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 .التفضيل الحسي ،تمرينات مهارية  الكلمات المفتاحية :

 

 مستخلص البحث

د هدف البحث  للثا التفثرف  تثا تثالير التمرينثات المهاريثة فضثل التفضثيل الحسثي لترث ير  منثي ر    

الففثثل الحر)ثثيس السثثمفي فالبضثثرن  ضضثثف  ثث  التفثثرف  تثثا يضضثثتية هثثفض التمرينثثات فضثثل التفضثثيل 

الحسثثي فالمثثنهم المتبثثي لترثث ير اثثر ة رد الففثثل الحر)ثثي سالسثثمفي فالبضثثرن   لثثبف  ي ثث ا  مهثثار  

ار الثدضا   ثث  المتفثست ياثثتبدح البانث  المثثنهم التمريبثي جتضثثمي  المممث  تي  المتألثثاض تي   ات ا  تبثث

  ال با مث  ال بثي ترجيثة الألثر  33  ال با م  لصل س22القبتي فالبفدنت فقد تأل  ت  ينة البح  م  س

مث  ممتمثي ا صثلت ي ثرب البانث  ا  تبثارات القبتيثة يث ح الثفلثا   %89. 98ا فلا فالثالثثة فجنسثبة 

  لتممم  ثثثة 31/01/2108  لتممم  ثثثة التمريبيثثثة فيثثث ح ا رجفثثثا  الم اضثثثلس28/01/2108الم اضثثثل س

الضاجرةت فقاح البان  جفمتية التألاضؤ جي  مممث  تي البحث  ضثي المتايثرات التاجفثة ل عثفه   تثا  ث  

  ياثاجيي ج اقثي لثفح فنثدات تفتيميثة 01شرف  فاندت جفدها  فف البان  تمرجة البحث  الرييسثية لمثد  س

الثثثرييل لتفتثثثر  مثثث     دقيقثثثة مثثث  ال نثثثد  التفتيميثثثة  مثثث  القسثثث 33-31ضثثثي ا اثثثب   فجثثث)م  قثثثدرض س

 جفثثثثثثثدها ي ثثثثثثثرب البانثثثثثثث  ا  تبثثثثثثثارات البفديثثثثثثثة يثثثثثثث مي االنثثثثثثثد 2121\0\8  الثثثثثثثا 2108\0\3س

  فتثثث  مفالمثثثة البيا ثثثات انضثثثاييا ف  ق ثثثت 08/0/2121   فالثفلثثثا  الم اضثثثل س2121\0\02الم اضثثثلس

  تفقد  ثر  النتايم مناق ة  تمية مستندض الا المضادر فالمرا ي  ات الففقة المباشر  جاصل الم ع 

البانثث  جااثثتنتا ات منهثثا ير التمرينثثات المهاريثثة المسثثتبدمة جالبحثث  نققثثت  تثثايم ليماجيثثة ضثثي ترثث ير 

 منثثي رد الففثثل الحر)ثثي سالسثثمفي فالبضثثرن  لثثبف  ي ثث ا  مهثثار  الثثدضا   ثث  المتفثثس فضثثي عثث   

ي تفتي  فترث ير ا اتنتا ات يفصا البان  جضرفر  ي تماد التماري  المهارية فضل التفضيل الحسي ض

 .   مني رد الففل الحر)ي السمفي فالبضرن
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Abstract 

The Research aims at recognizing the impacts of the skillfull exercise 

according to sensory preference to develop Times Reaction (Acouskic and 

optical) to same kinds of Defense Skill. 

Furthermore, the research aimt at recognizing the Priority of such exercise 

according to sensory Preference and the approach adopted to develop the 

speed of the Reaction (Acoustic and optical) to same kind of Defense Skill. 

The scholar utilizes the experimental approach by devising two equivalent 

groups, which have pretest and post-test the Sample of the research contains 

(22) players of Education / Al- Karkh First and Third in Percentage 48-89% 

out of the Original Communits. 

The Scholar has carried out the Pretests on (Tuesday 29-10-2019) to the 

experimental group. On (Wednesday 30-10-2019) the Scholar has carried out 

the pretest to Group Control . Then the Scholar has carried out the process 

&Equivalence between the two targeted groups in the research and their 

variables changes that are related to put them on the Same Start-line.  

The Scholar has achieved the main experiment of the research for (10 week) 

three. Educational units a week with estimated time (30-35 minutes) out of 

the total Educational units from the major port (3/1/2020) to (9/1/2020) .The 

Scholar has carried out the Post has test on Sunday (12/1/2020) and (Tuesday 

14/1/2020) and the datas have been dealt with Statistically in relation to the 

Sources references that have the direct relation to the Subject – matter.  

The Scholar have drown Conclusions, like the Skillfull exercise that have 

proved positive results in developing the times of Reaction (Acoustic and 

optical ) to Some defense Skill on the court. In the light of the Conclusions, 

the Scholar recommends that it is necessary to depend on Skillful exercise 

according to Sensory Preference thetimes of Reaction.   

Key word: tamrinat muhariat , altafdil alhasi. 
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 الفصل األول

 :التعريف بالبحث -2

 مقدمة البحث وأهميته: 2-2

ا لفاب المما ية التي لها  المها البثا  لمثا تمتثا   ث   ايرهثا مث    تفد لفبة الألر   الراير   م        

ا لفاب الفرقية  ا  رب   ها ال تتحدد  ج قت  مفي   فلضار مسانة المتفس  البا  جها  ضضف      

ا تقثثا   الف بثثي  مثث   ال ا بثثات  الهم ميثثة  الثثا  الدضا يثثة  فجثثالفألل جسثثر ة  ضضثثف    ثث  المهثثارات  

لفديد   التي تتضمنها  التفبثة فالتثي يحتثا   الف ثس  للثا  يدايهثا  جاقثل  هثد فاقثل  مث  ممألث  ت الفنية ا

فم  ا ل  تحقيل  التقدح ضي  مست ب التفبة الجد م   ت عيح  اه  الفناصر التي  تتفس  دفرا  مهماً  ضي  

رن   تثا  مثا يمتتثن مث   تر ير  التفبة ل  يفتمد  فص    الف ثس الثا مرنتثة  الدقثة ضثي  ا دا   المهثا

اثر ة  رد ضفثثل نر)ثثي فيمألا يثثات جد يثة  ف سثثمية ف قاجتيثثات  نثثل  نر)يثة لمفيمتهثثا  لنثث    الن ثثا  

الممثار  جاضعثاضة  الثثا الألثيثر  مث   المتايثثرات فمث  جينهثا  المثيثثرات سالسثمفية فالبضثرية  )مثثا فار  

  يقثي  مث   ا هميثة  جمألثار ضثي رضثي  قثدر   ا داد  التمرينات  المهارية  فضل التفضيفت الحسية لف بي

