليررررراو لتدحررررر  تألقصرررررى ال

و حيري ت لرل قيمرا 8.83تأل مجين دصبدح تدقيب  تد   ي ه   ممطل  م  ليرا 
لا لرررل  مرررر تدطحمرررن د  يفمرررب  37.527و 1.552"ل" تدمحمرررل ا د رررل م فمرررب 

( ه رررى تدطبطيررررو يرررى حرررين يطنرررح مرررن تدجررر لل هررر م 8 37.423و36.7578)
مجفرل و لجل  يبل   تدا إحصبئيب يي مطليبي م  ل تد    يى تدبتحراو ل  ر  تد

 مرررر لا لرررل  8.546و 8.763 حيررري ت لرررل قيمرررا "ل" تدمحمرررل ا د رررل م فمرررب
   5( ه ى تدطبطير8.1178و 3.5568) تدطحمن مب تين

 (44جدول  
 لالداءات المهارية المركبة  يد البحثالفرق بين القياس القبمى والبعدى 

  
 المتغورات 

الفرقىبونىىالقواسىالبعدىىالقواسىالقبلى
ندبةىىتىقومةىالمتودطون

ىالتحدن  االنحراف المتودط االنحراف المتودط

تالمرررررررررررررررطالم ثرررررررررررررررم 
 تدطمبلب

 73.437 *38.432 8.543 8.322 7.537 8.758 1.378 زمن تدجم ا

 44.445 *6.351 3.288 8.375 1.388 8.178 7.388 تد قا

تالمرررررررررررررررطالم ثرررررررررررررررم 
 رررربد بة ثررررم  تدجرررربي 
 تدطمبلب

 33.467 *5.132 8.535 8.726 1.631 8.178 2.358 زمن تدجم ا

 *3.367 3.388 8.334 1.288 8.668 3.788 تد قا
56.725 

تالمرررررررررررررررطالم ثرررررررررررررررم 
تدمبتلنرررررررررررررررا ثرررررررررررررررم 

 تدطمبلب

 33.772 *7.831 8.355 8.117 1.731 8.138 1.578 زمن تدجم ا

 *38.363 3.788 8.261 1.588 8.418 3.688 تد قا
383.334 

ثرررررررررررررررم  تالمرررررررررررررررطالم
تدمبتلنرررررررررررررررا ثرررررررررررررررم 

 تدطصللر

 72.767 *32.427 8.752 8.336 1.814 8.848 2.838 زمن تدجم ا

 *4.586 3.388 8.375 1.388 8.458 7.888 تد قا
53.888 

تدطصللر تدم بفب 
 من تدحبما

 72.463 *37.247 8.584 8.874 7.332 8.378 7.648 زمن تدجم ا

 371.377 *33.477 7.388 8.277 1.688 8.268 3.588 تد قا

  تل *      3.611=  8.83ممطل  م  ليا قيما ل تدج لديا ه   
( لجررل  يرربل   تدررا إحصرربئيب تررين تدقيررب  تدقت ررى 37يطنررح مررن جرر لل )

لتدقيب  تد     يى مطليبتل تال تء تدمفبب  تدمبمر دصبدح تدقيب  تد   ي ه ر  
ط ررك تدمطليرربتل مررب  زمرن ممررب طبتلحرل  مررر تدطحمررن يرري و8.83ممرطل  م  ليررا 
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:  44.4458ليى  قا ط ك تدمطليبتل مب تين ) و8(872.463: 33.772تين )
 .8(844.778: 37.678) نو ليى تدزمن لتد قا م ب مب تي8(371.377

 (43جدول  
 لمقدرات البدنية  يد البحثالفرق بين القياس القبمى والبعدى 

وحدةى المتغورات
 القواس

الفرقىبونىىالقواسىالبعدىىالقواسىالقبلى
ندبةىىقومةىتىالمتودطون

ىالتحدن  االنحراف المتودط االنحراف المتودط

تدطمبلررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررربة 
تدحبئ يررا دمرربها 

