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البذنٍة( على مستىي  -بذاللة بعض املتغريات )النفسٍة  املؤشرات املساهمة والقٍم التنبؤٌة
 املستىٌات العلٍاروي العبً التاٌكىنذو املهاري ل األداء

 (*)الغرباوى طلعت مروى محمدد/ 
 (**) الكٌالنى أسامة محمدد/ 

 امللخص
بسددلص ضلشىمذحدد لحلنثددرلثشسددلوللا ثدددلبحلمي ونددذولولشسددمةش لبحنسددةلشراددزبثلليهددذالبحث ددجلاحددرلبحلىددزال  ددر:

  دددرلشسددددلوللبذبالا ثددددلبحلمي ونددددذولرويلبحثذنيدددد  لل–ثىدددطلبحشلايددددزبثلةبحن سدددي لبحشسدددلويمثلبحى يدددملثذاحدددد للروي
ولدداللينددييلشييددمشلبحشلايددزبثلبحن سددي ل لا ددةل35 يندد لرددذزةملةلوبسددلصذالبحشددنهولبحوعدد دل  ددرلبحشسددلويمثلبحى يددم 

بعهدددزثلبحنلدددميوللزليدددةلبحشلايدددزبثلبحن سدددي ل لولا دددة ل05ةلوبسدددلشمزتللييددديالبلذبالبحشهمزيددد لوباصلثدددمزبثلبحثذنيددد ل  دددر
ل شراددددزبثلشسددددمةش ل دددددلشسددددلوللباذبالحددددذللا ثدددددلبحلمي ونددددذولةددددمالشسددددلولللز يددددسلبانلثددددم لثنسددددث لشسددددمةش لرددددذزةم

8 ،لو يددملشسددلويلبحي ددملبحزيم دددل22 842 لثينشددملةددمالشسددلولللز يددسلبانلثددم لوبحي ددملثنسددث لشسددمةش لرددذزةملة04 30ة
وذب ىيددددد لبانةدددددمسلثنسدددددث لشسدددددمةش لردددددذزةملل8 ،لو يدددددملشسدددددلولللز يدددددسلبانلثدددددم لوبحي دددددم26 20نسدددددث لشسدددددمةش لردددددذزةملة

شىمذحددد لبحشرادددزلبحلنثدددريلحشسدددلوللباذبال8  05 825 ،لو يدددملثىدددذلذب ىيددد لبانةدددمسلنسدددث لشسدددمةش لردددذزةملة42 52ة
×ل037 5لز يدددسلبانلثدددم  ل+ةل×ل152 5+ة241 25=بحشهدددمزيلثذاحددد لبحشلايدددزبثلبحن سدددي لحدددذللا ثددددلبحلمي وندددذول

ذب ىيددد لبانةدددمس  بعهزثلبحنلدددميوللزليدددةلبحشلايدددزبثلبحثذنيددد ل شرادددزبثلشسدددمةش ل ددددلشسدددلوللبلذبال×ل024 5بحي دددم ل+ة
 ونددذولةددمالبحولددةلبحىددزيطلشدديلبحلثددمثلةبحيددوتلبحششيددستلثمحسددز   ل ددب ثزلشلايددزلشسددمةالثنسددث لرددذزةملبحشهددمزيلح  ثدددلبحلمي

8 ،لوبحوردددوال  دددرل65 02شلدددزلثذبيددد لشل ز ددد لةبحسدددز  لبح ز يددد  لنسدددث لشسدددمةش لردددذزةملةل815 لثينشدددمل دددذول25 33ة
م يدد لةبحزاددمر  لنسددث لشسددمةش لرددذزةمل8 ،لو يددملبصلثدمزلبحولثدد لبحزث05 7 ز د لبحلددوبسيلةبحلددوبسي لنسددث لشسددمةش لرددذزةملة

شىمذحددد لبحشرادددزلبحلنثدددريلولل8  15 81 ،لو يدددملبصلثدددمزلشزونددد لش عدددةلبح وطةشزونددد  لنسدددث لشسدددمةش لردددذزةملة55 3ة
بحولدددةلبحىدددزيطلشددديل×ل174 5+ةل056 6حشسدددلوللباذبالبحشهدددمزيلثذاحددد لبحشلايدددزبثلبحثذنيددد لحدددذللا ثددددلبحلمي وندددذول=

بحولثدد ل×لل022 5بحورددوال  ددرل ز دد لبحلددوبسي ل+ة×ل036 5ثذبيدد لشل ز دد  ل+ةلشلددزلل15 ددذول×ل071 5بحلثددمث ل+ة
 شزون لش عةلبح وط  ×لل256 5بحزثم ي  ل+ة

 مهارات التايكوندو  –المياقة البدنية –تركيز االنتباه –دافعية االنجاز -القمق الكممات الدالة: 

                                                 
ل*لبسلمرلشسم ذلثيسالبحشنمساثلوبحزيم مثلبح زذي ل 

 **لشذزشلثيسال  البحن شلبحزيم رل

ل



06 

 

 مقذمة ومشكلة البحث 

بحلنمسددددملوبحل مشددددةلح  ثددددييلو يددددم لحيددددذزبلهاللايلشةددددمةلبحلددددذزيةلبحزيم دددددليسددددىرلبحددددرلل ييددددم
بحةسدددشي لوبحن سدددي لوبحىي يددد لوبحشهمزيددد لوبحثذنيددد لثشدددمليسدددم ذةال  دددرلل ييدددملب  دددرلشسدددلويمثلبلذبال ددددل
لصععملهالبحشلنو د لوثدذويلادتليلوردالرحدتل  درلايةمثيد لا دذبذةالشديل دةلبحةوبندةلبحسدمثي لصد ةل

ل ش ي لبحلذزية 
 م  لرذزبلهلوظمرملهلباسلا ةلبلشلةلشيلبةدةلبيليسدم ذ لويةةل  رل ةلا ةلبيليسلاةل

رحتل  رلل ييملب  ةلبحنلميولحهلثشةمةللصععهلوحربل إيلبازليمالثمحشسلوللبحزيم دلثعد  ل مشد ل
 دل م د لبحزيم دمثلبحنسبحيد ليزل دسلثاد ةلبسمسددل  درلشدذللا دذبذلبح  دةلولذزيثد ل ددل دةلشدمليلى دمل

ل  0،لض0520؛ ثمشلو ثمش،ل35،لض0552ثةوبنةلا ذبذ ةاشىوي،ل
(، مفففرول تمعفففت 5551(، ع فففال الفففدي   5551صففف اا صفففال    فففين  ولدددر زل ددد  لشددديل

  ددرلبيلبحيددذزبثلبحثذنيدد لشدديلبحىوبشددةلبحلددرلحهددملبةشيدد ل ثيددزتل دددلزيم دد لبحلمي ونددذول(7003الغربففاو)  
نددد ،لبالدددسبي،لوي لدددمحلا دددةلبحلمي وندددذولاحدددرلش وندددمثلثذنيددد لصمعددد لةبحيدددوتلبحى ددد ي ،لبحسدددز  ،لبحشزول

ح شهدمزبثلبح ز يد لورحدتللبح نددبحزامر ،لبحل شة،لبحذر ،لبحلوب م لورحتل لرلي م عل  درلشسدلوللبلذبال
ل 0ة:ل، 4ة:ل، 3 لرليش يلبحنةمخل دلبذبالبحشهمزبثلبح ز ي لبحشصل    لة:ل

ثيدزلوبيلباةلشمالثمإل ذبذلبحثذندلوبحشهمزيلح  ةل يظلذويلبإل ذبذلبحن سدلحهليرذيلثاد ةل 
احرل ذاللثمثلوبسليزبز ل دلبحشنم سمثلبحزيم ي لبحشلنو  لثمإل م  لاحدرل دذاللش يندهلشديلبلذبالثاد ةل
ايددمل شددملبيلةنددمتلبحىذيددذلشدديلبح  ثددييلوبحشددذزثييلرددذلر ددزوبل دددلليددمزيزةالبحربليدد ل  ددرلبيلبحنةددمخل دددل

8 لششددملسددم ذةال25:875زيم دد للصععددهاليزةددعلاحددرل وبشددةلن سددي لو ي يدد لثنسددث لللددزبوخلشددملثددييلة
 ,Kimiecik, Stein؛ل22،لض0552  ددرلل ييددملبحهددذالبحشظ ددوةلوبإلنةددمسل دددلبلذباةزبلددة،ل

1992, P128ل  24،لض0552؛اشىوي،ل
ولىلشدددذلبحشلايدددزبثلبحن سدددي ل ددددلبصليدددمزلا ثددددلبلنادددظ لبحنسبحيددد لبحشلنو ددد ل  دددرلبحىذيدددذلشددديل

ثددمذبتلثمإل ددم  لاحددرلبحسددشمثلبإلذبزيدد لوبحلدددلبحىنمعددزلبحلدددلللشلددةل دددلبحلددوبسيلبان ىددمحدل محاددةم  لوبحش
للشلددةل دددلبحذب ىيدد لوبإلنةددمسلوبحل ددذيلوبحلز يددسلوبحلعددشيالول ددتلبحشلايددزبثلل ىددةلذوزب لةمشددم ل دددلل ددومل
بح  ثدددييل يددددجلبنددددهل نددددذللسددددمويلبحيددددذزبثلبحثذنيدددد لوبحصظظيددد لحددددذللبحشنم سددددييلسددددوبال ددددميلرحددددتلحددددذلل

شةلبحن سي لل سالبحىذيذلشيلبحنلميولبلندمالبحشنم سدمث،لاحدرلبيلبحشنم سييل دلبحزيم مثلبح زذي ل إيلبحىوب
ششمزسدددد لبحناددددمظلبحزيم دددددلي لددددمحلاحددددرلشلظ ثددددمثلن سددددي لش ددددذذتلثةمنددددةلبحشلظ ثددددمثلبحثذنيدددد ةسةزبي،ل

ل  014،لض0556؛لسةزبي،لل065،لض0552
وةنددمتلبحىذيددذلشدديلبحذزبسددمثلوبحث ددوجلبحلدددللر ددذل  ددرلبةشيدد لبحىمشددةلبحن سدددلوبيلحددهلذوزل دددل

 ذيذلشسدلوللبذبالبح  ثدييل  دةلبلنادظ لبحزيم دي ل مشد لوزيم دمثلبحندسبةلصمعد لوشنهدملذزبسد ل دةلل
 Matsumoto et al(؛7000(؛ أبففو زيففد  7000؛الو ففيم)  Gould et al (1991)شددي

(؛ عمفففففففففففففففففففرو 7004(؛ عبفففففففففففففففففففده  7004(؛ زهفففففففففففففففففففران  7003؛ الشفففففففففففففففففففافع)  (2001)
ل(.7052؛ عباس  Ghorbanzadeh et al (2013)(؛7005 

وششددملسددثمليل دداللبنددهلاللوةددذلذزبسدد للنموحددثلثىددطلبحشلايددزبثلبحن سددي لبحشسددمةش ل دددلل ذيددذل
شسدددلوللا ثددددلبحلمي وندددذولةبحشسدددلوللبحىدددمحد ،لوبحلددددللىلشدددذل ددددلبذبيهدددمل  دددرلبحشوبردددالبحشلايدددزتلورحدددتل
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حشوبةهدددد لشلظ ثددددمثلوعددددزوالبحشثددددمزبتلوبحلدددددليلورددددالبح ددددوسل يهددددمل  ددددرلبحةمنددددةلبحن سدددددلوصمعدددد ل دددددل
يمثلبحى يملنعزب لحليمزةلبحشسلويمثلبحثذني لوبحشهمزي لثييلا ثددلل دتلبحشسدلويمثلويىظددلبحةمندةلبحشسلول

ل  020،لض0552؛لسةزبي،ل057،لض0551بحن سدل زع لب ثزلح  وسل دلبحشثمزيمثةسةزبي،ل
بندهللىدذلزيم د لبحلمي وندذولشديلزيم دمثلبحدذ مغل ديلبحدن شلبحلددلللظ دةلا دذبذلالبا ثانويزلل
م ددد لبحةوبندددةلوشنهدددملبحن سدددي ل لدددرلي يدددملبإلنةدددمسلبحشظ دددوةل ددددلبحشثمزيدددمثل،لحدددربللثدددزسلبح  دددةل ددددل 

بلةشيددد لبحى شيددد لح ث دددجل ددددل وندددهلبحذزبسددد لبلوحدددرلشددديلنو هدددمل  دددرل دددذل  دددالبحثم لدددميل ددددلزيم ددد ل
بحلمي وندذولبحلددلللندموةلذزبسد لثىدطلبحشلايدزبثلبحن سدي لبحشسدمةش ل ددلل ذيدذلبحشسدلوللبحثدذندلوشسددلويل

ُيىددذلبحىمشددةلبحن سدددلشدديلبحشهددمزيلحددذيلا ثدددلزيم دد لبحلمي ونددذولروللبحشسددلوللبحىددمحدل،ل يددجلبلذبال
بةددالبحىوبشددةلبحلدددلحهددمللددبليزل ثيددزل دددلل ييددملبحشسددلوللبحزيم دددلبحىددمحد،لوشدديلصدد ةلبحىددزطلبحسددمثمل
عهدددزثلبةشيددد لبحةوبندددةلبحن سدددي لثمحنسدددث لحبنادددظ لبحزيم دددي لثعددد  ل مشددد لوشدددذلللبليزةدددمل ددددللظدددويزل

اةدزبالةدربلبحث دجل ددلش موحد للمي ثييل دل ةلبحةوبنةلبحثذنيد لوبحشهمزيد لوبح نيد ،لوحدرحتلزبللبحثم لدبح 
لبحن سدددي ل ددددلبحشلايدددزبثونسدددةلُشسدددمةش للثزيم ددد لبحلمي وندددذوبحن سدددي لبحصمعددد للبحشلايدددزبثبةددداللحذزبسددد 

زيم ددد لذزيةلوةدددربلردددذليسدددم ذلبحىدددمش ييل ددددلشةدددمةللدددبحلنثرثمحشسدددلوللبحثدددذندلوشسدددلويلبلذبالبحشهدددمزيل
وبحىشدددةل  دددرلباسدددل مذتلشنهدددمل ددددللبحلمي وندددذو  رلباةلشدددمشثلظويزبحشلايزبثلبحن سدددي لوبحثذنيددد لوبحشهمزيددد 

لبحةمنةلبحلنم سدلح  ثدلبحشسلويمثلبحى يم لظويزل
 هدف البحث:

 :بحلىزال  رليهدل الب ث إلى
بحشسددلويمثلرويللثى ددمحشلايزبثلبحن سددي لبحشسددمةش ل دددلل ذيددذلشسددلوللبذبالا ثدددلبحلمي ونددذو -2

  بحى يم
ل بذبالا ثدلبحلمي ونذولرويلبحشسلويمثلبحى يمبحلىزال  رلبسلشمزتلليييالشسلولل -0
ريددذلبحث ددجلوشسدددلوللبذباللبحشصلمزتبحثذنيدد  –بحن سددي لثىددطلبحشلايدددزبثلةبحى ردد لثددييلشراددزبثل -1

لا ثدلبحلمي ونذورويلبحشسلويمثلبحى يم 
شسدددددلوللبذبالا ثددددددلل  ربحثذنيددددد  –ي لبحن سدددددثىدددددطلبحشلايدددددزبثلةنسدددددةلشسدددددمةش لشرادددددزبثل -2

لبحلمي ونذولرويلبحشسلويمثلبحى يم 
ثىددددطلرويلبحشسددددلويمثلبحى يمثذاحدددد لحلنثددددرلثشسددددلوللا ثدددددلبحلمي ونددددذولل بسددددلص ضلشىمذحدددد -3

ل بحشصلمزتبحثذني  لل-ةبحن سي لبحشلايزبثل
 فروض البحث:

بحلمي ونددددذولرويليوةددددذلشراددددزلبيةددددمثدلحشسددددلويلثىددددطلبحشلايددددزبثلبحن سددددي لبحشصلددددمزتلح  ثدددددل -2
لبحشسلويمثلبحى يمل ين لبحث ج 

يوةددذلشراددزلبيةددمثدلحلييدديالشسددلوللبلذبالبحشهددمزيلح  ثدددلبحلمي ونددذولرويلبحشسددلويمثلبحى يددمل -0
ل ين لبحث ج 

لوةددذل  ردد لبزلثمظيددهلذبحدد لا عددمييم لثددييلشراددزبثلثىددطلبحشلايددزبثلبحن سددي لوشسددلويلبلذبال -1
لويمثلبحى يمل ين لبحث ج بحشهمزيلح  ثدلبحلمي ونذولرويلبحشسل

لوةددذل  ردد لبزلثمظيددهلذبحدد لا عددمييم لثددييلشراددزبثلثىددطلبحشلايددزبثلبحثذنيدد لوشسددلويلبلذبال -2
لبحشهمزيلح  ثدلبحلمي ونذولرويلبحشسلويمثلبحى يمل ين لبحث ج 
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للثددددمييلنسددددةلشسددددمةش لشراددددزبثلثىددددطلبحشلايددددزبثلبحن سددددي لريددددذلبحث ددددجل دددددلشسددددلوللبلذبال -3
لي ونذولرويلبحشسلويمثلبحى يمل ين لبحث ج بحشهمزيلح  ثدلبحلم

للثمييلنسةلشسمةش لشرازبثلثىطلبحشلايزبثلبحثذني لريدذلبحث دجل ددلشسدلوللبلذبالبحشهدمزيل -4
لح  ثدلبحلمي ونذولرويلبحشسلويمثلبحى يمل ين لبحث ج 

يش دديلبسددلص ضلشىمذحددد لحلنثددرلثشسدددلوللبلذبالبحشهددمزيلح  ثددددلبحلمي ونددذولرويلبحشسدددلويمثل -5
 يملثذاح لثىطلبحشلايزبثلبحن سي لريذلبحث ج بحى 

يش دديلبسددلص ضلشىمذحددد لحلنثددرلثشسدددلوللبلذبالبحشهددمزيلح  ثددددلبحلمي ونددذولرويلبحشسدددلويمثل -6
لبحى يملثذاح لثىطلبحشلايزبثلبحثذني لريذلبحث ج 

 مصطلحات البحث:

والوبحادددىوزلةدددول محدد لبن ىمحيددد لشسشندد للعدددم ثهملب ددظزبثمثل عدددثي لو ي يدد ،لوللسدددالثددمحصالقلقق :  -
   37،لض2776ثمحلهذيذ،لولنلولثسثةلاىوزلبح زذلثمحو ذتلوبحىةسة  وي،

ل دددةددةلبحنةددمخلبشدديللبحزيم ددديثرحددهللبحددريسددش لذب ىيدد لبإلنةددمسللىنددرلبحةهددذللدافعٌققة اجنزققان:    -
   235،ل0522زبلة،لبحلذزيةلوبحشنم س ةل دي  الثهملبح زذللبحلدانةمسلباصلثمزبثلبح ز ي ل

ويىدزاللز يددسلبانلثدم ل  درلبنددهل بحيدذزتل  درلللثيددثلبانلثدم ل  درلشليددزلشصلدمزلح لددزتلبققا : تركٌقن اننت -
شدديلبحددسشيل ىنددذشملي ددويلشليددزلشىددييل دددلثددرزتلبانلثددم لششددمليىندددلبيلبنلثددم لبح ددزذلشز ددسب ل  يهددملصدد ةل

   050،لض0552ةزبلة،لشىين سشني لح ع ل
 البحث: زراءات 
 البحث:منهج  أونً:

 ب ددذلبنشمظدهلورحددتلحش اشلدهلحظثيىدد للبحشسد دثملسدد وةللبحوعد د،بحشددنهوللميبسدلصذالبحثم لد
لوبةذب ه بحث جل
 البحث:مزتمع وعٌنة  ثانٌاً:
 البحث:مزتمع )أ( 

 لا دددةللمي وندددذولرويلبحشسدددلويلبحىدددمحدل ددددلبحشز  ددد لبحسدددني لشددديل55يشلدددةلشةلشدددعلبحث دددجلة
 لظنظددملونددمذيلبحث ذيدد لثشذيندد لبحش  دد لسددنوبلثنمذيلبحاددثميلبحشسدد شييلوبلسددلمرلبحزيم دددلثشذيندد25-03

لا 0524/0525بح ثزللثش م ع لبحازثي ل دلبحىمالبحلذزيثدل
 )ب( عٌنة البحث:

8 لشديلاةشدمحدل3 52 لا دةلورحدتلثنسدث لشيويد لة35ورذلرمالبحثم لميلثمصليمزل ين لرذزةملة
 ددجلوشدديلصددمزحل لا ددةلحلينددييلبذوبثلبحث ددجلوةددالشدديلشةلشددعلبحث05شةلشددعلبحث ددجل شددمللددالبصليددمزلة

لبحىين لبلع ي لح ث ج 
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(5جدول    
  جم العينة ون بتها إلى المجتمع األصم)

لبحنسث لبحشيوي ل ذذلبح  ثييلبحثيميلا
ل38 06ل05ل ين لبحذزبس لباسلظ  ي ل2
ل38 52ل35ل ين لبحذزبس لبلسمسي ل0

ل2558ل55لاةشمحد
 شروط اختٌار العٌنة:

 سنوبث 03-25بحىشزلبحلذزيثدليلزبوخلشملثييل 

  شسة ييلثمال مذلبحشعزيلحزيم ي لبحلمي ونذو 

  مع ييل  رلبح سبالبلسوذ  

   بيلي ويلبح  ثييل معةل  رلثظواثلةشهوزي لبولذوحي 

 (7جدول  

 لبيان اعتدالية البيانات قيد الب ث المتغيرات ف) عينة الب ث إفرادالدالالت اإل صائية لتوصيل 
 10ن=