الف س  تا  يدا   ال ا بات  الحر)ية  جاار  فقت ممأل   فجاقثل   هثد  فجدقثة   اليثة تفهثفا  مثا دضثي 

جالبانثي  الا اال ف  جنظر  اال تبار يهمية التفضثيفت الحسثية فجثف   الألثيثر مث  المهث د فالتا)يثد  تثا 

ن الدرااثات ضثي مبتتثأل ا لفثاب الفرقيثة ، فهثفا مثا يؤ)ثدض سمحمثد عرفر  ا  ثف جمثا ت صثتت يليث  تتث

  لر يهمية جحثهما تبثر  جثار الممثاميي التمريبيثة الثثفح سالحر)يثة فالبضثرية 1 ضرف   ضل ضاعل "س

فالسمفية  التي ا رية  تهثا التمرجثة )ثار لضثالح ممم  ثة  التفضثيل الحسثي الحر)يثة ف لثن  ر لفبثة 

ف ج ألل )بير  تثا التفضثيل الحسثي الحر)ثي ي)ثثر مث  جقيثة التفضثيفت تف)ثفلن  )ر  القدح تفتمد ياااا

  التي تنافل   التفضيفت الحسية ضي لفبة المضار ة )ثار 2درااة سمحمد  ضر اامر ف ياد  ارق "س

التف ق لضالح ممم  ة التفضيل التمسي ف لن جسثبس  بيفثة التفبثة التثي تفتمثد ياااثا  تثا التمثل الر 

فن يفرثثي مقثثدار القثث   فمقثثدار ال ثثد فمقثثدار االرتبثثا  جالنسثثبة لتمنثثاضل فهثثفا مثثا يحتا ثث  التمثثل هثث  الثث

الف ست فم  هنا يتت ضألر  البان  ضي درااة متايرات التفضيل الحسي سالسمفي فالبضرن  ضثي لفبثة 

.  )ر  الرثاير  لتتفثرف  تثا ين المثيثرات الحسثية التثي لهثا التثالير ا )بثر  تثا الف ثس دا ثل المتفثس 

فلهفا جر ت  يهمية  البح  ضي  ااتبداح التمرينات المهارية فضل التفضيفت الحسية لف بثي   لترث ير 

                                                
األحتفرا  فري الرتعلم و علرى وفرق التفضريالت الحسرية أثر أستخدام بررام  تعليميرةمحمد  ضر اامرف   ضل ضاعل ؛  1

   2108  لسثثنة 8 تالفثثددس03تسممتثثة يجحثثاح )تيثثة الترجيثثة ا اااثثيةتالممتد سبرربعا المهررارات الحركيررة فرري كرررة القرردم

 091 . 
؛ أثر أستخدام التفضيالت الحسية وبفئرات وزنيرة مختافرة ومتسراوية فري تعلرم األداء محمد  ضر اامر ف ياد  ارق 2

  لسثثثثنة 12  الفثثثثدد س08الراضثثثثدي  لتفتثثثث ح الرياعثثثثية فالممتثثثثد س سممتثثثثةتالفنرررري لرررربعا مسرررركات المصررررارعة الحرررررة

2103  073 . 
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 مني  رد الففل  الحر)يسالسمفي فالبضرن  لف بي )ثر   الرثاير  فالتثي  تفثد البرث   ا اااثية ضثي 

 تقدح مست ب  الف بي   فجالتالي ال ص   الا المست يات  الفتيا  .

 ة البحث:مشكل 2-1

م    ف   ي ف   البان    تا  جفث   المنثاهم  التدريبيثة  الباصثة  جفثرق ترجيثات  الألثر   لتألثر    

الراير  فجا  ص مر)ث)  الن ثا   الرياعثي  لترجيثة الألثر  ا فلثا  )  ث  ينثد المثدرجي  السثاجقي  ضثي 

الحسثية  الباصثة  جثالف بي   ف الترجية ضقد ف د  ير تتن المناهم  تافل   م ع    ا  ظمثة التفضثيتية  

ير المثثدرب ايثثر مهثثت   جم عثث    ين  ا  ظمثثة  يألثث ر  اثثايدا  فمفضثثف  نثثد   ال بيثث . لر  م عثث    

ا  ظمثثة  لتفضثثيتية  الحسثثية  قثثد يألثث ر اثثببا ضثثي  تمثثاف   جفثث   الضثثف جات ضثثي الثثتفت  لثثدب الف بثثي  

لبضثثرن  فتر يرهثثا تلثثفا  يرتثثاب  ف ض صثثا مثثا يتفتثثل منهثثا جسثثر ة رد الففثثل الحر)ثثي سالسثثمفي فا

البان   الب ض  ضي هفض  الم ألتة  م   ف  التفرف  تا  ث   النظثاح السثايد  فا )ثثر تفضثيف   لثدب 

 ينة  البح   فل داد  التمرينات  المهارية التي تتنااس مي   ث    النظثاح  البثا   جألثل ال ثس  فالتثي  

ففثل  الحر)ثي سالسثمفي فالبضثرن  تثاليرا  مباشثرا  ضثي )ثل يت   م    فلها  التالير   تا  ار ة  رد ال

 مهارات )ر  الراير   م  ي ل االرتقا  جمست ب التفبة  لت ص     جالف بي     ضضل مست ب ممأل  .

 هدفا البحث : 2-0

تثثالير التمرينثثات المهاريثثة  تثثا فضثثل التفضثثيل الحسثثي لترثث ير  منثثي رد الففثثل الحر)ثثي السثثمفي .0

 ي )ر  الراير  .فالبضرن لف ب

يضضثثتية التمرينثثات المهاريثثة فضثثل التفضثثيل الحسثثثي  لترثث ير اثثر ة رد الففثثل الحر)ثثي السثثثمفي .2 

 فالبضرن لف بي )ر  الراير  .

 فرضيتا  البحث : 2-4

هناك ضرفق داللة لنضايية جي   تايم اال تبارات القبتية فالبفديثة لسثر ة رد الففثل الحر)ثي السثمفي .0

 بي )ر  الراير  لتممم  تي  التمريبية فالضاجرة .فالبضرن لدب ال 

هناك ضرفق  ات داللة لنضايية جي   تايم اال تبارات البفدية لسر ة رد الففل الحر)ي لف بثي )ثر  .2

 الراير  لتممم  تي  التمريبية فالضاجرة . 

 مجاالت البحث : 2-5

لثا يثة فالثالثثة جثالألر  الرثاير  / البثال  ال ب  منتببات ترجيات الألر  االفلا فا المجال البشري: 2-5-2

 .  83 دده  

       . 2121/ 31/7     لاا   31/0/2121لتمد  م   المجال الزماني: 2-5-1
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متفثثس الن ثثا  الرياعثثي لترجيثثة الألثثر  االفلثثا فالقا ثثة الرياعثثية لمدراثثة   المجررال المكرراني: 2-5-0

 ر ضي )ل شي . الفبا  يج   بد المرتس  تماً ار المتفبي  متألاض ا

 الفصل الثاني

 منهجية البحث وإجراءاته الميدانية: -1

 منه  البحث :1-2

ااتبدح البان  المنهم التمريبثي جتضثمي  المممث  تي  المتألثاض تي   ات اال تبثاري  القبتثي فالبفثدن      

 لمفيمتها  بيفة م ألتة البح .