 أ تء تدطمبلب

 7.171 *7.811 3.737 8.745 33.566 8.73 31.88 ثب يا

م مررررن 18هررر ل
 تدحبمررررررررررررررررررررررررررررررررا

 مررررررررررررررررررررررررررررررربها د
 تال طقبديا

 33.337 *3.377 8.517 8.874 2.333 8.27 2.67 ثب يا

تدلث ررررررررررررررررررررررررررررررررررا 
تدثالثيرررا  قررر م 

 لتح ة
 36.233 *2.236 3.833 8.175 4.333 8.23 3.38 مطب

تدلث ررررررررررررررررررررررررررررررررررا 
تدثالثيرررررررررررررررررررررررررررا 
  بدق مين م ب

 36.836 *1.224 3.888 8.113 4.33 8.15 3.33 مطب

تخط بب د  لي  
  بفبقاد

 34.761 *6.636 3.771 8.247 38.725 8.21 37.72 ثب يا

م 18×3تخط بب
 تدمبهاطحمل د

 38.551 *3.674 8.377 8.872 2.743 8.77 3.34 ثب يا

 ث ا تدبابهيراتدل 
ي 38يررررررررررررررررررررى 
 د طلتي 

 11.344 *38.453 4.488 3.212 74.3 3.77 37.78 ه  

تدقصرررل  قرررلة تد
تد ي بميميررررررررررررررررررا 

 نررررررررررررررررررررررالل د
 تدبج ين

 17.652 *5.151 37.388 2.672 55.7 3.77 36.38 مجم

تدممررربن  يررري تدجررربي 
  د طحمررررررررررررررررررررررررررل  7

 تد لب  تدط فمى
 23.256 *4.171 37.188 1.531 345.1 72.43 333.88 ه  

  تل *      3.611=  8.83قيما ل تدج لديا ه   ممطل  م  ليا 
( لجررل  يرربل   تدررا تحصرربئيب تررين تدقيررب  تدقت ررى 31يطنررح مررن جرر لل )

لتدقيرررب  تد  ررر   يرررى  تدمطليررربتل تدت  يرررا دصررربدح تدقيرررب  تد  ررر   ه ررر  ممرررطل  
ممرررررب طبتلحرررررل  مرررررر تدطحمرررررن يررررري ط رررررك تدمطليررررربتل مرررررب ترررررين  و8.83م  ليرررررا 

(7.171 :  823.256.)8 
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 ثانيا : منا شة النتائج
منا شوووة داللوووة الفوووروق بوووين متوسووو ات القياسوووين القبموووي والبعوووود   

 ومستوى األداءات المهارية المركبة لالعبي كرة القدم   القدرات البدنيةلمكونات 
(و تدخبصا  مقبب ا تدقيبمين تدقت ري 33 طبئج تد بتما يي ج لل ) أوفبل

يرررربل   تل  الدررررا إحصرررربئيا ه رررر  ممررررطلي  لتد  رررر ي د ي ررررا تد حرررري هررررن لجررررل 
مطليررررب  تدمررر ا تدحيليرررراو لتدحرررر  تألقصرررى المررررطفالك تأل مررررجين   ( يررري8.83)

و تي مرررب الطلجررر  يررربل   تدرررا 8.83دصررربدح تدقيرررب  تد  ررر ي ه ررر  ممرررطل  م  ليرررا 
 إحصبئيب يى مطليب  م  ل تد    يى تدبتحا ل    تدمجفل .

أن ( 4000أبوووالعال عبوودالفتا    دمحم عووالوىمللطفرر   دررك مررع مررب  مررب         
هم يرررا طفرررميل تدق رررر تدبلبنرررى دررر   تدررر ملب ألتد ررربي طرررطم طررر بلجيب خرررالل هررر ة 
مرر لتل مررن تدطررر بلر لخررالل  ررر   تدمرر لتل يط تررر ر حجررم تدق رررر ط  ررب الخرررطال  

 (76: 35)تدملمم تدط بلتى. مبتحل 
 "ابووورا يم حنفوووي شوووعالنم عمووورو ابوووو المجووود"للطفرر  مرررع مرررب تفررربب إديررر  

يطررررأثب ممررررطلي أ تء الهترررري مرررربة تدقرررر م   رررر ة هلتمررررل مخط فررررا م فررررب  ( م3774)
تد لتمرررل تدتيلدلجيرررا  مرررب طحطليررر  مرررن هلتمرررل يمررريلدلجيا لملبيلدلجيرررا لتدررر    
تالخبي يبط ا  بد لتمل تدطباليرا لتدلج ت يرا لتد فمريا إال أن تد لتمرل تدفمريلدلجيا 

تء تدتر  يو ل صرفا خبصرا طأطي يي مق ما ط ك تد لتمل د طأثيب ه ري ممرطلي تأل 
 ( 73: 3) يي د  ا مبة تدق م.