لو ذتلبحشلايزبث ا
 يمشبحي

لبحشلوسظ
لبن زبا بحوسيظ بح سمثد

 باحلوبالبحل  ظال شىيمزي

لللللل معدالت دالالت النمو أ
 172 5 221 2- 612 5 555 02 621 05 سن /اهز بحىشزلبحسشند 2
 324 5 001 5 521 0 355 250 621 250لسالبحظوةل0
 542 5 551 5 152 2 355 52 121 51ل ةالبحوسيل1
 355 5- 513 5- 744 5 355 7 555 7 /اهزسن لبحىشزلبحلذزيثدل2
لللللل الن  ية المتغيراتمقياس   
 155 5- 502 5 355 5 355 2 235 2 ذزة لبحي ملبحزيم دل2
 262 5- 226 5- 275 5 355 0 255 0 ذزة لذب ىي لبانةمسل0
 207 5- 324 5- 345 5 355 0 205 0 ذزة للز يسلبانلثم ل1
 313 5 206 5- 412 5 555 0 221 0 ذزة لشبحشلوسظلبحىمالح شييمل-
لللللل االختبارات البدنية ج
ل026 5-ل226 2-ل225 5ل035 0ل005 0لالبحولةلبحىزطلشيلبحلثمثل2
ل002 2ل203 0ل222 5ل063 2ل255 2لجلشلزلثذبي لشل ز  ل15 ذولل0
ل315 5-ل504 5ل537 5ل355 52ل355 52لجلبحوروال  رل ز  لثشاظلبحيذال1
ل253 2ل062 2ل615 5ل735 4ل245 5ل ذذلث لبحزثم ي بحولل2
ل232 5ل650 2-ل115 2ل735 02ل215 03لسالش عةلبح وطلشزون ل3
 200 5- 141 5- 572 2 55 00 355 02 ذزة  م تو) االداا  د

 لبحشلوسظلبح سمثدلوبحوسيظلوبان زبالبحشىيمزيلوشىمشدةلباحلدوبالحدذلل0يو اللةذوةلة
زبثلباسمسدي لريدذلبحث ددجلويل داللرددزةلبحثيمندمثلشديلب لذبحيدد لبحلوسيدعلولشملددةلمحشلاي يددب دزبذلبحىيند ل
 لششدمليىظدرلذاحد لشثمادزتل  درل1ة± يجللزبو ثلريالشىمشةلباحلوبالشملثييللبا لذبحدبحشن نرل

ل ص ولبحثيمنمثلشيل يوةلبحلوسيىمثلبحايزلب لذبحي 
 
 

 زمع البٌانات:ثالثاً:أدواتووسائل 
 ً القٌاس:األزهنة المستخدمة ف

  مزني لبال مذلبحشعزيلحلمي ونذولحل ذيذلبحىشزلبحسشنرلوبحلذزيثدلحىين لبحث ج  -
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لزسلمشيلزلحييمشلبحظوةلبح  دلح  ثيي  -
 شيسبيلظثدلاح لزوندلشىمييزلحييمشلبحوسي  -

 سم  لاييمالحييمشلبحسشي  -

لوسمذتلح الةامصض   -
 ثسمظللمي ونذو  -

ل  شمثلبزامذي لاعي   -
 ث مشةلل لدلحلعويزلشسلويلبلذبالبحشهمزي لةولذيةلم مشيزبللعويزل يذي -

 بحشهمزيل  يهملوليذيش لح ش  شيي لبلذبا  صلشيوشوزيلحل شيةل يذيوللعويزلشسلويل -
 أداة البحث:

 مي  لةا ذبذلبحثم لشييمشلبحشلايزبثلبحن سي لح  ثدلبحلمي ونذولرويلبحشسلوللبحىمحد ل -

 بصلثمزبثلبحشلايزبثلبحثذني   -

ل لةا ذبذلبحثم لمي  ليييالشسلويلبلذبالبحشهمزيبسلشمزتل -
 خطوات بناء وتقنٌ  أداة البحث:

 ا (. ) عداد الباحث)أ(مقٌاس المتغٌرات النفسٌة لالعبً التاٌكوندو ذوي المستوى العالً. 
 المقٌاس:الهدف م  

لبحشلايزبثلبحن سي لح  ثدلبحلمي ونذولرويلبحشسلوللبحىمحد بحلىزال  رل
 : مقٌاسالاد  زراءات  عد

لثإ ذبذلبحشييمشلو يم لح صظوبثلبحلمحي :لميرمالبحثم ل
ردمالبحثم ددجلثدإةزبالشسدداللشزةىدددلح ىذيدذلشدديلبحشزبةدعلبحى شيدد لبحلدددللنموحدثلبحشلايددزبثلبحن سددي ل -2

 دلشةمةل  دالبحدن شلبحزيم دي   ثدلبحشندمساثلوا ثددلبانادظ لبحزيم دي لبلصزاشلدةلذزبسد ل
؛الزبيففففد  Jannah,Mulyana, &Muthohir(2015)(؛7051م مففففود   ددددةلشددددي

 (.7002  أ مد(؛7002(؛ خضر  7050  جادو  زينة(؛7055 

لوعةلبحثم لميلاحدرلل ذيدذلح لىزيدالبإلةزبيدرلحش هدوالبحشلايدزبثلبحن سدي ل  درلبحن دولبحلدمحدل ل -0
ةدلبحع مثلوبح مةمثلبحن سي لبح  ي لوبح زذي لبحلدليلشيسلثهملا ةلبحلمي ونذول يلغيز لشديل

  لز يسلبانلثم وللذب ىي لبانةمسوللبحي ملبحزيم دثييلبح رييلةالشيلشةلشىهلوثييلهلوشنهملبح  
 لبثىدمذليش ديلبيل3وشيلصد ةلبحلىزيدالبإلةزبيددلوبحشسداللبحشزةىيلوعدةلبحثم لدميلاحدرل دذذلة -1

  بحشلايزبثلبحن سي لشلةلبثىمذلزييسي لحشييمشل

بحصثزباشيلبسملرتل  البحن شلشةشو  لشيل  رلبلثىمذبحشثذيي لبحشيلز  لثىزطللميورمالبحثم ل -2
 ،ل2ةشز دمل لو  البحن شلبحزيم دلوبحشندمساثلوبحلمي وندذولإلثدذبالبحدزبيلن دولبلثىدمذلبحشيلز د 

ل 0ةلشز م
حىين لبحث جلورحتل  رلبحشلايزبثلبحن سي لرمالبحثم لميلثإةزبالبحشىمش ثلبحى شي لحشييمشل

 بحن ولبحلمحد:
 أونً: صد  المقٌاس

 : الصدق الظاهر (م تو)صدق ال -5
صثدددزبال ددددلشةدددمةل  دددالبحدددن شل ل7ةثىدددزطلبثىدددمذلبحشييدددمشلو ثمزبلدددهل  دددرللميردددمالبحثم لددد

ورددذللددالبال ددمملثددييلبحش  شددييل  ددرلبيلةددربلبحزيم دددلوزيم ددمثلبحشنددمساثلوبحلمي ونددذولصمعدد ،ل
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 ل2ةلحدذللا ثددلبحلمي ونددذو،ل شدملةدولشو داللشديلنلدميولةددذوةبحن سدي للبحشلايدزبثبحشييدمشلييديشل
لبحصمضلثىثمزبثلبثىمذلبحشييمش  ل3وةذوةلة

 (2جدول  
 مقياس المتغيراتالتكرار والن بة المئوية واألهمية الن بية آلراا ال ادل الخبراا  ول أبعاد 

 الن  ية لالعب) التايكوندو ذو  الم تو) العال)

 5ن=
 بلثىمذ ا

 8 ت 8 ت بلةشي لبحنسثي  بحوسيلبحنسثد البوب م بوب م

 55 255 7 55 5 5 55 255 7لبحي ملبحزيم د 2

 55 255 7 55 5 5 55 255 7لذب ىي لبإلنةمس 0

 22 22 2 34 33 3 22 22 2لبحاةم  ل1

 55 255 7 55 5 5 55 255 7للز يسلبانلثم ل2

 22 22 2 34 33 3 22 22 2لبحةزبتل3

شيدددد لبحنسددددثي لازبالبحسددددمذتل لبحل ددددزبزلوبحنسددددث لبحشيويدددد لوبحددددوسيلبحنسددددثدلوبلة1يو دددداللةددددذوةلة
بحصثزبال وةلش موزلشييدمشلبحشلايدزبثلبحن سدي لبح سشد لحنمادسلبحشسدم مثلبحيعديزتل يدجللزبو دثلبازبال

 لحدربل إندهلبل  درل ددلبل دمملبحصثدزبال8 لوردذلبزل درلبحثم لدميلثل لد لبثىدمذ5 255-228 22شملثييلة
حيعثاللبحىدذذلبحنهدميدللثىدمذلشييدمشللبحةزبتول لوة3 لوةولبحاةم  ،لوبحثىذلزرالة1لال رالبحثىذلزرالة
ل لبثىمذ 1ةبحشلايزبثلبحن سي ل

 دددل دوالبح هددالوبحل  يدةلبحنعددزيل ل2بحشثذييد لشز دملةلعدديمغ ل ثدمزبثلبحشييددمشردمالبحثم لدميلث -3
بحصمضلث ةلثىذلوبي م لثماسلزامذلثمحشيمييشلوباصلثمزبثلبحسمثي ل يجللدالعديمغ لبحىثدمزبثل

زيم دمثلبحشندمساثل مشد لوزيم د لبحلمي وندذولصمعد لوبحشز  د لبحسدني للظثيىد لثشمليلنمسةلشع
 :ريذلبحث جلشعلشزب متلشملي د

لسه  لووب    بحىثمزبثلبيلل ويل -
 بيلل شةلبحىثمزتلولايزلحشىنرلوب ذ  -
 بيلل ويلشنمسث لح هذالبحشزبذلريمسه  -
 بحىين  للثىجلبحش ةل دلن وشلب زبذ دلرزبالهملث يجلالباللسلازملورلم لظوي  ل -
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(2جدول    

 الن  ية  الن بة المئوية آلراا ال ادل الخبراا  ول عبارات مقياس المتغيرات
 لالعب) التايكوندو ذو  الم تو) العال)

 5ن=
 لز يسلبانلثم بحثىذلبحلمحج ذب ىي لبانةمسبحثىذلبحلمند بحي ملبحزيم دلبحثىذلبلوة

لشوب ي 8نسث لبحلالنسث لبحشوب ي 8لالنسث لبحشوب ي 8لا
2 255 55 2 66 67 2 255 55 
0 66 67 0 255 55 0 66 67 
1 255 55 1 22 22 1 255 55 
2 66 67 2 55 56 2 255 55 
3 66 67 3 255 55 3 44 45 
4 33 34 4 66 67 4 255 55 
5 66 67 5 11 11 5 255 55 
6 255 55 6 55 56 6 22 22 
7 255 55 7 255 55 7 255 55 
25 66 67 25 255 55 25 66 67 
22 255 55 22 66 67 22 255 55 
20 11 11 20 55 56 20 255 55 
21 255 55 21 66 67 21 55 56 
 ل 56 55 22 45 44 22
 ل 67 66 23 67 66 23
 ل ل 55 255 24

 بحنسددددث لبحشيويدددد لازبالبحسددددمذتلبحصثددددزبال ددددوةل ثددددمزبثلشييددددمشلبالددددمزل2يو دددداللةددددذوةلة
بح سش لحنماسلبحشسدم مثلبحيعديزتلويل دالللدزبوخلبحنسدث لبحشيويد لح ىثدمزبثلشدمثييلبحشلايزبثلبحن سي ل

8 لورددذلبزل ددرلبحثم لمنثمحىثددمزبثلبحلدددل عدد ثل  ددرلبةشيدد لنسددثي لرددذزةمل55 255-8ل11 11ة
ل8ل ب لز 56 55

 (1جدول  

 ثلمقياس المتغيرات الن  ية قيد الب  العدد المبدئ) والنهائ) وأرقام العبارات الم تبعدل
 5ن=

ل
ل ذذلبحىثمزبث بحىذذلبحشثذيد باثىمذلا

 بحش رو  
لبزرمالبحىثمزبث
 بحش رو  

ل ذذلبحىثمزبث
 بحشىذح 

لبزرمالبحىثمزبث
 بحشىذح 

لبحىذذ
 بحنهميد

ل21ل5ل5ل22-20-4ل1ل24لبحي ملبحزيم د 2
ل21ل2ل2ل5-1ل0ل23لذب ىي لبانةمسل0
ل22ل7-2ل0ل6-3ل0ل21للز يسلبانلثم ل1
ل15ل1ل1ل5ل5ل22لبإلةشمحدل-

 لبحىددذذلبحشثددذيدلوبحنهددميدلوبزرددمالبحىثددمزبثلبحشسددلثىذتلحشييددمشلبحشلايددزبثل3يو دداللةددذوةلة
 ل ثدددمزتلوثىدددذلبحىدددزطل  دددرلبحسدددمذتل22بحن سددي لريدددذلبحث دددجلويل ددداللبيلبحىدددذذلبحشثدددذيدلح شييددمشلة

لىدذيةل ل ثمزتلشعل15حيعثاللاةشمحدل ذذلبحىثمزبثلةل ثمزت،ل 5ث رال ذذلةلميبحصثزبالرمالبحثم ل
ل بحش  شيي لةعذم ل ثمزبثلوثذويلبيلب م  ل1ة
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 صدق االت اق الداخم) لممقياس: -7
بحشلايدزبثلبحن سدي يوالبالندييلرمالبحثم جلث سمةلشىمشةلعذملبالسمملبحذبص دلحشييدمشل

شدديلشةلشددعلبحث ددجلوشدديلصددمزحل يندد لبصليددزوبللا ددة ل05ةل  اىين  ددذذةم0524/ل5/ل25بحشوب ددم
 يبلد:و اللشىمشةلعذملبالسمملبحذبص دلح شييمسو شملي ل5 ،لة4وةذوةلةلبحث جلبلسمسي 

 (2جدول  
 صدق االت اق الداخم) بين العبارل والبعد وبين العبارل  

 لمقياس المتغيرات الن  ية والمجموع الكمى
 70ن=

للز يسلبانلثم لبحثىذلبحلمحجلذب ىي لبانةمسبحثىذلبحلمندللبحي ملبحزيم دلبحثىذلباوة
لتبحىثمزل ا

 شعلبحثىذ
لبحىثمزت

 شعلبحشةشوغ
لبحىثمزت ا

 شعلبحثىذ
لبحىثمزت

 شعلبحشةشوغ
لبحىثمزت ا

 شعلبحثىذ
لبحىثمزت

 شعلبحشةشوغ
 64 5 70 5ل2 63 5 67 5ل2 60 5 72 5ل2
 62 5 65 5ل0 75 5 66 5ل0 72 5 62 5ل0
1 5 61 5 57 1 5 62 5 72 1 5 64 5 75 
2 5 63 5 72 2 5 61 5 65 2 5 61 5 66 
3 5 75 5 56 3 5 66 5 57 3 5 72 5 64 
 62 5 63 5ل4 71 5 67 5ل4 57 5 66 5ل4
 72 5 65 5ل5 67 5 65 5ل5 67 5 61 5ل5
 66 5 61 5ل6 60 5 72 5ل6 67 5 65 5ل6
 75 5 62 5ل7 67 5 75 5ل7 62 5 67 5ل7
 61 5 66 5ل25 72 5 66 5ل25 52 5 55 5ل25
 67 5 61 5ل22 61 5 72 5ل22 67 5 62 5ل22
    70 5 65 5ل20 64 5 75 5ل20
  ل 64 5 70 5ل21 72 5 66 5ل21

ل222 5=53 5*ريش لةز لبحةذوحي ل نذلشسلوللشىنوي 
 يجللزبو دثلريشد للوبحثىذرولذاح لا عميي لثييلبحىثمزتللبزلثمظ لوةوذل4ةةذوةليو الل

رولذاحددد لا عدددميي لثدددييلبحىثدددمزتللبزلثدددمظ لو دددرحتلوةدددوذل70 5ل-ل55 5 لبحش سدددوث لشدددملثدددييةةز
 ورحددتل نددذل71 5-52 5ثددييةشددمل يددجللزبو ددثلريشدد لةز لبحش سددوث للح شييددمشوبحشةشددوغلبح  ددرل
لريذلبحث ج لح شييمشلبحذبص دلبالسممششمليايزلاحرلعذمل،ل53 5شسلوللشىنوي ل
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(3 جدول   

 لمقياس المتغيرات الن  ية بين البعد والمجموع الكمى الداخم)صدق االت اق 
 70ن=

 شىمشةلبازلثمظ بثىمذلبحشييمش ا

ل67599 5لبحزيم دبحي مل 2
ل72299 5لذب ىي لبانةمس 0
ل75299 5لبانلثم لز يسلل1

ل 53 5*لذبةلا عمييمل نذلشسلوللة ل52 5**لذبةلا عمييمل نذلشسلوللة
 وةوذلبزلثمظلرولذاح لا عميي لثييلشةشوغلبحثىذلوثييلبحشةشوغلبح  درل5يو اللةذوةلة

 لرحددتل722 5ل-ل675 5ةبحش سددوث لشددمثييل لةزحشييددمشلبحشلايددزبثلبحن سددي ل يددجللزبو ددثلريشدد ل
ل 53 5نذلشسلوللشىنوي ل 

 ثبات المقٌاسثانٌاً: 
لظثيدددملث سددمةلشىمشدددةلبحلثددمثلحشييدددمشلبحشلايددزبثلبحن سدددي لريددذلبحث دددلىيلظزيددمللميرددمالبحثم لددد
وشىمشددددةل ح ددددملبحلةسيدددد لبحنعدددد ي لإلةددددزبالبصلثددددمزلششل ددددييلحشةلشددددعلبحث ددددجل لا ث05بحشييددددمشل  ددددرلة

ميلشىمشدددددةلبحلثدددددمثل شدددددملةدددددولشو ددددداللالحثيددددد03/5/0524ة زونثدددددمد لورحدددددتليدددددوالبحل لدددددمالبحشوب دددددمل
ل  6ثةذوةة

 (4 جدول 
 التجزئة النص ية ومعامل ال ا لبيان معامل الثبات لمقياس المتغيرات الن  ية

 70ن=

لبثىمذلبحشييمشلا
 شىمشةلبح ملبصلثمزلبحلةسي لبحنع ي 

شىمشةلبح ملح ثىذل نذل رالذزة لبحىثمزتلشيلبحذزة للةلشميلثزبوي-سثيزشميل
 ييمشبح  ي لح ش

 651 5 642 5 621 5لبحزيم دبحي مل 2
 647 5 652 5 635 5لذب ىي لبانةمس 0
 653 5 631 5 527 5لبانلثم لز يسلل7
 655 5ل650 5ل641 5لبحذزة لبح  ي ل

ةلشددددميلو ددددرحتلثدددزبويلولل-ثظزييليسدددديثزشمي لبصلثددددمزلبحلةسيددد لبحنعدددد ي ل6يو ددداللةددددذوةلة
بحث دددجلبحل لددد لحشييدددمشلبحشلايدددزبثلبحن سدددي لللثىدددمذمثلشىمشدددةلبح دددملة زونثدددمد لحثيدددميلشىمشدددةلبحلثددد

ل بحشييمشلويل اللوةوذلذااثلب عميي لروي للايزلبحرللثمثلبحشييمشلاةشمحدبحرللثمإل م  
 (5صالحٌة مقٌاس المتغٌرات النفسٌة: مرف )
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هللدالو دىو رل والعد  ي لشييدمشلبحشلايدزبثلبحن سدي ح  ثدلبحلمي وندذول يند لبحث دجل
يل ددددويلشدددديلولبلوةلبحي ددددملبحزيم دددددللبثىمذوةد:بحثىددددذ ل1حنهمييدددد لوةددددوليل ددددويلشدددديلة دددددلعددددوزلهلب

بحلمحددجللز يددسلبانلثددم للبحثىددذ ،لت ثددمزلل21يل ددويلشدديلةول ،لبحثىددذلبحلددمندلذب ىيدد لبإلنةددمسلت ثددمزل21ة
ل  ت ثمزلل22يل ويلشيةول

ل لددلبسدلةمثمثلو يدم لحشيدسبيلليدذيزيللل جيلالبسلةمث لبحش  وعييل  رلبحشييمشلشيلص ةل
    2نمذزبلةل– ل0ب يمنملةل– 1ةذبيشمل  رلبحلوبحدلثذزةمثلة

 . )ب( المعامالت العلمٌة لالختبارات البدنٌة
 : انختبارات البدنٌةالهدف م  

 لندمزبللادمةدل-ندرللادمةدل-لثدتللادمةدحشلايزبثةباصلثمزبثلبحثذني للشيلص ةبحلىزال
ل  ين لبحث جلويلبحشسلوللبحىمحدبحلمي ونذولربحةمنةلبحثذني ذيلا ثدلشسلولل  رل

 وفقًا لمختوات التالية: باختيار عناصر المياقة البدنية واالختباراتقام البا ثان 
لييددديالبحةمندددةللنموحدددثللبحلددددح ىذيدددذلشددديلبحشزبةدددعلبحى شيددد للشزةىددددثدددإةزبالشسدددالللميردددمالبحثم لددد -5

(؛ عمفى 7051 افظوأ مدومصفت )   ةلشلةلذزبس لل   ثدلزيم  لبحلمي ونذولصمع بحثذني
زهفففففران  (، ومرجفففففع7003(؛ الغربفففففاو   7005(؛ شفففففومان  7005(؛ صفففففال   7052 
 (.7002(؛ زهران  7002 