 مجتمع البحث وعينته: 1 -1

 بثثثثي ضثثثثرق ترجيثثثثات الألثثثثر  ضثثثثي جاثثثثداد  لتألثثثثر  الرثثثثاير  لتفثثثثاح تثثثث  تحديثثثثد ممتمثثثثي البحثثثث  مثثثث  ال  

   ال با .83  انة فقد جت   دده  س09-01فجا مارس2108/2121

اما  ينة البح  ضقد ت  ي تيارها    اييا م  ضريل ترجية الألر  االفلا فضريل ترجية الألر  الثالثة فقثد   

نيث  تث  تقسثي  الممم  ثة التمريبيثة التثي قسم ا جرريقة القر ة الثا مممث  تي  ستمريبيثة ف عثاجرة  

  ال بثي  فممم  ثة 1  ال با م  ترجية الألر  ا فلا الا ممم  ة المثيثر السثمفي فجتاثت س02جتات س

  ال بي  اما الممم  ة الضاجرة ضهي م  تفضيفت نسية مبتتفة م  الألر  1المثير البضرن فجتات س

  01  مث  ممتمثي ا صثل جفثد ااثتبفاد س%98ت89قدرهاس   ال بي  ت فجنسبة م  ية01الثالثة ضقد جتات س

 ال بثثثي  لفثثثدح االلتثثث)اح جالتثثثدريس 3ال بثثثا لم ثثثار)ته  ضثثثي التمرجثثثة االاثثثترف ية فقثثثد تثثث  ياثثثتبفاد س

  ال بي  ل  يتمألن  م  الحض ر جسبس الظرفف ا مني المتفقد نينها . 9فس

 األجهزة واألدوات ووسائل جمع المعلومات: 5  -1

 هزة :أوال: األج

  ها  قيا  فتر ير ار ة االاتماجة الحر)ية لتمثيريي  السمفي ف البضرن.

 مي)ار  بي .

 ناا ب محم   .

   .(sony)امر  رقمية     

 ناابة يدفية .

 ثانيا: األدوات :

 متفس )ر   اير  قا   ي.

   .01   دد سMIKASA)رات  اير  قا   ية     س

  .0شري  قيا   دد س



 

 

 

 
 
 

 

76 

   (88) لىإ( 71) ص من الصفحات
 (03/21/1313الواحد والعشرين ) العدد – خامسالمجلد ال –مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

P- ISSN:2074 – 9465            E-ISSN:2706-7718                   

 شري  الصل.

   متر .01قيا  سنبل ج

  فمات مت  ة.

 صاضر  .

 ثالثا : وسائل جمع المعلومات :

 المصادر العربية واألجنبية .

 ااتمارات تمميي البيا ات فالمفت مات  ند تسميل اال تبارات المستبدمة ضي البح  

 شبألة المفت مات اال تر يت .

 االختبارات.

 مقاجفت ال بضية المباشر  .

 ت ثانيا : االختبارا

  1ار ة ا اتماجة الحر)ية لتمثير السمفي .ساالختبار االول :

 الغرض من االختبار:

 قيا  القدر   تا ا اتماجة الحر)ية السريفة فالدقيقة  فضقا ال تيار المثير.

 األدوات:

 متفس )ر   اير  قا   ي ت ها  ا فق ا رقاح ا رجفةت شري  قيا  ت شري  الصل

 اإلجراءات:

منرقة اال تبثار جارجفثة  قثا  )ثل  قرثة تمثثل انثد ا رقثاح ا رجفثة المسثاضة مث  الما ثس جثي  يت  تبري  

 ح1ت 81ح فالمساضة جي   قرة اال رفق فالنقا  ا رجفة3 قرة في رب 

 االدوات :

 متفس )ر   اير  قا   ي ،  ها  ا فق االرقاح االرجفة ، شري  قيا  ، شري  الصل . 

 االجراءات :

ري  منرقة اال تبار جارجفة  قا  )ل  قرة تمثل اند االرقاح االرجفة المساضة م  الما ثس جثي  يت  تب     

ح فتحثدد  قرثة اال رثفق ضثي 1ت 81ح فالمسثاضة جثي   قرثة  اال رثفق فالنقثا   االرجفثة 3 قرة في ثرب 

عثمار  منتضأل    النهاية لمتفس الألر  الراير  جحي  تأل ر النقا  االرجفة  تا شثألل هثف  مث  ا ثل

ار تأل ر المساضات متسثافية لألثل النقثا  جالنسثبة الثا  قرثة اال رثفق فيثت  فعثي  هثا  ا ثفق االرقثاح 

  . 0-2 تا  قرة البداية )ما م عح ضي ال ألل رق  س

                                                
 .13ت   2108ت  ؛ مضدر ابل  )رض تي ابهار صبي  -1
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 وصف االختبار :

يقأل المبتبر  ند  قرة اال رثفق نيث  يألث ر م قثي المحألث  امثاح الف ثس المبتبثر ضثي المنتضثأل جثي   

   .3-2الرقمي  س

يتبثثف المبتبثثر فعثثي االاثثتفداد جحيثث  تألثث ر  قرثثة اال رثثفق تحثثت انثثدب قدميثث  فينحنثثي جمسثثم  الثثا  

 االماح قتيف فالنظر يأل ر جاتماض المحأل  .

 يمسن المحأل  جمها  الت قيت جإندب يدي  فاليد الثا ية ض را  اشار  البد  لف س المبتبر. 

 التي يرتقها المها  فيحاف  المرن جاقضا ار ة  يستميس المبتبر للا يند االرقاح االرجفة  

ف نثثدما يضثثل المبتبثثر الثثا  قرثثة النهايثثة يقثث ح جتمثثل الحسثثا  المثبثثت ضثثي ي تثثا ال ثثا ص الثثفن يقثث ح 

 جإيقاف  م  المحافلة .

فا ا جدي المبتبر المرن ضي االتماض البا ئ ضار ال قت يستمر ضي المها  نتا ياير المبتبر م  اتماهث  

 التماض الضحيح .فيضل الا ا

  لا يثة ، فج اقثي محثافلتي  ضثي )ثل  01  محافالت متتالية جي  )ل محافلثة فا  ثر س9يفرا لتمبتبر س 

 رق  م  االرقاح االرجفة .

 تحدد المحافالت ضي )ل رق  م  االرقاح االرجفة جرريقة    ايية متفاقبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2-1شكل )

 للمثير السمعييوضح اختبار سرعة االستجابة الحركية 
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 :  الشروط

 يفرا )ل مبتبر محافلتي   ار  اال تبار، ف لن جارض التفرف  تا ا را ات اال تبار .