م( إدري أن د  را  3763محمرل  أترل تد ي رينو مفطري إتربت يم ) للؤم  مب  مب  
مبة تدق م ط  ر ممطلي هبديًب من تد فبءة تدتر   يرا لتدفمريلدلجيا ديرطممن تدالهرر مرن 

: 73تدم رررببتة. ) لتدخ  يرررا تدمؤم ررر  إديررر   مفررربءة  رررلتل زمرررن أ تء تدلتج ررربل تدمفببلرررا
374 ) 

لي رررزي تد بحررري لجرررل  يررربل   تل  الدرررا إحصررربئيا ترررين تدقيبمرررين تدقت ررري 
دالهترري مرربة  ل  رر  تدمطليرربتل تدلويفيررا تدقرر بتل تدت  يررالتد  رر ي يرري ممل رربل 

تدقرر م دصرربدح تدقيررب  تد  رر ي إدررى أن تدتب رربمج تدطرر بلتي تدمقطررب  قرر  مرربه  ه ررى 
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ل ه رررى تدطحمرررن تدممرررطمب يررري تدمطليررربتل بيرررع ممرررطل  تد يبقرررا تدت  يرررا ممرررب ي مررر
 تدلويفيا.
( تدخبصررا  مقبب ررا تدقيبمررين 31أوفرربل  طرربئج تد بتمررا يرري جرر لل ) ممررب

تدقت ي لتد   ي د ي ا تد حري هرن لجرل  يربل   تل  الدرا إحصربئيا ه ر  ممرطلي 
 ( يي ممل بل تد يبقا تدت  يا. 8.83)

يبمرررين تدقت ررري لي رررزي تد بحررري لجرررل  يررربل   تل  الدرررا إحصررربئيا ترررين تدق
ل  ر   لممرطل  تأل تءتل تدمفببلرا تدمبم را تد يبقرا تدت  يرالتد  ر ي يري ممل ربل 
دالهترري مرربة تدقرر م دصرربدح تدقيررب  تد  رر ي إدررى أن تدتب رربمج  تدمطليرربتل تدلويفيررا

تدطررر بلتي تدمقطرررب  قررر  مررربه  ه رررى بيرررع ممرررطل  تد يبقرررا تدت  يرررا ممرررب ي مرررل ه رررى 
 ببلا تدمبم ا لتدمطليبتل تدلويفيا.تدطحمن تدممطمب يي تأل تءتل تدمف

لي رزي تد بحري  ر ت تدطقر م إدرى تدتب ربمج تدطر بلتي تدمقطرب  لتدر ي تفرطم ل       
يررى يطرربتل  محطليبطرر  ه ررى طرر بل بل  لهيرر  مق  ررا دط ميررا ممل رربل تد يبقررا تدت  يررا

تألمب تد ي مب م يي ط رللب تأل تءتل تدمفببلرا تدمبم را لم تثقرا  تاله ت  تدثالي
مط   ررربل تأل تء تدمفرررببي يررري مررربة تدقررر م لتدم بمررر ا د مبح رررا تدمررر يا )هي رررا مرررن 

تد حي(  مب يممن تد بفة مرن تدطلجير  تدفرب   دحبمبطر و حيري ت  مر   درك إدرى 
 )قي  تد حي(. و لتدمطليبتل تدلويفياتبطفبم ممطلي تأل تءتل تدمفببلا تدمبم ا

حيرري ( 5 م( 7832) الشووريا الغزالووي للطفرر  مررب مررت  مررع  طرربئج  بتمررا      
تطفقرررل  طيجرررا تد بتمرررا ه رررى أن تدتب ررربمج تدطررر بلتي دررر  طرررأثيب إيجررربتي يررري ط ميرررا 