  رلشةشو  لشيلبحصثدزبالباصلثمزبثلبحثذني لبسلظ غلزبللبحصثزبال دلسلشمزتلبورمالبحثم لميلثىزطل -0
  3ز   لشز ملةبحشيللش لويلباسلشمزتشيلبسملرتلبحشنمساثلوبحلمي ونذولإلثذبالبحزبيلن ول

 حساب صد  انختبارات البدنٌة:-1
 صد  المحتوي )الصد  الظاهري(

 لصثددددزبال دددددلشةددددمةل25  ددددرلةلشةشو دددد لشدددديلباصلثددددمزبثلبحثذنيدددد رددددمالبحثم لددددميلثىددددزطل
ةدر لورذللالبال مملثييلبحش  شييل  درلبيل ل7ة ،لشز مل4زيم مثلبحشنمساثلوبحلمي ونذولشز ملة

 8 255حذللا ثدلبحلمي ونذولثنسث للبح يمر بحثذني لبحصمع حليييالل 25ةباصلثمزبثلبحثذني ،لشز مل
 صد  المقارنة الطرفٌة

ل  رلبحثذندشسلوللبحلييياللاصلثمزبثلبحثذني رمالبحثم لميلث سمةلعذملبحشيمزن لبحظز ي ل
ششل ددييلحشةلشددعلبحث ددجل دديلظزيددملبحلشييددسلثددييلب ددزبذل يندد لبحلينددييلةباسددلظ  ي  ل لا ددةل05ة

ل  7 ىدلبحذزةمثلوشنص  دلبحذزةمثل دلبسلشمزتلبحليييال شملةولشو اللثةذوةلةشزل
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(5جدول    

 داللة ال روق بين متو ت) االرباعى األعمى واالرباعى األدنى 
 لالختبارات البدنية لبيان معامل الصدق 

 70ن=

ل زومل3بازثم رلباذنرلي=ل3ي=بل  البازثم رلثلبحثذني بباصلثمزللا
لبحشلوسظمث

لريش 
لشىمشةل0بيلملث

لبحعذم  غ± ش غ± ش
 755 5 625 5 621 3 356 5 535 5 653 2 052 5 161 0 بحولةلبحىزطلشيلبحلثمثل2
 665 5 565 5 215 3 703 5 607 5 155 4 041 5 103 2 شلزلثذبي لشل ز  ل15 ذولل0
 716 5 665 5 455 5 361 24 355 2 035 37 555 2 611 53 بحوروال  رل ز  لثشاظلبحيذال1
 701 5 630 5 566 4 753 2 041 5 403 3 607 5 455 5 بحولث لبحزثم ي ل2
 673 5 652 5 460 3 161 5 550 5 555 05 542 1 561 06 شزون لش عةلبح وطل3

ل154 0=ل53 5بحةذوحي ل نذلشسلوللشىنوي لل ثةريش ل*
ثددييل53 5ىنويدد ل لوةددوذل ددزوملربثلذاحدد لب عددميي ل نددذلشسددلوللش7يل دداللشدديلةددذوةة

 شدملبحث دج،لمازثم رلبل  رلوبازثم رلبلذنرلحذلل ين لبحلينييلح صلثدمزبثلبحثذنيد لريدذلشلوسظي
ل وعذمل محي للبليزيل الل عوةلباصلثمزبثل  رلروتل

 حساب ثبات استمارة التقٌٌم  -2
ظزيددمل دديللبحثددذندشسددلوللبحليييالح صلثددمزبثلبحثذنيدد حرددمالبحثم لددميلث سددمةلشىمشددةلبحلثددمثل

وب  دمذتللظثييدهلشدزتلبصدزيليدوالبحل لدمالششل دييلحشةلشدعلبحث دجل لا دةل05لظثيملبحشييمشل  درلة
   25الحثيميلشىمشةلبحلثمثل شملةولشو اللثةذوةلة5/0524/ل03بحشوب مل

 (50جدول  

 معامل االرتبات بين التتبيق واعادل التتبيق لالختبارات البدنية لبيان معامل الثبات
  70ن=

لشىمشةلبازلثمظلبحلظثيملا مذتلبحلظثيملثلبحثذني بمزلباصلثلا  غ± ش غ± ش
 702 5 122 5 214 0 014 5 207 0 بحولةلبحىزطلشيلبحلثمثل2
ل723 5ل164 5ل476 3ل215 5 556 3 شلزلثذبي لشل ز  ل15 ذولل0
ل672 5ل215 1ل205 46ل532 2 320 45 بحوروال  رل ز  لثشاظلبحيذال1
ل755 5ل562 5ل551 4ل731 5 521 4 بحولث لبحزثم ي ل2
ل677 5ل602 0ل167 02ل143 1 170 02 شزون لش عةلبح وطل3

 222 5=ل53 5بحةذوحي ل نذلشسلوللشىنوي لل زةريش ل*
 دمذتلاوذلبزلثمظلرولذاح لب عميي لثدييلبحلظثيدملوب دمذتلبحلظثيدملةة لول25يو اللةذوةة

ششملياديزلبحدرل،ل53 5ينييل نذلشسلوللشىنوي للظثيملباصلثمز لح صلثمزبثلبحثذني لحذلل ين لبحل
ل لثمثلباصلثمزبث

 المهاري. ) عداد الباحثا (.)ج( المعامالت العلمٌة نستمارة تقٌٌم مستوي األداء
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 الهدف م  انستمارة: 

 لندددمزبللادددمةدل-ندددرللادددمةدل-لثدددتللادددمةدةشهدددمزتلبذبالللييدددياشددديلص اسدددلشمزتلبحلىدددزال
 يند للشسدلوللباذبالح  ثددلبحلمي وندذولرويلبحشسدلوللبحىدمحد  رللبل لزلبسلصذبشمل دلبحشثمزيمث

ل بحث ج
 خطوات  عداد انستمارة: 

 وفقًا لمختوات التالية: اال تمارلقام البا ثان بإعداد 
ا ثددللييديالباذبالنموحدثللبحلددح ىذيدذلشديلبحشزبةدعلبحى شيد للشزةىدثإةزبالشسالللميرمالبحثم ل -1

 ؛لعدمحالل0522ى درلةشلةلذزبسد ل  لثلوزيم  لبحلمي ونذولصمع وبحشنمساباناظ لبحزيم ي ل
ل  0555 ؛لبحازثمويلة0557ة

  ددرلشةشو دد لشدديلبحصثددزبالشدديلبحشهددمزيلشسددلوللباذباللسددلشمزتللييدديابورددمالبحثم لددميلثىددزطل -2
  5بحشيلز   لشز ملةلش لويلباسلشمزتبسملرتلبحشنمساثلوبحلمي ونذولإلثذبالبحزبيلن ول

 ء:أسلوب تقٌٌم األدا

ول  يشهدددملشددديلرثدددةلبح  دددمالبحشسدددة ييللبحشهددمزيلييددديالباذبالصددد ةللعدددويزلباذباللسددواليدددلا -3
لبذنددد،والليددةلذزةدد لبح  ددال دديلبحذزةدد لباوحددرل  ددذل ل6شز ددمةح لمي ونددذوللبحشعددزيثمال ددمذل

وبسددددلشمزبثلحلسددددةيةلنلددددميولباذباللبحثم لددددمي لةلعددددشياوبسددددلصذالحددددرحتلبسددددلشمزتلحلييدددديالباذبال
ي لثهملبسظوبن لحىز همل  رلةهمسلبح شثيولزلول  يشهملشيلرثةلبحش  شييل يجلشز ييلح  ث

يشناللبح  ةلذزة لشيل ةل  ال  رل ذ للاليلاللةشيعلذزةمثلبح  دمالبحل لد لوبصدرلبحذزةد ل
ة  دددر،ل يدددجليل دددمل ددد لشددديللبحشهدددمزل بحشلوسدددظ لحهدددال ذزةددد للييددديالنهمييددد لحشسدددلوللباذبال

  ددددرلبحلعددددويزلثمح يددددذيولشدددديلبحوسددددميةلبحهمشدددد ل ل0555؛لبحازثددددمويل،0557؛لعددددمحال،ل0522
وبلم دد للبح ى دددب ددمذتل ددزطلشددمليددلالش  علددهلبلنددمالباذباللثإش منيدد وباسمسددي ل يددجليلشيددسل

ل ورثلوب ذل دبح زع لح لسةيةلول زبزلبحش  ع ل
 
 
 
 
 حساب صد  نستمارة:-1

 صد  المحتوي )الصد  الظاهري(
 لصثددزبال دددلشةددمةلزيم ددمثل25سددلوللباذبال  ددرلةشلسددلشمزتللييدديابرددمالبحثم لددميلثىددزطل

شنمسددث لسددلشمزتلبال ورددذللددالبال ددمملثددييلبحش  شددييل  ددرلبيلةددرل ،3ةشز ددمللبحشنددمساثلوبحلمي ونددذو
ل 2558ثنسث لحذللا ثدلبحلمي ونذولبحشهمزيلليييالشسلوللباذبالح

 صد  المقارنة الطرفٌة



66 

 

شسددلوللباذبالريددذلبحث ددجللشمزتللييدديااسددلعددذملبحشيمزندد لبحظز يدد لرددمالبحثم لددميلث سددمةل
 دددددديلظزيددددددملبحلشييددددددسلثددددددييلب ددددددزبذل يندددددد لبحلينددددددييلششل ددددددييلحشةلشددددددعلبحث ددددددجل لا ددددددةل05  ددددددرلة

ةباسلظ  ي  لشزل ىدلبحذزةمثلوشنص  دلبحذزةمثل دلبسلشمزتلبحلييديال شدملةدولشو داللثةدذوةل
   22ة

 (55جدول 

 دنىداللة ال روق بين متو ت) االرباعى األعمى واالرباعى األ
 ال تمارل تقييم م تو) االداا لبيان معامل الصدق

 70ن=

ل زومل3ي=لبازثم رلباذنرل3ي=لبازثم رلبا  رلباسلشمزتلا
لبحشلوسظمث

لريش 
لشىمشةل0بيلملث

لبحعذم  غ± ش غ± ش

لليييالل2
 756 5 603 5 211 4 743 2 402 2 545 27 211 0 503 02 شسلواماذبا

ل154 0=ل53 5 نذلشسلوللشىنوي للبحةذوحي ل ثةريش ل*
ثييلل53 5 لوةوذل زوملربثلذاح لب عميي ل نذلشسلوللشىنوي ل22يل اللشيلةذوةلة

بازثم رلبل  رلوبازثم رلبلذنرلحدذلل يند لبحليندييلاسدلشمزتللييديالشسدلوللباذبالريدذللشلوسظد
ل  محي للبليزلوعذم شمليل الل عوةلباسلشمزتل  رلروتلبحث ج،ل

 بات استمارة التقٌٌمحساب ث-2
شسدلوللباذبالريدذلبحث دجل ديلظزيددمللردمالبحثم لدميلث سدمةلشىمشدةلبحلثدمثلاسدلشمزتللييديا

وب  دمذتللظثييدهلشدزتلبصدزيليدوالبحل لدمالششل دييلحشةلشدعلبحث دجل لا دةل05لظثيملبحشييمشل  درلة
   20الحثيميلشىمشةلبحلثمثل شملةولشو اللثةذوةلة5/0524/ل03بحشوب مل
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 (57جدول  

 م تو) االداا لبيان معامل الثبات معامل االرتبات بين التتبيق واعادل التتبيق ال تمارل تقييم
  70ن=

شىمشةللب مذتلبحلظثيملبحلظثيملباسلشمزتلا
لبازلثمظ  غ± ش غ± ش

 703 5 420 1 265 00 200 3 113 00 ليييالشسلوللباذبال2

 222 5=لل53 5بحةذوحي ل نذلشسلوللشىنوي لل زةريش ل*
لةب دمذتوذلبزلثمظلرولذاح لب عميي لثييلبحلظثيملوب مذتلبحلظثيملة لول20يو اللةذوةلة

ل،لششدم53 5اسلشمزتلليييالشسلوللباذبالحذلل ين لبحلينييل نذلشسلوللشىنويد للباصلثمز لظثيمل
ل يايزلبحرللثمثلباسلشمزت

 رابعاً:  زراء الدراسة األساسٌة:
 الدراسة انستطالعٌة:-1

 لا ةلشيلشةلشعلبحث جلوشيلصمزحل05بحثم جلثإةزبالبحذزبس لباسلظ  ي ل  رلةرمال
وكان الهفدل مفن إجفراا الدرا فة ،ل25/5/0524بحىين لبسمسي لح ث ج،لورحتليوالبالنييلبحشوب م

 اال تتالعية التعرل عمى اآلت): 
 يمش بحلدليل شنهملبحشيشييمشلبحشلايزبثلبحن سي لشذلل هال ين لبحث جلحىثمزبثلل -
بحلىزال  رلبحعىوثمثلبحش لشةلعهوزةملبلنماللظثيملبسلشمزتللييديالبلذبالح ىشدةل  درلل -

 ل  يهم 
وباصلثددددمزبثلبحثذنيدددد لوبسددددلشمزتللييدددديالشسددددلويلبلذباللاةددددزبالبحشىددددمش ثلبحى شيدددد لح شييددددمش -

لبحشهمزي 
 وقد أ  رت نتائج الدرا ة اال تتالعية عن ما يمى:

لب دذلشديلبحسدثم ييل يند ل هال ين لبحث دجلح ىثدمزبثلبحلد - دليل دشنهملبحشييدمشل يدجلحداليثدذ 
لبسل سمزب ل يلبيل ثمزتلشيل ثمزبثلبحشييمش لبحث ج

ل ذيدددذلسشددديلبحشييدددمش:ل ددددل دددوالنلدددميولبحذزبسددد لباسدددلظ  ي لح شييدددمشللدددالل ذيدددذلسشددديل -
 م لليزيثم  20بحشييمشلثدلة

ند لبحث دجلإلةدزباللييديالل  دلبحعىوثمثلبحشزلثظ لثماصلثمزبثلبحثذنيد لوثلعدويزلبذبال ي -
لشسلويلبلذبالشيلص ةلبحش  شيي 

 اجزراءات اجدارٌة:-2

ثددمإلةزبابثلبإلذبزيدد لحلسددهيةلبإلةددزبابثلبحصمعدد لثمحذزبسدد لورحددتلثمح عددوةللميرددمالبحثم لدد
ثادددزطلبحلىدددزال  دددرل ةدددالشةلشدددعللا ثددددلبحلمي وندددذولرويلبحشسدددلويلبحىدددمحد  دددرلثيدددميلثب دددذبذل

لباصلثددمزبثلبحثذنيدد لوبحشهمزيدد لولظثيددملبحشييدددمشيش دديللن يددرللبحلدددثلبحث ددجلول ذيددذلبنسددةلبلورددم
  لرل ين لبحذزبس و رحتلبحشوب ي ل  رلاةزبالولظثيملبحذزبس ل  

 بهدل:ف) وجود المدر  بمقابمة العينة المختارل بالتريقة العمدية  انوقد قام البا ث
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لث ج لبحل دماالزبتلثازخلبةذبالبحث جلح ىين لوبحلب ذلشيلزغثلهال -
لبحث ج لل دلظثيملبسلشمزتلبحشييمشلبحشسلصذش ل -
 تطبٌ  مقٌاس البحث: -3

 لولييدديالشسددلويل22ةح صلثددمزبثلبحثذنيدد لشز ددمللثىددذلبحلب ددذلشدديللددوب زل م دد لبحاددزوظلبحى شيدد 
رددمالبحثم لددميل، لح  ثدددلبحلمي ونددذو3 لوشييددمشلبحشلايددزبثلبحن سددي لشز ددملة5ةبلذبالبحشهددمزيلشز ددمل

 ل35و ددرحتلبحشييددمشل دددلعددوزلهلبحنهمييدد ،ل  ددرل يندد لبحث ددجلبلسمسددي لثوبرددعلةلزبثثلظثيددملباصلثددم
ل ا7/0524/ل07احرليوالبالنييل0524/ل6/ل05ا ة،لورحتلص ةلبح لزتلشيليوالبحسثثل

ثمحلب يذل  رلب دزبذلبحىيند لثبةشيد لبسدلةمثملهالح سدل مذتللميرمالبحثم لو نذللظثيملبحشييمشل -
رلةشيدعلبحىثدمزبثلو دذالبصليدمزلب لدزلشديلاةمثد لح ىثدمزتلبحوب دذتلشنهملو دزوزتلبإلةمثد ل  د

لشعل زوزتلرزباتلبحلى يشمثلرثةلبإلةمث  
لبيلددالبحلب يددذل  ددرلب ددزبذلبحىيندد لثبةشيدد لبسددلةمثملهالوبنهددملشدديلبةددةلبحث ددجلبحى شدددلإلسبحدد ل -

 بإلةمث ل  رلبحشييمش ل دشصموالرذللي ةلشيلل م  هال

 زمع وتفرٌغ البٌانات:-4

لو ددرحتلبسددلشمزتلبحشييددمشلرددمالبحثم لددميلباصلثددمزبثلبحثذنيدد لوبحشهمزيدد لنلهددمالشدديللظثيددمثىددذلبا
ثل زيدددللبحثيمندددمثلولنعشيهدددمل ددددل ادددوالبحل زيدددللبحشىددددذتلحدددرحتلو دددرحتللعددد ياللبحشييدددمشلو يدددم لحش لددددمخل

الوليددذزلحهددملذزةدد ل-ذزةلددميلاحددرل ددذلشددملوليددذزلحهددمل-ذزةددمثلنىددالوليددذزلحهددمللدد جلبحلعدد ياللة
 الزعذلبحذزةمثلإل ذبذةملح شىمحة لبإل عميي لثشمليلشمارلشعلبةذبالبحث ج ول لوب ذت

 خامساً: المعالزات اجحصائٌة:

ورحدددددتلشددددديلصددددد ةللSPSSردددددمالبحثم دددددجلثشىمحةددددد لبحثيمندددددمثلب عدددددمييملثمسدددددلصذبالثزندددددمشو
لبحشىمش ثلبا عميي لبحلمحي :ل

 بحوسيظ ل-للل بحشلوسظلبح سمثد -

  بحل  ظالل-للل بان زبالبحشىيمزي -

 بحنسث لبحشيوي لة8  ل-لللل االلتواء -

 شىمشةلبح مل زونثمد ل-لللشىمشةلبازلثمظلةز   -

 بحوسيلبحنسثد ل-لللشىمشةلباصل ا  -

 نسثمحشسمةش  ل-للللبلةشي لبحنسثي   -

  Stepwiseبان ذبزلبحشلىذذلثظزيي ل -

 عرض ومناقشة النتائج:
 (52جدول  

 رياض)الالقمق بت ميل عبارات الم ور االول الخاص 
 10ن=
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لبحشلوسظ بحىثمزت ا
 بح سمثد

لبان زبا
 بحشىيمزي

لشىمشةل
 باصل ا

لبلةشي 
 بحنسثي 

 111 17 532 11 175 5 265 2 باىزلثدلةبازلثمت،لبحلولز،لبح يم،لبحىعثي ،ل    لرثةلثذالبحشنم س   2
 445 20 555 35 425 5 065 2    لدلل ويلشاذوذتلرثةلبالزب دل دلبحشنم س   0
 111 41 022 02 245 5 755 2لللسمزغلذرمثلر ثدل  شملبرلزةلشيىمذلثذالبحشثمزبت  1
 111 15 242 07 115 5 205 2 بصارلبزل مةلبصظمالص ةلبحشنم س   2
 111 22 362 25 375 5 025 2لبزل ةلشسيذب لشيلبلصظمال  شملبسذبذثلبةشي لبحشنم س   3
 555 46 505 02 275 5 525 0  لشيلاةمذتلبح ىةل دلبحشنم س  يشنىندلةاىوزيلثمحلولزلرثةلبحشنم س ل4
 445 44 355 04 315 5 555 0 ب يذلرذزلدل  رل ثظلبن ىمالدلص ةلبحشثمزبت ل5
 445 42 005 02 255 5 725 2 لنص طلزو دلبحزيم ي لبلنمالبحشنم س  ل6
 555 16 550 15 135 5 225 2 لي يندل زبالباصزييل دلبذبيدلبحزيم د ل7
 111 21 423 22 365 5 155 2 باىزلثمحلولزل نذشمليامةذلبذبيدلثىطلبلاصمضلبحشهشيي ل25
 111 21 555 35 435 5 155 2 باىزلثمحصوال نذل  وزل ذذب ل ثيزب لشيلبحةشهوز ل22
 445 25 560 23 335 5 005 2 يزث ندلبالزب دلشعلشنم شلرولشسلولل محدلشيلبلذبا ل20
 445 25 204 12 205 5 005 2 ليثةللىذيةلشذزثدلحصظ لبح ىةلرثةلثذالبحشنم س لشثمازت يعىةل  ّرلل21
 111 26 261 12 355 5 235 2 بحشلوسظلبحىمالح ش وزل-

بحزيم دددددلبيلبحشلوسددددظلبحشددددزةاللح ثىددددذل  ددددةلثىددددذلبحي ددددملثلبحصددددمض ل21يو دددداللةددددذوةلة
ةمثلهالششدددددملياددددديزلبحدددددرل8 لاسدددددل111 26 لاسدددددلةمثمثلب دددددزبذلبحىينددددد لوثبةشيددددد لنسدددددثي لة23 2ة

لبنص مطلشسلويلبحي ملبحزيم دلبحشزلثظلثمحشنم س لحذللا ثدلبحشسلويمثلبحى يم 
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 (52جدول  