 يمس  تا المحأل  ار يتدرب  تا اشار  البد  ، لتت قيت مي المبتبر ضي البداية فالنهاية .

افلتي  لألثل رقث  ، يمس  دح مفرضة المبتبثر جثار المرتث ب منث  ادا  لمثا ي محثافالت م   ثة  تثا محث

 فهفا اال را  مه  ايضا لتحد م  ت قي المبتبر .

يمس  دح التنبي   تا المبتبر جار  دد المحافالت التي ايؤديها م   ة  تا االرقاح االرجفة جالتسافن 

فال  يحتمل ار يأل ر  دد محافالت رق  مثا ا)ثثر مث  اال ثر ، فار ترتيثس ادا  المحثافالت يثت  جرريقثة 

   يبتتأل م  مبتبر آل ر .   ايية فه

 يمس ار يبدي اال تبار جار يفري المحأل  االشار  االتية :

 اجدي ، فضي  ميي المحافالت . –ااتفد 

 التسجيل :

 يحسس ال)م  البا  جألل محافلة .

 : مت ا  المحافالت الثما ية . درجة المختبر هي

  1ير البضرن :سار ة االاتماجة الحر)ية اال تقايية لتمث  :االختبار الثاني 

قثاح البانثث  ضثي هثثفا اال تبثار جتفثثديل ا تبثار  يتسثث ر لفاثتماجة الحر)يثثة لألثي يثثتف ح مثي لفبثثة الألثثر    

 الراير  فمترتباتها فضيما يتي التفديفت التي ا ريت  تا اال تبار :

ات اليثد ااتبداح المها  البضرن ض فق االل ار ساالنمر، االصفر، اال ضر ، اال رق  جدال م  اشار

 المستبدمة ضي اال تبار االصتي .

تفثثديل االتماهثثات االرجفثثة الثثا ارجفثثة منثثا ل تألثث ر  تثثا شثثألل هثثف  دا ثثل متفثثس الألثثر  الرثثاير  جمثثا 

يتنااس مي مترتبات التفبة الر ااتس المثيرات ضي المهارات الفنية ا ا  )ا ت هم مية يح دضا يثة تثاتي 

 م  االماح فالما س .   

 ي يأل ر مسؤف      ها  ا فق االل ار . اعاضة محأل  لا 

 الغرض من االختبار :

 قيا  القدر   تا االاتماجة الحر)ية السريفة فالدقيقة فضقا ال تيار المثير .

 االدوات :

 متفس )ر   اير  قا   ي، اا ة ت قيت الألترف ية،  ها  ا فق االل ار 

 االرجفة، شري  قيا  ، شري  الصل .

                                                
 . 11ت   مضدر ابل  )رض تي ابهار صبي :  -1
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 االجراءات : 

يت  تبري  منرقة اال تبار جارجفة  قا  )ل  قرة تمثل اند االل ار االرجفة المساضة م  الما س جثي       

ح فتحدد  قرة اال رفق ضي منتضأل 1ت 81ح فالمساضة جي   قرة اال رفق فالنقا  ا رجفة 3 قرة فا ر

ا ثل عثمار ار تألث ر    النهاية لمتفس الألر  الراير  جحي  تأل ر النقا  االرجفة  تا شألل هف  مث  

المساضات متسافية لألل النقا  جالنسبة الا  قرة اال رفق فيت  فعي  ها  ا فق االل ار ضي المنتضأل 

جي  الت  ي  االصفر فاال ضر مباشر  اماح المبتبر فيحتا  هفا اال تبار الا محألمي  الني  االف  يقثأل 

فالمحأل  الثا ي يقأل جما س المبتبثر فيمسثن  جما س  ها  ا فق االل ار ض را  اشار  البد  فالت قيت

   . 2-2جيدض  ها  التحأل     جفد ض را  اند االل ار م  المها  )ما م عح ضي ال ألل رق  س

 وصف االختبار :

يقأل المبتبثر  نثد  قرثة اال رثفق ضثي م ا هثة  هثا  ا ثفق االلث ار نيث  يألث ر م قثي المحألث  االف  

فالت قيثثثت فالحألثثث  الثثثثا ي جما ثثثس الحألثثث  ا ف  لتسثثثميل  مثثث   جما ثثثس المهثثثا  ض رثثثا  اشثثثار  البثثثد 

 المحافالت الثما ية .

يتبف المبتبر فعي االاثتفداد جحيث  تألث ر  قرثة اال رثفق تحثت انثدب قدميث  فينحنثي جمسثم  ل مثاح 

 قتيف فالنظر يأل ر للا  ها  ا فق االل ار .

 ثفق االلث ار جإنثدب يديث  فالمحألث  الثثا ي يمسن المحأل  االف  جمها  التحأل     جفد لبثد  الت قيثت فا

 يأل ر مستفد لتسميل  م  المحافالت.

يستميس المبتبر للا ينثد االلث ار االرجفثة فيحثاف  المثرن جاقضثا اثر ة  ممألنثة ضثي االتمثاض المحثدد 

 ح .1ت 81لت ص   الا النقرة المحدد  التي تبفد     قرة البداية جمساضة 

النهايثثة يقث ح جتمثل الحسثثا  المثبثت ضثي ي تثثا ال ثا ص الثفن يقثث ح  ف نثدما يضثل المبتبثثر الثا  قرثة 

 جإيقاف  م  المحافلة.

فا ا جدي المبتبر المرن ضي االتماض البا ئ ضار ال قت يستمر ضي المها  نتا ياير المبتبر م  اتماهث  

 فيضل الا االتماض الضحيح .

  لا يثة فج اقثي محثافلتي  ضثي )ثل 01  محثافالت متتاليثة جثي  )ثل محافلثة فاال ثرب س9يفرا لتمبتبر س

 ل ر م  االل ار االرجفة .

 تبتار المحافالت ضي )ل ل ر م  االل ار االرجفة جرريقة    ايية متفاقبة .
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 (1-1شكل )

 يوضح اختبار سرعة االستجابة الحركية للمثير البصري

 :الشروط  

 لتفرف  تا ا را ات اال تبار .يفرا )ل مبتبر محافلتي   ار  اال تبار، ف لن جارض ا

يمس  تا المحألمي  ار يتدرجار  تثا اشثار  البثد  ، ف لثن نتثا يتمألنثا مث  ا رثا  التث ر المثراد ضتحث  

 فت ايل السا ة ضي ال قت  فس  .

يمس  دح مفرضة المبتبر جثار المرتث ب منث  ادا  لما يثة محثافالت م   ثة  تثا محثافلتي  لألثل لث ر ، 

 لتحد م  ت قي المبتبر . فهفا اال را  هاح ايضا

يمثثس  ثثدح التنبيثث   تثثا المبتبثثر جثثار  ثثدد المحثثافالت التثثي اثثيؤديها  م   ثثة  تثثا االلثث ار االرجفثثة 

جالتسافن فال يحتمل ار يأل ر  دد محافالت ل ر ما ا)ثر مث  اال ثر ، فار ترتيثس ادا  المحثافالت يثت  

 جرريقة    ايية فه  يبتتأل م  مبتبر آل ر .