( 77)( 7832" )محموووود حسووون الحووووفي"تأل تءتل تدحبميرررا تدمبم ررراو ل بتمرررا 
تد ي طلصل إدي طأثيب أمرطخ تم طر بل بل تدطحمرل مط رلم تدممرببتل تدحبميرا ه ري 

ي  بفرة مربة تدقر م  حيري ت ر ت ه ري تن     تدقر بتل تدت  يرا لطرأخيب تدط رر در 
طرررر بل بل تدطحمررررل مط لهررررا تدممررررببتل تدحبميررررا دفررررب طررررأثيب تيجرررربتي ه رررري قرررر بتل 

 .تدطحملو لمؤفبتل طأخيب تدط ر تدفميلدلجيا لتدتيلميميبئيا
حيي  Vivan Heward (7881) (73)" فيفان  يوارد" بتما  طؤم ل 

 يجررررا د تب رررربمج تدطرررر بلتطحمررررن حجررررم للورررربئف تدق ررررر  طي مب ررررل  طرررربئج  بتمررررطفب
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  يررررربل  ترررررين تدمطليررررربتل تدفمررررريلدلجيا لتد ررررر   لنرررررلا تدررررر م ل لجرررررل  وتدمقطرررررب 
تدمطليرررربتل  يو لمرررر دك طحمررررنخررررالل تدملمررررم تدطرررر بلتي يلتال  مررررب  يتال ق بنرررر

 .تد   ( -تدح  تألقصى المطفالك تأل مجين -تدفميلدلجيا )تدم ا تدحيليا
تال تءتل تدمفببلررررا تدمبم ررررا  لي ررررزي تد بحرررري  رررر ت تدطحمررررن تدرررر ي  رررربأ ه ررررى    

د  بفررئين تدررى تالمررطفب ة مررن تدطررأثيبتل تاليجبتيررا تد بجمررا هررن تدتب رربمج تدطرر بلتي 
تدرر ي إفررطمل ه ررى مجملهررا مررن تدطرر بل بل تدت  يررا تدخبصررا يررى مرربة تدقرر م خررالل 

 يطبتل تاله ت .
م( أن 7831) "عبووود  أبوووو السووويد حسووون"للطفررر   درررك مرررع مرررب أفررربب إديررر  

ببلررا لتدقرر بتل تدت  يررا يرري مرربة تدقرر م  رري تحرر  تدبمرربن تالمبمرريا يرري تال تءتل تدمف
لح ة تدط بلر تديلميا ت ت ط طتب تدقبه ة تالمبميا د   را لار لن تطقب فرب درن يمرط يع 
تدالهررر ط فيرر  تدخ ررا تدم قرربة ه رري هبطقرر  مررن خررالل لتج رربل تدمبمررز تدرر ي يفررل   

تل تدمفببلررا يرري مرربة تدقرر م  رري يرري خ ررلط تد  ررر تدمخط فررا أث رربء تدم ررببتةو لتال تء
بة هن  لم م ين من تد مل لتال تء يمرط زم تمرطخ تم تد نرالل دطحبلرك تدجمرم به 

تدتررر  ي تدخررربذ ل ررري تفررر ت تدفرررمل ط طمررر  تمبمرررب  أل   ررر  تجزتئررر  دطحقيررر  تال تء
 يرا دطحقيرر  تدط بمرل يرري ته ري تدحبمرا لططنررمن تدطفبهرل ترين هم يرربل ت بت يرا لج 

ل تدمفببلا ط طم  ه ي تدط  يك لتالم لر تدف ي دال تءتل  فرمل تال تء الن تال تءت
 (376-375: 37) بئيمي.

د  حري لتدر ي ير ذ ه رى "طلجر  يربل   تأللللممب طقر م  جر  أن تدفرب  
 تدقر بتل تدت  يرا تدا تحصبئيب تين تدقيبمين تدقت ي لتد   ي  يي ممرطل  ممل ربل 

قيرررر  تد حرررري دصرررربدح تدقيررررب   فيررررالتدمطليرررربتل تدلوي لتال تءتل تدمفببلررررا تدمبم ررررا
 تد  ر ي " ق  طحق  جزئيب.

