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 فئات للسايكومى ولهروب من األالتخصصية لاختبارات اللياقة  تصميم

 الجودو لناشئي رياضةالثقيلة(  -المتوسطة  -الوزنية)الخفيفة 
                                                                                                                                                   

 )*(د/ محمود السيد بيومي
                                                                                                                                                      
 (**)د/ أحمد محمد غازى

ىخل ػػفل02جانثػػاخليػػاؿل ل-أ ا ػػالل–ييػػ ؼلبحث ػػىلبحػػملثالػػ يـلبابػػ لبيثثػػالبخلحييالػػ لبحثيالالػػي لحييػػل  ل يي ػػالممخصص:  
خلسػػن حث لؼلىيػػمل  ايلىػػال ثهػػ يلبثيالحث لػػييلبح ػػل ؽللػػال22-20بأل سػػايم  ملحنا ػػالليالػػ لبحجػػ   للػػالبح ل يػػ لبح  ليػػ  

لػػ ل ػػ يخلىيػػملبابػػ ل ج  ىػػاخل  نيػػ ل ىػػالبحي ي ػػ ل ث ػػ ؿلبح سػػث ياخل بح لػػنلبحنسػػثالحاىػػ للػػالل ػػ ل ج  ىثػػولبح  نيػػ ل ل
خلالىػػ ل12مجػػـل ىػػ  ىـل ل42خلالىػػ ل بح ث سػػت ل ث ػػ ؿلبحاىثػػيفل ػػفلث ػػخل  فل00مجػػـل ىػػ  ىال 24بحاىثػػيفلث ػػخل  ف

خلالىػػ ول بسػػػثي ـلبح ػػنييلبح الػػ الىيػػملىينػػ لى  يػػ ل ػػفلالىثػػػال02مجػػـل ىػػ  ىـل ل42 بحبهييػػ ل ث ػػ ؿلبحاىثػػيفللػػ ؽل  ف
خل ثـلثالػني يـللحػملبػاىلل ػاخل  نيػ لىػالبحي ي ػ ولبح ث سػت ولبحبهييػ ول ث الػؿلبحثا بػافل22-20 للالبح ل ي لبح  لي ل بحج  

 Special Judoبحػػملالػػا ي لباليثثػػالبخل   ايلىػػال ثهػػ يلبثيالحهيػػاتلبحييالػػ لبحثيالالػػي لحييػػل  ل ػػفلبحثبثيػػخلبألللػػال
Fitness Test in Ground / Grappling Techniques "SJFTGىخلتثهػالح  ػاخل02جانثػًاخليػاؿل ل-أ ا ػًالل-"ل يي ػال

 أظيػلخلنثػا يلبح لبسػ لسػن ول22ل–ل20نا الليال لبحج   للالبح ل يػ لبح  ليػ ل ػفللىين لبحث ب فبح ج  ىاخلبح  ني لبحباب ل
جانثػػًاخلل-أ ا ػػًالل-ي ػػالبحنا ػػ يفللػػالبيثثػػالبخلبحييالػػ لبحثيالالػػي لحييػػل  ل ػػفلبحثبثيػػخلبألللػػال يأ بءلبح ػػل ؽلثػػيفل سػػث ياخل

لماحثاحا:لىخلل لثيالىيملث  ي ل سث يلبحاى لثاحنسث لح ج  ى لبحاىثيفلبحيذيفليه  فلث خل لج لياـل    ة02ياؿل 
 ث( 02االختبار االول  الهروب خمفا خالل )

 ل.هل  ثا ـخل ثه يلل25 لأ بءـخل ثه يلهلل يؼولثين المافلأىيمل20 لأ بءحاىثالبال  بفلبحي ي  لى ألؿل
 ـخل22خللحػػم 21 ػػفل لأ بءـخل ثهػػ يلهللػػ يؼولثين ػػالمػػافلأىيػػمل22خللحػػم 7 ػػفل ىػػ لحاىثػػالبال  بفلبح ث سػػتللأ بءألػػؿل

 . ثه يلهل  ثا 
 ـخل ثهػػػػػػ يلهل22خللحػػػػػػم 21 ػػػػػػفل لأ بءـخل ثهػػػػػػ يلهللػػػػػػ يؼولثين ػػػػػػالمػػػػػػافلأىيػػػػػػمل6 لىػػػػػػ حاىثػػػػػػالبال  بفلبحبهييػػػػػػ للأ بءألػػػػػػؿل

 ث(   02أماما خالل ) االختبار الثاني  الهروب.  ثا 
 ل.ـخل ثه يلىال  ثا 23 لأ بء ثه يلىالل يؼولثين المافلأىيملـخل22 لىالىخ02 لى حاىثالبال  بفلبحي ي  لأ بءألؿل
 ـخل21 خللحػػػم22 ػػػفل لأ بء ثهػػػ يلىاللػػػ يؼولثين ػػػالمػػػافلأىيػػػملـخل6خللحػػػم 5 ػػػفل لىػػػ حاىثػػػالبال  بفلبح ث سػػػتلأ بءألػػػؿل

 . ثه يلىال  ثا 
 ل.ـخل ثه يلىال  ثا 21 خللحم22 فل لأ بء ثه يلىالل يؼولثين المافلأىيملـخل4 لى حاىثالبال  بفلبحبهيي لأ بءألؿل

 ث(  02االختبار الثالث  الهروب جانبا خالل )
 ل.ـخل ثه يلهل  ثا 22خللحم 6أ بء فل ـخل ثه يلهلل يؼولثين المافلأىيمل3 لأ بءحاىثالبال  بفلبحي ي  لى ألؿل
 ثهػ يلهلـخل6خللحػم 4 ػفل لأ بءثين ػالمػافلأىيػمل ثهػ يلىاللػ يؼولخلـ2خللحم 0 فل ل حاىثالبال  بفلبح ث ستلىلأ بءألؿل 

 .  ثا 

                                                 
)*(

 مدرس بقسم المنبزالت والريبضبت الفردية ، كلية التربية الريبضية ، جبمعة طنطب
 . بح  يللبح نالح نثي لجا   لتنتالحيج   -العب دولي سببق (**)
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 ثه يلهل  ثا ـخل4 لأ بءثين المافلأىيمل ثه يلىالل يؼولخلـ0خللحم 2 فل ل حاىثالبال  بفلبحبهيي لىلأ بءألؿل . 
أفصصراع مجمورتصصو الو نيصصت  نع الوضصصا النخصصبي لالرصصب مبارنصصت بصصالالربيالمئينصصات المخصصتخرجت علصصت رمصص  لصصعرتها رمصص  ت عيصص -

 -أمامصصًا  -لمهصصروب مصصن التثبيصصت اخرضصصي )خمفصصا  الثالثصصت الميالصصت التخييصصيت فصص  اختبصصاراتالثبيمصصت(  –المتوخصص ت  -)الخفيفصصت
 ث(.02جانبًا( خالل )

 جوعو - ناشئ –التخيييت اخرضيت الميالت اختبارات  -الكممات العالت  اوخايكومي
Designing Special Fitness Tests for Escaping Osaikomi for Junior Judokas in Different 

Weight Categories (Light – Medium – Heavy) 

 

Dr. Mahmoud E. Baioumy
)*(

 

Dr. Ahmed M. Ghazy
)**(

 

 The current research aims to design three special fitness tests for escaping the Osaikomi 

in 20 sec (back – front – lateral) for junior judokas (12-14 years) to identify its standards and 

estimations for identifying differences in technical level and relative rank of each judoka in 

his/her weight category. Participants included three weight groups: light (less than 46 kg) (n=22), 

medium (less than 60 kg) (n=31) and heavy (over 60 kg) (n=20). The researchers used the 

descriptive approach. Results verified the validity of special judo fitness tests in ground / 

grappling techniques (SJFTG) (back – front – lateral) in 20 second for escaping osaikomi. Tests 

were able to identify differences among junior judokas according to the following row points:  

First test: escaping backwards in (20) sec 

 Least performance for light weight was (12 Meter) with "Poor" as rank while highest 

performance was (17 Meter) with "Excellent" as rank.  

 Least performance for medium weight was (9-10 Meter) with "Poor" as rank while 

highest performance was (13-14 Meter) with "Excellent" as rank.  

 Least performance for heavy weight was (8 Meter) with "Poor" as rank while highest 

performance was (13-14 Meter) with "Excellent" as rank 

Second test: escaping forwards in (20) sec 

 Least performance for light weight was (10 Meter) with "Poor" as rank while highest 

performance was (15 Meter) with "Excellent" as rank.  

 Least performance for medium weight was (7-8 Meter) with "Poor" as rank while highest 

performance was (11-13 Meter) with "Excellent" as rank.  

 Least performance for heavy weight was (8 Meter) with "Poor" as rank while highest 

performance was (13-14 Meter) with "Excellent" as rank 

Third test: escaping sideways in (20) sec 

 Least performance for light weight was (5 Meter) with "Poor" as rank while highest 

performance was (8-10 Meter) with "Excellent" as rank.  

 Least performance for medium weight was (2-4 Meter) with "Poor" as rank while highest 

performance was (6-8 Meter) with "Excellent" as rank.  

 Least performance for heavy weight was (1-2 Meter) with "Poor" as rank while highest 

performance was (6 Meter) with "Excellent" as rank 

                                                 
)*(
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Former international Judoka – Head Coach of Tanta University Judo Team.  



72 

 

Concluded percentiles had the ability to identify relative rank for each judoka compared 

with his counterparts in weight category (Light – Medium – Heavy).  

 

Key words: Osaikomi – junior judoka – ground special judo fitness tests 
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 مقدمة البحث:

َيثيابحمثيلةل ثىيسثتي احاى ل  بالي ل ياـل لحث بلللبحييال لبحياال لثليال لبحج   لأى َّ بحن بؿل حثت يللبأل بءلبح ثالب ى اللي مػفللفَّ
لبح ال ؿلألىيمل سث ىلحث هيؽلأللؿلنثا يلبىث ا ًبلىيملبحه لبخلبح يالي لهتل  فلبمثسا لبحييال لبحث ني لبحياال لثاحج   .

بح سػثهثيال ي ثاجل  لث بلليالاخلبح نا الخللحىج نلبح  ي  ػاخلبح  يػ ةلىػفلالىثػييـلحثسػاى ىـللػالث لػنللػل لبحنجػا ل بحث ػ ؽل
  ػفلأمبػللبحتػلؽل ػي ىًالثػيفلبح ػ لثيفلحج ػنلبح  ي  ػاخلىػ لبسػثي بـل(.Lidor, Melnik, Bilkevitz& Falk 2006)حيػـ

ل(.Brown 2001)باليثثالبخلبحث ني ل بح يالي للالبح لب ؿلبح ثملةل فلثن ي لبح  ىث 
يػػػال بحثػػػالالػػػ  خلح  امػػػاةل  بلػػػؼلبأل بءلبحليالػػػال أالػػػث خلباليثثػػػالبخلبحثيالالػػػي لبألمبػػػللبسػػػثي ب الالليالػػػاخلبح سػػػث ياخلبح ي

لباليثثػػالبخلبحياالػػ لثاحليالػػ لىػػالبألمبػػلل ا  ػػ ل ػػفل(Uljevic, Spasic, Sekulic 2013)بح  يىاأللالػػمل .ل بحػػلأيلبحسػػا  لأفَّ
 Meckel, Machnai, Eliakim)بيثثػػالبخلبحييالػػ لبح ا ػػ لحػػيتللهػػتلحثهيػػيـلبأل بءلبحليالػػالبح  جػػولحيليالػػييفلبحمثػػالل لهػػتل

 (.Sattler et al. 2012)ول حمفلأيًلاللالبيثيالل ث جيولبحليالييفلبحنا  يف(2009
لىناؾلبحمبيلل فلبح م ؾلبحثالث ػيتل  لغـلبالنث اللبحمثيللحليال لبحج   للاللأنَّيالالث بؿلث اج لاليثثالبخلثيالالي ل يىلأفَّ

بحهياتللالمؿلبيثثالل  ػالث بيػولحاىػ ل أ ب ػوول ىػؿلي مػفلبىثثػالللثااليثثالبخلبحثالثـلثت يلىالثاح  ؿل فل يىلبح ثغيلبخللي 
بح ثغيػػػػػػلبخلبح  ػػػػػػثه ل ػػػػػػفلىػػػػػػذهلباليثثػػػػػػالبخل ك ػػػػػػلبخلحػػػػػػث بءللػػػػػػالبح ثػػػػػػالبةل ىػػػػػػؿلي مػػػػػػفلبسػػػػػػثي ب يالحلػػػػػػثتلأبػػػػػػللبحثػػػػػػ لي ل

(Detanico,&Santos, 2012.)َيػػ لبح اجػػػ لحيهػػػ لبخلبحث نيػػ لبحياالػػػ لثػػػاحج   لل  سػػػلى ل يػػػىلثظيػػلل  بلػػػؼلبح نالسػػػ لأى  
لبحي ػػ ل ػػفلأىيػػمل لنثاجيػػاللػػال سػػالىالبح لمػػال بح  نػػال لػػؽلظػػل ؼل   بلػػؼلبح ثػػالبةول يػػىليثثػػايفلبأل بءلبح يػػالىلثػػيفللنػػ َنمَّ
 بألللػػاول باللثهػػاءلثاحييالػػ لبحثيالالػػي لحي ػػ ل بل ػػالأ لبحي ػػ لبألللػػالحليالػػ لبحجػػ   ل ػػفلبح ك ػػلبثاحثاليجػػ لىيػػمل ػػ ل ل