 النجازادافعية بت ميل عبارات الم ور الثان) الخاص 
 10ن=

لبحشلوسظ بحىثمزت ا
 بح سمثد

لبان زبا
 بحشىيمزي

لشىمشةل
 باصل ا

لبلةشي 
 بحنسثي 

 445 70 452 27 323 5 565 0لب ذلبةذب دلبلسمسي  ليشلةلبحل وملبحزيم د 2
 445 72 506 21 155 5 625 0 بثرةلرعمزللةهذيل لرلب ويلب  ةلا ة  0
 555 75 522 00 422 5 555 0 بز ةلثمحلذزيةلحسم مثلا م ي لحل سييلبذبيد  1
 555 72 310 23 216 5 605 0 بسلظيعلبذبالبحشهمالبحلدليزللسش يدلبنهملشهمالعىث   2
 555 75 222 03 456 5 555 0لبعشال  رلبح وسلزغاللشلعلبحشنم شلحدلثشسلوللشزل علشيلبلذبا  3
 111 21 232 30 456 5 155 2 بزل مثدلحصظبل دلبلذباليرلزل  رلب عمثدلظوبةل لزتلبحشنم س  ل4
 445 46 361 05 202 5 545 0 باىزلثمحلولزلرثةلثذالبحشنم س لشثمازت ل5
 445 70 452 27 323 5 565 0 ارلبحهسيش ل دلبحشنم س  بصل6
 555 44 222 24 127 5 765 2 يعىةل  ّدلبحنوالحي  لبالزب دل دلبحشنم س  ل7
 111 73 652 23 230 5 645 0 بنملذبيالبحل  يزلثشمليش يلبيلي ذجل دلبحشنم س  ل25
 555 64 057 05 550 5 365 0لب مسةلن سدل شملبزل ثلهلشيلبصظمال دلبلذبا ل22
 445 70 404 20 132 5 565 0 بح وسل دلبحشنم س ليشن ندلذزة ل محي لشيلبحز م ل20
 555 44 253 20 025 5 765 2لبوبعةلبحلذزيةلثىذل وسيل دلبحشنم س لذويلبنيظمغ ل21
 111 60 616 27 275 5 255 0 بحشلوسظلبحىمالح ش وزل

بيلبحشلوسددددظلبحشددددزةاللح ثىددددذل  ددددةللةددددمسثىددددذلثذب ىيدددد لبانثلبحصددددمض ل22يو دددداللةددددذوةلة
8 لاسدددلةمثملهالششدددملياددديزلبحدددرل111 60 لاسدددلةمثمثلب دددزبذلبحىينددد لوثبةشيددد لبحنسدددثي لة255 0ة

لحذللا ثدلبحشسلويمثلبحى يم لبحذب ىي لحإلنةمسبزل مغلشسلويل
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(51جدول    

 االنتباهركيز بتت ميل عبارات الم ور الثالث الخاص 
 10ن=

لبحشلوسظ بحىثمزت ا
 ح سمثدب

لبان زبا
 بحشىيمزي

لشىمشةل
 باصل ا

لبلةشي 
 بحنسثي 

 555 44 222 24 127 5 765 2 بةيذلبحل  يةلبحسزيعللذبالبحشنم شلص ةلبحشنم س ،لوبحلىزال  رلشوبظيلرولهلو ى ه  2
 111 65 451 04 475 5 405 0لحذّيلبحيذزتل  رلبحزري لبحسزيى ل دلشوبرالبح ىة  0
 555 75 522 00 422 5 555 0ليزل دلبحىذيذلشيلبح ز مثلبحلدلبنويلبذبيهملبلنمالبحشنم س  بسلظيعلبحل   1
 111 63 317 05 553 5 345 0لبز سلبنلثمةدل  رل ذيذلشيلبل  مزلبحلدلسبن رةملحشوبةه ل ز مثلبحشنم ش  2
 555 42 203 01 222 5 705 2لب ل علثمنلثمةدلزغالل  يزيل دل ذتلبشوزل دلورثلوب ذلبلنمالبحشثمزبت  3
 555 75 741 01 425 5 555 0لبسلظيعلش  ع لب لزلشيل ذجلي ذجل دلورثلوب ذلبلنمالبحشنم س لذويلبيلب يذللز يسي ل4
 555 70 257 05 333 5 545 0لبسلظيعلبانلثم لحشورالبح ىةل  ة ل5
 111 41 410 06 322 5 755 2ليش نندل سةلل  يزيل يلبيلب  مزلذصي  لبلنمالبحشنم س  ل6
 111 43 560 07 355 5 745 2 ب م عل  رلبنلثمةدلثىيذب ل يلبحشرلزبثلبحصمزةي لبلنمالبحشنم س  ل7
 445 70 452 27 323 5 565 0 اىوزيلثمحلولزلرثةلبحشنم س لاليرلزل  رللز يسيل دل ةلشملي ذجلذبصةلبحش ىة ل25
 555 75 226 05 322 5 555 0لمزبثلشلىذذتلص ةلبحشنم س  بسلظيعلبلصمرلبحيزبزل نذشملبوبةهلشور م لحهلصيل22
 445 65 225 01 345 5 205 0 بحشلوسظلبحىمالح ش وزل-

ح ثىددددذل  ددددةل لبحصددددمضلثثىددددذلثلز يددددسلبانلثددددم لبيلبحشلوسددددظلبحشددددزةالل23يو دددداللةددددذوةلة
8 لاسدددلةمثملهالششدددملياددديزلبحدددرل445 65بةشيددد لبحنسدددثي لةث لاسدددلةمثمثلب دددزبذلبحىينددد لول205 0ة

ل بزل مغلشسلويللز يسلبانلثم لحذللا ثدلبحشسلويمثلبحى يم
 (52جدول  

 التايكوندو العب)م تو) االداا لد) تقييم والن بة المئوية ل ال  اب)المتو ت 
 50ن=

لبحنسث لبحشيوي  بحذزة لبحىعشر شلوسظلبحذزة  و ذتبحييمش شسلويلبلذبالبحشهمزي ا

 555 50 25 055 5لذزة  شهمزتلثتللامةدل2
 555 55 25 555 5 ذزة  نى تشاجيشهمزتلل0
 555 51 25 155 5 ذزة  نارا تشاجيشهمزتلل1
 445 52 15 355 02 ذزة لبلذبالبحشهمزيشسلولللاةشمحدل

رويللبحلمي ونددذولا ثدددحشسددلوللبذباللبيلنلددميولبسددلشمزتللييدديالبح  ددما ل24يو دداللةددذوةلة
8 لشدديلبةشددمحدل445 52بحلييدديالرددذل يددملنسددث لةبحشسددلويلبحىددمحدل يندد لبحث ددجل دددلبحشهددمزبثلريددذل

لبحشهمزي لاليييالشسلويلبلذب
ل(53جدول 
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 مص وفة االرتبات الب يت بين م اور مقياس المتغيرات الن  ية عمى 
 التايكوندو العب)الم تو) االداا لد) 

 10ن=
لبانلثم شسلولللز يسللذب ىي لبانةمسلبحزيم دبحي مللبحشلايزبثلبحن سي لا

  للبحزيم د ملبحيل2
   006 5لذب ىي لبانةمسل0
  022 5 525 5لبانلثم شسلولللز يسلل1
 2259 5 2259 5 4519 5-لبلذبالبحشهمزيشسلوللل-

ل152 5=53 5بحةذوحي ل نذلشسلوللشىنوي لل زةريش ل*
 لشع و  لبازلثدمظلبحثسديظلثدييلبثىدمذلشييدمشلبحشلايدزبثلبحن سدي ل  درل25ذوةلةةيو الل

رددذللزبو ددثلردديال يندد لبحث ددجل يددجللبحشسددلويمثلبحى يددمشدديلبحلمي ونددذوللا ثدددذبالحددذللشسددلوللبا
ل  225 5بحرلل451 5-شىمشةلبازلثمظلشملثييلةل

ل 26ةةذوةل
 بحلمي ونذولا ثدشع و  لبازلثمظلبحثسيظلثييلباصلثمزبثلبحثذني ل  رلشسلوللباذبالحذلل

ل35ي=

لبحولةلبحىزطللباصلثمزبثلبحثذني لا
 ثمثشيلبحل

لشلزلل15 ذول
 ثذبي لشل ز  

لبحوروال  ر
  ز  لبحلوبسي

لبحولث ل
 بحزثم ي 

لشزون لش عة
 بح وط

  للل بحولةلبحىزطلشيلبحلثمثل2
     220 5 شلزلثذبي لشل ز  ل15 ذولل0
    225 5 026 5 بحوروال  رل ز  لبحلوبسيل1
   252 5 156 5- 147 5 بحولث لبحزثم ي ل2
  263 5 531 5 564 5 222 5 شزون لش عةلبح وطل4
 *432 5 *550 5 *542 5 *602 5- *732 5لبلذبالبحشهمزيشسلوللل-

ل051 5=53 5بحةذوحي ل نذلشسلوللشىنوي لل زةريش ل*
شسلوللباذبالثىطلبحشلايزبثلبحثذني ول لشع و  لبازلثمظلبحثسيظلثييل26ذوةلةةيو الل

رذللزبو ثلريالشىمشةلبازلثدمظلشدملبحث جل يجل ين للبحشسلويمثلبحى يمشيلبحلمي ونذوللا ثدحذلل
ل 732 5بحرلل432 5ثييلة
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(55جدول    

 التايكوندو العب)مقياس المتغيرات الن  ية عمى م تو) االداا لد)  ألبعادت ميل االن دار 

لنسثمحشسمةش لشىمش ثلبان ذبزلريش لالبحشيذبزبحلمثثلبحصظببحشىيمزيلبحشرازبثلبحشسمةش 

 04 30   224 5 466 21 674 22 432 0لنلثم باشسلولللز يسل
 22 42  040 5 156 5 327 15 545 21 237 1ل+لبحي ملبانلثم شسلولللز يسل
 42 52 024 5 037 5 152 5 240 12 241 25 052 3ل+لبحي مل+ذب ىي لبانةمسلبانلثم شسلولللز يسل

بحن سدي ل  درلشسدلولللزبثبحشلايدشييمشلللثىمذل  يةلبان ذبزلنلميول ل27ذوةلةةيو الل
 ل037 5:ل224 5شددملثددييلةشىددمش ثلبان ددذبزل يددجلرددذللزبو ددثللباذبالحددذللا ثدددلبحلمي ونددذو

بحدرللثمإل دم  شديلبحعد زللب ثدزريشد لشوةثد لشديلبحشلايدزبثل يدملبحةدسالبحلمثدثللششمليايزلبحرلبي
 لو ددرحتلنسدددةل ريشدد لشوةثددد لوللددزبوخلشدددملثددييلةبحعددد زلوبحوب ددذلبحعددد ياللحدددهبيلشىمشددةلبان ددذبزل

لبحشسددلويمثلبحى يددمشديلبحلمي ونددذوللبحشهددمزيلح  ثددشسدلوللباذبالبحشسدمةش لبحشلايددزبثلبحن سدي ل دددل
8 لحشلايدددددددددددزل04 30شدددددددددددملثدددددددددددييلةلنسدددددددددددةلبحشسدددددددددددمةش ردددددددددددذللزبو دددددددددددثل ينددددددددددد لبحث دددددددددددجل يدددددددددددجل

لح شلايزبثلشةلشى  لورذللوعةلبحثم لميلشيلص ةلبحشىمحة لبإل عميي لبحر: 428 52وب ذة
Y؛لمثع=لبحشلايزلبحلA؛لل=بحشيذبزلبحلمثثB؛لل=شىمشةلبان ذبزXل=لبحشلايزلبحشسلية

Y=a+B1x1+ B 2x2+ B 3x3 
×لل152 5+ة241 25م تو) االداا المهار  بداللة المتغيرات الن  ية لد) العب) التايكوندو =

 ذب ىي لبانةمس ×ل024 5بحي م ل+ة×ل037 5لز يسلبانلثم  ل+ةل
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: VAR00001
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عمى نقات انتشار نتائج عينة الب ث  ول الخت الم تقيم ألبعاد مقياس المتغيرات الن  ية 
 من الم تويات العميا لد) العب) التايكوندوالمهار  م تو) االداا 
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(70جدول    

 التايكوندو العب)ت ميل االن دار لالختبارات البدنية عمى م تو) االداا لد) 

لبحصظبل بحشرازبثلبحشسمةش
لبحشىيمزي

لبحشيذبز
نسةللشىمش ثلبان ذبزلريش لالبحلمثث

لبحشسمةش 
 25 33     203 5 165 227 021 1 531 5 بحولةلبحىزيطلشيلبحلثمث

 05 55    127 5 202 5 721 253 124 2 450 5 شلزلثذبي لشل ز  ل15بحولةلبحىزيطلشيلبحلثمثل+ ذول
ذبيد لشل ز د ل+لبحوردوال  درلشلدزلثل15ذول دبحولةلبحىزيطلشيلبحلثدمثل+

 25 64   042 5 076 5 222 5 163 022 325 3 634 5  ز  لبحلوبسي
شلدزلثذبيد لشل ز د ل+لبحوردوال  درلل15ذول دبحولةلبحىزيطلشيلبحلثدمثل+

 25 70  024 5 041 5 073 5 176 5 200 256 233 5 610 5  ز  لبحلوبسيل+لبحولث لبحزثم ي 
شلدزلثذبيد لشل ز د ل+لبحوردوال  درلل15لذو دبحولةلبحىزيطلشيلبحلثدمثل+

 25 73 256 5 022 5 036 5 071 5 174 5 674 276 056 6 700 5  ز  لبحلوبسيل+لبحولث لبحزثم ي ل+لشزون لش عةلبح وط

لح صلثدمزبثلبحثذنيد لح شلايدزبثلبح يمرد لبحثذنيد لبحصمعد ل  يدةلبان دذبزلنلميول ل05ذوةلةةيو الل
:ل203 5شددددملثددددييلةشىددددمش ثلبان ددددذبزلرددددذللزبو ددددثللبنددددهلبحلمي ونددددذو  ددددرلشسددددلوللباذبالحددددذللا ثدددددل

شددديلبحعددد زللب ثدددزريشددد لشوةثددد لشددديلبحشلايدددزبثلبحثذنيددد ل يدددملبحةدددسالبحلمثدددثلل لششدددملياددديزلبحدددرلبي256 5
  لو ددرحتلريشدد لشوةثدد لوللددزبوخلشددملثددييلةبحعدد زلوبحوب ددذلبحعدد ياللحددهبحددرلبيلشىمشددةلبان ددذبزللثمإل ددم  

لبحشسددلويمثلبحى يددمشدديلبحلمي ونددذوللبحشهددمزيلح  ثدددشسددلوللباذبالبحثذنيدد ل دددلنسددةلبحشسددمةش لبحشلايددزبثل
ح شلايددزبثلل 258 873 لحشلايددزلوب ددذة25 33شددملثددييلةلنسددةلبحشسددمةش رددذللزبو ددثل يندد لبحث ددجل يددجل

لشةلشى  لورذللوعةلبحثم لميلشيلص ةلبحشىمحة لبإل عميي لبحر:
ذبالبحشهددددمزي لثشى وشيدددد لذزةددددمثلبحشلايددددزبثلبحشسددددلي  لبحلنثددددرلثذزةدددد لبحشلايددددزلبحلددددمثعلةشسددددلوللبللشىمذحدددد 

 ةبحشلايزبثلبحثذني  لريذلبحث جلثمحعوزتلبحلمحي :
Y؛لل=لبحشلايزلبحلمثعA؛لل=لبحشيذبزلبحلمثثB؛ل=لشىمشةلبان ذبزXل=لبحشلايزلبحشسلية

Y=a+B1x1+ B 2x2+ B 3x3+ B 4x4+ B 5 x5ل
بحولدةل×ل174 5+ةل056 6=لفد) العبف) التايكونفدو م تو) االداا المهفار  بداللفة المتغيفرات البدنيفة

بحورددوال  ددرل ز دد ل×ل036 5شلددزلثذبيدد لشل ز دد  ل+ةلل15 ددذول×ل071 5بحىددزيطلشدديلبحلثددمث ل+ة
لشزون لش عةلبح وط ×لل256 5بحولث لبحزثم ي  ل+ة×لل022 5بحلوبسي ل+ة

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: VAR00001

Observed Cum Prob
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المهار  عمى م تو) االداا لممتغيرات البدنية ول الخت الم تقيم  نقات انتشار نتائج عينة الب ث
 من الم تويات العميا لد) العب) التايكوندو

 عرض ومناقشة النتائج:
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ٌوزقد مششقر اٌزقابً لمسقتوي بعقض المتغٌقرات النفسقٌة المختقارة  مناقشة نتقائج الفقرض األول:
 لالعبً التاٌكوندو ذوٌالمستوٌات العلٌا عٌنة البحث.

 (. 52لرجوع إلى نتائج جدول  با

بعهدزثلبسدلةمثمثلب دزبذل يند لبحث دجلشديلا ثددلبحلمي وندذولرويلبحشسدلويلبحىدمحدل يند ليتضف  مفا يمف): 
 بحث جلبنص مطلشسلويللبليزلبحي ملبحزيم دلبحشزلثظلثمحشنم س لحذللا ثدلبحشسلويمثلبحى يم 

:ل205 2بوخلشددددملثددددييلة يددددجلبعهددددزثلبسددددلةمثمثلبحىيندددد لبيلبحشلوسددددظلبح سددددمثدلبحشددددزةالللددددزل
 لح سلةمثملهال دلثىذلبحي ملبحزيم دلشيلوةه لنعزلا ثدلبحلمي وندذولرويلبحشسدلويلبحىدمحدل525 0

 لوةدددليشنىندددلةاددىوزيلثددمحلولزلرثددةلبحشنم سدد  لشدديلاةددمذتلبح ىددةل دددل4 يندد لبحث ددجلوبيلبحىثددمزتلزرددالة
 لوةددل2مل ع ثلبحىثمزتلزردالة8 لثينش555 46بحشنم س لرذل ع ثل  رلب  رلبةشي لنسثي لورذزةملة

8 ل دددلبحثىددذلباوةل111 15بصاددرلبزل ددمةلبصظددمالصدد ةلبحشنم سدد ل  ددرلبرددةلبةشيدد لنسددثي لورددذزةملة
بحصمضلثشسلوللبحي ملبحزيم د،ل شملرذلبامزثلبحنلميولاحرلبيلبحي دملبحزيم ددلب دذلبحشلايدزبثلبحن سدي ل

بح  ثييلشزل ىددلبلذبال  درلشسدلولللبحشسمةش ل دلل ذيذلشسلوللبذبالا ثدلبحلمي ونذول يجل عة
 ل23 2ر ددملزيم دددلييددعل دددلذزةدد لةنددمذزب  لبيلشسددلوللشددنص طل يددجل عددةل  ددرلشلوسددظلشددزةاللة

ل8ل لثنماب ل  رلبحلذزحلبحل لدلح وسيلبحشزةال 1 26وشلوسظلشيويلشزةاللة

ولىددسولبحثم لدد لشدديلبحىددزطلبحسددمثملبيلشسددلويلبحي ددملشنمسددةلاربللنمسددةل ةددالبحي ددملشددعل
بحشلورعل ذولهلششملاليرلزل  رلشسدلويلا دةلبحلمي وندذولةبحشسدلويلبحىدمحد ل  درلبةشيد لبحصظزل

 الو ففيمىبحىمشددةلبحن سدددلوذوزتل دددلل ذيددذلشسددلويلبذبالبح  ثددييلو دددلةددربلبحعددذذللادديزلذزبسدد ل
بحلدلب ذثلنلميةهملثدبيلةندمتلبزلثدمظلذبةلا عدمييملثدييلذب ىيد لبإلنةدمسلور دملبحشنم سد لل(7000 

بحلدددلب ددذثلل(7005  أبففو زيففدوةنددمتلذزبسددمثلب ددذثلنلميةهددمل  ددرلرحددتلشلددةلوذزبسدد لبحزيم ددي ل
نلميةهدددمللشيدددسلا ثددددلبلنادددظ لبح زذيددد ل ددديلا ثددددلبلنادددظ لبحةمشىيددد ل ددددلر دددملبحشنم سددد لوشددديل
بحىوبشةلبحلدللرلزل  رلشسلويلبحي دملثمحنسدث لح زيم ددلةدولبح يمرد لبحثذنيد لبحىمحيد لوةندمتلذزبسدمثل

ردد لثددييلبحسددشمثلبحن سددي لوبح يمردد لبحثذنيدد ل يددجلبزلثددمظلبح يمردد لبحثذنيدد لبحىمحيدد لب ددذثلبيلةنددمتل  
ل(.Matsumoto, et al 2001 ثل سييلشسلويلبحي ملشلةلذزبس ل

بحدددرلبةشيددد لذزبسددد لبحسدددشمثلبحذب ىيددد لو  رلهدددملثي دددملبحشنم سددد لل(7002  أ مفففدولاددديزلذزبسددد ل
زينفة شديل يدجلبح يدمثلبحوسنيد ل،لولزةدعلذزبسد لل يجلبادمزثلبحنلدميولبحدرلوةدوذل دزوملثدييلب دزبذلبحىيند 

ر دملبحشنم سد لبحزيم دي لاحدرلبةلشدمالبح  ثدييلبحسبيدذلثمحشنم سد لوبحصدوالشديلبح ادةلوشدملل(7050  وجاد
يعددم ثهلشدديلبن ىددماثلغيددزلسددمزتلسددوبال ددميلرحددتلنددملول دديلر ددملبح  ثددييلوصددو هالشدديل ددذالل ييددمل