  تبار جار يفري المحأل  االشار  االتية :يمس ار يبدي اال

 اجدي ، فضي  ميي المحافالت . –ااتفد 

 التسجيل :

 يحسس ال)م  البا  جألل محافلة .

 در ة المبتبر هي : مت ا  المحافالت الثما ية .

 إجراءات البحث الميدانية : 1-6

 التجربة االستطالعية : 1-6-2

 ً لتبانث  لت قث ف  تثا السثتبيات التثي تقاجتث  النثا  الفمثل لتفاديهثا  تفد التمرجة االاترف ية تثدريباً  متيثا

 مستقبفً .
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 تا القا ثة  2108-01-27قاح البان  جإ را  التمرجة االاترف ية لف تبارات ضي ي ح االند الم اضل 

    ال بثي  مث01الرياعية لن ا  الرياعي الترجية لترجية الألر  ا فلا  تا  ينة االاثترف  البالاثة س

 اير الم ار)ي  ضي تمرجة البح  ف)ار الهدف م  هفض التمرجة:

 مفرضة الضف جات التي ات ا   البان  فالفمل  تا تفاديها. -0

 مفرضة ال قت المستارق ض را  اال تبارات . -2

 مفرضة قدر  الفينة  تا يدا  اال تبارات المبتار  فمفيمتها له  . -3

 ااتبداح اال ه)  ضي التمرينات فاال تبارات . مفرضة قدر  الفريل المسا د ضي -8

التا)ثثثد مثثث  صثثثفنية اال هثثث)  فاالدفات المسثثثتبدمة ضثثثي البحثثث  فيمثثثا)  فعثثثفها النثثثا   تنفيثثثف  -3

 .تباراتاال 

 االختبارات القبلية : 1-6-1

  28/01/2108سقاح البان  جا را  اال تبارات القبتية لممم  ة البح  التمريبية ي ح الثفلثا  الم اضثل 

لمتايرات جف  المهارات ا اااية جألر  الرثاير   تثا متفثس مر)ث) الن ثا  الرياعثي البثا  جثالألر  

الراير  ضي الألر  ا فلا في رب اال تبارات القبتية لممم  ثة البحث  الضثاجرة يث ح االرجفثا  الم اضثل  

    تا قا ة الن ا  الرياعي لترجية الألر  الثالثة. 31/01/2108س 

 تجربة البحث الرئيسة : 1-6-0

جفثثد  ل ثثرا  التمرجثثة االاثثترف ية  تثثا  ينثثات ممتمثثي البحثث  فتفضثثي المف قثثات فالضثثف جات التثثي  

   تثا 3/00/2108فا هت  البان ت ت  ي را  التمرجة  الرييسية  التي امتدت م   ي ح االند الم اضل س

رامم التفتيميثة سالسثمفية فالبضثرية   متفس الن ا  الرياعي ضي ترجيثة الألثر  ا فلثا ف لثن جتربيثل البث

  فنثدات ضثي ا اثب   3  ياثاجيي ج اقثي س01التي  ضثي لهثا يضثراد الممم  ثة التمريبيثة نضثرا لمثد  س

  فنثثد  31ال انثثد فضثثي ييثثاح ساالنثثد ت الثفلثثا  ت البمثثيل  فجثثفلن جتثث   ثثدد ال نثثدات التفتيميثثة  الألتثثي س

قيقة  م  القس   التربيقي ضي ال ند   التفتيميثة  ال انثد    د33-31  فج)م  مقدارض س02تفتيمية  متحل س

ل  تفت  ضي  الف بي   مهار  الدضا     المتفس ف ار ة رد الففثل الحر)ثي  تثا فضثل تفضثيته  الحسثي 

 . 8/0/2121جألر  الراير  فا تهت التمرجة الرييسية ي ح البميل الم اضل 

 اال تبارات البفدية : 2-1-8

  لتممم  ثثثة التمريبيثثثة في ريثثثت 02/0/2121البفديثثثة يثثث ح االنثثثد الم اضثثثل س ي ريثثثت اال تبثثثارات 

   فقثد اتبثثي البانثث   فثثل 08/0/2121اال تبثارات البفديثثة لتممم  ثثة الضثاجرة يثث ح الثفلثثا  الم اضثثل س

 ريقثة يدا  اال تبثارات القبتيثثة فجال ثرف   اتهثثا فتحثت الظثثرفف المألا يثة فال)منيثثة  فسثيها فجااثثتبداح 
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 ال اي   -سال ا  الحساجي 3

 اال حراف المفيارن

فسثثثها فنضثثثر ييضثثثا ضريثثثل الفمثثثل المسثثثا د ضثثثي اال تبثثثاري  )تيهمثثثا فضثثثل تستسثثثل ي ثثثرا  ا دفات  

 اال تبارات .

 :  1سالوسائل اإلحصائية  1-7

 ال ا  الحساجي :  = 

 

 / ر 2سمم    – 2  اال حراف المفيارن :  =    مم 

 ر                                                     

 رتحتيل التباي  ا نادن .ي تبا

 ال اي   –ال ا  الحساجي ×س3                          

 مفامل االلت ا  =

 

   ف                                                                                   

   =tجفدن  × لتفينات المرتبرة  سقبتي   t.testقا  ر 

  

  L.S.dقل ضرق مفن ن سي تبار ي

 

 الفصل الثالث

 :عرض النتائ  وتحليلها ومناقشتها -0

 :عرض نتائ  االختبارات القبلية والبعدية وتحليلها ومناقشتها 0-2

 (2-0جدول )

يبين االوساط الحسابية لالختبارات القبلية والبعدية والوسط الحسابي للفروق وانحرافاته المعيارية وقيم ت المحسوبة 

 اللة لسرعة رد الفعل الحركي لمجموعتي البحثوالد

 المتغيرات المجموعة
وحدة 

 القياس
 ع ف س ف االختبار البعدي االختبار القبلي

ت 

 المحسوبة
 الداللة

المجموعة 

التجريبية 

 دالة 7.13 2.20 1.33             لا ية 

 دالة 01 08ت1 71ت1 1.12 2.37 1.21 3.29 لا يةرد الففل 

                                                
ت  2101ت مربفثة المهثيم  ت جاثداد ت 3ت   مبادئ الررايثل اضنضثايية ضثي الترجيثة الرياعثية:  تي ام ح الفر  اي  -1

  13-038 . 