 
( تن   ربك  مرر طحمرن يري 31و 37و 33للطنح من تدج تلل تدطبديرا )

تدمطليبتل تدلويفيا د ل من تدم ا تدحيليا لتدح  تالقصري المرطفالك تال مرجين 
 ل  دررررك ه رررري طررررأثيب تدتب رررربمج تدمقطررررب  د قرررر بتل تدت  يررررا ه رررري ط ررررك تدمطليرررربتل 
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يا ممب يطنح تينب من     تدج تلل  مر طحمن يي زمن ت تء تال تءتل تدلويف
تدمفببلا تدمبم ا لطحمن يي  بجا تد قا دف   تال تءتل تدمفببلا تدمبم را ليوفرب 
تينب  مر  حمن د ق بتل تدت  يرا لدصربدح تدقيرب  تد  ر ي ممرب ير ل ه ري طرأثيب 

 تدتب بمج.  
 Vivan Heward (7881) (73)" فيفووان  يوووارد" بتمررا  طؤمرر ل 

تفر       لتن "ط بل بل تدطحمل تدفلتئي طحمن ممرطلي تد تء دالهتري مربة تدقر م"
م بيا مر ي طرأثيب  ر   تدطر بل بل ه ري ممرطلي تال تء تدتر  ي دالهتري مربة تدقر مو 

( مررن الهترري مرربة تدقرر م تد بفررئين  أ  يررا تد بجررا 38لأجبلررل  رر   تد بتمررا ه رري )
تن طر بل بل تدطحمرل تدفرلتئي طحمرن تال تء  تد طبئجتأللدي تال ج يزلاو لمب ل أ م 

تدت  يو لتدلويفي د ل من تدق رو لتدجفبز تدط فميو لتد    أث بء تدبتحاو لتدح  
   .تألقصى المطفالك تال مجينو لأينب تدق بتل تدال لتئيا خالل تدتب بمج

د  حري لتدر ي ير ذ ه رى "لجرل  يربل   تدثب يلممب طق م  ج  أن تدفب  
ا تدطحمرررن ترررين تدقيبمرررين تدق تررري لتد  ررر ي  يررري   ررر  ممل ررربل تدقررر بتل يررري  مررر 

تدت  يررا لممررطل  تأل تءتل تدمفببلررا تدمبم ررا ل  رر  تدمطليرربتل تدلويفيررا دصرربدح 
 تدقيب  تد   ي. ق  طحق  جزئيب.

 :االستنتاجات
تمط ب ًت إدى مرب أوفبطر   طربئج تد حري ليري نرلء أ ر ت  ليربل  تد حري 

  طبجبل تدطبديا:طلصل تد بحي ه ى تالمط
أوفرررب تدتب ررربمج تدطررر بلتي تدمقطرررب  طرررأثيبًت إيجبتيرررًب ه رررى زمرررن ل قرررا تأل تءتل  -3

تالمررررطالم ثررررم تدجرررربي  رررربد بة ثررررم  -تدحبميررررا تدمبم ررررا )تالمررررطالم ثررررم تدطمبلررررب
تالمررررطالم ثررررم تدمبتلنررررا ثررررم  -تالمررررطالم ثررررم تدمبتلنررررا ثررررم تدطمبلررررب -تدطمبلررررب
 .تدطصللر تدم بفب من تدحبما( -تدطصللر

أوفب تدتب ربمج تدطر بلتي تدمقطرب  طرأثيبًت إيجبتيرًب ه رى طحمرن ممل ربل تد يبقرا  -7
 تدت  يا تدخبصا )قي  تد حي( ييمب ه ت مطليب ق بة تدق مين.
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أوفب تدتب بمج تدط بلتي تدمقطب  طأثيبًت إيجبتيًب ه ى طحمن     تدمطليربتل  -1
تأل مرجين( تي مرب  تدلويفيرا مثرل )تدمر ا تدحيليراو تدحر  تألقصرى المرطفالك

درررم يحررر ي طحمرررن تيجررربتى يرررى مطليرررب  )م ررر ل تد ررر   يرررى تدبتحررراو ل  ررر  
 تدمجفل (.  