ليللبأل بءلبح يالىل بح ثالب ملحاى لحث سيفلنثا جو.بحج   لبالىث اـلثيالحيسثتينلثت ل
  ث ػػ ل لبج ػػ لبحثا بػػافلحي لبسػػاخل بح لبجػػنلبح ي يػػ لبثلػػيل جػػ  لبيثثػػاللبحييالػػ لبحثيالالػػي لثاسػػثي بـللنػػ فلبحل ػػم

Throwing Techniquesنػػػػػػػػػػاجمل  بل"Nage-Wazaحػػػػػػػػػػول ك ػػػػػػػػػػلل  ػػػػػػػػػػ  ل ىػػػػػػػػػػ لبيثثػػػػػػػػػػاللبحييالػػػػػػػػػػ لبحثيالالػػػػػػػػػػي ل "
 بسػػػػػثي ـلمبيلًبلػػػػػالبحثي ػػػػػ لبألجنثيػػػػػ للStrerkowitz,1995)  الػػػػػ ََّ ولSpecial judo fitness testخSJFTحيجػػػػػ    
 Baioumy& Ghazy,2015;Ghazy,et) بحثي ػ لبح الػلي لم لبسػ ( Franchini. et al,2009;Drid, et al,2012)م لبسػ 

al,2016)ل
ل يػػػػػػػالبخلبحثبثيػػػػػػػخللػػػػػػػالبحي ػػػػػػػ لبألللػػػػػػػال  )غصصصصصصصا ي،  يػػػػػػػذملل(،022-042، : :0222، ) رفصصصصصصصتخل يػػػػػػػالة.21 أفَّ

خل يػػػالةل يظيػػػلل22أفلث ػػػللبحثػػػا بيفل بح لبجػػػنلبح ي يػػػ    بلنلبحجػػػ   لبح ثيالال الػػػن  ىا ل(222-221، : : 0223بيصصصومي
خ يلجػػػنلذحػػػؾلحيثغييلبحثسػػػيتللػػػال ػػػمؿلأ بءلGatamaKashiraولما ػػػيلبلجاثا يػػػ MunaGatamaبحيالثيني  ي يالثم   نػػػالجاثا يػػػ ل
لبحػذيلي ػا ؿلبحيػل  ل ػفلبح يالةلمل لنلبحذلبعلأ لبحال للأ ب حجسـلىيملبحيالـلنثيج ل  ا حػ لبح يػاجـلب مػاـلبحسػيتلةلىيػملبحيالـػ

لبحثبثيخ.
  ػػفليػػاؿلليػػاـلبحثا بػػافلثاحث ػػىلىػػفلبيثثػػالبخلحييػػل  ل ػػفلبحثبثيػػخلحػػـليجػػ بلىيػػمل ػػ لىي يػػالبيثثػػالبخل هننػػ لح نػػ فل

حسػ ملح  ا حػ لثػ ليللبح سػا ؿلبحا  ػ لحهيػاتلبحييالػ ل"لأ لبحيػل  ل ػفلبال سػايم  مولحػذحؾللا ػالثالOsae-Wazaبأل ساىل ب بل"
بحثيالالي لحييل  ل فلبحي  لبالللي ث  ي ل سػث ياثيال  ك ػلبثيالح ثاث ػ لثهػ  ياليػاؿللثػلبخلبحثػلب يلبحث ليثيػ ول يػىلي ثػاجل

مل"ل ثػػػػKatame-Waza"مثػػػػا مل  بلGrapplingTechniquesالىػػػػ لبحجػػػػ   للحىاحييالػػػػ لبحثيالالػػػػي ح ن فلبحي ػػػػ لبألللػػػػا
ل".Ne Wazaَيْسَثِتينلبالسث ا ةل فللل لبحيج   سلى لبح لاعلأبناءل ل ي لبحن بؿلبألللال"نمل ب بل
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"لثػ ءلبسػثي بـللنػ فلبحثبثيػخل أ سػايلOseakomi   َّاليسث ىىأى َّي لث ليللبيثثالبخلحييل  ل فلبحثبثيخل"بالسايم  م
خل23ول22خل بح ىػػػ للث ػػػخل 21ول20ثمػػػلةلحيثػػػلبىـلث ػػػخل خللػػػمل نالسػػػاخلبحجػػػ   للػػػملبح ل ػػػؿلبح  ليػػػ لبح Osae-Waza ب بل

خل لػػؽل ػػل تل ث يي ػػاخلبح نالسػػاخل بالث ػػا لبح الػػلىلحيجػػ   ولبحث يي ػػاخلبحث الػػييي لألن ػػت ل  سػػـل25ول24 بحنا ػػ يفلث ػػخل 
لخ.0224/0225

لبيثياللالىثملبح  ل علبحهػ  الحي  ىثػ ل بحثتػؿلبال حي ثػالثػ  بلةلبح ػثا ل ب حليالػ لبح الػلي الليػثـل ال ظالبحثا بافلأفَّ
لبسثي بـلبىل فلباليثثالبخلبحثيالالي لح ن فلبحثبثيخلأ لبحي  لبالللمللغـلبى يثياللمل لب ؿلبالنثهاءلبحثيالالم.

 ىيػػػػملبح ػػػػػ لثيفلىنػػػػ لبح مػػػػػـلأ لباليثيػػػػػاللبحثيالالػػػػملحي ػػػػػ ىثيفلبحليالػػػػػييفل لبىػػػػاةلبح ثتيثػػػػػاخلبحثيالالػػػػػي بحث نيول
ياالػ للػ لثيـلبحث نيػ لبحثيالالػي لبح لثثتػ لثاحي ػ لبألللػال(،210، :0222 رفت، ) بح يالي بحثمليج لأفلي ثيميالبحنا ا

ىل ػفل02حييل  ل فلبحثبثيخل يىلي ثثللبحثبثيخل ػفلبح يػالبخلبحيج  يػ لبحثػالي مػفلبفليك ييػالبحاىػ ل ثنيػالبح ثػالبةليػاؿل
بح ػلبغلبح ي ي ػالىػذبلبحجانػ ل ى ػًال ثتػ يلًبلسيتلثولىيملبح نالتلثاحثبثيخولحذبلظيلخلبح اج لبح ي  لح لبس لىذهلبح  مي ل سػ ل

لبحمبيػػػلليسػػػثي  يالمثػػػ ليثاخل بيػػػؿلبح  ػػػ ةلبحث ليثيػػػ ل حليالػػػ لبحجػػػ   لثثالػػػ يـلبيثثػػػالبخلي مػػػفلحي ػػػ لثيفلبسػػػثي ب يالياالػػػ لأفَّ
ا بافلبحث ءلثسثتينللياتلبحييال لبحثيالالي لحييل  ل فللن فلبحثبثيخل ثملي مفل ثاث  ل ثهييـلحيالثيـلبحثيالالي ول أيثاللبحث

ثثال يـلبيثثالبخلثسثتينللياتلبحييالػ لبحثيالالػي لحييػل  ل ػفلبأل سػايم  ملثػن تلبأل بءل بح سػاللبح لمػالحػث بءلبح  يػالح ػال
حيال فلأى ي للال  اظلبحاى لىيملبحنثػا يلبحثػال ههيػاليػاؿلبحي ػ ل بل ػال ح ػ ـللػ لةلبحاىثػيفلبحنا ػ يفلىيػملسػلى لبحيػل  ل

لبح نالتلح ي ل ؿللحى ل ي لبحثبثيخ. فلىجـ 
 هدف البحث: 

 فلبأل سايم  ملحنا الليال لبحج   لىخ02ياؿل جانثاخلل-أ ا الل–ثال يـلبيثثالبخلثيالالي لحييل  ل يي ال
لبحبهيي خل بحث لؼلىيم:ل-بح ث ست لل-لالل اخلبح ج  ىاخلبح  ني لبحباب ل بحي ي  ل

بحبابػػ لحييػػل  ل ػػفلبحي ػػ لبألللػػالتثهػػالح  ػػاخلبح ج  ىػػاخلبحييالػػ لبحثيالالػػي لحايثثػػالبخلالػػ ؽل بثػػاخلبيثثػػالبخل -
ل.بح  ني للي لبحث ى

حايثثػػالبخلبحبابػػ لحييػػل  ل ػػفلبحي ػػ لبألللػػالتثهػػالبحثيالالػػي ل ػػ ىلثهػػ ـلبحييالػػ لحث  يػػ لبحاىثػػيفللياثثه يل سػػث ل -
 .ح  اخلبح ج  ىاخلبح  ني للي لبحث ى

 تساؤالت البحث: 

الػػي لحايثثػػالبخلبحبابػػ لحييػػل  ل ػػفلبحي ػػ لبألللػػالتثهػػالح  ػػاخلبح ج  ىػػاخل ػػالالػػا ي لبيثثػػالبخلبحييالػػ لبحثيال -
للي لبحث ى؟بحبهيي خلل–بح ث ست لل– بحي ي  لبح  ني ل

 سث ىلبحييال لبحثيالالي لحايثثالبخلبحبابػ لحييػل  ل ػفلبحي ػ لبألللػالتثهػالح  ػاخلبح ج  ىػاخل ك لبخلثه يلل ال -
 لي لبحث ى؟بحبهيي خلل–بح ث ست لل– بحي ي  لبح  ني ل
 إجراءات البحث:

 منهج البحث: 

 بسثي ـلبحثا بافلبح نييلبح ال الح ا  ثولحتثي  ل  مي لبحث ى
 مجتمع وعينة البحث:

 مجتمع البحث:
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خلسػػػن ل بح هيػػػ  فلثسػػػجاخلبالث ػػػا ل22-20ث نتهػػػ لبحغلثيػػػ لحيجػػػ   لحي ل يػػػ لبح  ليػػػ ل بحجػػػ   لل ػػػ ؿل جث ػػػنلبحث بنا ػػػ ا
لخلنا ا.72 بحثاحغلى  ىـل ل0224/0225بح  سـللبح الليلحيج   
 عينة البحث:

ليػػ لبح ل يػػ لبح  ليػػ لللػػابحجػػ   للالىثػػاثػػـلبيثيػػاللىينػػ لبحث ػػىلبألساسػػي لثاحتليهػػ لبح   يػػ ل ػػفل جث ػػنلبحث ػػىل ػػفل
السػػػثي ب يـلأن يػػػ ل  الظػػػ لبحغلثي  ػػػفل8خل ػػػفل جث ػػػنلبحث ػػػىل ذحػػػؾل62.222 يػػػىل ػػػمي بلنسػػػث ل خلالىػػػ ل51ح ػػػ  ل بحث ػػػىل

                               .خلبحث الػػػػيؼلبح ػػػػ  يلح جث ػػػػنل ىينػػػػ لبحث ػػػػى2 ي لػػػػيلجػػػػ  ؿ ولبحيػػػػل  ل ػػػػفلبال سػػػػايم  ماليثثػػػػالبخللليػػػػءجلبءبخلبحثهنػػػػيف
 (2جعول )

 التوييف العععي لمجتما ورينت الب ث

للج احا
لبحث ىل جث ن

لى  
لبألن ي 

لبالن ي 
لى  لىين  علىالفئات الوزنيةتوزيع العينة

 بحث ى

 النسبة المئوية

 للعينة 

 مجتمعالمن 

 عدد

 الالعبين

 المستبعدين
لبحبهيي لبح ث ست لبحي ي  

ل4لخلنا ا72 

 1ل010111 5 2 5 2لـ.شلسثلثاى

 4ل020222 22 3 5 3لنا ىلتنتا

 2ل8..0. 4 2 3 3لنا يلبحسم لبح  ي 

 6ل220222 02 6 8 5لي حي ل01نا ىل

 3ل060661 21 4 6 5لثي ي لبح  ي 

 2ل000000 22 3 3 4لغ ؿلبح  ي 

 01ل011011 13 21 30 22لبالج احا

خلالىػ ولبح ث سػت ل00خلأنولثـلثالنيؼلىين لبحث ىللحىػباىلل ػاخل  نيػ لىػالبحي ي ػ ل ىػ  ىال 2يثليل فلج  ؿل 
خلالى ل فلبجػلبءلبحهياسػاخلح ػ ـلب ػثلبميـل ػنلبنػ يثيـل25خلالى ولم الثـلبسثث ا ل 02خلالى ولبحبهيي ل ى  ىال 12 ى  ىال 

ل. ىي ل ي لبح  لي للي لبحثالن اتلأيللباىل  بسـلحل
 شروط اختيار عينة البحث: 

ل.خلأى بـ1حي ين لالليهؿلىفل لبحث ليثابح  لل -
لحيج   .لبح الليبحهي لثسجاخلبالث ا ل -
لبال ثلبؾللال نالساخلبالث ا لبح الليلحيج   لياؿلبيللباىل  بسـ. -

 ار الباحث هذه العينة: ياسباب اخت

ل. ناسث لبح ل ي لبح  لي لحثتثيؽلبحث ى -
لبحسني للي لبحث ى.لبح ل ي للاث بلللبالى ب لبح ناسث ل فلبحاىثيفل -
 ثتثيؽلبحث ى.ثاحيي اخلبحليالي لبح سجؿلثيالبحاىثين لث ا فلبح س  ح فل -
حييػػل  ل ػػفلبال سػػايم  الم ػػالىػػ للبيثثػػالبخلبحييالػػ لبحثيالالػػي  لل  ػػ الخل الالخلبحن ػػ بىث بحيػػ لثيانػػاخلبح ينػػ للػػال -

 خ2خو 1خو 0  ليلثج ب ؿ 
 (0جعول )



00 

 

 العالالت اإل يائيت خفراع رينت الب ث )الربي االو ان الخفيفت(
 في المتغيرات االخاخيت لبيان ارتعاليت البيانات