ش منددملهال بولليلا ددذبذةالبحثددذندلوبحشهددمزيوبحصظظدلحددالي دديل  ددرلبح ددوسلنليةدد ل ددذالليددلهالثبن سددهالوب 
 بحشسلوللبحشظ وةلوةولبلشزلبحريليسهال دلبزل مغلشسلوللش موح للةنثهالح  اة 
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شددديلبيلذب دددعللةندددةلبح ادددةلي دددويل( 71، ص7007  عفففالو ويل دددملرحدددتلشدددعلشدددملر دددز ل
  شدملب ليدذلثي د للوب  م لحذللبح  ةل  شملبزل علصوالور ملبح  ةلشيلب لشدمةللوردعلبح ادةلبي

ل زعلهل دلب لشمةلبح وس 

وثنددماب ل  يددهل ددإيلبحي ددملبحزيم دددل شلايددزلن سدددلحددهلبةشيدد ل دددلبلذبالبحزيم دددلبحلنم سدددل
ح  ثدلبحلمي ونذولرويلبحشسلويلبحىمحدلوشيللال إنهلشيلبح زوزيلشزب متلبيليلسالبح  ةلثسش ل

للبحثم لدميلششدملليدذالبنص دمطلشسدلويلبحي دملبحل  ال دلبحي ملوبحلولزلبحريليسثملبحشنم س ،لحربليزل
لحذللا ثدلبحلمي ونذولرويلبحشسلوللبحىمحدل ين لبحث ج 

 (.52بالرجوع إلى نتائج جدول  

عهزثلبسلةمثمثلب زبذل ين لبحث جلشيلا ثدلبحلمي وندذولرويلبحشسدلويلبحىدمحدل يند ليتض  ما يم): ا
 زيةلوبحشنم س لحذللا ثدلبحشسلويمثلبحى يم بحث جلبزل مغلشسلويلذب ىي لبانةمسلبحشزلثظلثمحلذ

:ل205 2 يددددجلبعهددددزثلبسددددلةمثمثلبحىيندددد لبيلبحشلوسددددظلبح سددددمثدلبحشددددزةالللددددزبوخلشددددملثددددييلة
 لح سلةمثملهال دلثىذلذب ىي لبانةمسلشيلوةه لنعزلا ثدلبحلمي وندذولرويلبحشسدلويلبحىدمحدل525 0

زلثشدمليش ديلبيلي دذجل ددلبحشنم سد لردذل عد ثل لوةدلبنملذبيالبحل  يد25 ين لبحث جلوبيلبحىثمزتلزرالة
 لوةددلبزل دمثدلحصظدبل ددل84 لثينشدمل عد ثلبحىثدمزتلزردالة111 73  رلب  درلبةشيد لنسدثي لوردذزةملة

8 ل ددلبحثىدذل111 21بلذباليرلزل  رلب عمثدلظوبةل لدزتلبحشنم سد ل  درلبردةلبةشيد لنسدثي لوردذزةملة
باددددمزثلبحنلددددميولاحددددرلبيلبحذب ىيدددد لحإلنةددددمسلب ددددذللبحلددددمندلبحصددددمضلثشسددددلوللبحذب ىيدددد لحإلنةددددمس،ل شددددملرددددذ

بحشلايزبثلبحن سدي لبحشسدمةش ل ددلل ذيدذلشسدلوللبذبالا ثددلبحلمي وندذول يدجل عدةلبح  ثدييلشزل ىددل
بلذبال  رلشسلوللذب ىي لحإلنةمسلليعل دلذزة لةذبيشم  لبيلشسلوللشزل عل يجل عدةل  درلشلوسدظل

لثنماب ل  رلبحلذزحلبحل لدلح وسيلبحشزةال ل8 111 60 لوشلوسظلشيويلشزةاللة255 0شزةاللة

وشيلص ةلشملليذاللل ملثىطلبحذزبسمثلبحلددلب دذثل  درلبيلذب ىيد لبإلنةدمسلب دذلبحشلايدزبثل
ل(.7052؛ عباس، 7004 عبدل، بحن سي لبحشسمةش ل دلل ذيذلشسلويلبذبالبح  ثييلشنهملذزبس ل

ةر لذب ىي لبانةدمسلاحدرللبزل مغلشسلويمثل(25، ص7050  زينة وجاد شمللزةعلذزبس ل
بيلبحشعدمز ييليةددةل  دديهالبحل ددزتل  ددرلبحثسددمظلثسددز  لوبسددلصذبالثىددطلبح ز ددمثلبولبحشهددمزبثل
بح ز يدد لبحشليندد لح سدديظزتل  ددرلبحشنددم شلوثددرحتلاثددذلشدديلبيليشل  ددوبلبح ددم سلبحددريليددذ ىهالحبشددمال

بل  ددةلذبيشددم ،ل شددملبيلحل ييددملبح ددوسلوبحل ددوملوبيلي ونددوبلشسددلىذييلحل ييددملبحعددىمةلوبيلي ونددوبل
بزل مغلسش لبح م سلحذللبح  ثييليرذللاحرلسيمذتلرذزلهال  رلبحل  ال دلبن ىمالهالوي ويلحدذيهال
رذزب ل ثيدزب لشديلباسدليزبزلبان ىدمحدلوثمحلدمحدلالينلدمثهالبحي دملواللسدهةلبسدللمزلهال شدملي وندوبلب لدزل

   رذزتل  رلل ييملبةذب هالوثمحلمحدليلشلىويلثمحع ث
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بحدددرلبةشيددد لذزبسددد لثىدددطلبحشلايدددزبثلبحن سدددي لل(7002  خضفففر شدددملبادددمزثلنلدددميولذزبسددد ل
ولوعدد ثلاحددرل ددزوزتلل سددييلسددشهلبحي ددمل  محدد ،لوسددشهلبحليدد لثددمحن شل يددجللسددمةال دددلل سدديل

ل.شسلوللبلذبالح ظمحثمثل دلزيم  لبحةوذو
شدددديلبيلبح ددددم سلةددددولزغثدددد لل(53، ص5554  عففففالو)ويل ددددملرحددددتلشددددعلشددددملباددددمزلاحيددددهل

زيم دل دلل ييملبحش سةلول ييملبحنةمخلو رحتلشذللظشو دهلإلنةدمسلبحوبةثدمثلبحعدىث لوبيلبح
ليسىرلايلي ويلزيم يملششلمسب 

 شلايزلن سدلحهلبةشي ل دللظويزلبلذبالبحزيم دلسدوباللذب ىي لبانةمسوثنماب ل  يهل إيل
بحىددمحدلوشدديللددال إنددهلشدديلصد ةل لددزتلبحلددذزيةلبول لددزتلبحشنم سددمثلح  ثدددلبحلمي وندذولرويلبحشسددلويل

 ددددلصدد ةلبح لدددزتلبحلددددللثشسددلولل دددمحدلشدديلبحذب ىيددد لحإلنةددمسبح ددزوزيلشزب دددمتلبيليلسددالبح  دددةل
و ددرحتلصدد ةل لددزتلبحشنم سدد ،لحددربليددزللبحثم لددميلششددملليددذالبزل ددمغلشسددلويلبحذب ىيدد للسددثملبحشنم سدد ل

لحإلنةمسلحذللا ثدلبحلمي ونذولرويلبحشسلوللبحىمحدل ين لبحث ج 
 
 ( 51رجوع إلى نتائج جدول  بال

بعهدزثلبسدلةمثمثلب دزبذل يند لبحث دجلشديلا ثددلبحلمي وندذولرويلبحشسدلويلبحىدمحدل يند ليتضف  مفا يمف): 
 بحث جلبزل مغلشسلويللز يسلبانلثم لبحشزلثظلثمحلذزيةلوبحشنم س لحذللا ثدلبحشسلويمثلبحى يم 

:ل205 2لددزبوخلشددملثددييلة يددجلبعهددزثلبسددلةمثمثلبحىيندد لبيلبحشلوسددظلبح سددمثدلبحشددزةالل
بحلمي ونددذولرويلبحشسددلويل لح سددلةمثملهال دددلثىددذلذب ىيدد لبانةددمسلشدديلوةهدد لنعددزلا ثدددل525 0

اىوزيلثمحلولزلرثةلبحشنم س لاليرلزل  رللز يسيل لوةدل25بحىثمزتلزرالةلوبيبحىمحدل ين لبحث جل
8 لثينشدمل445 70ردذل عد ثل  درلب  درلبةشيد لنسدثي لوردذزةملةل دل ةلشملي دذجلذبصدةلبحش ىدة

  درلبردةلليش نندل سةلل  يزيل ديلبيلب  دمزلذصي د لبلندمالبحشنم سد  لوةدل6 ع ثلبحىثمزتلزرالة
 شدددملردددذلل8 ل ددددلبحثىدددذلبحلمحدددجلبحصدددمضلثشسدددلولللز يدددسلبانلثدددم  111 41بةشيددد لنسدددثي لوردددذزةملة

شسددلوللبذبالباددمزثلبحنلددميولاحددرلبيللز يددسلبانلثددم لب ددذلبحشلايددزبثلبحن سددي لبحشسددمةش ل دددلل ذيددذل
ا ثدلبحلمي ونذول يجل عةلبح  ثييلشزل ىدلبلذبال  رلشسلولللز يسلح نلثدم لييدعل ددلذزةد ل

 لوشلوسدددظلشيدددويلشدددزةالل205 0ةذبيشدددم  لبيلشسدددلوللشزل دددعل يدددجل عدددةل  دددرلشلوسدددظلشدددزةاللة
ل8 لثنماب ل  رلبحلذزحلبحل لدلح وسيلبحشزةال 445 65ة

لددميولاحددرلبيللز يددسلبانلثددم لب ددذلبحشلايددزبثلوشدديلبحىددزطلبحسددمثمليىددسولبحثم لددميلةددر لبحن
بحن سي لبحشسمةش ل دلل ذيذلشسلويلبذبالا ثدلبحلمي ونذولةبحشسلوللبحىمحد ل يجلل يملبانلثم ل
بولللثيلهلن ولشليزلشىييلوبسلشزبزلبانلثم ل  رلةربلبحشليزلةبحشنم س  لح لزتلشيلبحسشيليدرلزل  درل

للبحىددمحد  ل شددملبيلششمزسدد لبحناددمظلبحزيم دددلل لددمحلاحددرلشسددلوللبذبالا ددةلبحلمي ونددذولةبحشسددلول
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بحشلظ ثمثلبحن سي لثةمنةلبحشلظ ثمثلبحثذني لوثملصضلح  ثييلرولبحشسدلوللبحىدمحدلوشدذللبةشيد ل
لز يسلبانلثم ل دلباسلةمث لبحعد ي  لح شوبردالبحشلايدزتلحل ييدملبحنةدمخلبلندمالبحشنم سد لبحزيم دي ل

لبحن سدددلوب دددذثلبحذزبسددمثل  دددرلرحددتل ذزبسدد ل دددةلشدديلذزبسددد لةددولصيددزلذحيدددةل  ددرلبةشيددد لبحىمشددة
 Gould, 1991  ،؛  7004؛ زهرانGhorbanzadeh, Bayar, 2013.) 

بحددرلبةشيدد لذزبسدد لصعددميضلبانلثددم لوشسددلوللبذبال( 7001   كمففت ورخففرونولادديزلذزبسدد ل
 دذالوةدوذل دزوملبندهلبادمزثلبةدالبحنلدميولبحدرل( 7002  أ مفد ا ثدلبحسدثم  لوبح دزتلبحظدميزت،لوذزبسد 

ذبحددهلثددييلا ثدددلبح مزبليددهلو يددم لح يددمثلبلوسبيل دددلبحصعددميضلوبازلثددمظلبحددذبةلثددييلبحشلايددزبثلبحذب ىيدد ل
لوبانلثم  

 شلايزلن سددلحدهلبةشيد ل ددللظدويزلبلذبالبحزيم ددلسدوبالللز يسلبانلثم وثنماب ل  يهل إيل
رويلبحشسددلويلبحىددمحدلوشدديللددال إنددهلشدديلصد ةل لددزتلبحلددذزيةلبول لددزتلبحشنم سددمثلح  ثدددلبحلمي وندذول

 ددلصد ةلبح لدزتلبحلددللسدثمللثشسلولل محدلشيلثلز يدسلبانلثدم بح زوزيلشزب متلبيليلسالبح  ةل
حدذلللو رحتلص ةل لزتلبحشنم س ،لحربليزللبحثم لميلششملليذالبزل مغلشسلويللز يسلبانلثم بحشنم س ل

لث ج ا ثدلبحلمي ونذولرويلبحشسلوللبحىمحدل ين لبح

 ل دددوةلبحشلايدددزبثلبحن سدددي ل23 ،لة22 ،لة21وشددديلصددد ةلشدددملليدددذالشددديلنلدددميولثةدددذوةلة
ثمحشييدمشلبحن سددلريددذلبحث دجللوعددةلبحثم لدميلبحددرللشلدعلب دزبذل يندد لبحث دجلثيددذزبثلن سدي لبيةمثيدد ل

احدرلل(225، 224، ص7002  راتف  دلبحشلايزبثلبحن سدي لريدذلبحث دج،لو درلةدربلبحعدذذلياديزل
 ىالبحلز يسلو ذالبحلب ذلشيلبحهذالو رحتل دإيلبحزيم ديييلبحدرييل يدذوبلبحليد لبيل ذوجلبحي ملول

ثددمحن شلي ددويللز يددسةالن ددولنيددمظلبح ددىالششددمليعددزالبنلثددمةهال دديلبلادديمالبح ددزوزي لحددبذبال
بحةيذ لوب  م  لاحرلةربل إيلبحزيم يييلبحرييلي ليذويلةر لبحع  لرذليزبوذةالبحاىوزلثىذالبح  ميد ل

بحششمزسدد لحددربليددزللبحثم لددميلبيلا ثدددلبحلمي ونددذولرويلبحشسددلوللبحىددمحدلحددذيهالل لددرلشددعلبسددلشزبز
ل–ذب ىيددد لبانةدددمسلل-بحيدددذزتل  دددرلبحشوبةهددد لبحن سدددي لحدددثىطلبحشلايدددزبثلبحن سدددي لةبحي دددملبحزيم ددددل

لز يسلبانلثم  لششمليو اللوةوذلشرازلبيةمثدلحشسلويلثىطلبحشلايزبثلبحن سي لبحشصلمزتلح  ثدل
، وبذلك ٌكو  الباحثقا  ققد توصقال القى التحقق  مق  ويلبحشسلويمثلبحى يمل ين لبحث جبحلمي ونذولر

لصحة الفرض األول.
ٌوزقققد مششقققر اٌزقققابً لتقٌقققٌم مسقققتوى األداء المهقققاري لالعبقققً  مناقشقققة نتقققائج الفقققرض الثقققانً:

 التاٌكوندو ذوي المستوٌات العلٌا عٌنة البحث.

 (.52بالرجوع إلى نتائج جدول  
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بعهزثلنلميولب زبذل ين لبحث جلشيلا ثدلبحلمي وندذولرويلبحشسدلويلبحىدمحدل يند ل يتض  ما يم):
بحث ددجلبحددرلوةددوذلشسددلوللبذبالشهددمزيلشنمسددةلثمحنسددث لحذزةدد ل ددةلشهددمزتلثمسددلشمزتللييدديالشسددلولل

 بلذبالبحشهمزيلحذللا ثدلبحشسلويمثلبحى يم 
سددمثدلحذزةدد لبحشهددمزبثل يددجلبعهددزثلنلددميوللييدديالشسددلوللبلذبالبحشهددمزيلبيلبحشلوسددظلبح 

 لصدد ةللييدديالبحش  شددييلحددبذبالبحشهددمزيلح  ثدددلبحلمي ونددذول05 5:ل55 5بحل لدد للددزبوخلشددملثددييلة
رويلبحشسدددلويلبحىدددمحدل ينددد لبحث دددجلبيلشهدددمزتلندددمزبللادددمةدلردددذل عددد ثل  دددرلب  دددرلنسدددث لوردددذزةمل

وللييدديال8 ل دددلنلددمي55 85 لثينشددمل عدد ثلشهددمزتلنددرللاددمةدل  ددرلبرددةلنسددث لورددذزةملة55 51ة
لشسلويلبلذبالبحشهمزي

وشدديلصدد ةلشددملليددذاليل دداللوةددوذلشسددلويلشهددمزيل ددمحدلح  ثدددلبحلمي ونددذول يندد لبحث ددجل
بيل ش ي لاليميلبح  ةلحبذبالبح نددلحندوغلبحنادمظلبحدريليرذيدهلل(554، ص7002  زهرانوير زل

بحليدذال ددلشسدلوب لل إةمذتلا ةلبحلمي ونذولوبذبيهلبحششلمسل دللن يرلبحز  ثليسم ذلثد لادتل  در
بح ندلح ىثه،ل شمليز علشيلشذيلوسيمذتل زع لبلذبالبلشلةل دلبحشثمزيدمثلبحشصل  د لويىلثدزلشرادزل
ةيذليسم ذ ل  ددلاليدميلبلذبالبحصظظدد،ل يدجلبندهلشديلصد ةلشثمزيدمثلبحلمي وندذولل دذجلشوبردال

ب ثزل ميذتلوبح وسل دلل ذيذ لثييل  لبح  ثيي،لل لال  دلبح  ةلبسلصذبالشهمزبثلشىينهلحل ييم
لبحشثمزبت 

شيليلظ ةلبحوعوةلح شسلويمثلبحزيم ي لبحىمحيد لبسدلصذبالل(1، ص7005   مادويايزل
بلس وةلبحى شدلحلصظيظلولوةيهل ش ي لبحلذزيةلبحزيم د،ل شملصظدلبحلذزيةلبحزيم ددلصظدوبثل

 يملهل مسلصذشهمل دلوبسى ل دلظزيملبحى ا،لولوسعل دلبسلصذبالبحى والبحشزلثظ لبحلدللرلزل دل ش
لظددويزلربلددهلو دددلربثلبحورددثللدداللددذ يالبح ليددزلشدديلشثمذيددهلوبسددل ذلثلبح ليددزلشدديلروب ددذ لو ددميل

 نلية لرحتلبحلظوزلغيزلبحشسثومل دلنلميولزيم مثلبحشسلويمثلبحى يم ل

 ؛ الغربفففاو (7005  ؛ شفففومان(7055  صفففال و دددرلةدددربلبحعدددذذلل دددملذزبسددد ل دددةلشددديل
ذبالبح نددلبحشهدمزيلح  ثددلزيم د لبحلمي وندذول ددلل ذيدذلشسدلولل  رلبةشي لشسلويلبلل(7003 

بنهليوةذلبزلثمظلوليملثييلبلذبالل(723، ص7000  م مودبح  ثييلص ةلبحشنم س ،ل شمليزلل
بح ندددددلةبحل نيددددت لوبلذبالبحصظظدددددلةبحلم ليددددت ،ل   شددددمل ددددميلبلذبالبح ندددددلشلنو ددددم ل  شددددملبسددددلظمغل

يلبلذبالبحصظظددددلةبحلم ليدددت لةدددولبحيدددذزتل  دددرلبح  دددةلبيليسدددلصذالوسدددميةللم لي  يددد لشصل  ددد ،لوب 
لبسلصذبالةربلبحس خلو يم لحشةزيمثلبحشنم س  

حىيند لبحث دجللشسدلويلبلذبالبحشهدمزي شلايزليعهدزللليييالبلذبالبحشهمزيوثنماب ل  يهل إيل
يلبلذبالحددربليددزللبحثم لددميلششددملليددذالبزل ددمغلشسددلولبلشددزلبحددريليو دداللشسددلوللبح  ثددييلشهمزيددم،ل

وبذلك ٌكو  الباحثا  قد تحققا بحشهمزيلحذيلا ثدلبحلمي ونذولرويلبحشسلوللبحىمحدل ين لبحث دج،ل

لم  الفرض الثانً.
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توزد عالقة ارتباطٌه دالة  حصائٌاً بٌ  مششرات بعقض المتغٌقرات مناقشة نتائج الفرض الثالث:
 توٌات العلٌا عٌنة البحث.النفسٌة ومستوي األداء المهاري لالعبً التاٌكوندو ذوي المس

 (.53بالرجوع إلى نتائج جدول  

بعهزثلنلميولب زبذل ين لبحث جلشيلا ثدلبحلمي وندذولرويلبحشسدلويلبحىدمحدل يند ليتض  ما يم): 
بحث دجلبحدرلوةددوذلبزلثدمظلثددييلبحشلايدزبثلبحن سدي لوشسددلويلبلذبالبحشهدمزيلحددذللا ثددلبحشسددلويمثل

 بحى يمل ين لبحث ج 
حنلددميولبيلشعدد و  لبازلثددمظلبحثسدديظلثددييلبثىددمذلشييددمشلبحشلايددزبثلبحن سددي ل يددجلبعهددزثلب

ل451 5-  ددرلشسددلوللباذبالحددذللا ثدددلبحلمي ونددذولرددذللزبو ددثلردديالشىمشددةلبازلثددمظلشددملثددييلةل
 لششمليايزلبحرلوةوذلبزلثمظلذبةلا عميدل  سدلسمحةلثييلشسلوللبلذبالبحشهمزيل225 5بحرل

 دملبحزيم دد،لووةدوذلبزلثدمظلظدزذيلشوةدةلثدييلشسدلويلبلذبالبحشهدمزيل شلايزللمثعلوثييلثىذلبحي
لوثىذلذب ىي لبإلنةمسلولز يسلبانلثم لثشييمشلبحشلايزبثلبحن سي لريذلبحث ج 