 لمفيارناال حراف ا

   ف

 ر
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الحر)ي  السمعية

 البضرن

 

رد الففل 

الحر)ي 

 السمفي

 دالة 1.773 1.221 1.113 1.11 2.31 1.07 3.23 لا ية

المجموعة 

التجريبية 

 البصرية

رد الففل 

الحر)ي 

 البضرن

 دالة 02ت8 21ت1 73ت1 11ت1 2.31 1.07 23ت3 لا ية

 

رد الففل 

الحر)ي 

 السمفي

 دالة 3.283 1.278 1.389 1.010 2.10 1.08 3.20 لا ية

المجموعة 

 الظابطة

رد الففل 

الحر)ي 

 البضرن

 دالة 8.11 1.20 1.39 1.18 2.133 1.22 3.28 لا ية

 

رد الففل 

الحر)ي 

 السمفي

 مفن ية 1.800 1.297 1.377 1.00 2.19 1.28 3.21 لا ية

 

 لتممم  ة التمريبية 1.13  فمست ب داللة 3 در ة الحرية س2.37ست  المدفلية س 

 لتممم  ة الضاجرة 1.13  فمست ب داللة 8  در ة الحرية س2.21ست  المدفلية س

رد الففثثل الحر)ثثثي سثثر ة   البثثا  جثثالفرفق جثثي  اال تبثثارات القبتيثثة فالبفديثثة ضي0-3يثثب  المثثدف  س

لمممث  تي البحث  الضثثاجرة فالتمريبيثة نيثث  جتاثت قيمثثة ت المحسث جة لتممم  ثثة التمريبيثة السثثمفية 

  فجمثا ار 800ت1\8.11س اما الممم  ة الضاجرة ضقثد جتاثت 283ت3\02ت8س  اما البضرية 773ت1\01س

قيمة ت المحس جة لمميثي المتايثرات لتمممث  تي  )ا ثت ا)بثر مث  قيمثة ت المدفليثة امثاح در ثة نريثة 

فهثفا  1.13 لتممم  ة التمريبية فمست ب داللة الممم  تي  3=0-1 لتممم  ة الضاجرة س8=0-01س

فلضثثالح اال تبثثارات البفديثثة فالثثفن يفثث)فض البانثث  الثثا التمرينثثات يفنثثي ار الفثثرفق دالثثة انضثثايية 

رد اثر ة المستبدمة لمنهمي البح  الضاجرة فالتمريبية فالتي ااهمت ضثي ترث ير ادا  الف بثي  ضثي 

الففثثل الحر)ثثي الر التمرينثثات )ا ثثت م ثثتقة مثث  متايثثرات البحثث  فمنااثثبة المألا يثثات الف بثثي  البد يثثة 

ني  ار )ل تمثري  يرث ر االدا  فلألث  جنسثس متفافتثة نسثس  ث   التمثري  الثفن فالمهارية فالبررية 

   تثثا "ار التألثثرارات الألثيثثر  التثثي يماراثثها 2111يؤديثث  المثثتفت  فهثثفا مثثا اشثثار اليثث  س ثثاد  ضاعثثل ت
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  ان ار  تثا الف بثي  ادا  التمرينثات 1المتفت  ضي النا  التربيل الفمتي يسثا د  تثا ا)تسثاب الثتفت  "س

تفثة ج ثثألل نر)ثي صثثحيح يمألنثث  مث  االرتقثثا  جمسثت اه  المهثثارن مثث   ثف  التألثثرارات المنااثثبة المبت

 "جار التن   جااثتبداح التمثاري  اف االاثاليس 2118فااليماجية جالنسبة لف بي  فيف)رسافد منف  فهفا ت

رر  فالثتحأل  اف ال اايل المبتتفة اال رب ي)يد م  قدر  الف س  تا التأليأل مي مترتبات التفس فالسثي

  فهفا ما يبحث   نث  2ضي االدا  لم ا هة متايرات التفس المبتتفة فااليفا  جمترتبات البي ة التناضسية "س

المدرجي  فالمبتضي  ه  التن   جااتبداح التمرينات م  ا ل تر ير المهارات المبتتفثة ضثي )ثل مهثار  

ية لألل لفبة جل جألل مهثار  مث  مهثارات الألثر  ار تتر ر جتمري  ما يناابها فيفي جمترتبات البي ة التناضس

الراير  ف تي  ضار الف س يمس ار تأل ر نر)ت  جسر ة ااتماجة صحيحة عد المناضل فالثفن يترتثس 

  "ار )تمثثا امتتثثن الف ثثس اثثر ة 0888اثثر ة رد ضفثثل نر)ثثي فهثثفا مثثا تؤ)ثثدض سضثثات  محمثثد رشثثيد 

ي ال قت المنااس الايما ضي الفاب البدا  الفن االاتماجة ااترا ة الف س ار يق ح جالتضرف الستي  ض

  3يق ح ج  المناضل فمتاجفة الألرات السريفة ضي المتفس  تا فضل الم اقأل المبتتفة فالمت اجهة "س

 (1-0جدول )

 يبين نتائ  اختبار تحليل التباين )ف( الختبارات رد الفعل الحركي بين المجموعات الثالث وتحليلها ومناقشتها

 مصدر التباين المتغيرات
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

قيمة ف 

 الجدولية
 الدالة

رد الفعل 

الحركي 

 البصري

جي  

 الممم  ات

1.183 2 1.187    

دا ل 

 الممم  ات

1.189 08 1.112 

   1.083 الألتي

رد الفعل 

الحركي 

 السمعي

جي  

 الممم  ات

1.12 1.10 2    

دا ل  

 الممم  ات

1.202 1.112 011    

    08.33 1.102 1.232 الألتي 

                                                

 ثثاد  ضاعثثل  تي:تثثالير ااثثتبداح ق ا ثثد المفرضثثة ضثثي جر ثثامم الثثتفت  جثثاال م    الرمثث)ن لتفتثثي  المهثثارات الهم ميثثة  -0

 .83ت 2111تا رفنة د)ت را  ت امفة جادادت )تية الترجية الرياعية ت 

 .92ت 2118فالن ر جاداد ت افد منف  ال يبتي ت هفا    رشيد :ممم  ة جح ح من  ر  تمألتبة الن ر لتربا ة -0
ضات  محمد رشيد: ار ة االاتماجة الحر)ية فالق   اال فمارية لفضفت اال راف السفتا ف فقتهثا جثبف  المهثارات  -3

االاااية فجف  المتايرات ال ظيفية لدب ال بي الألر  الراير  تا رفنة د)ت را  ت)تية الترجية الرياعية ت  امفة جاثداد 

 .91ت 0888ت
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   تايم ا تبار تحتيل التباي  سف  جي  الممم  ات الثفح فتظهر ف  د ضثرق مفنث ن 2-3يبي  المدف س

ا  ظهثثثرت قيمثثثة ف  السثثثمفي فالبضثثثرن جثثي  الممم  ثثثات الثثثثفح ضثثثي ا تبثثثارات س رد الففثثل الحر)ي

فتحثثت در ثثة نريثثة  3.32   فهثثي ا)بثثر مثث  قيمثثة ف المدفليثثة البالاثثة 3\3ت23المحسثث جة جمقثثدار س