 00ن=

لبالحث بء بحث يتي بالن لبؼلبح  يالي بح سيت بح ث ستلبح ساثا    ةلبحهيات بح ثغيلبخلـ

       مععالت عالالت النمو 
 2.121- 2.270- 2.421 21.232 21.005 سن / يل بحسف 2
 2.362- 2.200- 2.022 17.222 17.352 مجـ بح  ف 0
 2.206 2.257- 7.473 232.222 230.005 سـلبحت ؿ 1
 2.742 2.132 2.732 2.222 1.664 سن / يللبح  للبحث ليثا 2
       اختبارات الميالت التخيييت 
 2.167- 2.722- 2.326 23.222ل22.505  ثللىخ02بحيل  ليي الياؿل  2
 2.222 2.231- 2.433 20.322ل20.322  ثللىخ02بحيل  لأ ا ًالياؿل  0
 2.736 2.226 2.172 4.222ل4.642  ثللىخ02بحيل  لجانثًالياؿل  1

 2.272بحيتألبح  ياليلح  ا ؿلبالحث بء=ل
ل2.740=لل2.23  ل  ا ؿلبالحث بءلىن ل سث ىل  ن ي ل

خلبح ث سػػػتلبح سػػػاثال بح سػػػيتل بالن ػػػلبؼلبح  يػػػاليل   ا ػػػؿلبالحثػػػ بءلأللػػػلب لىينػػػ لبحث ػػػىل الىثػػػالبال  بفل0ي لػػػيلجػػػ  ؿل 
خل ىػالبلػؿل ػفل ػ ل  ا ػؿلبالحثػ بءل1 ±بحي ي  خللالبح ثغيلبخلبالساسي للي لبحث ىل يثليلبفللػيـل  ا ػؿلبالحثػ بءللػ لثلب  ػخل ػالثػيفل

ي تػػػمل الحػػػ ل ثا ػػػلةلىيػػػملييػػػ لبحثيانػػػاخل ػػػفلىيػػػ  لبحث  ي ػػػاخلغيػػػلل لنػػػملبالىثػػػ بحاول  ػػػالي ػػػيلللحىاىث بحيػػػ لبحثيانػػػاخل ث ابػػػؿلبح ن 
لىث بحي .بال

 
 (2جعول )

 العالالت اإل يائيت خفراع رينت الب ث )الربي االو ان المتوخ ت(
 في المتغيرات االخاخيت لبيان ارتعاليت البيانات

 22ن=

لبالحث بء بحث يتي بالن لبؼلبح  يالي بح سيت بح ث ستلبح ساثا    ةلبحهيات بح ثغيلبخلـ

       مععالت عالالت النمو 
 2.422- 2.030- 2.312 21.022 21.020 سن / يل بحسف 2
 2.241 2.442- 1.557 31.222 30.436 مجـ بح  ف 0
 2.322 2.212- 4.272 236.222 236.210 سـ بحت ؿ 1
 2.022 2.122 2.562 2.222 1.722 سن / يل بح  للبحث ليثا 2
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       اختبارات الميالت التخيييت 
ىخ02بحيل  ليي الياؿل  2  2.227- 2.572 2.221 20.222ل22.455  ثل 
ىخ02بحيل  لأ ا ًالياؿل  0  2.330 2.133 2.156 22.222ل7.746  ثل 
ىخ02بحيل  لجانثًالياؿل  1  2.360- 2.521 2.256 3.222ل3.272  ثل 

 2.202بحيتألبح  ياليلح  ا ؿلبالحث بء=ل
ل2.602=لل2.23  ل  ا ؿلبالحث بءلىن ل سث ىل  ن ي ل

خلبح ث سػػػػتلبح سػػػػاثال بح سػػػػيتل بالن ػػػػلبؼلبح  يػػػػاليل   ا ػػػػؿلبالحثػػػػ بءلأللػػػػلب لىينػػػػ لبحث ػػػػىل الىثػػػػالبال  بفل1ي لػػػػيلجػػػػ  ؿل 
لػؿل ػفل ػ ل  ا ػؿلبالحثػ بءلأخل ىػال1 ±حثػ بءللػ لثلب  ػخل ػالثػيفلبح ث ست خللالبح ثغيػلبخلبالساسػي لليػ لبحث ػىل يثلػيلبفللػيـل  ا ػؿلبال

لىث بحي .بالي تمل الح ل ثا لةلىيمليي لبحثياناخل فلىي  لبحث  ي اخلغيلل لولبالىث بحا  الي يلللحىاىث بحي لبحثياناخل ث ابؿلبح ن نمل
 (4جعول )

 العالالت اإل يائيت خفراع رينت الب ث )الربي االو ان الثبيمت(
 في المتغيرات االخاخيت لبيان ارتعاليت البيانات 

 02ن=

لبالحث بء بحث يتي بالن لبؼلبح  يالي بح سيتلبح ث ستاح ساثا    ةبحهيات بح ثغيلبخلـ

       مععالت عالالت النمو 
 2.202- 2.314 2.220 21.422 21.245 سن / يل بحسف 2
 2.222 0.217 20.225 52.632 52.317 مجـ بح  ف 0
 2.122- 2.161- 3.224 242.222 237.167 سـلبحت ؿ 1
 2.266 2.353- 2.733 1.032 1.445 سن / يللبح  للبحث ليثا 2
       اختبارات الميالت التخيييت 
 2.437- 2.075- 2.576 22.222ل22.722  ثللىخ02بحيل  ليي الياؿل  2
 2.025 2.031- 2.722 7.222ل7.222  ثللىخ02بحيل  لأ ا ًالياؿل  0
 2.522- 2.200- 2.330 2.222ل2.234  ثللىخ02بحيل  لجانثًالياؿل  1

 2.314بحيتألبح  ياليلح  ا ؿلبالحث بء=ل
ل2.232=لل2.23  ل  ا ؿلبالحث بءلىن ل سث ىل  ن ي ل

خلبح ث سػػػتلبح سػػػاثال بح سػػػيتل بالن ػػػلبؼلبح  يػػػاليل   ا ػػػؿلبالحثػػػ بءلأللػػػلب لىينػػػ لبحث ػػػىل الىثػػػالبال  بفل2ي لػػػيلجػػػ  ؿل 
لػؿل ػفل ػ ل  ا ػؿلبالحثػ بءلأخل ىػال1 ±بحبهيي خللالبح ثغيػلبخلبالساسػي لليػ لبحث ػىل يثلػيلبفللػيـل  ا ػؿلبالحثػ بءللػ لثلب  ػخل ػالثػيفل

لىث بحي .بالي تمل الح ل ثا لةلىيمليي لبحثياناخل فلىي  لبحث  ي اثغيلل لولبالىث بحانمل  الي يلللحىاىث بحي لبحثياناخل ث ابؿلبح ن 
 مجاالت البحث:

لخلسن لث لعلبحغلثي لحيج   .22-20الىثالبحج   لبحنا  يفللالبح ل ي لبح  لي ل المجال البشرى 
ل.ـ0224/0225بح  سـلبحليالالالمجال ال ماني 
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لبحغلثي لحيج   .لث نته  بالن ي لخالاح بحج   ثاحيي ا:لالمجال المكاني
 :أدوات ووسائل جمع البيانات

 :ليع الب ث إلىما يمي باالختباراتفي جما البيانات والمعمومات المرتب ت  اناختنع البا ث
 ل بح لبسػػػاخلبح لج يػػػ لبح لثيػػػ ليػػػىيػػػملبح كح ػػػاخلبح ي لبالتػػػاعلحيػػػولللػػػال ػػػ   ل ػػػالث الػػػالافلػػػاـلبحثا بػػػ:المخصصصل المرجعصصصي -

"لOseakomi ياليػ لثهػيتلبحيػل  ل ػفل"بالسػايم  محيث لؼلىيػملبيثثػالبخل بألجنثي ل بالثالاؿلث ثم لبح  ي  اخلبح  حي ل
 .ييل  ل فلبحثبثيخلبألللا هنن لىيملأساتلىي الحبيثثالبخلبلأيلليـليج 

" ايػػػؾللبجاثػػػ سػػػث ا ل ػػػفلبال"ل لhttps://www.researchgate.netجصصصات ريخصصصير بوابصصصت البصصصا ثين خصصص ال رمصصص   صصصرح  -
 .خBradić, Callan 2016 ث بولىفلبحهي  لبالجلب ي لحث لماخلبحنمل ب ب ثلب يؾل ماالفخMikeCallan" 2ماحيف

ول بالتاعلبحي ثي  :لبحث ليثي ل بحث مي ي لحاث ا لبح  حملحيج   لبح  ل ل لىيمل  لنلاال الع رم  م تويات الخمينارات -
 بحثػػملألػػا خللبحي ثيػػ  بح  ث يػػاخلبحث ليثيػػ ل بحث يي يػػ لح  لسػػ لبحم   مػػافل غيلىػػال ػػفللنػػ بخلبحجػػ   لبح  جػػ  ةلىيػػمل  لػػنل

 بحثا ىلمبيلبللملبحث الؿلح مؿلأ بءلبيثثالبخلبحيل  ل فلبال سايم  مل بحذيلي بؿلى ؼلبحث ىلبح احا.
ثت حػ لبحجا  ػاخللثمييػاخلبحثلثيػ لبحليالػي للػملمصن أرضصاء ئيئصت التصعريس وأخصاتجة الجصوعوالجصوعو  مبابمت خبراء رياضت -

ألي ػػػػػخلثجا  ػػػػػ لىػػػػػيفل ػػػػػ تللػػػػػػػاحثالخ22 لةلبح ػػػػػيي لبحللػػػػػاىم  للػػػػػػػلحػػػػػ0224/0225بح ػػػػػاـلبحجػػػػػا  مللبح الػػػػػلي لحيجػػػػػ   
بال سػايم  ملىيػملبحيػل  ل ػفلبحثيالالػي لل لةلالى لبحجػ   لح للللملةلباليثثالبخلبحثملأى ىالبحثا بافلحهياتلثاحهاىلة

  أث  بلىييياللأييـللييال بح  بله لىيييا.
 .ساى لليهاؼل– ليتللياتل–ىليلل ليتلالالؽل–ثساتلج   لل–لث لي لج   الاح ل:اخعوات المختخعمت -
ل:االختمارات -

 بيثثالبخلبحيل  ل فلبال سايم  م.أىـللحث  ي بسث الةلبسثتاعللأىلبحيثلبءل 
 .لبسث الةلثسجيؿلثياناخلبحاىثيفل نثا يلباليثثالبخ

 الدراسات االستطالعية:
 الدراسة االستطالعية االولي:

لىػػللل  للػػؽلسػػن بخل22 ػفلبح ػػ لثيفل بحثػالث يػػ ليثػػلثيـلىػفلىيػػملبحسػػا ةلبحيثػلبءللػػال جػاؿلليالػػ لبحجػػ   للباليثثػالبخثـػ
خلسن للي لبحث ىل لػ لأسػ لخلنثيجػ لبسػثتاعلبحػلأيلم ػال ػالىػ ل  لػيل22ل-20بح ل ي لبحسني ل  ناسثثيالحي ؼلبحث ىل لخلحث  ي ل1 

ل:ثاحج  ؿلبحثاحا
 (1)جعول

المرتب ت بالمر مت الخنيتخنت ليع  اختبارات الهروبأئم  براء في مجال رياضت الجوعو لت عيعالنخب المئويت خراء الخاعة الخ
 الب ث

 4=ن

 باليثثال ـ
لبح  فلغيلل  بلؽل  بلؽ

لبحنسثا
لبألى ي 
لبحنسثي  لنسث    ي لى  لنسث    ي لى  

ل2228ل6ل2.22ل2.22ل2228ل6لىخ02بحيل  ليي الياؿل ل2
                                                 

 "University of ChichesterDepartment of Sportجا   ل ان سثللثانجيثلبل")3)

https://www.researchgate.net/
https://www.researchgate.net/profile/Mike_Callan
https://www.researchgate.net/institution/University_of_Chichester
https://www.researchgate.net/institution/University_of_Chichester
https://www.researchgate.net/institution/University_of_Chichester
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ل2228ل3ل2.22ل2.22ل2228ل3لىخ02 بحيل  لأ ا ًالياؿلل0
ل2228ل5ل2.22ل2.22ل2228ل5لىخ02بحيل  لجانثًالياؿل ل1

ل2
لبحيل  ل فلسيتلةلبح ياجـل

لىخ02ياؿل لسايم  مبأل
ل328ل2ل328ل2ل328ل2

ل40238ل3ل15238ل1ل40238ل3لبيثثاللبحم ثليل3

 .حذبلله لثـللث ؿلباىلبيثثالبخلحهث ؿلباليثثالل2228بلثلملبحثا ىلنسث ل  بله لخل3  فلياؿلنثا يلج  ؿل ل
 لالختباراتالمبتر ت لميالت التخيييت لمهروب من االوخايكوم  ليع الب ث  مبخ  فيما يمي شرح  انويوضل البا ث

ث ػػ للثػػلةل بليػػ ل ػػفلبحث ػػىل بالتػػاعل بالسػػث ا ةل ػػفللأىلبحيثػػلبءللحػػملث  يػػ لبيثثػػالبخلبحيػػل  ل ػػفل يػىللػػاـلبحثا بػػافل
ل بحثػػاحتلؽلبح ثا ػػ ل بح سػػثي   لحييػػل  ل لهػػاهػػيتلبحيػػل  ل ػػفلبال سػػايم  ملثبيثثػػالبخلل بابػػللػػمبال سػػايم  ملىػػ ؼلبحث ػػىل