احرلوةوذل  ر لبزلثمظي لربثلذاح لا عميي لثدييلل(7052  عمىو رلةربللايزلذزبس ل
ح  ثددل دزتلبحيدذالشديلبح دزملبحةمشىيد ل يند للبحلي لثمحن شل سدش لبول  محد لوبثىدمذلبلذبالبحزيم دد

بيلبحشلوسدددظلبحىدددمالح شلايدددزبثلبحن سدددي ل دددميلشزل ىدددم لوحةشيدددعلل(7051  م مفففودوذزبسددد لل،بحث دددج
ل  ددرللوسيددعلبحثيمنددمثلظثيىيددم لوحةشيددعل شةددماثلبحذزبسدد ،لوبيلشسددلوللبإلنةددمسلب ظددرلشراددزل ددمةب

بحشلايددزبثلبحن سددي لوشسددلوللبإلنةددمسللبح ىمحيددمث،لو ددرحتلبعهددزثلبحنلددميولوةددوذل  ردد لثددييلشسددلول
ل دلةشيعلشلايزبثلبحذزبس  

حربل إيلبإلنةمسل دلبحشسمثيمثلبحزيم ي ليىلثزلشيلب  ةلبحىوبشةلبحلددللو داللليد لبح دزذل
بيلذب ىيدددد لبإلنةددددمسلةدددددلبسددددلىذبذلبح  ددددةلحشوبةهدددد لل(527، ص7007  عففففالو)ثن سددددهلويددددزلل

شليدددمسل ددددل دددوالشسدددلوللبولشىيدددمزلشىدددييلشددديلشوبردددالبحشنم سددد لبحزيم دددي لوش موحددد لبحل دددوملوبا
شسددلويمثلبولشىددمييزلبحل ددوملوباشليددمسل دديلظزيددملاعهددمزلب ثددزلرددذزلشش دديلشدديلبحناددمظلوبح م  يدد ل
وبحشلدمثزتل لىثيددزل دديلبحزغثدد ل دددلبح  ددمخلوبحن ددمةلشدديلبةددةلبحل ددوملوباشليددمسل دددلشوبرددالبحشنم سدد ل

 بحزيم ي  

ظ لثعوزتلايةمثي لثثى هملباصدز،ل دإربل ز ندمليايزلبوحثوزثلاحرلبيلةنمتلسشمثل ذيذتلشزلث
لبولشددنص طل دددلسددش ل نذيددرليش ننددملبيلنلورددعلبيلي عددةل  ددرل بيل ددزذب لشددملرددذل عددةل  ددرلرددذزل ددمةب
ن شلبحيذزل دلسش لبصزي،لةربلثمإل م  لاحرلبيلةنمتلسدشمثلبصدزيلشزلثظد لثعدوزتل  سدي ،لبيلبيل

، 7002 منصففور ورخففرون، بصددزي للذزةدد ل محيدد ل دددلسددش لشىيندد للنثددسلثذزةدد لشنص  دد ل دددلسددش 
ل(220ص
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ل-ذب ىيددد لبإلنةدددمسل-ششدددملياددديزلبحدددرللدددبليزلبحشلايدددزبثلبحن سدددي لبحشصلدددمزتلةبحي دددملبحزيم ددددل
شسدددلولللز يدددسلبانلثدددم  ل  دددرلشسدددلويلبلذبالبحشهدددمزيلحىينددد لبحث دددجلشددديلا ثددددلبحلمي وندددذولشددديل

 ث.وبذلك ٌكو  الباحثا  قد تحققا م  الفرض الثال،لبحشسلويمثلبحى يم

توزد عالقة ارتباطٌه دالة  حصائٌاً بٌ  مششرات بعقض المتغٌقرات مناقشة نتائج الفرض الرابع:
 البدنٌة ومستوي األداء المهاري لالعبً التاٌكوندو ذوي المستوٌات العلٌا عٌنة البحث.

 (.54بالرجوع إلى نتائج جدول  

ندذولرويلبحشسدلويلبحىدمحدل يند لبعهزثلنلميولب زبذل ين لبحث جلشيلا ثدلبحلمي وليتض  ما يم): 
بحث دددجلبحدددرلوةدددوذلبزلثدددمظلثدددييلثىددددطلبحشلايدددزبثلبحثذنيددد لوشسدددلويلبلذبالبحشهدددمزيلحدددذللا ثدددددل

لبحشسلويمثلبحى يمل ين لبحث ج ل

 يددجلبعهددزثلبحنلددميولبيلشعدد و  لبازلثددمظلبحثسدديظلثددييلبحشلايددزبثلبحثذنيدد ل  ددرلشسددلولل
بحددرلل432 5شىمشددةلبازلثددمظلبحش سددوث لشددملثددييلةباذبالحددذللا ثدددلبحلمي ونددذولرددذللزبو ددثلردديال

 لششمليايزلبحرلوةوذلبزلثمظلذبةلا عميدلظزذيلشوةةل051 5 لوريش لةز لبحةذوحي لة732 5
ثييلشسلوللبلذبال شلايزللمثعلوثييلباصلثمزبثلبحثذني لريذلبحث جل دلبزثعلشىمش ثلبزلثمظلوةدل

شزوندد لش عددةلل-بحولثدد لبحزثم يدد لل-وبسيلبحورددوال  ددرل ز دد لبحلددل-ةبحولددةلبحىددزطلشدديلبحلثددمثل
شلدزلثذبيد لشل ز د لششدملياديزلبحدرلل15بح وط لوبزلثمظل  سدلسمحةل دل مح لوب ذتلوةدل ذول

بنددهل  شدددملردددةلسشددديلبحىددذولصددد ةلبحشسدددم  لسبذثلسدددز  لبح  ددةلوثمحلدددمحدللدددبليزل ددددلشسدددلويلبلذبال
لبحشهمزيل شرازل  رلبحسز  لبح ز ي ل نذلبذبالبحشهمزتل 

ل تلبحنلميولشعلبحذزبسمثلبحلدللشدثل ددلشةدمةلزيم د لبحلمي وندذولو درحتلزيم دمثللولل م
؛ (7052  ؛ عمفى(7051   فافظ وأ مفد ومصفت )بحشنمساثل ش ل يجلبامزثلذزبسد ل دةلشديل

  دددددرلبيل نمعدددددزلبح يمرددددد لبحثذنيددددد لل(7003 ؛ الغربفففففاو  (7005  ؛ شفففففومان(7005  صفففففال 
وللبحشهمزيلوبيلبلذبالبحشهمزيل دلزيم  لبحلمي وندذولبحصمع لحهمللبليزلايةمثدل  رللظوزلبحشسل

ليلشيسلثمحيوتلبحششيستلثمحسز  ل دلبلذبالبحشهمزيلح  ثييل دلبحلذزيةلوبحشنم س 

ل–ششدددملياددديزلبحدددرللدددبليزلبحشلايدددزبثلبحثذنيددد لبحصمعددد لريدددذلبحث دددجلةبحيدددوتلبحششيدددستلثمحسدددز  ل
ةلبصلثمزبلهمل  رلشسدلوللبلذبالبحشهدمزيلبحشزون  لشيلص ل-بحزامر لل-بحلوبسيل–بحسز  لبح ز ي ل

وبذلك ٌكو  الباحثا  قد تحققا م  الفقرض ،لح  ثدلبحلمي ونذول ين لبحث جلشيلبحشسلويمثلبحى يدم

لالرابع.
تتباٌ  نسب مساهمة مششرات بعض المتغٌرات النفسٌة قٌد البحث مناقشة نتائج الفرض الخامس:

 دو ذوي المستوٌات العلٌا عٌنة البحث.فً مستوى األداء المهاري لالعبً التاٌكون

 (.55بالرجوع إلى نتائج جدول  
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بعهزثلنلميولل  يةلبحشلايزبثلبحن سدي لل دزبذل يند لبحث دجلشديلا ثددلبحلمي وندذولليتض  ما يم):
رويلبحشسلويلبحىدمحدل يند لبحث دجلبصدل النسدةلشسدمةش لبحشلايدزبثلبحن سدي ل  درلشسدلوللبلذبال

لونذولرويلبحشسلويلبحىمحدل ين لبحث ج لبحشهمزيلح  ثدلبحلمي 

شىمشةلبحل ذيذل دلل جل ماثليايزلبحدرلبيلبح محد لباوحدرلردذلبيلل يجلبعهزثلبحنلميو
 دددذذثلشسدددلولللز يدددسلبانلثدددم ل دددب ثزلوب  دددةلشلايدددزلشسدددمةال  دددرلشسدددلوللباذبالحدددذللا ثددددل

بحلمنيدد لحثىددذيلشسددلولل8 لثينشددمل ييددثلبحصظددوتل04 30بحلمي ونددذولثنسددث لشسددمةش لحل سدديزلرددذزةملة
8 لشديلبحلثدمييلبح  درلوثدرحتل22 42لز يسلبانلثم لوبحي ملشةلشىييلنسث لشسدمةش لحل سديزلردذزةملة

8 ل شددمللو دداللبح محدد لبولبحصظددولبحلمحلدد ل26 20 يددملثىددذلبحي ددمللنسددث لشسددمةش لحل سدديزلرددذزةملةل
لشىدييلنسدث لشسدمةش لحل سديزلحبثىمذلبحل ل لوةالشسلولللز يسلبانلثم لوبحي ملوذب ىي لبانةدمسلشة

8 لشددديلبحلثدددمييلبح  دددرلوثدددرحتل يدددملثىدددذلذب ىيددد لبانةدددمسلشسدددمةش لحل سددديزلردددذزةمل42 52ردددذزةملة
لششمليو اللنسةلشسمةالبحشلايزبثلبحن سي ل دلشسلوللبلذبالبحشهمزيلريذلبحث ج ل8 05 25ة

بحن سدي ل ددلوشيلصد ةلبحنلدميول مند لردذلبادمزثلبحذزبسدمثلبحى شيد لبحدرلشسدمةش لبحشلايدزبثل
بزل دددمغلبحشسددددلوللبحزيم دددددل مشددد لوشسددددلولللز يددددسلبانلثددددم لصمعددد ل يددددجلسددددز  لبلذبالبحشهددددمزيل

بندهليىدذلبانلثدم لل(571، ص7055  الزغبف) والخيفات زيم  لبحلمي وندذولو درلةدربلبحعدذذلياديزل
يعةلحهللشيلبحسشمثلبحن سي لبحهمش لحبذبالبحنمةاللح شهمزبثلبحزيم ي ،ل ملذبالبحىمحدلح شهمزبثلا

بحزيم دلاال نذشمليوةهل مشةلبنلثمةهلاحرل ش ي لبذبيهلح شهمزبثلذويلبانلثدم لحاددال صدز،ل يدجل
ي ىددةلبانلثددم لذوزب لةمشددم لو ثيددزب ل دددلبحسدد وتلبح ز دددلحإلنسددمي،لو دددلبن ىمالددهلبحشصل  دد ،لحددرحتل ددميل

احددرلبحشهددمزبث،لوي ددويلللادلثلبانلثددم لحددهللددبليزلسدد ثدل  ددرلبلذبا،ل ىندذشمليوةددهلبحزيم دددلبنلثمةدده
 دل مح لن سي لبن ىمحي لايةمثي لسيلش يلشيلبذبالب  ةلبحشسلويمثلبحلدللسشاللثدهلرذزبلدهلبحثذنيد ،ل
 يددجليددزللبحثم لددميلبيللز يددسلبانلثددم لي ىددةلذوزب لشهشددم ل دددلبحوعددوةلاحددرلبحشسددلويمثلبحى يددمل دددل

بح ز ددل ندذلبذبالبا دةلشهدمزتلبلذبالبح ز دلحزيم د لبحلمي وندذولحشدملحدهلشديللدبليزل  درلبحشسدمزل
بيل ددذالوةددوذ ليددرذيلاحددرل ددذالبحذردد لوبإلليددميلل(542، ص7055  شففمششىيندد لوثمحلددمحدليددر زل

ل    ل يل ذالبحو وخلح ةوبنةلبح ني للةسبالةر لبحشهمزتلبولبلذبالبح ز د 

بحددرلبةشيدد لبحةمنددةلبحن سدددل دددلبحلددذزيةللPerandini, et al (2012) يددجللادديزلل
  ثدلبحلمي ونذول يجلردمشوبلثدمحل يملششدملاربل دميللعدنيالبحشةهدوذلبحش سدوشلن سديملبحزيم دلح

ل ليش يلبسلصذبشهلحل ذيذلبةذبالبحلذزية RPEة
بيلزيم دد لبحلمي ونددذولشدديلزيم ددمثلبحشنددمساثلبحلدددلل(7051   ففافظ وأخففرونولادديزلذزبسدد ل

ح وعددوةلاحددرلبحشسددلويمثللظ ددةلرددذزبثلثذنيدد لوشهمزي وصظظيدد لوب ددذبذلن سدددل ددمحدلحلرةددةلبح  ثددييل
بحىمحيددد ل يدددجللظدددوزثلزيم ددد لبحلمي وندددذوللظدددوزب لسدددزيىم لوبعدددث ثلبح مةددد لاحدددرللظدددويزلبحةمندددةلبح نددددل
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ثمإل ددم  لاحدددلبزل ددمغلشسددلويلبح يمردد لبحثذنيدد لوبحشسددلويلبحصظظدددلبشددزبلةوةزيددم ل لدددليسددلظيعلبح  ددةل
بةشيد لذزبسد لنسدث لشسدمةش للبحدر( 7050  رفعفتبحلعزالبحةيذل ددلشوبردالبح ىدةلبحشصل  د ،لوذزبسد ل

ثىدطلبحشهددمزبثل يددجلباددمزلبحددرلايلبةدالبحشهددمزبثلبحن سددي لبحلدددلي لددمحلاحيهدملا ددةلبح ددزتلبحظددميزتل نددذل
لبلذبالبحشهمزتلةدلبحيذزتل  رلبحلعوزلبحرةند،لبحيذزتل  رلشوبةه لبحي م،لبحيذزتل  رللز يسلبانلثم  

سدمةش ل ددلزيم د لبحلمي وندذول وندهليرةدةلُيىذلبحةمنةلبحن سدلبةالبحشلظ ثمثلبحزييسدي لبحش
بح  ددددةللذبالبحةوبنددددةلبحثذنيدددد لوبح ز ددددمثلبحشهمزيدددد لوبحلز يثددددمثلبحصظظيدددد لبحذ م يدددد لوبحهةوشيدددد ل
ح شسلويمثلبحىمحي ،لوللشيسلزيم  لبحلمي ونذولثبنهمللىلشدذل  درلبحشلايدزبثلبحن سدي لوبحىي يد لح  دةل

شددديلصددد ةللوب دددملبحةهدددمسللبحىعدددثدلوبحى ددد دللثيدددذزلب لشمذةدددمل  دددرلبحةوبندددةلبحثذنيددد لوبحشهمزيددد 
ح  ددةل  ددرلبحل يددالح شوبرددالبحشصل  دد لبحسددزيى ،لو دددل محدد لليددمزةلبحنددوب دلبحثذنيدد لوبح نيدد لثددييل
بح  ثددييلغمحثددم لشددملي ددوسلبحىددةلبحُشىددذلن سدديم لثظزييدد لب  ددة لحددربليل دداللشدديلصدد ةلبحنلددميولنسددةل

لوللبذبالا ثددلبحلمي وندذولرويلبحشسدلوللشسمةش لشرازبثلبحشلايدزبثلبحن سدي لريدذلبحث دجل ددلشسد
وبقذلك ٌكقو  الباحثقا  ققد  ذب ىيد لبإلنةدمس،وبر هملللز يسلبانلثم بحىمحدل ين لبحث جلو ميلب   همل

 تحققا م  الفرض الخامس.

تتباٌ  نسب مساهمة مششرات بعض المتغٌرات البدنٌة قٌد البحث مناقشة نتائج الفرض السادس:

 ري لالعبً التاٌكوندو ذوي المستوٌات العلٌا عٌنة البحث.فً مستوى األداء المها

 (.70بالرجوع إلى نتائج جدول  

نلدميولل  يدةلبحشلايدزبثلبحثذنيد لل دزبذل يند لبحث دجلشديلا ثددلبحلمي وندذوللبعهزثليتض  ما يم):
باصددل النسددةلشسددمةش لبحشلايددزبثلبحثذنيدد ل  ددرلشسددلولللاحددررويلبحشسددلويلبحىددمحدل يندد لبحث ددجل

لبالبحشهمزي لبلذ

شىمشدةلبحل ذيدذل ددلصشدشل دماثلياديزلبحدرلبيلبح محد لباوحدرلردذللبيل يجلبعهزثلبحنلميو
شلايددددزلشسددددمةال  ددددرلشسددددلوللباذبالحددددذللا ثدددددللوب  ددددة ددددذذثلبصلثددددمزلبحولددددةلبحىددددزيطل ددددب ثزل

8 لثينشدددمل ييدددثلبحصظدددوتلبحلمنيددد للاصلثدددمزيلبحولدددةلبحىدددزيطلشددديل25 33بحلمي وندددذولثنسدددث لردددذزةملة
8 لشدديلبحلثددمييلبح  ددرل05 55شلددزلثذبيدد لشل ز دد لشةلشىددييلنسددث لل سدديزلرددذزةملةل15و ددذوللبحلثددمث

8 ل شددمللو ددالل65 02شلددزلثذبيدد لشل ز دد لنسددث لشسددمةش لرددذزةملةلل15وثددرحتل يددملبصلثددمزلل ددذول
شلددزلثذبيدد لل15بح محدد لبولبحصظددولبحلمحلدد لح صلثددمزبثلبحل لدد لوةددالبحولددةلبحىددزيطلشدديلبحلثددمثلو ددذول

8 لشديلبحلثدمييلبح  درل25 64وال  رل ز  لبحلوبسيلوشةلشىدييلنسدث لل سديزلردذزةملةشل ز  لوبحور
8 لل شمللو اللبح مح ل05 7وثرحتل يملبصلثمزلبحوروال  رل ز  لبحلوبسيلنسث لشسمةش لرذزةملة

شلدزلثذبيد لشل ز د لل15بولبحصظولبحزبثى للح صلثمزبثلبازثى لوةالبحولةلبحىزيطلشيلبحلثمثلو دذول
8 لشديلبحلثدمييل25 70 ز  لبحلوبسيلوبحولث لبحزثم ي لشةلشىدييلنسدث لل سديزلردذزةملةلوبحوروال  ر
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8 لثينشددملللو دداللبح محدد لبول55 3بح  ددرلوثددرحتل يددملبصلثددمزلبحولثدد لبحزثم يدد لنسددث لشسددمةش لرددذزةملة
شلدزلثذبيد لشل ز د لل15بحصظولبحصمشس لح صلثدمزبثلبحصشسد لوةدالبحولدةلبحىدزيطلشديلبحلثدمثلو دذول

 ددرل ز دد لبحلددوبسيلوبحولثدد لبحزثم يدد لوشزوندد لش عددةلبح ددوطلشةلشىددييلنسددث لللل سدديزلوبحورددوال 
8 ل دددلذزةددمثلبحشلايددزلبحلددمثعلوثددرحتل يددملبصلثددمزلشزوندد لش عددةلبح ددوطلنسددث ل25 73رددذزةمللة

ششمليو اللنسةلشسمةالبحشلايزبثلبحثذني ل دلشسدلوللبلذبالبحشهدمزيلريدذل8  15 1شسمةش لرذزةملة
لبحث ج 

لددميول مندد لرددذلباددمزثلبحذزبسددمثلبحى شيدد لبحددرلشسددمةش لبحشلايددزبثلبحثذنيدد ل دددلوشدديلصدد ةلبحن
  افظ وأ مد ومصت )بزل مغلشسلوللبلذبالبحشهمزيل دلزيم  لبحلمي ونذولو رلةربلبحعذذليايز

بحدرلبةشيد ل( 7003  ؛ الغرباو (7005  ؛ شومان(7005  ؛ صال (7052  ؛ عمى(7051 
لبحلمي ونذول دللظويزلشسلوللبلذبالبحشهمزيللبحشلايزبثلبحثذني لبحصمع لثزيم  

بيلبح  ةلي لمحلح وعوةلح شسلويمثلبحزيم ي لبحىمحيد لبسدلصذبالل(7005   مادويايزل
 زهرانويزلللبلس وةلبحى شدلحلصظيظلثزنمشولبح يمر لبحثذني لبحلصعضلبحشنمسةلحشسلوللبح  ة 

البحشلايدزتلبحلنم سدي ل ددلثظدواثلبيلشسلويلبذبالبح  ةلشهمزبيلصد ةلبحشوبرد(7002، 7002 
بحلمي ونذولوحشوبةه لشلظ ثمثلوعزوالبحشثمزبتلي لمحلبحرلشسلويمثلبحثذني لح دلي ويلحذي ل زع ل

لح  وسل دلبحشثمزيمث ل

ُيىذللظويزلبح يمر لبحثذني لبحصمع لشيلبةالبحشلايزبثلبحشسمةش ل دللظويزلبلذبالبحشهمزيل
 محدد لبحثذنيدد للسددمةال دددلشيددذزتلبح  ددةل  ددرلبلذبالبحشهددمزيلا ثدددلزيم دد لبحلمي ونددذول يددجلبيلبح

صدد ةلبحشنم سدد لذويلبنص ددمطلبحيددذزتل  ددرلبلذبال نليةدد لحلنددذيلبح محدد لبحثذنيدد لح  ددةلحددربليل ددالل
شيلص ةلبحنلميولنسةلشسمةش لبحشلايزبثلبحثذني ل شرازبثل  درلشسدلوللبلذبالبحشهدمزيلح  ثددل