  اقثثل ضثثرق مفنث ن لتتفثثرف  تثثا اضضثثل ممم  ثثة مثث  l-s-d  ممثا يسثثتد ي ااثثتفما  ا تبثثار س 08.2س

 الممم  ات الثفح ضي  ميي المتايرات

 (0-0يبن الجدول )

 رد الفعل الحركيي ( اقل فرق معنوي بين المجموعات الثالث فl-s-dنتائ  اختبار )

 نوع الدالة l-s-dقيمة مجموع فرق االوساط الحسابية االوساط الحسابية المتغيرات

 رد الفعل الحركي

 البصري

 19ت1=37ت2-13ت2

 03ت1=31ت2-13ت2

 17ت1=31ت2-37ت2

 مفن ية 288ت1 3ت1

 رد الفعل الحركي

 السمعي

2.191 – 2.13  =

1.131 

2.191 – 2.109  =

1.102 

 اير مفن ية 1.122 1.031

 

  اقثل ضثرق مفنث ن جثي  الممم  ثات الثثفح ضثي مهثار  الثدضا  l-s-d   تثايم ا تبثار س3-3يب  المدف  س

فرد الففل الحر)ي فقد تبي  ف  د ضرق مفن ن فلضالح المتاير المستقل فهثفا يفنثي تفث ق  تفس   الم

بثة )ثر  الرثاير  تفتمثد ج ثألل ير لفالممم  ة التمريبية فالممم  ة الضثاجرة فيفث)ف البانث   لثن الثا 

التمرينات التي الرت ج ألل  يد فاضضل مث  المثنهم المتبثي ياااي  تا المثيرات البضرية ف)فلن  تا 

ل اقثي المناضسثة فالمهثار  المثراد تفتمهثا  فمحا)يث م  المثدرجي  نيث  )ا ثت التمرينثات منااثبة لف بثي  

الم اقثثأل فالمثيثرات المبااتثثة اف المفا  ثثة    " ار اد ثا 2112فهثفا مثثايتفل مثي البانثث  سمثا ر مهثثدن 

مسثثتمر   فمفنظثثةدايمثثة   تسثثا د الف ثثس  تثثا تضثث ر مألثثار الدقثثة فجسثثر ة ااثثتماجة  اليثثة فيقضثث

فيترتس  لن ا دادا مبألرا م   ثف  التثدريس  تثا ت قثي االاثتماجة  ل دا فار ة اتبا  القرار المفي  

ا الضثف جات فالم اقثأل المفا  ثة ايثر المت قفثة فالتثي الحر)ية فدقتها ليسا د الف س  تا التاتثس  تث

 فيثرب البانث  ار التمرينثثات هثي فاثثيتة ت اصثل جثثي  1هثثر ضثي ظثثرفف التفثس الحقيقثثي "سظاالبثا مثا ت

الف س فالمدرب فلفلن يمس ار تأل ر مناابة ليحضل الف س  تا الفايد  المر ث   مث  التمرينثات اال 

 "ار  متية ااتما  الرالثس لت ثرا المقتثرر 2112يفرب  ي ر فهي تر ير المهارات فهفا ما يؤ)دض س

                                                

ر مهثثثدن )ثثثث)ار: الثثثر التثثثدريس الفقتثثثثي فالبثثثد ي فالمهثثثارن ضثثثثي دقثثثة فاثثثر ة االاثثثثتماجة الحر)يثثثة لف بثثثثي مثثثا -0

 .99-97ت 2112الري ة الراير  تراالة ما ستير ت)تية الترجية الرياعية ت امفة جاجل ت
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يثؤدن الثثا الثرج  جثي  هثاتي  الحااثتي  س النظثر فالسثمي  لتألثث ي   لث دا مثي الضث ر فالتقرثات الفيتميثة 

صث ر  افعثح ضثي الثدماك ل ثثألل الحر)ثة ا  ا هثا تسثا د  تثثا تألث ي  مفت مثات تضثحيحية نثث   االدا  

المفت مثات  ث   ريثل  يا ثففيثف)ر البانث  ار المثتفت   نثدما   1س "ادايث جفتساه  ضي  ياد  لقثة المثتفت  

السمي ان ال را م  قبل المدرب ف    ريل البضر  ندما يثؤدن ا مث    لتحر)ثة امامث  يتألث ر  نثدض 

المهثثار  المثثراد تفتيمهثثا فتر يرهثثا  فيثثف)ر البانثث  ار  جثثادا فتسثثا د  تثثا ارتقثثا   لثث دا صثث ر  افليثثة 

السثمفي  رد الففثل الحر)ثي جادا اثر ة تدريبية ضي التمرينثات اثا دت  تثا االرتقثا  ف  د االدفات ال

 " ار الفثرد المثدرب مث  قبثل  تثا االاثتماجة 0892فهفا ما ي )دض سمحمثد صثبحي نسثا ي  فالبضرن 

ند تفرعثث  لتمثيثثر ــثثـلمثيثثر ضثثار ااثثتماجت  اثثتأل ر اثثريفة  سثثبيا ا ا مثثا قثث رر ج)ميتثث  ايثثر المثثدرب  

  2س"  ـــــــ فس

ضألثار التفث ق لتممم  ثة البضثرية   تثا الممم  ثة السثمفية مث   ثف   رر المسثتقفااما جالنسبة لمتاير

التفثثرف  تثثا ال اثث  الحسثثاجي لألثثل متايثثرات البحثث  نيثث  جتثث  ال اثث  الحسثثاجي لتمتايثثرات البضثثرية 

تفثثث ق   ف ثثثد 31ت2\37ت2الحسثثثاجية لتممم  ثثثة السثثثمفية س جا فاثثثا   ف نثثثد مقار تهثثثا 10ت2\2.31س

الحساجية لتمممث  تي  فيفتثل البانث  هثفا  ل فاا لتممم  ة البضرية  تا الممم  ة السمفية جالنظر 

التف ق الا التمرينات المفد  م  قبل البان  التي ااهمت ضي تر ير اضراد الفينة التمريبية فلألث  جنسثس 

ضث ر  رييسثية  تثا المثيثر لفبثة )ثر  الرثاير  تفتمثد ج متفافتة فجتفث ق لتممم  ثة البضثرية ف لثن الر 

تحتا  الا قدرات جضرية ا)ثر منها امفية فالتي تتحت   تا الف بي  رؤية الألر   البضرن ف ر التفبة

الألثر  مث  السثق   ضثي  ض قثا نتا يحضل الف س  تا ال قت الف ح  ا رفقها ضي اله ا فمسارها  ند 

نيث  ااثهمت التمرينثات ضثي محا)ثا  ااثس تف)فلن رصد تحر)ثات المنثاضل فرؤيثة الفثراك المن المتفس 

فاقي المهار  النا  المناضسات م   ف  فعي الف بي  ضثي م اقثأل م ثاجهة لتفثس فجتقسثي  المممث  تي  

الا مماميي متما سة اا د  تا التفت  ج ألل اار  فاضضل فهفا ما ااه  ضي تفت  اضضل الر المتفتمي  

  " ار التضث ر الحر)ثي 2118ر س  تثي اثبهار صثبي )ا   يفضت ر التفت      ريل البضر فقد اشا

ي)يد م  ار ة ا)تساب المهارات الفنية فتحسي  ادايها فدقتها فيفري الف س الم)يد م  الثقة فالقثدر  

يتألث ر  لث دا ان ار الف س  نثدما يثؤدن امامث  ا مث     3"س تا التبتص م  االدا  الاير مرا ب ضي 

ج ألل جسي  فهفا ما  فل لتممم  ة البضرية التف ق الفن ينربل مي   ندض تض ر    ادا  المهار  فل 

 هدف البح  فضرعيت .