أسػػ ؿلبحثػػ لىلحيييػػؼلأ لحث ػػاـلأ لحيجانػػ ل بسػػثي ـل ػػ يخلبالثجاىػػاخلبحثػػمليسػػثي  يالبحاىػػ للػػملبحيػػل  ل ىػػالبحيػػل  ل ػػفل
خلبانيػػ لأ بءلحمػػؿلبيثثػػالل ىػػ لألالػػمل  ػػفلحا سػػايم  ملحي الػػ ؿلىيػػملبيثػػ فلث ثاليػػاخلبحجػػ   ل باليثثػػالبخل02بحثا ػػىل  ػػفل 

ل  ل  لماحثاحم:
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 (:5)مرفقث(21خالل )االختبار األول: الهروب من االوسايكومى خلفا   -0
لياتلل لةلالى لبحج   لىيملبحيل  ل فلبال سػايم  مليي ػًال ػفلللػ  لبحهللالػاءلثثثػا ؿلبحػ لنلثاحهػ  يفل بنػملل االختبارغرض 

    لبحجذعلىيملبحجانثيفل بأل بءلي اثول لنلبحث لىلأ ا ًالحيل  لبال ممليي ًاخ.
  للللالػاءخلبحهػ  يفلث بيػ ل نتهػ لىن لس اعل ك ىلباليثثاللبسث  لين نؿلث بي ل نته لبحي  لحيثساتللػمل لػنل للػلاخعاء ويف

"ليثػػػ ألسػػػلي ًالثاحػػػ لنلثاحهػػػ  يفلحيثسػػػاتل ػػػنلبنػػػملبحجػػػذعلHajimeسػػػ اعلبح ػػػك ىل"ىػػػاجي م ىنػػػ للبحي ػػػ لحيثسػػػاتل بحػػػلأتلحيػػػ بيؿ.
 حيثم لخلىيملبحجان لبألي فلحثي لؾليي ًالبـل ػ لبحجػذعل ػنلبنػملبحػلمثثفلنالػ البػـلبحػ لنلثاحهػ  يفلحيث ػلؾليي ػًال ػنلبنػملبحجػذعل

لخل ثلل  فلباليثثال.22-6يملبحجان لباليسللثاحثثا ؿلت ؿل نته لبحي  ل ى
 (:5)مرفقث(21خالل )االختبار الثانى: الهروب من االوسايكومى أماما   -2

ليػػاتللػػ لةلالىػػ لبحجػػ   لىيػػملبحيػػل  ل ػػفلبال سػػايم  ملأ ا ػػًال ػػفلللػػ  لبحهللالػػاءلثثثػػا ؿلبنػػمل  ػػ لبحجػػذعلل االختبصصارغصصرض 
حييػػل لسػػلي الىيػػملبحجػػانثيفل ػػنلبحسػػن لثاحهػػ ـلبح مسػػي لحيجانػػ لبح بنػػملحسػػ  لبحجسػػـلأ ا ػػًال بأل بءلي ػػاثول لػػنل"بحثػػ لى"ليي ػػًال

 أ ا ًاخ.لبأل مم
بسػث  لين نػؿلث بيػ ل نتهػػ لبحي ػ لحيثسػاتللػمل لػنل للػ  للللالػاءخلبحػلأتلث بيػ ل نتهػػ للىنػ لسػ اعل ػك ىلباليثثػالاخعاء ويصف

"ليث ألسػلي ًالبنػملبحجػذعللييَاىيػملبحجنػ لبألي ػفلHajimeىن لس اعلبح ك ىل"ىاجي م لبحي  ل ثالملبحجسـل بيؿل نته لبحي  .
سملحيػ  لبفلىيػملبحجنػ لباليسػللبػـلبنػمللييػؿلحيجػذعلبـل  هلسلي ًال نلبحسن لىيملبحه ـلبحيسلىل نلحؼلبحجذعلىيملبح   للبحلأ

لل ػػػػػػػػػػػػ هلسػػػػػػػػػػػػلي ًال ػػػػػػػػػػػػنلبحسػػػػػػػػػػػػن لىيػػػػػػػػػػػػملبحهػػػػػػػػػػػػ ـلبحي نػػػػػػػػػػػػملثاحثثػػػػػػػػػػػػا ؿلحثي ػػػػػػػػػػػػلؾلبح ػػػػػػػػػػػػك ىلأ ا ػػػػػػػػػػػػًاللات ػػػػػػػػػػػػًال نتهػػػػػػػػػػػػ لبحي ػػػػػػػػػػػػ ل
لخل ثلل  فلباليثثال.6-22 
 (:5)مرفق ث(21خالل )االختبار الثالث: الهروب من االوسايكومى للجانب -

بحج   لىيملبحيل  ل فلبال سايم  ملجانثًال فللل  لبحهللالاءلبحي يفل بنيول بحه  يفل لل ىوللياتلل لةلالى ل االختبارغرض 
ىفلبحثساتل بح يؿلىيملبحجان للييال ثثا ؿل لم لبحذلبىيفلبح نبني لجانثًالىمسيًال نلبحلجييفلبح نبنيول  لم لثن  حي خل نللثلل

  ثستلىلاخلبح لم لحإل ب  لثاحجسـل بحث لؾلجانثًا.
ىن لس اعل ك ىلباليثثاللبسث  لين نؿلث بي ل نته لبحي  لحثساتلبحج   ل لنل]لل  للللالػاء ل  بجػوليػتلث بيػ لاخعاء  ويف

لسػلي ًالثاح يػؿلليػيالىيػملبحجانػ لبح هاثػؿل سػال لHajimeىن لس اعلبح ك ىل"ىاجي م للباليثثالل  نته لثاحي  لثاحجان . "ليهـ 
ىيفلبح نبني ل بحلجييفلبح لل ىػولىػفلبحثسػاتلىمسػيًال  لمػ لثن  حيػ خل ػنللػثلل ثسػتلىلػاخلباليثثالل يث ألثثثا ؿل لم لبحذلب

لخل ثلل  فلباليثثال.22-6بح لم لحيه  لثاحجسـل بحث لؾلجانثًالت ؿل نته لبحي  ل 
 :الثانيةالدراسة االستطالعية 

ى لخللحػملبحثأمػ ل ػفللحث ىل يىالىثيفل فل جث نلبل22ىيملىين ل م ن ل فل5/2/0225يـ ثـللجلبءلىذهلبح لبس ل
 بح سػػػال لاحالػػػاالخلبح تثػػػؽلثيػػػالثجلثػػػ لبحث ػػػىل ػػػفل يػػػىلثسػػػاتلبحجػػػ   لثػػػ بلللبا مانػػػاخلبح سػػػاى ةلىيػػػملثتثيػػػؽلباليثثػػػالبخلث

ثجلثػػ لباليثثػػالبخلبح هثل ػػ لليػػ لبحث ػػىل   للػػ لوللجػػلبءبخلباليثثػػالبخلليػػ لبحث ػػىلبحا  ػػ لحإلجػػلبءلباليثثػػالبخول  لبج ػػ لثلثيػػ 
ل.سثثيالحي ل ي لبح  لي للي لبحث ى  ىل نا

ثػػـلثػ بلللبحثجييػ بخلثالػػاالخلبحجػ   لثاألن يػ ول ثلثيػػ لبجػلبءلباليثثػالبخول أسػ لخلنثػا يلىػذهلبح لبسػػ لىػفلبحثأمػ ل ػػفل
ءلبحثأم ل فلأفلباليثثالبخلبح هثل  للي لبحث ىل ناسث لحتثي  لبح ل ي لبح  ليػ ل يػىللػاـلألػلب لىينػولبح لبسػ لبالسػثتاىي لثػءجلب
ل.باليثثالبخلبح هثل  ل  فلأيلال  ث ل  الث بلللح ىلبحثا ىلل ماني لثتثيؽلىذهلباليثثالبخلىيملأللب لىينولبحث ىلبألساسي 

 خطوات اجراء القياسات:
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  1/1/0223 ت   20/4/0223لياخات الب ث ف  الفترة من  أجريت
   نتهػ لبحغلثيػ لحيجػ   ل بحيي ػاخلبحليالػي ل  ػ لثالثـلبجلبءلبحهياساخلحايثثػالبخلليػ لبحث ػىلث ػ لبح  بلهػ ل بحثنسػيؽل -

لخ.2بألن ي لىيملبجلبءلباليثثالبخلىيملىين لبحث ىلثمؿلنا يلم الى ل  ليلثج  ؿل 
ثـلبجلبءلباليثثالبخلتثهالحث يي اثيال ث مؿلثنالسالثيفلبحاىثيفل بحثأميػ لىيػملبحاىثػيفلىيػملبحثػ ءللػالباليثثػاللىػفل -

ثػػاخللػالبح مػافلىنػ لسػػ اعلالػاللةلنيايػ ل لػػخلباليثثػالل ثػمليػثـلليػػاتلبح سػال لبحثػال الػػؿلسػ اعلالػاللةلبحث بيػ ل بحب
لبحييالمؿلالى ل ثسجيييالث ساى ةلبح ساى يف

لؽ.ل23 لبلث لبحثا بيفلأل بءلبحاىثيفلحايثثالولثـللىتاءللب  لثيفلمؿلبيثثالل -
بـلبحيل  ليي الحث ىلثمؿلنا يلث ىليث ألثايثثالللاـلبحثا بيفلث لبىاةلثبثيخلثلثي لبجلبءبخلباليثثالبخلىيملىين لب -

ل.بحيل  لجانثاًل ينثيالثايثثالللبحيل  لأ ا اًلبيثثالل
 ذحػػػؾلث ييػػػ بلح  احجثيػػػاللExcelج ػػػنلثيانػػػاخلباليثثػػػالبخ:للػػػاـلبحثا بػػػافلثج ػػػنل ج  حػػػ لثيانػػػاخلباليثثػػػالللػػػال يػػػؼل -

لب الا يا.
 :المعالجات اإلحصائية

لبالجث اىيػػػ لا فليػػػاؿلل الػػػا يباليثثػػػالبخلبحباب   احجػػػاخلثيانػػػاخللػػػاـلبحثا بػػػافلث ثلنػػػا يلبح   ػػػ لبا الػػػا ي لحي يػػػـ 
(SPSS ثاسثي بـلبح  احجاخلبا الا ي لبحثاحي: 
لبالحث بءل-بحث يتيل-لبالن لبؼلبح  ياليل-لبح سيتل-بح ث ستاح ساثا -
 خ8 لبحنسث لبح   ي ل-  ا ؿلباللثثاتلل-للي  ل خخل-ل0  ا ؿلبيثا -
لPercentile Ranksبحلثث لبح  يني لل-لT- scoresخtبح لج لبحثا ي  ل-Z- scoresخلz لبح لج لبح ب ي  -

 :عرض ومناقشة النتائج
 عرض النتائج:

 مالت العلمية لالختبارات الثالثة:المعا (أ)
 :الثقيلة( قيد البحث –المتوسطة  –)الخفيفة االوزان لالعبي  الثالثةالختبارات لمعامل الصدق بحسا -0

حثأم ل فلال ؽلباليثثالبخللاـلبحثا بافلث سا لال ؽلبح هالن لبحتللي لحيثأم ل فلل لةلباليثثالبخلىيملبحث ي ثيفلأ بءل
خلالىػ ل02ىينػ لل ب يػال ىيػملبحاىثيفلحايثثالبخول بسثي ـلبحثا بافلتليهػ لبح هالنػ لبحتلليػ ول يػىللا ػالثثتثيػؽلباليثثػالبخل

خلالىػػ لحػػث  بفلبحبهييػػ ل ػػفلىينػػ لبحث ػػىلبالساسػػي .لثػػـلثلثيػػ ل لجػػاثيـل02حػػث  بفلبح ث سػػت ول خلالىػػ ل02حػػث  بفلبحي ي ػػ ول 
 ػفل لجػاثيـلىيػملن ػتل038 فل لجاخلألػلب لبح ينػ لىيػملباليثثػالبخلبحبابػ ل أ نػمل038ثلثيثاثنا حياول ثـلبح ال ؿلىيملأىيمل

يػاألىيمل  ج  ىػ لباللثػاىالبأل نمخوايجػا ل الحػ لبح ػل ؽلباليثثالبخول ثذحؾلأالثيلح ىلبحثا بػافل ج ػ ىثيفل  ج  ىػ لباللثاى
خلأ لػيلنثػا يلبحالػ ؽلحػث  بفل22خلأ لػيلنثػا يلبحالػ ؽلحػث  بفلبحي ي ػ ول جػ  ؿل 7حي الح لىػفلبحالػ ليايثثالبخول جػ  ؿل 

 خلأ ليلنثا يلبحال ؽلحث  بفلبحبهيي ماحثاحا:22بح ث ست ول ج  ؿل 
 (2جعول )

 االربار  اخرم  واالربار  اخعنىمالربي االو ان الخفيفت عاللت الفروق بين متوخ ي
 لبيان معامل اليعقلمهروب من التثبيت في اختبارات الميالت التخيييت 

 02ن=

ل  ا ؿل0بيثاللي  للل ؽل3باللثاىملبال نملف=ل3ف=بألىيملباللثاىمللبيثثالبخلبحييال لبحثيالالي لـ
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لبحال ؽلخلبح ث ستاخ ع± ت ع± ت

ىخ02بحيل  ليي الياؿل ل2  24.022 2.615 20.622 2.225 1.222 6.222 2.667 2.721 
ىخ02بحيل  لأ ا ًالياؿل ل0  22.222 2.672 22.422 2.326 1.622 6.220 2.672 2.722 
ىخ02بحيل  لجانثًالياؿل ل1  6.422 2.120 3.622 2.225 0.622 2.205 2.522 2.621 