تدتب رربمج تدطرر بلتي تدمقطررب  يررؤ ي إدررى تالبطقرربء  مررل مررن تدممررطلي تدمفررببي  -2
 لتدت  ي لمن ثم تخطصبب زمن أ تء تدمفببتل تدمبم ا. 

ا تد حرري ليقررب د  مررر أوفررب تدتب رربمج طحمرر ب يرري تدمطليرربتل تدلويفيررا د ي رر -3
8(و لتدم ا تدحيليرا 37.423تدطبديا: تدح  تألقصى دمطفالك تأل مجين )

8(و لم  ل تد ر     ر  83.556(و لم  ل تد    يى تدبتحا )36.757)
 8(.8.117تدمجفل  )

أوفررب تدتب رربمج طحمرر ب يرري أزم ررا تدمطليرربتل تدمفببلررا تدمبم ررا د ي ررا تد حرري  -4
8(و 72.463للر تدم بفررررررب مررررررن تدحبمررررررا )ليقررررررب د  مررررررر تدطبديررررررا: تدطصرررررر

8(و لتالمررطالم ثررم تدطمبلررب 72.767لتالمررطالم ثررم تدمبتلنررا ثررم تدطصررللر )
8(و 833.467(و لتالمرررررطالم ثرررررم تدجررررربي  ررررربد بة ثرررررم تدطمبلرررررب )73.437)

 8(.33.772لتالمطالم ثم تدمبتلنا ثم تدطمبلب )
د ي ا تد حري ليقرب  أوفب تدتب بمج طحم ب يي  قا تال تءتل تدمفببلا تدمبم ا -5

8(و لتالمررطالم 371.377د  مررر تدطبديررا: تدطصررللر تدم بفررب مررن تدحبمررا )
8(و لتالمرررطالم ثرررم تدجررربي  ررربد بة ثرررم 383.334ثرررم تدمبتلنرررا ثرررم تدطمبلرررب )

8(و  853(و لتالمررررررطالم ثررررررم تدمبتلنررررررا ثررررررم تدطصررررررللر )56.725تدطمبلررررررب )
 8(. 44.445لتالمطالم ثم تدطمبلب )

حم ب يي ممل بل تدق بتل تدت  يا د ي ا تد حي ليقب د  مر أوفب تدتب بمج ط -6
8(و لقلة 811.344(و لتدطلتي  )23.256تدطبديا: تدطحمل تد لب  تدط فمى)

8(و 833.337(و لتدمررررررررربها تد طقبديرررررررررا )17.652هنرررررررررالل تدررررررررربج ين )
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8(و لطحمررررررررل تدمرررررررربها 836.233(و لقرررررررر بة تدقرررررررر م )34.761لتدبفرررررررربقا )
 8(.836.836(و لق بة تدق مين )87.171(و لمبها تال تء )38.551)

 :التوصيوات 
يري نرلء مررب أوفبطر   طربئج تد حرري لتالمرط طبجبل تدطري طررم تدطلصرل إديفررب 

 يلصي تد بحي  بدطي:
ط تيرررر  تدتب رررربمج تدترررر  ي تدمقطررررب  دط ميررررا تأل تءتل تدحبميررررا تدمبم ررررا ه ررررى  -3

 م  . 32 بفة مبة تدق م طحل 
حررري دطح يررر  تدممرررطليبل تدمفببلرررا د بفرررة ط تيررر  تالخط رررببتل تدخبصرررا  بد  -7

 ا.م  32تدمبح ا تدم يا طحل 
مبتهبة خصبئذ تدمبتحل تدم يا ه   تد مل مع تد بفئين ل دك حطى يممرن  -1

تدت  ياو تدجمرمياو  متدطخ يا دالبطقبء  ممطليبطفم  مب يط بمر مع إممب يبطف
 تدحبمياو تد ق ياو لتالجطمبهيا.