بحيدوتلبحششيدستلثمحسدز  لثمصلثدمزلبحولددةليند لبحث دجلو ددميلب  د هملبحلمي وندذولرويلبحشسدلوللبحىدمحدل 
 وبذلك ٌكو  الباحثا  قد تحققا م  الفرض السادس. بحىزيطلشيلبحلثمث،

ٌمكقق  اسققتخالا معادلققة لتنبققش بمسققتوى األداء المهققاري لالعبققً :السققابعمناقشققة نتققائج الفققرض 
 النفسٌة قٌد البحث.التاٌكوندو ذوي المستوٌات العلٌا بدنلة بعض المتغٌرات 

 .(55جدول  نتائج  إلىبالرجوع 
 يند لبحث دجلشديلا ثددللل  يدةلبان دذبزلح شلايدزبثلبحن سدي لل دزبذنلدميوللبعهدزثيتض  ما يمف): 

لب ثدزريشد لشوةثد ل ددلبحشلايدزبثلبحن سدي لملبحةسالبحلمثثلي يلبحلمي ونذولرويلبحشسلويلبحىمحدلبحرل
ريشدد لشوةثدد لوللددزبوخلشددملثددييلةبحعدد زلوبحوب ددذللحددهن ددذبزلبحددرلبيلشىمشددةلبالثمإل ددم  شدديلبحعدد زل
ل بحع يال 
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 يجلبعهزثلبحنلميةثىذللوب زلبحازوظلبحنعزي لإلةزبالشىمشةلبان ذبزلشيل يجلشنظييد ل
وبيللوريشدد لشىددمش ثلبان ددذبزل يددجل يددملبحةددسالبحلمثددثلريشدد لشوةثدد لب ثددزلشدديلبحعدد زلبإلاددمزبث

لا عدميدذبةلللدبليزوةدوذلللاديزلبحدربحل لد للح نشدمرحىدذذلل  يةللثمييلبان ذبزلبحشلش صضلنلميول
ريشد لل ددللشلدةللوبحلددح شلايزبثلبحشسلي  ل شمليو داللبحةدذوةلشىدمش ثلشىمذحد لبان دذبزلبحشلىدذذل

عدديمغ ل،لششدملسددمةال ددلبش منيد لوريشد لةا وذاحلهددملو درحتلريشد لبحشيددذبزلبحلمثدثBبحثدميدبحشىمشدةل
بحثم لدميلوبحىدمش ييل ددلشةدمةل  دالبحدن شلوزيم د لبحلمي وندذوليللىديلبحلددبان ذبزلبحشلىدذذلل شىمذح

بحشسدددليةللبحشلايدددز  دددرلبحلنثدددرلثذزةددد لبحشلايدددزلبحلدددمثعلةشسدددلوللبلذبالبحشهدددمزي لثشى وشيددد لذزةدددمثل
ل: لثمحعوزتلبحلمحي بحن سي ةبحشلايزبثل

×ل152 5+ة241 25=لالتايكوندو العب)لد) المهار  بداللة المتغيرات الن  ية م تو) االداا 
لذب ىي لبانةمس ×ل024 5بحي م ل+ة×ل037 5ةلبانلثم  ل+لز يسل

 لبيلبنلاددمزلنلددميولب ددزبذلبحىيندد لييددعلشىعشدد ل  ددرلبحصددظلبحشسددلييالبول2ي  ددعلشدديلادد ةلة
ثمحيزةلشن لششمليذةل  رلبحلوسيعلبا لدذبحرلح ثدوبردلبحشىيمزيد لورحدتلان دذبزلبحشلايدزبثلباسمسدي ل

 لبحشصلددمزت لريددذلبحث ددجل  ددرلشلايددزلبحشسددلوللبلذبالبحشهددمزيلحددذللا ثدددلةبثىددمذلبحشلايددزبثلبحن سددي
ل بحلمي ونذولشيلبحشسلويمثلبحى يم

حددربلشدديلصدد ةلل ددتلبحنلددميوليددزللبحثم ددجلبيلةددربليل ددملشددعلشددملباددمزثلاحيددهلنلددميولثىددطل
دلبحذزبسمثلبحلدلرمشثل  رلذزبسد لبحى رد لثدييلبحشلايدزبثلبحن سدي ل  درلشسدلوللبلذبالبحشهدمزيل د

 ددذاللبحددر( 7002  أ مففدلادديزلذزبسدد لبحشةددمةلبحزيم دددلبولبإلنةددمسلبحزيم ددد،لو ددرلةددربلبحعددذذل
وةوذل زوملذبحهلثييلا ثددلبح مزبليدهلو يدم لح يدمثلبلوسبيل ددلبحصعدميضلبحن سدي لوبازلثدمظلبحدذبةل
ثدددييلبحسدددشمثلبحذب ىيددد لو دددةلشددديلبحليددد ل ددددلبحدددن شلوبحي دددملبحةسدددشد،لبازلثدددمظلبحدددذبةلثدددييلبحسدددشمثل

  حذب ىي لصمع لوصعميضلبانلثم ب
ششمزسدد لبلناددظ لنلددميوليلبحل ددوملوبحليددذال دددلبلKrane, Williams,(1993)ويددر ز

؛ل يدجلب دذثل ليدزلشديلبحشهدمزيلوبحثدذندبحزيم ي لةولنلمحلبحلوب دملثدييلبحةمندةلبحن سددلوبحةمندةل
ثادد ةلذبالبحشهددمزيلوشسددلويلبلبيلبحل م ددةلثددييلبحيددذزبثلبحن سددي لل  ددربحذزبسددمثلوبحشزبةددعلبحى شيدد ل

لبحلنم سددبحعدىيذلل  دربحزيم دي لسدوبال دميلرحدتللب  دةلبحنلدميول ييمللاحر  شدلوشنسةاليرذيل
ل ح  ثييلبولبحلذزيثد

 ددزوزتلبحلز يددسل  ددرللز يددسلبانلثددم ،لاحددرلل(7052  عتيففةو  هاشففمولادديزلنلددميولذزبسدد ل
لللنثريد لثدذااثلبصدزللاةدزبالث دوجلوذزبسدمثلبصدزلوبةشي للذزيةلبح ز د لبلنمال-بإلذزبتلبح ش

لحشلايزبثلحاليلظزملاحيهملبحثم جل دلث له 
حدربليل داللشديلصد ةلبحنلدميولوشىمحةلهدملب عدمييملح شلايدزبثلبحن سدي لريدذلبحث دجلوشسدلولل

لPositive Correlationبلذبالبحشهددددمزيلح ىيندددد ل يددددذلبل دددداللبيلبازلثددددمظلبحظددددزذيلبحشوةددددةل



56 

 

شسلوللبلذبالبحشهمزي ل ميلل–ايزلب ذلبحشلايزييةبحن سدلح شلايزبثلريذلبحث جلبامزلبحرلبنهلاربلل
باصدددزليلثىدددهل ددددلن دددشلبالةدددم ل،لوبيلنسدددةلشسدددمةش بحشلايزبثلبحن سدددي ل ددددلشسدددلوللبلذبالحىينددد ل

شدديلبحصددظلبحنلددميولوورو هددملرزيثدد لادد ةلبنلاددمزل دددللششددملسددمةاظثيىيددمللبحث ددجلرددذللوس ددثللوسيىددم
رلبحشىمذح لبحلنثري لحشسلوللبذبالا ثدلبحلمي ونذولروللششملسمةال دللوعةلبحثم لميلبحلبحشسلييال

وبذلك ٌكو  الباحثا  قد تحققا بحشسلوللبحىمحدل ين لبحث جلثذاح لبحشلايزبثلبحن سي لريذلبحث جل،ل

 السابع. م  الفرض
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ٌمك  استخالا معادلة لتنبش بمستوى األداء المهاري لالعبً :الثام مناقشة نتائج الفرض 

 وي المستوٌات العلٌا بدنلة بعض المتغٌرات البدنٌة قٌد البحث.التاٌكوندو ذ

 .(70جدول  إلىنتائج بالرجوع 
 يند لبحث دجلشديلا ثدددللل  يدةلبان دذبزلح شلايدزبثلبحثذنيدد لل دزبذبعهددزثلنلدميوليتضف  مفا يمف): 

لب ثدز لريشد لشوةثد ددلبحشلايدزبثلبحثذنيد لملبحةدسالبحلمثدثليد يلبحلمي ونذولرويلبحشسلويلبحىمحدلبحرل
ل شيلبحع ز

 يجلبعهزثلبحنلميةثىذللوب زلبحازوظلبحنعزي لإلةزبالشىمشةلبان ذبزلشيل يجلشنظييد ل
وبيلبااددمزبثلوريشدد لشىددمش ثلبان ددذبزل يددجل يددملبحةددسالبحلمثددثلريشدد لشوةثدد لب ثددزلشدديلبحعدد زل

بان ددذبزلنلددميولل  يددةللثددمييللادديزلبحل لدد للح نشددمرحل  يددةللثددمييلبان ددذبزلبحشلىددذذلش صددضلنلددميول
ح شلايددددزبثلبحشسددددلي  ل شددددمليو دددداللبحةددددذوةللا عددددميدذبةلللددددبليزبحصشسدددد لوةددددوذللح نشددددمرحبحشلىددددذذل

وريشدد لةا وذاحلهددمللBبحثددميدريشدد لبحشىمشددةلل دددللشلددةللوبحلدددشىددمش ثلشىمذحدد لبان ددذبزلبحشلىددذذل
ذلبحلددلبان دذبزلبحشلىدذ لعديمغ لشىمذحدششدملسدمةش دلبش دميلبحثم لدميلحو رحتلريش لبحشيذبزلبحلمثدثل

ل  ددرلبحلنثددرلثذزةدد لبحشلايددزلبحلددمثعوبا ددذبذلبحثندددللىددييلبحثم لددميلوبحىددمش ييل دددلزيم دد لبحلمي ونددذول
ةبحشلايدددزبثلبحثذنيددد  لريدددذلبحث دددجلثشى وشيددد لذزةدددمثلبحشلايدددزبثلبحشسدددلي  للةشسدددلوللبلذبالبحشهدددمزي 

ل:ثمحعوزتلبحلمحي 
×ل174 5+ةل056 6=) التايكونفدولفد) العبف البدنيفةم تو) االداا المهار  بداللفة المتغيفرات 

بحورددوال×ل036 5شلددزلثذبيدد لشل ز دد  ل+ةلل15 ددذول×ل071 5ةبحلثددمث ل+بحولددةلبحىددزيطلشدديل
ل شزون لش عةلبح وط ×لل256 5بحولث لبحزثم ي  ل+ة×لل022 5ةبحلوبسي ل+  رل ز  ل
 لبيلبنلامزلنلدميولب دزبذلبحىيند لييدعلشىعشد ل  درلبحصدظلبحشسدلييال0ي  علشيلا ةلة شمل

ريذللبحشلايزبلمحثذني ولثمحيزةلشن لششمليذةل  رلبحلوسيعلبا لذبحرلح ثوبردلبحشىيمزي لورحتلان ذبزلب
ل ين لبحث ج لحذللا ثدلبحلمي ونذولشيلبحشسلويمثلبحى يملبحشهمزيبحث جل  رلشلايزلبحشسلولل

ويدددزللبحثم لددددميلبيلبحشىمذحددد لسددددواللىظدددرل زعدددد لح دددزثظلثددددييلبحةمندددةلبحلظثييدددددلحزيم دددد ل
وبحةمنةلبل مذيشدل يجللىظدرلبح زعد لح شدذزةلحلىدزال  درلشسدلوللبح  ثدييلبحشهدمزيللومي ونذبحل

شددديلصددد ةلل دددتلبحشىمذحددد ،ل شدددملبندددهلردددذلبادددمزثلبحىذيدددذلشددديلبحذزبسدددمثلبحى شيددد لبحدددرلبحلدددبليزلبإليةدددمثدل
شديللحلظويزلبح يمر لبحثذني لبحصمع ل  رلشسلوللبلذبالبحشهمزيلح  ثدلبحلمي ونذولورحتل ذزبس ل دة

؛ (7005  ؛ شفففففومان(7005  ؛ صفففففال (7052  ؛ عمفففففى(7051   فففففافظ وأ مفففففد ومصفففففت )
لىلشدذل ددل يدجلبيلزيم د لبحلمي وندذولل(7002، 7002 زهران شزةعل رحتلولل(،7003  الغرباو 

بحشلايدددزتلورحدددتلحشوبةهددد لشلظ ثدددمثلوعدددزوالوبحشهمزيددد لبحشوبردددال  دددماتلبح محددد لبحثذنيددد لولبذبيهدددمل  دددرل
  بحشثمزبت

يلصدد ةلبحنلددميولوشىمحةلهددملب عددمييملح شلايددزبثلبحثذنيدد لريددذلبحث ددجلوشسددلوللحددربليل دداللشدد
بلذبالبحشهمزيلح ىين ل يذلبل اللبيلبازلثمظلبحظزذيلبحشوةةلح شلايزبثلريذلبحث جلبامزلبحرلبندهل
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شسددلوللبلذبالبحشهددمزي ل ددميلباصددزليلثىددهل دددلن ددشلبالةددم لل،لل–اربللايددزلب ددذلبحشلايزييةبحثددذندل
شسلوللبلذبالبحشهدمزي لياديزلبحدرلبندهل  شدملردةلسشديلل-زلثمظلبحى سدلحشلايزلةبحسز  ل شملبيلبا

بح  ةل دلبلذبالبحرلبزل مغلبحشسلوللبحشهمزي،لوبيلنسةلشسمةش لبحشلايزبثلبحثذني ل ددلشسدلولل
شديلبحنلميولوورو هملرزيث لا ةلبنلامزلششملسمةش دلظثيىيمللبلذبالحىين لبحث جلرذللوس ثللوسيىم

ششملسمةال دللوعةلبحثم لميلبحرلبحشىمذح لبحلنثري لحشسلوللبذبالا ثدلبحلمي ونذولظلبحشسلييالبحص
وبقذلك ٌكقو  الباحثقا  ققد روللبحشسلوللبحىمحدل ين لبحث جلثذاح لبحشلايدزبثلبحثذنيد لريدذلبحث دج،ل

 تحققا م  الفرض الثام .

 والتوصٌات: انستخالصات

 البحث: استخالصات

لصزبحلبحنلددميولول سدديزةم،لورحددتلحإلةمثدد ل  ددرللسددمراثلبحذزبسدد لولوعدد لبحددرلرددمالبحثم لددميلثمسدد
لباسلص عمثلبحلمحي :

لز يددددسلل-ذب ىيدددد لبإلنةددددمسلل-بحي ددددملبحزيم دددددلةعدددد  ي لشييددددمشلبحشلايددددزبثلبحن سددددي لبحشصلددددمزتل -
لبانلثم  لحلظثيمل  رلا ثدلزيم  لبحلمي ونذولرويلبحشسلويلبحزيم دلبحىمحد 

ل-ندرللادمةدل-ةثدتللادمةدللليييالشسلوللبلذبالبحشهدمزيلح شهدمزبثلبحشصلدمزتع  ي لبسلشمزتل -
 حلظثيمل  رلا ثدلزيم  لبحلمي ونذولرويلبحشسلويلبحزيم دلبحىمحد لنمزبللامةد 

لثرددذلةددمال ثددمزت ل0بل دداللشدديلبسددلةمثمثلا ثدددلبحلمي ونددذول ددوةلبحي ددملبحزيم دددلبيل ددذذلة -
ندددم  لبيلشسدددلوللشلوسدددظ،ل ددددل دددييلةدددمال دددذذلثشلوسدددظمثلشيويددد لشزة دددهلليدددعل ددددلذزةددد لةب يم

لثشلوسظمثلشيوي لشزة هلليعل دلذزة لةنمذزب  لبيلشسلوللشنص ط  ثمزتل ل22ة
بحن سددي لبحشسدمةش ل دددلل ذيددذلشسدلوللبذبالا ثدددلبحلمي ونددذوللبحشلايددزبثبيلبحي دملبحزيم دددلب دذل -

ذزب  لبيل يدددجل عدددةلبح  ثدددييلشزل ىددددلبلذبال  دددرلشسدددلوللر دددملزيم ددددلييدددعل ددددلذزةددد لةندددم
 لوشلوسدددددظلشيدددددويلشدددددزةالل235 2شسدددددلوللشدددددنص طل يدددددجل عدددددةل  دددددرلشلوسدددددظلشدددددزةاللة

  8 111 26ة

بل دداللشدديلبسددلةمثمثلا ثدددلبحلمي ونددذول ددوةلبحذب ىيدد لحإلنةددمسلوشددذللشسددمةشلهمل دددلل ذيددذل -
رددذلةدماثلثشلوسددظمثلشيويد لشزة ددهلليددعل ددلذزةدد لةذبيشددم  ل ثددمزتل ل7شسدلوللبذبيهددالبيل دذذلة
ثشلوسددظمثلشيويدد لشزة ددهلليددعل دددلذزةدد ل ثددمزتل ل1 ددييلةددمال ددذذلةلبيلشسددلوللشزل ددع،ل ددد

ثشلوسدظلشيدويلشدزةاللليدعل ددلذزةد لةندمذزب  ل ثدمزتل ل2ةب يمنم  لبيلشسلوللشلوسظ،لةدمال دذذلة
 بيلشسلوللشنص ط 

بحن سي لبحشسدمةش ل ددلل ذيدذلشسدلوللبذبالا ثددلبحلمي وندذوللبحشلايزبثبيلبحذب ىي لحإلنةمسلب ذل -
ييلشزل ىدددلبلذبال  ددرلشسددلوللذب ىيدد لحإلنةددمسلليددعل دددلذزةدد لةذبيشددم  لبيل يددجل عددةلبح  ثدد



59 

 

 لوشلوسددددددظلشددددددبوللشدددددددزةالل255 0شسددددددلوللشزل ددددددعل يددددددجل عدددددددةل  ددددددرلشلوسددددددظلشدددددددزةاللة
 8  111 60ة

بل اللشيلبسلةمثمثلا ثدلبحلمي ونذول وةللز يسلبانلثم لوشذللشسمةشلهمل دلل ذيذلشسدلولل -
ظمثلشيويددد لشزة دددهلليدددعل ددددلذزةددد لةذبيشدددم  لبيلردددذلةدددماثلثشلوسددد ثدددمزتل ل5بذبيهدددالبيل دددذذلة

ثشلوسظمثلشيوي لشزة هلليدعل ددلذزةد لةب يمندم  ل ثمزتل ل2شسلوللشزل ع،ل دل ييلةمال ذذلة
 بيلشسلوللشلوسظ 

رويلبحشسدلويلبحىدمحدل يندد للبحلمي وندذولبحشهدمزيلح  ثددذبالباشسدلوللنلدميوللييديالل ييدث -
 بحشهمزي لادلليييالشهمزبثلشسلويلبلذب8 لإلةشمح445 52بحث جل دلبحشهمزبثلنسث لة

بحن سددي لبحشسددمةش ل دددلل ذيددذلشسددلوللبذبالا ثدددلبحلمي ونددذوللبحشلايددزبثبيللز يددسلبانلثددم لب ددذل -
 يددجل عددةلبح  ثددييلشزل ىدددلبلذبال  ددرلشسددلولللز يددسلح نلثددم لييددعل دددلذزةدد لةذبيشددم  لبيل

يلشدددددددزةالل لوشلوسددددددظلشيددددددول205 0شسددددددلوللشزل ددددددعل يددددددجل عددددددةل  ددددددرلشلوسددددددظلشددددددزةاللة
 8  445 65ة

وةددوذلبزلثددمظلذبةلا عددميدل  سدددلسددمحةلثددييلشسددلوللبلذبالبحشهددمزيل شلايددزللددمثعلوثددييلثىددذل -
ل ثشييمشلبحشلايزبثلبحن سي لريذلبحث جلبحي ملبحزيم د

وةددوذلبزلثددمظلظددزذيلشوةددةلثددييلشسددلويلبلذبالبحشهددمزيلوثىددذلذب ىيدد لبإلنةددمسلولز يددسلبانلثددم ل -
  يذلبحث جثشييمشلبحشلايزبثلبحن سي لر

شسددلوللباذبالحددذللا ثدددلل شراددزبثلشسددمةش ل دددلبحشلايددزبثلبحن سددي لزليددةلبعهددزثلبحنلددميول -
شسدددلوللةدددمال8 لثينشدددمل04 30شسدددلولللز يدددسلبانلثدددم لثنسدددث لشسدددمةش لردددذزةملةلةدددمابحلمي وندددذول

نسددث للبحزيم دددبحي ددملشسددلويل يددمل،لول8 22 42نسددث لشسددمةش لرددذزةملةثلز يددسلبانلثددم لوبحي ددمل
نسددددث لثشسددددلولللز يددددسلبانلثددددم لوبحي ددددملوذب ىيدددد لبانةددددمسلل ،لو يددددم268 20ةرددددذزةمللشسددددمةش 
ل 8 05 25شسمةش لرذزةملةنسث ل يملثىذلذب ىي لبانةمسل ،لول428 52رذزةملةشسمةش ل

حدددذللا ثددددللبحن سدددي شسدددلوللباذبالبحشهدددمزيلثذاحددد لبحشلايدددزبثلشىمذحددد لبحشرادددزلبحلنثدددريلح -
ذب ىيدد ل×ل024 5بحي ددم ل+ة×ل037 5يددسلبانلثددم  ل+ةللز ×ل152 5+ة241 25=بحلمي ونددذول
  بانةمس 