ل0.124=لل2.23بحج  حي لىن ل سث ىل  ن ي للخخ *لي  
ثػػيفل ث سػػتالباللثػػاىملبألىيػػملل2.23خل جػػ  للػػل ؽلذبخل الحػػ لب الػػا ي لىنػػ ل سػػث ىل  ن يػػ ل4يثلػػيل ػػفلجػػ  ؿ 

ولم ػاليثلػيل الػ ؿلباليثثػاللىيػمللػ ةلبحي ي   باللثاىمللالبيثثالبخلبحييال لبحثيالالي لحييل  ل فلبحثبثيخلحاىثالبال  بفل
لىاحي .ثأبيلل ال ؽل
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(3جعول )  

 عاللت الفروق بين متوخ ي االربار  اخرم  واالربار  اخعن  لالربي االو ان 
 المتوخ تفي اختبارات الميالت التخيييت لبيان معامل اليعق

 02ن=

لبيثثالبخلبحييال لبحثيالالي لـ
للل ؽل3=بال نملفباللثاىملل3ف=بألىيملباللثاىمل

لبح ث ستاخ
للي  
ل0بيثالخ

ل  ا ؿ
لبحال ؽ  ع± ت ع±لت

ىخ02بحيل  ليي الياؿل  2  21.222 2.525 22.622 2.225 0.022 3.662 2.620 2.722 
ىخ02بحيل  لأ ا ًالياؿل  0  22.622 2.122 6.222 2.672 1.222 2.626 2.521 2.640 
ىخ02بحيل  لجانثًالياؿل  1  4.222 2.672 2.222 2.213 0.222 2.314 2.502 2.627 

 0.124=لل2.23*لي  ل خخلبحج  حي لىن ل سث ىل  ن ي ل
ثػػيفل ث سػػتالباللثػػاىملبألىيػػملل2.23خل جػػ  للػػل ؽلذبخل الحػػ لب الػػا ي لىنػػ ل سػػث ىل  ن يػػ ل5يثلػػيل ػػفلجػػ  ؿل 

ولم اليثلػيل الػ ؿلباليثثػاللبح ث ست  باللثاىملبأل نمللالبيثثالبخلبحييال لبحثيالالي لحييل  ل فلبحثبثيخلحاىثالبال  بفل
ليملل ةلثأبيلل ال ؽلىاحي .ى

 (4جعول )
 عاللت الفروق بين متوخ ي االربار  اخرم  واالربار  اخعن  لالربي االو ان 

 الثبيمتفي اختبارات الميالت التخيييت لبيان معامل اليعق
 02ن=

لبيثثالبخلبحييال لبحثيالالي لـ
لباللثاىملبالىيم

ل3ف=
لباللثاىملبال نمل

للل ؽل3ف=ل
لبح ث ستاخ

للي  
لخ

ل0بيثا
ل  ا ؿ
لبحال ؽ

 ع± ت ع±لت

ىخ02بحيل  ليي الياؿل  2  20.622 2.615 6.422 2.120 2.022 3.722 2.623 2.721 
ىخ02بحيل  لأ ا ًالياؿل  0  22.222 2.120 4.622 2.225 2.422 5.051 2.647 2.710 
ىخ02بحيل  لجانثًالياؿل  1  3.222 2.672 0.022 2.615 1.022 3.620 2.622 2.722 

 0.124=ل2.23*لي  ل خخلبحج  حي لىن ل سث ىل  ن ي ل
ثػػيفل ث سػػتالباللثػػاىملبألىيػػملل2.23خل جػػ  للػػل ؽلذبخل الحػػ لب الػػا ي لىنػػ ل سػػث ىل  ن يػػ ل6يثلػػيل ػػفلجػػ  ؿل 

يثلػيل الػ ؿللم ػاول باللثاىملبأل نمللالبيثثالبخلبحييال لبحثيالالػي لحييػل  ل ػفلبحثبثيػخلحاىثػالبال  بفلبحبهييػ لليػ لبحث ػى
لباليثثاللىيملل ةلثأبيلل ال ؽلىاحي .

 :الثقيلة( قيد البحث –المتوسطة  –)الخفيفة االوزان لالعبي  الثالثةالختبارات ل حساب معامل الثبات -2

خل02خلالىػػ ل  فلي يػػؼول 02ثػػـل سػػا ل  ا ػػؿلبحبثػػاخلىػػفلتليػػؽلثتثيػػؽلباليثثػػاللبػػـللىػػا ةلثتثيهػػولىيػػملىينػػ ل 
خلالىػػ ل  فلبهيػػؿول ػػفل جث ػػنلبح لبسػػ ل ػػفلالىثػػالبحجػػ   ل ثػػـلثتثيػػؽلباليثثػػالبخلىيػػملن ػػتلبح ينػػ ل02الىػػ ل  فل ث سػػتول 
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رضصوان.  ؛243:، 0223فصرج. )ؽل نل الأ ػاللبحيػ لمػؿل ػفلبالسثتاىي لث الؽل  نملأسث عل فلبحثتثيؽلبأل ؿل ىذبل اليث 
خلأ لػػػيل22 جػػػ  ؿل لبحي ي ػػػ وخلأ لػػػيلنثػػػا يلبحبثػػػاخلحػػػث  بفل7 جػػػ  ؿل ل(،245: ، 0224 خصصصانين.  ؛54 ،:0222

 خلأ ليلنثا يلبحبثاخلحث  بفلبحبهيي لماحثاحا:22نثا يلبحبثاخلحث  بفلبح ث ست ول ج  ؿل 
 (5جعول )

 راعة الت بيق في اختبارات الميالت التخيييتاالت بيق و معامل االرتبا  بين 
 لالربي االو ان الخفيفت لبيان معامل الثباتلمهروب من التثبيت 

 02ن=

لبيثثالبخلبحييال لبحثيالالي لـ
لبىا ةلبحثتثيؽلبحثتثيؽ

ل  ا االلثثات
 ع± ت ع± ت

ىخ02بحيل  ليي الياؿل ل2  22.432 2.312 22.622 2.142 2.727 
ىخ02بحيل  لأ ا ًالياؿل ل0  20.232 2.512 20.332 2.522 2.744 
ىخ02بحيل  لجانثًالياؿل ل1  4.532 2.032 4.632 2.046 2.752 

 2.222=لل2.23بحج  حي لىن ل سث ىل  ن ي لخلل لي  ل*
باليثثػػػػالخللػػػػالخل جػػػػ  لبلثثػػػػاتلذ ل الحػػػػ لب الػػػػا ي لثػػػػيفلبحثتثيػػػػؽل بىػػػػا ةلبحثتثيػػػػؽل بىػػػػا ةلثتثيػػػػؽل7ي لػػػػيلجػػػػ  ؿل 

 ثغيلبيثثالبخلبحييال لبحثيالالي لحييل  ل فلبحثبثيخلحاىثالبال  بفلبحي ي  للي لبحث ىلحػ ىلىينػ لبحثهنػيفلىنػ ل سػث ىل  ن يػ ل
لول  الي يلللحىبثاخلباليثثالبخ.2.23

 (22جعول )                                                    
 راعة الت بيق في اختبارات الميالت التخيييت امعامل االرتبا  بين الت بيق و 

 لبيان معامل الثبات المتوخ تلالربي االو ان لمهروب من التثبيت 
 02=ن

لـ
لبيثثالبخلبحييال لبحثيالالي 

  ا ؿللبىا ةلبحثتثيؽللبحثتثيؽل
لباللثثات  ع± ت ع±لت

ىخ02بحيل  ليي الياؿل  2  22.232 2.775 22.332 2.232 2.724 
ىخ02بحيل  لأ ا ًالياؿل  0  7.422 2.220 7.432 2.215 2.762 
ىخ02بحيل  لجانثًالياؿل  1  3.222 2.252 3.232 2.267 2.757 

 2.222=لل2.23*لي  ل لخلبحج  حي لىن ل سث ىل  ن ي ل
خل ج  لبلثثاتلذ ل الح لب الا ي لثيفلبحثتثيؽل بىػا ةلبحثتثيػؽل بىػا ةلثتثيػؽلباليثثػالخللػال ثغيػلل22ي ليلج  ؿل 

 حملبثاخلباليثثالبخ.ل  الي يللل2.23بيثثالبخلبحييال لبحثيالالي للي لبحث ىلح ىلىين لبحثهنيفلىن ل سث ىل  ن ي ل
(22جعول )  
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 راعة الت بيق في اختبارات الميالت التخيييت امعامل االرتبا  بين الت بيق و 
 لبيان معامل الثبات الثبيمتلالربي االو ان لمهروب من التثبيت 

 02ن=

لبيثثالبخلبحييال لبحثيالالي لـ
لبىا ةلبحثتثيؽلبحثتثيؽ

ل  ا ؿلباللثثات
 ع± ت ع±لت

ل2.744ل2.376ل22.632ل2.520 22.532لىخ02بحيل  ليي الياؿل  2
ل2.702ل2.410ل6.622ل2.420 6.432لىخ02أ ا ًالياؿل بحيل  ل 0
ل2.737ل2.227ل2.222ل2.375 2.222لىخ02بحيل  لجانثًالياؿل  1

 2.222=لل2.23*لي  ل لخلبحج  حي لىن ل سث ىل  ن ي ل
خل جػػػ  لبلثثػػػاتلذ ل الحػػػ لب الػػػا ي لثػػػيفلبحثتثيػػػؽل بىػػػا ةلبحثتثيػػػؽل بىػػػا ةلثتثيػػػؽلباليثثػػػالخللػػػال22ي لػػػيلجػػػ  ؿل 

حػػػػملبثػػػػاخلل  ػػػػالي ػػػيللل2.23ىنػػػ ل سػػػػث ىل  ن يػػػ لبحبهيي حاىثػػػػالبال  بفلحييػػػػل  ل ػػػفلبحثبثيػػػػخلبيثثػػػالبخلبحييالػػػػ لبحثيالالػػػي ل
ل.باليثثالبخ

الثقيلة( قيد  –المتوسطة  –الثالثة لالعبي االوزان )الخفيفة  )ب(نتائج مؤشراتتقدير مستوى اللياقة التخصصية لالختبارات
 :البحث

 :الثقيلة( –المتوسطة  –ث( طبقا لفئات المجموعات الوزنية )الخفيفة 21االختبار االول:اختبار الهروب خلفا خالل )
 :ث( لالوزان الخفيفة21(اختبار الهروب خلفا خالل )0)

 (20جعول )
 العرجت المعياريت والتائيت والرتبت المئينيت لعرجات العرجات الخام والتكرار و 

 ث(02الربي االو ان الخفيفتفي اختبار الهروب خمفا خالل )
 00ن=

لبحلثث لبح  يني لخtبح لج لبح  يالي بحثا ي ل لخzبح لج لبح  يالي بح ب ي ل لبحثملبللبح لجاخلـ

ل4.602 10.207 2.575-ل0ل20ل2
ل02.232 16.426 2.216-ل2 21 0
ل12.272 23.026 2.257-ل0 22 1
ل30.052 32.575 2.262ل4 23 2
ل57.332 36.165 2.617ل4 24 3
ل75.512 42.754 2.276ل0 25 4
   ل00 بح ج  ع 

خل لج للالبيثثاللبحيػل  ل25لحمل20خلبفلبح لجاخلبحياـلألللب لىين لبحث ىلل لثلب  خلثيفل 20يثليل فلج  ؿل 
لىخ.02يي الياؿل 

ث( 02الهروب خمفا خالل ) لالربي االو ان الخفيفت الختبار العرجات الخام والتبعير ورعع الالربين في كل تبعير  
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لبحنسث لبح   ي لى  لبحاىثيفلبح لجاخلبحياـلـ
لبح سث ياخلبح  يالي 

لبحثه يل
لأىيمل لج لألؿل لج 

22.228 7.278 0 20ل2  ل يؼ 028 
  ث ست 228 02 فللبىيم 05.058 4 22-ل21ل0
 جي  428 22بىيمل فل 05.058 4 23ل1
 جي لج ب 628 42بىيمل فل 05.058 4 24ل2
   ثا  628بىيمل فل 7.278 0 25ل3

ىخل02خلبحػػ لجاخلبحيػػاـل بح سػػث ياخلبح  ياليػػ لبح هاثيػػ لحيػػاللػػالبيثثػػاللبحيػػل  ليي ػػاليػػاؿل 21جػػ  ؿل  ػػفللػػيلثي
 بحثهػ يلبخلبح لب لػػ لحمػؿل لجػػ ل  ياليػ ل ىػ  لبحاىثػػيفللػالثيػؾلبحثهػػ يلبخلثاالػال لحنسػػثثيـلحاىثػالبال  بفلبحي ي ػ لليػػ لبحث ػىل

ل.بح   ي لح ج  علبح ين 
 :ث( لالوزان المتوسطة21(اختبار الهروب خلفا خالل )2)

 (24جعول )
 العرجات الخام والتكرار والعرجت المعياريت والتائيت والرتبت المئينيت لعرجات 

 ث( 02لالربي االو ان المتوخ ت في اختبار الهروب خمفا خالل )
 22ن=

لبحلثث لبح  يني لخtبح لج لبح  يالي بحثا ي ل لخzبح لج لبح  يالي بح ب ي ل لبحثملبللبح لجاخلـ

ل1.01 01.343 0.422-ل2ل7ل2
ل4.23 11.216 2.434-ل2 22 0
ل05.20 21.120 2.447-ل20 22 1
ل42.30 31.263 2.127ل22 20 2
ل72.10 41.236 2.124ل3 21 3
ل222.22 50.710 0.071ل2 22 4
   ل12لبح ج  ع 