                                                

 .087ت 2112جادادت )تس الضبر  لتربا ة ت التفت  الحر)ي جي  المبدي فالتربيليفرب  ي ر :-0
 . 377ت  0892مد صبحي نسا ي  : القيا  فالتق ي  ضي الترجية الرياعية تالقاهر  تدار الفألر الفرجي ت مح -2
 تي ابهار صبي :الت قي فاالاتماجة الحر)ية ف فقتها جدقة ادا  المهارات الدضا ية لف س الحر جالألر  الراير  ت  -3

 .20ت 2118راالة ما ستير ت)تية الترجية الرياعية ت  امفة جاداد ت
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 الفصل الرابع

 األستنتاجات والتوصيات:-4

 :االستنتاجات  4-2

ار التماري  المهارية  تا فضل التفضثيل الحسثي )ا ثت اضضثل ضثي ترث ير  منثي رد الففثل الحر)ثيس .0

 الممم  ة الضاجرة . ال ضراد ة التمريبية م  التماري  المتبفة   لدب اضراد الممم بضرن ل  السمفيال

ار التمثاري  المهاريثثة  تثثا فضثل التفضثثيل الحسثثي )ا ثت اضضثثل ضثثي ترث ير  مثث  رد الففثثل الحر)ثثي .2

 .ل  الممم  ة الضاجرة البضرن م  رد الففل الحر)ي السمفي 

 : التوصيات 4-1

يل الحسثثثي ضثثثي تفتثثثي  فترثثث ير  مثثث  رد الففثثثل عثثثرفر  ا تمثثثاد التمثثثاري  المهاريثثثة فضثثثل التفضثثث.0

 .سالبضرن فالسمفي  لف بي الألر  الراير الحر)ي

االهتماح جالتفضيل الحسي اير المفضثل لثدب الرثفب فالفمثل  تثا تنميتث   هميتث  ضثي رضثي مسثت ب .2

 التحضيل الفتمي فالحر)ي الا  ا س التفضيل الحسي المفضل

 المصادر

ل ؛ يلثر ااثتبداح جثرامم تفتيميثة  تثا فضثل التفضثيفت الحسثية ضثثي محمثد  ضثر ياثمر ف  ضثل ضاعث-0

جبف  المهارات الحر)ية ضي )ر  القدح تسممتة يجحاح )تيثة الترجيثة ا اااثية ت الممتثد  فاالنتفاظالتفت  

   .2103 تلسنة8 تالفددس03س

فمتسثافية  التفضثيفت الحسثيةف جف ثات ف  يثة مبتتفثة ااثتبداحمحمد  ضر يامرف ياد  ارق ؛ يلثر -2

ضثثثثثثثي تفتثثثثثثث  ا دا  الفنثثثثثثثي لثثثثثثثبف  مسثثثثثثثألات المضثثثثثثثار ة الحثثثثثثثر ت سممتثثثثثثثة الراضثثثثثثثدي  لتفتثثثثثثث ح 

   .2103 ت لسنة12 تالفددس08الرياعيةتالممتدس

 تثثثي اثثثبهار صثثثبي؛ تثثثالير التمرينثثثات المر)بثثثة جال اثثثاي  البضثثثرية فالسثثثمفية جا اثثثاليبالمتاير  -3

الحر)يثة لثبف  مهثارات الفنيثة لف بثي الألثر  فالف  ايي فالمتدا ل ضي ترث ير دقثة فار ةا اثتماجة 

 .2108الراير ت ي رفنة د)ت راض تالمامفة المستنضريةت )تية الترجية ا ااايةت

تمربفثثثة المهثثثيم  3 تثثي اثثثم ح الفر  اثثثي ؛ مبثثثادئ الررايقاضنضثثثايية ضثثي الترجيثثثة الرياعثثثيةت  -8

 . 2101تجادادت

ضثثي جر ثثامم الثثتفت  جثثا  م    الرمثث)ن لتفتثثي  ق ا ثثد المفرضثثة  ااثثتبداح ثثاد  ضاعثثل  تثثي؛ تثثالير  -3

 . 2111المهارات الهم مية تي رفنة د)ت راض ت امفة جادادت)تية الترجية الرياعيةت

لنثثثث ر لتربا ثثثثة اثثثثفد مثثثثنف  ال ثثثثيبتي تهفثثثثا    رشثثثثيد ؛ ممم  ثثثثة جحثثثث ح من ثثثث ر  ت مألتبثثثثة ا -1

 . 2118فالن رتجادادت
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لفضثثثفت ا  ثثثراف السثثثفتا  اال فماريثثثةفالقثثث   ضثثثات  محمثثثد رشثثثيد ؛ اثثثر ة ا اثثثتماجة الحر)يثثثة  -7

ال ظيفيثة لثدب ال بثي الألثر  الرثاير  ت ي رفنثة  المتايراتف فقتها جبف  المهثارات ا اااثية فجفضث

  .0888د)ت راض ت )تية الترجية الرياعية ت امفة جادادت

اير   تثثي فضثثل ريتثا اثثهاك )ثثار)ي ؛ مقار ثثة جفثث  القثثدرات الفقتيثثة فالبد يثة جثثي  ال بثثي الألثثر  الرثث -9

 . 2111تبضضاته تراالة ما ستيرت )تية الترجية الرياعية ت امفة جادادت

مثا ر مهثثدن )ثث)ار ؛ الثثر التثثدريس الفقتثثي فالبثد ي فالمهثثارن ضثثي دقثثة فاثثر ة ا اثثتماجة الحر)يثثة  -8

 .2112لف بي الري ة الراير  ت راالة ما ستيرت)تية الترجية الرياعية ت امفة جاجل ف

 . 2112ر ؛ التفت  الحر)ي جي  المبدي فالتربيل:جادادت)تس الضبر  لتربا ةتيفرب  ي -01

 .0892لقاهر  ت دار الفألر الفرجي تمحمد صبحي نسني  ؛ القيا  فالتق ي  ضي الترجية الرياعية تا -00

 

 