وةددوذلبزلثددمظلذبةلا عددميدلظددزذيلشوةددةلثددييلشسددلوللبلذبال شلايددزللددمثعلوثددييلباصلثددمزبثل -
بحوردوال  درلل-بحثذني لريذلبحث جل دلبزثعلشىدمش ثلبزلثدمظلوةددلةبحولدةلبحىدزطلشديلبحلثدمثل

 عةلبح وط لشزون لش ل-بحولث لبحزثم ي لل- ز  لبحلوبسيل
وةوذلبزلثمظلذبةلا عميدل  سددلسدمحةلثدييلشسدلوللبلذبالبحشهدمزيل شلايدزللدمثعلوثدييل دذول -

  شلزلثذبي لشل ز  ل15
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بعهزثلبحنلميوللزليةلبحشلايزبثلبحثذني ل شرازبثلشسدمةش ل ددلشسدلوللبلذبالبحشهدمزيلح  ثددل -
 ب ثزلشلايددزلشسددمةالثنسددث لبحلمي ونددذولةددمالبحولددةلبحىددزيطلشدديلبحلثددمثلةبحيددوتلبحششيددستلثمحسددز   

نسددث لشسددمةش لرددذزةملةبحسددز  لبح ز يدد  لشلددزلثذبيدد لشل ز دد لل815 لثينشددمل ددذول25 33رددذزةملة
ل8 ،لو يددم05 7 لنسددث لشسددمةش لرددذزةملةبحلددوبسي  ددرل ز دد لبحلددوبسيلةل ،لوبحورددوا658 02ة

ند لش عدةلبصلثدمزلشزولل ،لو يدم558 3 لنسدث لشسدمةش لردذزةملةبحزامر بصلثمزلبحولث لبحزثم ي لة
   158 1نسث لشسمةش لرذزةملةلةشزون  بح وط

شسلوللباذبالبحشهدمزيلثذاحد لبحشلايدزبثلبحثذنيد لحدذللا ثددلبحلمي وندذولشىمذح لبحشرازلبحلنثريلح -
شلددددددزلثذبيدددددد لل15 ددددددذول×ل071 5بحولددددددةلبحىددددددزيطلشدددددديلبحلثددددددمث ل+ة×ل174 5+ةل056 6=

بحولثددددددد لبحزثم يددددددد  لل×ل022 5بحوردددددددوال  دددددددرل ز ددددددد لبحلدددددددوبسي ل+ة×ل036 5شل ز ددددددد  ل+ةل
ل شزون لش عةلبح وط ×لل256 5+ة

 توصٌات البحث:

نعدزبلحشدمليلشيددسلثدهلةددربلبحث دجلشدديلظثيىد لو درل ددذوذلشدملبش دديلبحلوعدةلاحيددهلشديلبسددلنلمةمثل
ليش يلبحلوعي لثشملي د:

بحشصلددددمزتلريددددذلبحث ددددجلبحن سددددي للبحشراددددزبثلبحشسددددمةش لح شلايددددزبثنلددددميولباسددددل مذتلشدددديللت ددددزوزل -
ذيدددذلشسدددلوللبذبالا ثددددلبحلمي وندددذولةبحشسدددلوللبحىدددمحد لح ث دددجل  دددرلا ثددددلل  ددددل شسدددمةش لح

 بحشسلويمثلبحى يمل دلزيم  لبحلمي ونذو 
 دددل شسددمةش لبحشراددزبثلبحشسددمةش لح شلايددزبثلبحثذنيدد لريددذلبحث ددجلحنلددميولباسددل مذتلشدديللت ددزوزل -

سددلويمثلبحى يددملل ذيددذلشسددلوللبذبالا ثدددلبحلمي ونددذولةبحشسددلوللبحىددمحد لح ث ددجل  ددرلا ثدددلبحش
  دلزيم  لبحلمي ونذو 

 ددزوزتلبسددلصذبالبحىددمش ييل دددلشةددمةللددذزيةلزيم دد لبحلمي ونددذولحشىمذحدد لبحلنثددرلثشسددلوللبلذبال -
ل–بحشهمزيلح  ثدلزيم  لبحلمي ونذولرويلبحشسلويلبحزيم دلبحىدمحدلثذاحد لبحشلايدزبثلةبحن سدي ل

 بحثذين   
نددرلل-ةثددتللاددمةدللبحشهددمزيلح شهددمزبثلبحشصلددمزت ددزوزتلبسددلصذبالبسددلشمزتللييدديالشسددلوللبلذبال -

حلييدديالشسددلوللبذبالا ثدددلزيم دد لبحلمي ونددذولرويلبحشسددلويلبحزيم دددللنددمزبللاددمةد ل-لاددمةد
لبحىمحد 

ل-ذب ىيددد لبإلنةدددمسلل-بحي دددملبحزيم ددددلة دددزوزتلبسدددلصذبالشييدددمشلبحشلايدددزبثلبحن سدددي لبحشصلدددمزتل -
ح  ثدددددلزيم دددد لبحلمي ونددددذولرويلبحشسددددلويلللز يددددسلبانلثددددم  لحلييدددديالشسددددلوللبحشلايددددزبثلبحن سددددي 

لبحزيم دلبحىمحد 
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ثادد ةلذوزيل  ددرلا ثدددلبلناددظ لبح زذيدد لبحشصلددمزتلبحن سددي للبحشلايددزبث ددزوزتللظثيددملشييددمشل -
وصمعد لبحلمي ونددذول ددلةشيددعلبحشزب دةلبحسددني لح لىددزال  درلصعددميضلةدر لبحشلايددزبثلولبليزةددمل

 حيعوزل دلبثىمذلةر لبح مح لولظويزةم   رلبح  ثييلوبح  ثمثلوبحلىزال  رلةوبنةلب
باةلشدددمالث دددزوزتللوبةدددذلبلصعدددميدلبحن سددددلبحزيم ددددل ددددلبحةهدددمسلبح نددددلح  زيدددملحشدددملحدددهلشددديل -

 بلةشي لبح ثيزتل  رلبحع  لبحن سي لح  ثييلوشيللظويزلبحشهمزبثلبحن سي  
 ي ونذو لص ةلبا ذبذلبحن سدلح  ثدلبحلملبحشلايزبثلبحن سي لبحشصلمزتباسل مذتلشيل -
لباسددل مذتلشدديلبحذزبسدد لبح محيدد ل دددلبحشةددمةلبحلظثييدددلح لىددزال  ددرلشسددلويمثلبحشلايددزبثلبحن سددي  -

 حذللبحزيم يييل دلبحشةمةلبحلنم سد 
 

 

 قائمة المرازع

 أونً: المرازع العربٌة:

ر ددملبحشنم سدد لبحزيم ددي لوذب ىيدد لبإلنةددمسلحددذللششمزسدددل(. 2222أبققو نٌققد،  بققراهٌم خققالف. )ل -2
بحشة دددد لبحى شيدددد لل ث ددددجلشناددددوزل ناددددظ لبح زذيدددد لوبحةشم يدددد لةذزبسدددد لشيمزندددد  ثىددددطلبل

،ل12غل ةمشىددددد ل  دددددوبيل   يددددد لبحلزثيددددد لبحزيم دددددي لح ثندددددييل ح لزثيددددد لبحثذنيددددد لوبحزيم دددددي 
  07:21ض

 

د، أحمقدل -0 بحسددشمثلبحذب ىيد لو  رلهددملثي دملبحشنم سدد لوصعدميضلبانلثددم ل(. 2223.)ولٌققد محمققد سقٌق
  يدددد لبحلزثيدددد لبحزيم ددددي لل غيددددزلشناددددوزتلتزسددددمح لذ لددددوزبل بليددددهوشسددددلوللبذبالا ثدددددلبح مزل

 ةمشى لبحسرمسيم ل ح ثنيي

 

لدبليزل.(2215) .حسقام القدٌ   بقراهٌمومصقطفً، هانً عبقد القداٌم وأحمد، سامً محب حافظ، ل -1
ثىطلبحلدذزيثمثلبحصمعد ل  درل م  يد لبلذبالبح نددلح ز  د لبلشمشيد لبحذبيزيد ل ددلشسدلولل

بحشة دد لبحى شيدد لحى ددوالبحلزثيدد لبحثذنيدد لل لاددمةد لح  ثدددلبحلمي ونددذولبحوةددهلةبوحةددةلذوحيددو
  227–207  ي لبحلزثي لبحزيم ي ،ضل-ةمشى لبحشنعوزتلل 03غلوبحزيم   

 

 دذتلبانلثدم لو  رلدهلثماسدلةمث ل.(2225) .رٌقاضعبد الزبار ، فاءوحسٌ ، وأسماء و، حكمتل -2
 لشة ددد لبحلزثيددد لبحزيم دددي لشنادددوز ل لث دددجبح ز يددد ل ددددلحىثلددددلبحسدددثم  لوبح دددزتلبحظدددميزت

   0ة22بحىزبم لل بل مذيشي لبحزيم ي 
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  ل0ظةبحلددددذزيةلبحزيم دددددلبح ددددذيجللصظدددديظلولظثيددددملوريددددمذت.(2221) .مفتقققًق ابققققراهٌم، حمققققادل -3
  ذبزلبح  زلبحىزثدبحيمةزت:ل

 

لبليزلثزنمشولن سدلو ز دل  درلثىدطلبحشلايدزبثلبحن سدي ل(. 2226خضر، فاٌنة أحمد محمد. )ل -4
 سددديوحوةي لوشسدددلوللباذبالبحشهدددمزيلح ظمحثدددمثل ددددلزيم ددد لبحةدددوذو لبحشة ددد لبحى شيددد لوبح

،ل5  يددددد لبحلزثيدددد لبحزيم دددددي  لغل-حى ددددوالبحلزثيدددد لبحثذنيددددد لوبحزيم دددد  لةمشىددددد لبحشنعددددوزتل
  325–274ض

 

 بحىزثد ذبزلبح  زلبحزيم د لبحيمةزت:ل  البحن شل(. 2224أسامة كامل )، راتبل -5

 

  ل0ظ لةلظثييدمثل ددلبحشةدمةلبحزيم دد لذزيةلبحشهمزبثلبحن سي ل(. 2224راتب، أسامة كامل. )ل -6
  ذبزلبح  زلبحىزثدلبحيمةزت:

 

ذحيددةلبحشدذزثييلوبوحيددمالبلشددوزللبحنمادييي:حلددذزيةللبحن سدددبإل دذبذل(. 2211.)كامققل ةأسققام، راتققبل -7
  ذبزلبح  زلبحىزثد  لبحيمةزت:ل1ظةلس س  لبحشزبةعل دلبحلزثي لو  البحن ش

 

 

 لنسددث لشسددمةش لثىددطلبحشهددمزبثلبحن سددي ل دددلحىثدد لبح ددزتلبحظددميزت(.2212.)د محمققدمحمقق، رفعققتل -25
ل دددذيمثلبلح يددد لل-بحلزثيددد لبحثذنيددد لوبحزيم ددد لل-بحشدددرلشزلبحى شددددلبحدددذوحدلبحلمحدددجل ادددزل

  252–157،لض  ي لبحلزثي لبحزيم ي لح ثنييلثمحهزال-ةمشى ل  وبيل،ل1وبحلمحل ،لش
م حلققو علقى. )ل -22 ىدطلبحسدشمثلبحن سددي لو  رلهدملثذرد لبحلعدزالبح ز دددلث(. 2211النبٌقدي، رحٌق

 لشة د ل  دوالبحلزثيد لبحزيم دي ل ث دجلشنادوزتل ح  ثدلبحشثدمزستلبحنماديييلثسد خلبحاديص
  بحىزبم لةمشى لثمثة ل  ي لبحلزثي لبحزيم ي 

 

ذبزلل: شددمي ل  ددالبحددن شلبحزيم ددد(.2211.)مازققد محمققد، الخٌققاطوصققالع عبققد   ، النغبقًقل -20
  ازلوبحلوسيعبحزبي لح ن
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لبحلوةيدددهلبحلنم سددددلو  رلدددهلثمحىدددذوبيلحدددذللا ثددددلبحلمي وندددذول(. 2223نهقققرا ، أحمقققد سقققعٌد. )ل -21
لبحشة ددددد لبحى شيددددد لث  يددددد لبحلزثيددددد لبحزيم دددددي ،لل ث دددددجلشنادددددوزل ةذزبسددددد لل  ي يددددد لشيمزنددددد  

  057 لضةمشى لظنظم
 

  ذبزلبح لةبحيمةزت:ل لبحظزيملبلوحيشثدل دلزيم  لبحلمي ونذو(. 2224نهرا ، أحمد سعٌد. )ل -22
 

  ذبزلبح لةل لبحيمةزت:بحيوب ذلبحى شي لوبح ني لحزيم  لبحلمي ونذو(. 2224نهرا ، أحمد سعٌد. )ل -23
 

لصعدميضلبحظ رد لبحن سدي لح  ثددلبحشنلصدةلبح دويلدلح لمي وندذو(.2222نهرا ، أحمد سعٌد. )ل -24
ل نيدددد لوبحزيم ددددي بحشة دددد لبحى شيدددد لح لزثيدددد لبحثذل ث ددددجلشناددددوزل ةذزبسدددد لل  ي يدددد لشيمزندددد  

  014ةاثزية  لض32ل شعز
 

بحسدشمثلبحذب ىيد لوذب ىيد لبانةدمسل.(2212) .تقامر محمقد محمقد، زقادو أحمد محمد محمد، نٌنةل -25
بحشدرلشزلبحى شددلبحدذوحدلبحلمحدجل ادزلل ذزبسد لشيمزند لوبحشعدمز  :حذللا ثددلبحش  شد ل

  يددد لل-ةمشىددد ل  دددوبيلل،1شدددوللبحلمحلددد  ل دددذيمثلبلح يددد لل-بحلزثيددد لبحثذنيددد لوبحزيم ددد لل-
  06ل–2ضل بحلزثي لبحزيم ي لح ثنييلثمحهزا

ل بحش ددذذبثلبحثيوحوةيدد لوبحسددي وحوةي لانليددمالنماددسلبح مزبليدده(. 2222الشققافعً، أحمققد فققارو . )ل -26
 ةمشى لثنهم ل   ي لبحلزثي لبحزيم ي لح ثنييل غيزلشناوزتلذ لوزب زسمح ل

 

بليدددتلل لثادددذبذ:بح ز ددددلح شهدددمزبثلبحزيم دددي لبحدددلى الوبحلظدددوز(. 2211. )نزقققاه مهقققدي، شقققل ل -27
  ح لعشيالوبحظثم  

 

. )ل -05 ذبزل  لبحيددمةزت:0ظةبحلددذزيةلبحىي دددل دددلبحشةددمةلبحزيم دددل(. 2221شققمعو ، محمققد العربقًق
  بح  زلبحىزثد

شسددلولللى درلدبليزلثزنددمشوللدذزيثدلشيلدزخلحإل ددذبذلبحصظظي(.2222.)حسققام حسق  أحمققد، شقوما ل -02
  يددد لبحلزثيددد للتلغيدددزلشنادددوزت زسدددمح لذ لدددوزبل سدددن 25ذولل دددثلبإلنةدددمسلح  ثددددلبحلمي ونددد

 م ةمشى لثنهل بحزيم ي 
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   رللنشيددهلثىددطلشهددمزيل-ثزنددمشولةثددذنرللددبليز(. 2222صققالع، محمققود احمققد عبققد الققداٌم. )ل -00
لبحلمي ونددذو لزسددمح لشمةسددليززيم ددهلل دددلبحثددوشسبلح  ثدددلبح ندددوباذباللبحثذنيدد بحش ونددمثل

  ةمشى لبحشنعوزتلبحزيم ي  ثي ل  ي لبحلزللشناوزت غيزل

بحس وتلبحةدمسالوبلدز ل ددلباسدلةمث لبان ىمحيد لبحلمثلد لوبحشل ز د ل(. 2214عباس، عامر موسى. )ل -01
شة د ل  دوالبحلزثيدد لل ث دجلشناددوزل حدذللثىدطلا ثددلةبحش  شدد ،لبحلمي وندذو،لبحةدوذو 

   2ة5ل ةمشى لثمثةل   ي لبحلزثي لبحزيم ي ل بحزيم ي 
  رددد لبحيددذزبثلبحثذنيدد لبحصمعدد لثدددملذبال(. 2212م محمققد وعبقققاس، قاسققم حمققد. )عبققاس، ننل -02

بحيمذسددي لل ث ددجلشناددوزل بحشهددمزيلولىددذذلشزب ددسلبح ىددةلبحشصل  دد لحددذللا ثدددل ددزتلبحسدد  
   2ة20ل حى والبحلزثي 

. )ل -03 ث دددجلل ثندددمالشييدددمشلبحش دددذذبثلبحن سدددي لانليدددمالبح  دددةلبحدددذوحد(. 2222عبقققد ، مهقققا علققًق
  ةب لوثز 12ل زيم  لة  والو نوي شناوز،لبح

شز دددسلبح لدددمةلل لبحيدددمةزت:سدددي وحوةي لبحةشم دددمثلبحزيم دددي (. 1222عقققالوي، محمقققد حسققق . )ل -04
  ح ناز

شز دسلبح لدمةل لبحيدمةزت:لشوسدو  لباصلثدمزبثلبحن سدي لح زيم دييي(.1222.)محمقد حسق ، عالوىل -05
  ح ناز

م سدد لبحزيم ددي  لبحيددمةزت:لذبزلبح  ددزل  ددالبحددن شلبحلددذزيةلوبحشن(. 2222عققالوي، محمققد حسقق . )ل -06
 بحىزثدلح ظثم  لوبحناز 

  شز سلبح لمةلح ناز بحيمةزت:لشذصةل  البحن شلبحزيم د(.2222.)محمد حس ، عالوىل -07

ثىطلبحشلايدزبثلبحن سدي لو  رلهدملثشسدلوللبلذبالبحزيم ددلحدذلل(. 2216على، فهد مرنو . )ل -15
ل   يدد لبحثنددمثلحدداذبةلوبحى ددوالوبحلزثيدد ل زسددمح لشمةسددليزلغيددزلشناددوزتل ظدد ةلبحةمشىدد 
 ش ةمشى ل ييلاش

لددبليزلبسددلصذبالبحشيظو ددمثلبحلذزيثيدد ل  ددرللظددويزل.(2214) .منققى  بققراهٌم عبققد الحمٌققد، علققىل -12
ثىددطلبحيددذزبثلبح ز يدد لبحصمعدد لوشسددلوللبلذبالح ةش دد لبح ز يدد لة وزيددو ل ددرلزيم دد ل

ةمشىددددد لل  لبحزيم دددددي لح ثنددددديي  يددددد لبحلزثيدددددل غيدددددزلشنادددددوزتلزسدددددمح لشمةسدددددليزل بحلمي وندددددذو
  بإلس نذزي 

بح دددداوظلبحن سددددي لو  رلهددددملثشسددددلوللبلذبالحددددذللا ثدددددل(. 2222عمققققرو، حسققققام حسقققٌق . )ل -10
لةمشى لثنهم ل   ي لبحلزثي لبحزيم ي لح ثنييل زسمح لشمةسليزلغيزلشناوزتل بحةوذو

ةلبحشصل  دد لثزنددمشوللددذزيثدلثمسددلصذبالثىددطلبلسددمحي(.2222.)مققروي محمققد طلعققت، الغربققاويل -11
حلنشيددددد لبحيدددددوتلبحى ددددد ي لولدددددبليز ل  دددددرل ىمحيددددد لبذبتلبحز  ددددد لبحص ييددددد لبحشسدددددلييش لح  ثددددددل
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  ةمشى لظنظمل   ي لبحلزثي لبحزيم ي لغيزلشناوز لذ لوزبثزسمح لل بحلمي ونذو
ل بحشثددمذالبلسمسددي لح شعددمز  لبحيونمنيدد لبحزوشمنيدد لوبح ددزتلح هددوبت(.2222.)مسققعد علقًق، محمققودل -12

  ذبزلبحظثم  لح نازوبحلوسيع:لبحشنعوزت
بحى رددد لثدددييلثىدددطلبحسدددشمثلبحن سدددي لوشسدددلوللبإلنةدددمسلحدددذلل(. 2215محمقققود، معقققاذ عقققادل. )ل -13

  يدد لل زسددمح لشمةسددليزلغيددزلشناددوزتل  ددذبيدلبحشسددم مثلبحيعدديزتل دددلبحةمشىددمثلبلزذنيدد 
  بلزذي ةمشى لبحيزشوتل بحلزثي لبحزيم ي 

بسدشل(. 2223لقدٌ ، عقادل وأبقو عقوف، فقارو . )منصور، طلعت والشرقاوي، أنقور وعقن ال -14
  ش لث لبلنة و لبحيمةزت:ل  البحن شلبحىما

حلنثددرلثمحلعددزالبحشيددذبندلثذاحدد لبةدددالب(. 2214.)حٌققدر عبققاس ،عطٌققةوعلقًق حسقٌق  ، هاشققمل -15
 لح  ثدددلصددظلبحددذ مغللنذيدد لذوزيلبحنصثدد لث ددزتلبحيددذالبحىي يدد بحشهددمزبثلبحن سددي لوبحيددذزبثل

  ل0ة22   يد لبحلزثيد لبحزيم دي  لةمشىد لبحيمذسدي  ل والبحلزثي لبحزيم دي شة  لبحيمذسي لحى
  240-232ض

ذب ىي لبإلنةمسلو  رلهدملثي دملبحشثدمزبتلبحزيم دي لحنمادسلثىدطل(. 2222الوسٌمى، عنة شوقً. )ل -16
  07 غةمشى لظنظمل شة  ل  ي لبحلزثي ل ث جلشناوزل بلناظ لبحزيم ي لبحةشم ي 
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