خل لجػ للػالبيثثػاللبحيػل  ل22لحػمل7خلبفلبح لجاخلبحياـلألللب لىين لبحث ىللػ لثلب  ػخلثػيفل 22يثليل فلج  ؿل 
 ىخ.02يي الياؿل 

 (21جعول )
 العرجات الخام والتبعير ورعع الالربين في كل تبعير لالربي االو ان 

 ث( 02المتوخ ت الختبارالهروب خمفا خالل )

لبحنسث لبح   ي لى  لبحاىثيفلبح لجاخلبحياـلـ
لبح سث ياخلبح  يالي 

لبحثه يل
لأىيمل لج لألؿل لج 



33 

 

22.228 4.238 0ل22-7ل2  ل يؼل028 
  ث ست 228 02 فلبىيمل 16.528 20ل22 0
 جي  428 22بىيمل فل 2.228 2ل2 1
 جي لج ب 628 42بىيمل فلل13.268 22ل20 2
   ثا  628بىيمل فل 27.138 4ل21-22 3

ىخل02خلبحػػ لجاخلبحيػػاـل بح سػػث ياخلبح  ياليػػ لبح هاثيػػ لحيػػاللػػالبيثثػػاللبحيػػل  ليي ػػاليػػاؿل 23جػػ  ؿل  ػػفللػػيلثي
لي لبحث ىل بحثه يلبخلبح لب ل لحمؿل لج ل  يالي ل ى  لبحاىثيفللػالثيػؾلبحثهػ يلبخلثاالػال لحنسػثثيـللبح ث ست حاىثالبال  بفل

ل.بح   ي لح ج  علبح ين 
 :ث( لالوزان الثقيلة21(اختبار الهروب خلفا خالل )3)

 (22جعول )
 العرجات الخام والتكرار والعرجت المعياريت والتائيت والرتبت المئينيت لعرجات 

 ث( 02لالربي االو ان الثبيمت ف  اختبار الهروب خمفا خالل )

لبحلثث لبح  يني لخtبح لج لبح  يالي بحثا ي ل لخzبح لج لبح  يالي بح ب ي ل لبحثملبللبح لجاخلـ

ل21.67 11.400 2.416-ل2ل6ل2
ل22.45 32.127 2.212ل5 22 0
ل53.22 33.652 2.365ل5 20 1
ل72.22 42.212 2.221ل2 21 2
ل222.22 44.774 2.522ل2 22 3
   ل02 بح ج  ع 

خل لجػ للػالبيثثػاللبحيػل  ل22لحػم6خلبفلبحػ لجاخلبحيػاـلأللػلب لىينػ لبحث ػىللػ لثلب  ػخلثػيفل 24يثليل فلج  ؿل 
 ىخ.02يي الياؿل 

 (23جعول )
 ث( 02العرجات الخام والتبعير ورعع الالربين في كل تبعير لالربي االو ان الثبيمت الختبارالهروب خمفا خالل )

لبحنسث لبح   ي لى  لبحاىثيفلبح لجاخلبحياـلـ
لبح سث ياخلبح  يالي 

لبحثه يل
لأىيمل لج لألؿل لج 

22.228 02.228 2ل6ل2  ل يؼل028 
  ث ست 228 02أىيمل فل 2.228 2ل2 0
 جي  428 22أىيمل فل 13.228 5ل22 1
 جي لج ب 628 42أىيمل فلل13.228 5ل20 2
   ثا  628بىيمل فل 22.228 0ل21-22 3
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ىخل02خلبحػػ لجاخلبحيػػاـل بح سػػث ياخلبح  ياليػػ لبح هاثيػػ لحيػػاللػػالبيثثػػاللبحيػػل  ليي ػػاليػػاؿل 25جػػ  ؿل  ػػفللػػيلثي
ليػػ لبحث ػػىل بحثهػػ يلبخلبح لب لػػ لحمػػؿل لجػػ ل  ياليػػ ل ىػػ  لبحاىثػػيفللػػالثيػػؾلبحثهػػ يلبخلثاالػػال لحنسػػثثيـللبحبهييػػ حاىثػػالبال  بفل

 .بح   ي لح ج  علبح ين 
(اختبةار 0:)(الثقيلةة–المتوسةطة–ث( طبقا لفئات المجموعات الوزنيةة )الخفيفةة 21اختبار الهروب اماما خالل )االختبار الثاني:

 لالوزان الخفيفة: ث(21الهروب أماما خالل )

 (24جعول )
العرجات الخام والتكرار والعرجت المعياريت والتائيت والرتبت المئينيت لعرجات الربي االو ان الخفيفتفي اختبار الهروب اماما 

 ث(02خالل )

لبحلثث لبح  يني لخt بح لج لبح  يالي بحثا ي للخz بح لج لبح  يالي بح ب ي للبحثملبللبح لجاخلـ

ل7.272 12.670 2.322-ل1ل22ل2
ل03.222 22.713 2.725-ل2 22 0
ل21.262 24.756 2.120-ل2 20 1
ل42.142 31.200 2.120ل2 21 2
ل57.332 37.243 2.725ل2 22 3
ل73.232 43.226 2.322ل1 23 4
   ل00 بح ج  ع 

 لج للالبيثثاللبحيػل  للخ23لحمل22خلبفلبح لجاخلبحياـلألللب لىين لبحث ىلل لثلب  خلثيفل 26يثليل فلج  ؿل 
 ىخ02ب ا الياؿل 

 
 
 
 
 (25جعول)

 ث( 02الهروب اماما خالل ) لالربي االو ان الخفيفت الختبار العرجات الخام والتبعير ورعع الالربين في كل تبعير

لبحنسث لبح   ي لى  لبحاىثيفلبح لجاخلبحياـلـ
لبح سث ياخلبح  يالي 

لبحثه يل
لأىيمل لج لألؿل لج 

22.228 21.4148 1 22ل2  ل يؼ 028 
  ث ست 228 02بىيمل فل 26.2608 2 22ل0
 جي  428 22بىيمل فل 26.2608 2 20ل1
 جي لج ب 628 42بىيمل فل 14.1428 6 22-21ل2
   ثا  628بىيمل فل 21.4148 1 23ل3
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ىخل02 ا ػػاليػػاؿل أخلبحػػ لجاخلبحيػػاـل بح سػػث ياخلبح  ياليػػ لبح هاثيػػ لحيػػاللػػالبيثثػػاللبحيػػل  ل27يثلػػيل ػػفلجػػ  ؿل 
حاىثػالبال  بفلبحي ي ػ لليػػ لبحث ػىل بحثهػ يلبخلبح لب لػػ لحمػؿل لجػػ ل  ياليػ ل ىػ  لبحاىثػػيفللػالثيػؾلبحثهػػ يلبخلثاالػال لحنسػػثثيـل

ل.بح   ي لح ج  علبح ين 
 ث( لالوزان المتوسطة:21)(اختبار الهروب أماما خالل 2)

 (02جعول )
 العرجات الخام والتكرار والعرجت المعياريت والتائيت والرتبت المئينيت لعرجات

 ث( 02ماما خالل )ألالربي االو ان المتوخ ت في اختبار الهروب 
 22ن=

لبح  يني بحلثث للخt بح لج لبح  يالي بحثا ي للخz بح لج لبح  يالي بح ب ي للبحثملبللبح لجاخلـ

ل1.004 06.242 0.232-ل2ل5ل2
ل4.230 13.502 2.206-ل2 6 0
ل03.624 20.755 2.520-ل22 7 1
ل37.455 32.012 2.201ل22 22 2
ل62.423 35.272 2.527ل1 22 3
ل72.101 42.526 2.253ل1 20 4
ل76.165 50.223 0.022ل0 21 5
   ل12 بح ج  ع 

خل لجػ للػالبيثثػاللبحيػل  ل21لحػمل5خلبفلبح لجاخلبحياـلألللب لىين لبحث ىللػ لثلب  ػخلثػيفل 02يثليل فلج  ؿل 
 ىخ.02 ا الياؿل أ

 (02جعول)
 العرجات الخام والتبعير ورعع الالربين ف  كل تبعير الختبار لالربي 

 ث( 02ماما خالل )أاالو ان المتوخ تالهروب 

ل ي بحنسث لبح  لى  لبحاىثيفلبح لجاخلبحياـلـ
لبح سث ياخلبح  يالي 

لبحثه يل
لأىيمل لج لألؿل لج 

22.228 4.238 0ل6-5ل2  ل يؼل028 
  ث ست 228 02بىيمل فل 13.268 22ل7 0
 جي  428 22بىيمل فل 10.048 22ل22 1
 جي لج ب 628 42بىيمل فلل2.228 2ل2 2
   ثا  628بىيمل فل 03.628 6ل22-21 3
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ىخل02بحػػ لجاخلبحيػػاـل بح سػػث ياخلبح  ياليػػ لبح هاثيػػ لحيػػاللػػالبيثثػػاللبحيػػل  لب ا ػػاليػػاؿل خل02يثلػػيل ػػفلجػػ  ؿل 
حاىثالبال  بفلبح ث ست للي لبحث ىل بحثه يلبخلبح لب ل لحمؿل لج ل  يالي ل ى  لبحاىثيفللػالثيػؾلبحثهػ يلبخلثاالػال لحنسػثثيـل

ل.بح   ي لح ج  علبح ين 
 ( لالوزان الثقيلة:ث21(اختبار الهروب أماما خالل )3)

 (00جعول )
 العرجات الخام والتكرار والعرجت المعياريت والتائيت والرتبت المئينيت لعرجات 

 ث(02ماما خالل )ألالربي االو ان الثبيمتفي اختبار الهروب 

لبحلثث لبح  يني لخtبح لج لبح  يالي بحثا ي ل لخzبح لج لبح  يالي بح ب ي ل لبحثملبللبح لجاخلـ

ل6.11 12.316 2.324-ل0ل4ل2
ل00.00 17.470 2.212-ل1 5 0
ل11.11 22.624 2.323-ل2 6 1
ل32.22 32.222 2.222ل4 7 2
ل53.22 33.232 2.323ل3 22 3
ل66.67 42.126 2.212ل2 22 4
ل72.22 43.240 2.324ل2 20 5
ل222.22 52.424 0.240ل2 21 6
   ل02 بح ج  ع 

خل لجػ للػالبيثثػاللبحيػل  ل21لحػمل4خلبفلبح لجاخلبحياـلألللب لىين لبحث ىللػ لثلب  ػخلثػيفل 00يثليل فلج  ؿل 
 ىخ.02 ا الياؿل أ

 (02جعول )
 االو ان الثبيمت الختبار لالربيالعرجات الخام والتبعير ورعع الالربين ف  كل تبعير 

 ث( 02الهروب اماما خالل )

لبح   ي بحنسث للى  لبحاىثيفلبح لجاخلبحياـلـ
لبح سث ياخلبح  يالي 

لبحثه يل
لأىيمل لج لألؿل لج 

22.228 22.228 0ل4ل2  ل يؼل028 
  ث ست 228 02بىيمل فل 02.228 2ل5-6 0
 جي  428 22بىيمل فل 12.228 4ل7 1
 جي لج ب 628 42بىيمل فلل03.228 3ل22 2
   ثا  628بىيمل فل 23.228 1ل22-21 3



32 

 

ىخل02بحػػ لجاخلبحيػػاـل بح سػػث ياخلبح  ياليػػ لبح هاثيػػ لحيػػاللػػالبيثثػػاللبحيػػل  لب ا ػػاليػػاؿل خل01يثلػػيل ػػفلجػػ  ؿل 
حاىثػػالبال  بفلبحبهييػػ لليػػ لبحث ػػىل بحثهػػ يلبخلبح لب لػػ لحمػػؿل لجػػ ل  ياليػػ ل ىػػ  لبحاىثػػيفللػػالثيػػؾلبحثهػػ يلبخلثاالػػال لحنسػػثثيـل

ل.بح   ي لح ج  علبح ين 
 (الثقيلة–المتوسطة–ث( طبقا لفئات المجموعات الوزنية )الخفيفة 21با خالل )اختبار الهروب جاناالختبار الثالث:

 (04جعول ):ث( لالوزان الخفيفة21(اختبار الهروب جانبا خالل )0)

 العرجات الخام والتكرار والعرجت المعياريت والتائيت والرتبت المئينيت لعرجات 
 ث(02) الربي االو ان الخفيفتفي اختبار الهروب جانبا خالل

لبحلثث لبح  يني لخtبح لج لبح  يالي بحثا ي ل لخzبح لج لبح  يالي بح ب ي ل لبحثملبللبح لجاخلـ

ل4.602 14.373 2.122-ل0ل3ل2
ل12.272 21.566 2.402-ل22 4 0
ل41.422 32.762 2.276ل1 5 1
ل62.602 36.252 2.625ل3 6 2
ل75.512 50.337 0.034ل0 22 3
   ل00 بح ج  ع 

خل لجػ للػملبيثثػاللبحيػل  ل22مللحل3خلبفلبح لجاخلبحياـلألللب لىين لبحث ىلل لثلب  خلثيفل 02 فلج  ؿل ليثلي
لىخ.02جانثالياؿل 

ل(01جعول )
 العرجات الخام والتبعير ورعع الالربين في كل تبعير لالربي االو ان 

 ث( 02الخفيفت الختبارالهروب جانبا خالل )

لبحنسث لبح   ي لبحاىثيفى  للبح لجاخلبحياـلـ
لبح سث ياخلبح  يالي 

لبحثه يل
لأىيمل لج لألؿل لج 

8ل2 7.278 0 3ل2  ل يؼ 028 
  ث ست 228 02بىيمل فل 23.238 22 4ل0
 جي  428 22بىيمل فل 2.228 2 2ل1
 جي لج ب 628 42بىيمل فل 21.428 1 5ل2
   ثا  628ىيمل فلأ 12.608 5 22-6ل3