يرررا يررري ت ررربء لطصرررميم تدتررربتمج تدط بلتيرررا تدخبصرررا تالمطبفرررب   بألمررر  تد  م -2
  بالبطقبء  بدممطليبل تدت  يا لتدمفببلا لتدخ  يا د  بفئين يي مبة تدق م.

نررربلبة ت طمررربم تدمررر باين ت لهيرررا تأل تءتل تدمفببلرررا تدمبم رررا للنررر فب يررري  -3
طررر بل بل مط بجرررا تدصررر ل ا مرررن حيررري تدطبميرررر  مرررب يج  فرررب أ ثرررب طفرررليقًب 

 .يح ي يي تدم ببلبل لطفبتفًب دمب
نرررربلبة تمررررطخ تم  ررررب  لأمرررربدير تدطرررر بلر تدم بمرررر ا دالبطقرررربء  رررربأل تءتل  -4

تدمفببلا تدمبم ا لممل ربل تدقر بتل تدت  يرا تدخبصرا د  بفرئين يري مربة تدقر م 
 دطج ر وب بة تدحمل تدزتئ .

تال طمررربم  بد بفرررئين يررري تدمبتحرررل تدمررر يا تدم مررربة مرررن خرررالل لنرررع تررربتمج  -5
ط بلتيرررا مق  رررا له رررى أمررر  ه ميرررا لتالتط رررب  قررر ب تدممررربن هرررن ط  يميرررا ل 

تألمرر لر تدطق يرر ي يرري  بلقررا تدط  رريم لنرربلبة تمررطمبتبلا تد مررل م مررب طرر بة 
 تد بفة من مبح ا م يا إدى مبح ا م يا أ تب.   
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تد حري ه رى مبتحرل مر يا أخرب  إجبتءتل إجبتء  بتمبل ممبث ا مع ط تي   -6
 د  بفئين يى مبة تدق م.
ى((ىعدددددددددددددددددددددالمراجى))

ىالمراجعىالعربوةى:أواًل
تمررطبتطيجيا تدرر يبم  : (م4996ابوورا يم حنفووي شووعالنم عموورو ابووو المجوود   -4

                        يي مبة تدق مو  تب تدفمب تد بايو تدقب بة.
تيلدلجيرب تدبلبنرا لصرحا تدبلبنرريو  تب : م(4998أبووالعال عبود الفتووا    -4

              .تدقب بة فمب تد بايوتد
يمرررريلدلجيب : م(4997انين  أبووووو العووووال عبوووود الفتووووا م دمحم صووووبحي حسوووو -3

و  تب 3لملبيلدلجيرررررب تدبلبنرررررا ل رررررب  تدقيرررررب  لتدطقرررررليمو ط
 تدم بب و تدقب بة.

 وبلرررربل تدطرررر بلر تدبلبنررررىو طلجيرررر   م(:4992السوووويد عبوووود المقصووووود   -2
 بءو تدقب بة.لط  يل ممطل  تد جبزو ممط ا تدحم 

  رر  تال تءتل  طررأثيب طحمررين: م(4042الشووريا عبوود الجميووا الغزالووي   -5
تدمفببلا تدمبم ا ه ري يبه يرا ت تء تدفجرلم تدخرب ف دالهتري 

مرر  و بمرربدا  مطررلبت  نيررب م فررلبة م يررا  35مرربة تدقرر م طحررل 
 .تدطبايا تدبلبنيا د ت ينو جبم ا تالمم  بلا

 بتمررا طح ي يررا دطح ير  ممل رربل تدمقرر بة  :م(4998أمور ا أحموود البسووا ي  -6
ه رررررررى تأل تء تدمفرررررررببي يررررررري مررررررربة تدقررررررر مو مج رررررررا  وبلررررررربل 
لط تيقبلو م يا تدطبايا تدبلبنيا د ت ين  بدمم  بلاو جبم ا 

 تدمم  بلا.
تدلويفي يري مربة تدقر م  -تده ت  تدت  ي م(:4004أمر ا أحمد البسا ي  -7

تدج يررررر ة د  فررررربو قيرررررب "و  تب تدجبم رررررا  -"طخ ررررريا طررررر بلر
 تدمم  بلا.