ىخل02يػػاؿل لجانثػػاخلبحػػ لجاخلبحيػػاـل بح سػػث ياخلبح  ياليػػ لبح هاثيػػ لحيػػاللػػالبيثثػػاللبحيػػل  ل03 ليثلػػيل ػػفلجػػ  ؿ
حاىثػالبال  بفلبحي ي ػ لليػػ لبحث ػىل بحثهػ يلبخلبح لب لػػ لحمػؿل لجػػ ل  ياليػ ل ىػ  لبحاىثػػيفللػالثيػؾلبحثهػػ يلبخلثاالػال لحنسػػثثيـل

ل.بح   ي لح ج  علبح ين 
 :ث( لالوزان المتوسطة21) (اختبار الهروب جانبا خالل2)

 (02جعول )
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 العرجات الخام والتكرار والعرجت المعياريت والتائيت والرتبت المئينيت لعرجات 
 ث( 02لالربي االو ان المتوخ ت في اختبار الهروب جانبا خالل )

لبح  يني بحلثث للخt بح لج لبح  يالي بحثا ي للخz بح لج لبح  يالي بح ب ي للبحثملبللبح لجاخلـ

ل1.01 02.143 0.741-ل2ل0ل2
ل4.23 07.423 0.214-ل2 1 0
ل20.72 16.702 2.226-ل1 2 1
ل22.10 26.022 2.262-ل22 3 2
ل62.43 35.262 2.526ل22 4 3
ل222.22 54.221 0.422ل2 6 5
   ل12 بح ج  ع 

خل لجػ للػالبيثثػاللبحيػػل  ل6لحػمل0خلبفلبحػ لجاخلبحيػاـلأللػلب لىينػ لبحث ػػىللػ لثلب  ػخلثػيفل 04يثلػيل ػفلجػ  ؿل 
 ىخ.02جانثالياؿل 
 مناقشة النتائج:

ما صةالحية اختبةارات اللياقةة التخصصةية لالختبةارات الثالثةة للهةروب مةن اللعةب األرضةي طبقةا مناقشة نتائج التساؤل األول:
 قيدالبحث؟( الثقيلة–المتوسطة–وعات الوزنية )الخفيفة لفئات المجم

خوليثلػػيلالػػ ؽلباليثثػػالبخل يػػىلث جػػ للػػل ؽل6خول 5خول 4  ػػفليػػاؿل ػػالث الػػؿلبحيػػ لبحثا بػػافل ػػفلنثػػا يلثجػػ  ؿل 
ثػػػػيفل ث سػػػػتالباللثػػػػاىملبألىيػػػػمل باللثػػػػاىملبأل نػػػػمللػػػػالبيثثػػػػالبخلبحييالػػػػ لل2.23ذبخل الحػػػػ لب الػػػػا ي لىنػػػػ ل سػػػػث ىل  ن يػػػػ ل

بحبهييػ خلليػ لبحث ػىول  ػفليػاؿلبحنثػا يليػليلبحثا بػافلل-بح ث سػت لل–بحثيالالي لحييل  ل فلبحثبثيخلحاىثالبال  بفل بحي ي  ل
ل.أنولأظيلخلبحنثا يل ال ؿلباليثثالبخلىيملل ةلثأبيلل ال ؽلىاحي ل بفلباليثثالبخلثهيتل ال ل خل فلأجي 

أفلال ؽلباليثثاللأ بةلبحهيػاتلي ػيلللحىاح لجػ لبحثػالي ثػ لل(234، :0222)رضوان، و اليث ؽل نل الأ اللبحيلب ىذ
بحييػػالباليثثػػالللػػالليػػاتل ػػال لػػنل ػػفلأجيػػ وللااليثثػػاللأ لبح هيػػاتلبحالػػا ؽلىػػ لبحػػذيليهػػيتلث لػػ لماليػػ لبحظػػاىلةلبحثػػالالػػ ـل

لحهياسيالث يىلالليهيتل ي الث الل نيالأ لثاالال لبحييا.
ي ثثػللبحالػ ؽلل(224، : 0224؛ خصانين، 33، : 0222رضوان، ؛025. : 0223)يفوت، يث ؽلمؿل ػفل

أىـل ل تلباليثثاللبحجي للااليثثاللبحالا ؽلى لبحػذيليػنجيللػالليػاتل ػال لػنل ػفلأجيػ ولل ػباللذبلمنػالثالػ  لبحييالػ لبحث نيػ ل
للافلال ؽلباليثثاللبح سثي ـلحث هيؽلىذبلبحغلللي نالأنوليهيتلبحييال لبحث ني لل ال حيتل  يالأيل.ل

خوليثلػيلبثػاخلباليثثػالبخل يػىلي جػ لبلثثػاتل22خول 22خول 7بحثا بافل فلنثا يلثجػ  ؿل لوحيلؿل الث الؿل  فليا
ذ ل الح لب الا ي لثيفلبحثتثيؽل بىػا ةلبحثتثيػؽل بىػا ةلثتثيػؽلباليثثػالخللػالبيثثػالبخلبحييالػ لبحثيالالػي لحييػل  ل ػفلبحثبثيػخل

  فليػاؿلبحنثػا يليػلىلبحثا بػافلالػا ي لبسػثي بـلل2.23 ل سث ىل  ن ي لبحبهيي خلىنل-بح ث ست لل–حاىثالبال  بفل بحي ي  ل
ولباليثثػػالبخلحييػػ ؼلبحػػذيللننػػخل ػػفلأجيػػول يػػىلأفلثمػػلبللباليثثػػاللىيػػملن ػػتلبحاىثػػيفلأ يللحىػػن تلبحنثػػا يللػػالبحهيػػاتلبحبػػانا

أفلبحبثػاخلي بػؿلبح ا ػؿلبحبػانالل(241، : 0224؛  خصانين، 051:  0223)فصرج، مػؿل ػفللوحيػل ذحؾليث ؽل ػنل ػالأ ػالل
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لػػالبألى يػػ لث ػػ لبحالػػ ؽللػػالى ييػػ لثنػػاءل ثهنػػيفلباليثثػػالبخل بحبثػػاخلي ػػيلللحىػػأفليمػػ فلباليثثػػاللىيػػمل لجػػ لىاحيػػ ل ػػفلبح لػػ ل
ل بالثهافل بالثساؽل بح  ل ىي ل بالتلب للي اليهيسو.

 ياحي ل فلبحيتػأل ىػذبلي نػالأنػوللػال احػ لثتثيػؽلل أفلبثاخللياتلباليثثاللي نالأفلبح لجاخلبحثاليثـلبح ال ؿلىيييال ليه 
لياتلن تلباليثثاللىيملن تلبحاى لأيلى  ل فلبح لبخلثن تلبحتليه ل بح ل تللءننالس ؼلن الػؿلىيػملن ػتلبحهي ػ للػالمػؿل ػلةول

 .  (54 :، 0222)رضوان، بح يثي  ل يىلث ؿلبحهي  لىيملأفلباليثثاللبحذيلثـللياسولحـليثغيلللالغل فللثلبخلبحهياتل
. 0223، )فصرجوحيػل ل للبىالبحثا ىللثػلةلأسػث علثػيفلبحثتثيهػيفلبأل ؿل بحبػانالحايثثػالبخلبحيػل  ول ىػذبل ػاليث ػؽل ػنل ػالأ ػالل

لىػػا ةلباليثثػػاللأمبػػللتػػلؽلليجػػا لل–ي ثثػػللأسػػي  ل سػػا لبحبثػػاخلىػػفلتليػػؽلباليثثػػاللل(245: .0224 خصصانين، ؛243:
بذلي ثػلللأيليو يىلث ث  لىيمللملةللىا ةلثتثيؽلىيملن تلبحاىثيفل لملن تلبحظل ؼل لةلل ي ىاوبحبثاخلالا ي ل أمبلىال

  ا ؿلباللثثاتلثػيفلبحثتثيػؽلبأل ؿل بحبػانالىػفل  ا ػؿلببثػاخل بسػثهلبللنثػا يلباليثثػالول بفلبسػثي بـللثػلةلأسػث عل  االػؿل  نػال
ءللػػالبحثلثيػػ لبحث نيػػ لث ثثػػللبجػػلبءل ناسػػ لحي الػػ ؿلىيػػملثػػيفلبحثتثيهػػيفلحي الػػ ؿلىيػػمل سػػا لبحبثػػاخللػػال احػػ لبيثثػػالبخلبأل ب

خلأنوليهال لثااليثثالبخلبح هنن لىػالثيػؾلبحثػاليػثـلبىػ ب ىال54 للو0222ول لل بفي يلل  ا ؿلبحبثاخلثيذبلبألسي  .ل يىل
ال ػػلبخلمبيػػلةلث  ػػلؼلبحثا ػػىلأ لىػػفلتليػػؽلبحثػػا بيفلبح ثيالالػػيفل ثث يػػ لثأنػػولثػػـلثالػػ ي يالث نايػػ للا هػػ ول أنػػوللػػ لثػػـلثجلثثيػػ

لحيث هؽل فل  يلالا يثيا.ل
، 0222)رضصوان، وحيػلبحثا بػافل ػفلالػا ي لباليثثػالبخليث ػؽل ػنل ػالب ػالللوحيػل   الثهػ ـل ػفلنثػا يللػافل ػالث الػؿل

بفليم فلحايثثالبخل  ا اخلال ؽل بثاخل  ينػ ل الػلي  لثاحنسػث لح ج  ىػاخلباللػلب لبحيػذيفلأىػ لحيػـلباليثثػالللػالل(33: 
 ىػػاخلأ لىينػػاخلبحثهنػػيفلبح لج يػػ خلحػػذبللااليثثػػالبخلبح هننػػ لثث ثػػنلث  ػػا اخلالػػ ؽل بثػػاخل هث حػػ لثاحنسػػث لح ينػػ لبألالػػؿل  ج 

بنوليج لأفلث   لأ  بخلبحثه يـلث ػاليلػ فلبيجػا لباليثثػاللبح ناسػ ل(22: ، 0224 ) خانينبحثهنيفلبحثالأى خلحيا.ل يلىل
ه يـلبال بءلثجان للػل لةلبلث ػاعل  ػ الخلبحالػ ؽل بحبثػاخل بح  لػ ىي للػالحمؿل  لؼل ب  ماني لبسثي بـلأمبلل فلبيثثالللالث

  ظػػػـلأ  بخلبحثهػػػ يـل ىػػػذبليج ييػػػالأمبػػػلللػػػ لةلىيػػػملبحثهػػػ يـل بحثنثػػػكلث سػػػث يلبأل بءلحيػػػذبليػػػثـلثنػػػاءلباليثثػػػالبخل بح هػػػاييتلبح هننػػػ ل
جػػ لأفلثمػػ فلبيثثػػالبخلبحهيػػاتلالػػاح  لأنػػوليل(2، :0222)إخصصماريل بح ث ػػ  ةلحهيػػاتل يثيػػؼلأحػػ بفلبحن ػػاتلبحثػػ نا.ل يكمػػ ل

 الا ل ل بحالا ي لث نالبح لج لبحثاليمػ فلىنػ ىالبيثثػاللبحهيػاتلىامسػالاليثثػالل ك يػ ول يجػ لأفليثأمػ لبحهػا   فلىيػملأ بءل
لبيثثالبخلبحهياتل فلبحثغيلبخلبح  يي للاللفلأ بءلبيثثاللبحهياتل ثل ثم الخلبحهياتخل أ  بثول ظل ؼلبحثي  .ل

حػذبليػػلىلبحثا بػػافل  ػػالثهػ ـل ػػفلنثػػا يلالػػا ي لبيثثػالبخلبحييالػػ لبحثيالالػػي لحايثثػػالبخلبحبابػ ل بحيػػل  ليي ػػاليػػاؿل
وبصجلك يكصون البا ثصان ىخلحييػل  ل ػفلبحي ػ لبألللػاول02بحيػل  لجانثػًاليػاؿل ل-ىخل02بحيل  لأ ا ًالياؿل ل-ىخل02 

 .التخا ل اخولأجابارن لع 
: ما مؤشرات تقةدير مسةتوى اللياقةة التخصصةية لالختبةارات الثالثةة للهةروب مةن اللعةب األرضةي الثانيمناقشة نتائج التساؤل 

 لبحث؟قيدا( الثقيلة–وسطة المت–طبقا لفئات المجموعات الوزنية )الخفيفة 
 ث(:21الهروب خلفا خالل )لالختبار األول:( بالنسبة0)

لحى سػػػا لبح لجػػػ لبح  ياليػػػ لبحذب يػػػ ل بحثا يػػػ ل بح  نيػػػ للخلث الػػػؿلبحثا بػػػاف24 خول22 لخو20يثلػػػيل ػػػفلنثػػػا يلجػػػ  ؿل 
خلبفلبح لجاخلبحيػاـل20ل  ل  ني للي لبحث ىل يىلأ الخلنثا جج  ؿل لىخلحمؿ02ح لجاخلبحياـلاليثثاللبحيل  ليي الياؿل 

خلبفل22ج  ؿل ىخ.ل يثليل فل02خل لج للالبيثثاللبحيل  ليي الياؿل 25لحمل20ألللب لىين لبحث ىلل لثلب  خل الثيفل 
ىخ.ل يثلػيل ػفل02خل لجػ للػالبيثثػاللبحيػل  ليي ػاليػاؿل 22لحػمل7بح لجاخلبحياـلألللب لىين لبحث ىلل لثلب  ػخل ػالثػيفل 