 
 

 

                                                                                                                   7121    

ىلىىىلكلوةىالتربوةىالرواضوة/جامعةىأدووطىىالرواضةىقوةىوطنىوردالةىدلالمىالعلمىىالدوىمؤتمرال

مط   رربل الهررر مرربة تدقرر م تدت  يررا لتدمفببلرراو  م(:4992ب وورس رزق ا   -8
  تب تدم بب و تدمم  بلا.

و  تب 7يمررريلدلجيب تدبلبنررراو ط م(:4992بهووواء الووودين ابووورا يم سوووالمة   -9
 تدفمب تد بايو تدقب بة.

للوبئف تألهنبءو صحا تدل تء  م(:4000بهاء الدين ابرا يم سالمة   -40
 و  تب تدفمب تد بايو تدقب بة.3ط

تالطجب ررربل تدح يثرررا يررري طخ ررريا  م(:4002حسووون السووويد أبوووو عبووود    -44
و ممط رررا لم   رررا تدفررر بم تدف يررراو 2لطررر بلر مررربة تدقررر مو ط

 .تدمم  بلا
تالطجب ررربل تدح يثرررا يررري طخ ررريا  م(:4002حسووون السووويد أبوووو عبووود    -44

 .لتدطلزلعو تالمم  بلا لط بلر مبة تدق مو مب ي د  فب
تدط تيرر  تد م رري يرري طرر بلر مرربة تدقرر مو  م(:4995حنفووي محمووود مختووار  -43

  تب تدفمب تد بايو تدقب بة.
مربة تدقر م د  بفرئينو  تب تدفمرب تد باريو  م(:4998حنفي محموود مختوار  -42

 تدقب بة.
طخ ريا تربتمج طبايرا لطر بلر : عمرو أبو المجدم جمال اسماعيا النمكوى -45

و مبمرز تد طربر لتد فربو 3تدتبتهم لتد بفئين يي مبة تدقر مو ط
 م.3775تدقب بةو 

تدجرزء  بابهيرا مربة تدير  تدح يثراو: كمال عبد الحميدم دمحم صبحي حسانين -46
 م.7887 تدقب بةو مبمز تد طبر د  فبو تدثبديو

يمرريلدلجيب  :م(4000  دمحم حسوون عووالو م أبووو العووال احموود عبوود الفتووا  -47
 و  تب تدفمب تد بايو تدقب بة.7ر تدبلبنيو طتدط بل

تالخط ببتل تدمفببلا لتد فميا : دمحم حسن عالوىم دمحم نصر الدين رضوان -48
 تب تدم ررررررربب و تدقرررررررب بةو  و33ط يرررررررى تدمجررررررربل تدبلبنرررررررىو

 م.3765
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أمررررر  تدهرررررر ت  تدمفررررررببي  م(:4000دمحم كشووووووكم أموووووور ا البسووووووا ي   -49
 لتدخ  ي يي مبة تدق م.

و 3 ررب  قيررب  تدجفرر  تدترر  ى يررى تدبلبنرراو ط :نصوور الوودين رضوووان دمحم -40
 م.3776مبمز تد طبر د  فبو تدقب بةو 

طخ ريا تربتمج الهتري مربة  (:4985 محمود ابوو العينوينم مفتوى ابورا يم -44
 تدق مو  تب تدفمب تد بايو تدقب بة.

طأثيب تمطخ تم طر بل بل تدطحمرل مط رلم : م(4042محمود حسن الحوفي   -44
دممببتل تدحبميا ه ي     تدق بتل تدت  يا لطأخيب تدط ر ت

درررررر ي  بفررررررة مرررررربة تدقرررررر مو تدمج ررررررا تد  ميررررررا د طبايررررررا تدت  يررررررا 
لتدبلبنررراو م يرررا تدطبايرررا تدبلبنررريا د ت رررينو تد ررر   تدمررر  لنو 

 تدجزء تالللو جبم ا ح لن.
تدطررر بلر تدبلبنررري تدحررر يي )طخ ررريا  :م(4004مفتوووي ابووورا يم حمووواد   -43

 و  تب تدفمب تد بايو تدقب بة. 7 ة( ط لط تي  لقيب
ىثانوا:ىالمراجعىاألجنبوة
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