خل لجػػػ للػػػالبيثثػػػاللبحيػػػل  ليي ػػػاليػػػاؿل22لحػػػمل6خلبفلبحػػػ لجاخلبحيػػػاـلأللػػػلب لىينػػػ لبحث ػػػىللػػػ لثلب  ػػػخل ػػػالثػػػيفل 24جػػػ  ؿل 
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خلث الؿلبحثا بافللحى سا لبحنسث لبح   ي ل بح سث ياخلبح  ياليػ ل بحثهػ يلل25 ولخ23 لوخ21ىخ.ل يثليل فلنثا يلج  ؿل 02 
خلأفلىػ  لبحنا ػ يفل ػفل21 أ ػالخلنثا ججػ  ؿل ولىخحمػؿلل ػ ل  نيػ لليػ لبحث ػى02ح لجاخلبحياـلاليثثاللبحيل  ليي اليػاؿل 

ول7.278خلنا الثنسث ل   ي ل0ثه يللل يؼل لىخلبح االييفلىيم02حاىثالبال  بفلبحي ي  للالبيثثاللبحيل  ليي الياؿل 
خلنا ػ يفلثنسػث ل4ول ىػ  لبح االػييفلىيػملثهػ يللجيػ ل 05.058خلنا ػ يفلثنسػث ل   يػ ل4 ى  لبح االػييفلىيػملثهػ يلل ث سػتل 

ول ى  لبح االييفلىيػملثهػ يلل  ثػا ل05.058خلنا  يفلثنسث ل   ي ل4ول ى  لبح االييفلىيملثه يللجي لج بل 05.058   ي ل
 .7.278نا الثنسث ل   ي للخ0 

ىخل02خلأفلىػػ  لبحنا ػػ يفل ػػفلحاىثػػالبال  بفلبح ث سػػت للػػالبيثثػػاللبحيػػل  ليي ػػاليػػاؿل 23 يثلػػيل ػػفلجػػ  ؿل 
خلنا ػالثنسػث ل   يػ ل20ول ىػ  لبح االػييفلىيػملثهػ يلل ث سػتل 4.238خلنا الثنسث ل   ي ل0بح االييفلىيملثه يللل يؼل 

خلنا ػػػػالثنسػػػػث ل   يػػػػ ل22جيػػػػ لاللي جػػػػ ول ىػػػػ  لبح االػػػػييفلىيػػػػملثهػػػػ يللجيػػػػ لجػػػػ بل ول ىػػػػ  لبح االػػػػييفلىيػػػػملثهػػػػ يلل16.528
 27.138خلنا  يفلثنسث ل   ي ل4ول ى  لبح االييفلىيملثه يلل  ثا ل 13.268

ىخل02خلأفلىػػػ  لبحنا ػػػ يفل ػػػفلحاىثػػػالبال  بفلبحبهييػػػ للػػػالبيثثػػػاللبحيػػػل  ليي ػػػاليػػػاؿل 25 يثلػػػيل ػػػفلجػػػ  ؿل 
ول ىػػػػ  لبح االػػػػييفلىيػػػػملثهػػػػ يلل ث سػػػػتلاللي جػػػػ ول ىػػػػ  ل02.228نا ػػػػالثنسػػػػث ل   يػػػػ للخ2بح االػػػػييفلىيػػػػملثهػػػػ يلللػػػػ يؼل 

خلنا ػػالثنسػػث ل   يػػ ل5ول ىػػ  لبح االػػييفلىيػػملثهػػ يللجيػػ لجػػ بل 13.228خلنا ػػالثنسػػث ل   يػػ ل5بح االػػييفلىيػػملثهػػ يللجيػػ ل 
 و22.228خلنا  يفلثنسث ل   ي ل0ول ى  لبح االييفلىيملثه يلل  ثا ل 13.228

خليثلػيلأفلبحثا بػافل25 لخو24 لخو23 لخو22 لخو21خول 20ث الؿلبحي لبحثا بافل ػفلنثػا يلثجػ  ؿل   فلياؿل ال
الختبار الهروب خمفصا خصالل ث الاللحى سا لبح لج لبح  يالي لبحثا ي ل بحذب ي ل بح  يني ل  ك للثه يلل سث ىلبحييال لبحثيالالي ل

 بحبهيي خللي لبحث ى.ل–ت لبح ث سل–تثهالح  اخلبح ج  ىاخلبح  ني ل بحي ي  للث(02)
 ث(:21الهروب أماما خالل )لالختبار الثاني:( بالنسبة 2)

خلث الػػػؿلبحثا بػػػافللحى سػػػا لبح لجػػػ لبح  ياليػػػ لبحذب يػػػ ل بحثا يػػػ ل بح  نيػػػ ل00 ولخ02 ولخ26يثلػػػيل ػػػفلنثػػػا يلجػػػ  ؿل 
خلبفلبحػػ لجاخل26نثػػا يلجػػ  ؿل لىخحمػػؿلل ػػ ل  نيػػ لليػػ لبحث ػػىل يػػىلأ ػػالخ02حػػ لجاخلبحيػػاـلاليثثػػاللبحيػػل  لأ ا ػػاليػػاؿل 
خلبفل02 جػػ  ؿل ولىخ02خل لجػػ للػػالبيثثػػاللبحيػػل  لب ا ػػاليػػاؿل 23لحػػمل22بحيػػاـلأللػػلب لىينػػ لبحث ػػىللػػ لثلب  ػػخل ػػالثػػيفل 

خل00ىخ. جػ  ؿل 02 ا ػاليػاؿل أ لج للالبيثثػاللبحيػل  للخ21لحمل5بح لجاخلبحياـلألللب لىين لبحث ىلل لثلب  خل الثيفل 
 ىخ.02 ا الياؿل أخل لج للالبيثثاللبحيل  ل21لحمل4ياـلألللب لىين لبحث ىلل لثلب  خلثيفل بفلبح لجاخلبح

خلث الػؿلبحثا بػافللحى سػا لبحنسػث لبح   يػ ل بح سػث ياخلبح  ياليػ ل بحثهػ يلل01 ولخ02 ولخ27يثليل فلنثا يلج  ؿل 
خلأفلىػ  لبحنا ػ يفل27 يىلأ الخلنثػا يلجػ  ؿل لىخحمؿلل  ل  ني للي لبحث ى02ح لجاخلبحياـلاليثثاللبحيل  لأ ا الياؿل 

خلنا ػػ يفلثنسػث ل   يػػ ل1ىخلبح االػػييفلىيػملثهػػ يلللػ يؼل 02 ػفلحاىثػالبال  بفلبحي ي ػػ للػالبيثثػػاللبحيػل  لأ ا ػػاليػاؿل 
خل2ول ىػ  لبح االػييفلىيػملثهػ يللجيػ ل 26.2608خلنا ػ يفلثنسػث ل   يػ ل2ول ى  لبح االييفلىيملثه يلل ث سػتل 21.4148

ول ىػ  لبح االػييفل22.2246خلنا  يفلثنسػث ل   يػ ل4ول ى  لبح االييفلىيملثه يللجي لج بل 26.2608 يفلثنسث ل   ي لنا 
خلأفلىػػ  لبحنا ػػ يفل ػػفلحاىثػػالبال  بفلبح ث سػػت للػػال02. جػػ  ؿل 22.2226خلنا ػػ يفلثنسػػث ل   يػػ ل2ىيػػملثهػػ يلل  ثػػا ل 

ول ىػػ  لبح االػػييفلىيػػمل4.238خلنا ػػالثنسػػث ل   يػػ ل0لػػ يؼل لىخلبح االػػييفلىيػػملثهػػ يل02بيثثػػاللبحيػػل  لأ ا ػػاليػػاؿل 
ول ىػ  ل10.048خلنا ػ يفلثنسػث ل   يػ ل22 ى  لبح االييفلىيملثه يللجيػ ل 8ول13.26خلنا الثنسث ل   ي ل0ثه يلل ث ستل 

خل01  ؿل . جػ03.628خلنا ػ يفلثنسػث ل   يػ ل6 ى  لبح االػييفلىيػملثهػ يلل  ثػا ل ولبح االييفلىيملثه يللجي لج بلاللي ج 
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خلنا ػال0ىخلبح االػييفلىيػملثهػ يلللػ يؼل 02أفلى  لبحنا  يفل فلحاىثالبال  بفلبحبهيي للالبيثثاللبحيل  لأ ا الياؿل 
ول ىػػ  لبح االػػييفلىيػػملثهػػ يلل02.228خلنا ػػالثنسػػث ل   يػػ ل2ول ىػػ  لبح االػػييفلىيػػملثهػػ يلل ث سػػتل 22.228ثنسػػث ل   يػػ ل

ول ىػػػ  ل03.228خلنا ػػػالثنسػػػث ل   يػػػ ل3  لبح االػػػييفلىيػػػملثهػػػ يللجيػػػ لجػػػ بل ول ىػػػ12.228خلنا ػػػالثنسػػػث ل   يػػػ ل4جيػػػ ل 
ل.23.228خلنا  يفلثنسث ل   ي ل1بح االييفلىيملثه يلل  ثا ل 

خليثلػػػيلث الػػػؿل01 لخو00 لخو02 لخو02 لخو27خول 26  ػػػفليػػػاؿل ػػػالث الػػػؿلبحيػػػ لبحثا بػػػافل ػػػفلنثػػػا يلثجػػػ  ؿل 
الختبصصار الهصصروب أمامصصا ذب يػػ ل بح  ينيػػ ل  ك ػػللثهػػ يلل سػػث ىلبحييالػػ لبحثيالالػػي لبحثا بػػافللحى سػػا لبح لجػػ لبح  ياليػػ لبحثا يػػ ل بح

 بحبهيي خللي لبحث ى.ل–بح ث ست لل–تثهالح  اخلبح ج  ىاخلبح  ني ل بحي ي  للث(02خالل )
 
 
 :ث(21خالل ) الهروب جانبابالنسبة لالختبار الثالث: ( 3)

خلث الؿلبحثا بافللحى سا لبح لج لبح  يالي لبحذب ي ل بحثا ي ل بح  ني لح لجاخلبحياـل06 ولخ04 ولخ02يثليل فلنثا يلج  ؿل 
خلبفلبح لجاخلبحياـلألللب لىين ل02ىخحمؿلل  ل  ني للي لبحث ىل يىلأ الخلنثا يلج  ؿل 02اليثثاللبحيل  لجانثالياؿل 

خلبفلبح لجاخلبحياـلألللب لىين ل04ىخو ج  ؿل 02 بيثثاللبحيل  لجانثالياؿلللاخل لج ل22لحمل3بحث ىلل لثلب  خلثيفل 
لب لىين لخلبفلبح لجاخلبحياـلألل06 ج  ؿل ولىخ02خل لج للالبيثثاللبحيل  لجانثالياؿل 6لحمل0بحث ىلل لثلب  خلثيفل 
 ىخ.02خل لج للالبيثثاللبحيل  لجانثالياؿل 4لحمل2 بحث ىلل لثلب  خل الثيف

خلث الػؿلبحثا بػافللحى سػا لبحنسػث لبح   يػ ل بح سػث ياخلبح  ياليػ ل بحثهػ يلل07 لوخ05 ولخ03يثليل فلنثا يلج  ؿل 
خلأفلىػ  لبحنا ػ يفل03ىخحمؿلل  ل  ني للي لبحث ىل يىلأ الخلنثػا يلجػ  ؿل 02ح لجاخلبحياـلاليثثاللبحيل  لجانثالياؿل 

خلنا ػػالثنسػػث ل   يػػ ل0ثهػػ يلللػػ يؼل ىخلبح االػػييفلىيػػمل02 ػػفلحاىثػػالبال  بفلبحي ي ػػ للػػالبيثثػػاللبحيػػل  لجانثػػاليػػاؿل 
خل4ول ىػػػ  لبح االػػػييفلىيػػػملثهػػػ يللجيػػػ ل 05.058خلنا ػػػ يفلثنسػػػث ل   يػػػ ل4ول ىػػػ  لبح االػػػييفلىيػػػملثهػػػ يلل ث سػػػتل 7.278

ول ىػػ  لبح االػػييفل05.058خلنا ػػ يفلثنسػػث ل   يػػ ل4ول ىػػ  لبح االػػييفلىيػػملثهػػ يللجيػػ لجػػ بل 05.058نا ػػ يفلثنسػػث ل   يػػ ل
خلأفلىػ  لبحنا ػ يفل ػفلحاىثػالبال  بفلبح ث سػت للػالبيثثػالل05 جػ  ؿل 8ول7.27نا ػالثنسػث ل   يػ لخل0ىيملثه يلل  ثا ل 

ول ىػػػ  لبح االػػػييفلىيػػػملثهػػػ يلل4.238خلنا ػػػالثنسػػػث ل   يػػػ ل0ىخلبح االػػػييفلىيػػػملثهػػػ يلللػػػ يؼل 02بحيػػػل  لجانثػػػاياؿل 
جػ ول ىػ  لبح االػييفلىيػملثهػ يللجيػ لجػ بلول ىػ  لبح االػييفلىيػملثهػ يللجيػ لاللي ل16.528خلنا الثنسث ل   يػ ل20 ث ستل 

خلأفل07ول جػ  ؿل 27.138خلنا ػ يفلثنسػث ل   يػ ل4ول ى  لبح االييفلىيملثه يلل  ثػا ل 13.268خلنا الثنسث ل   ي ل22 
خلنا ػػال2ىخلبح االػػييفلىيػػملثهػػ يلللػػ يؼل 02ىػػ  لبحنا ػػ يفل ػػفلحاىثػػالبال  بفلبحبهييػػ للػػالبيثثػػاللبحيػػل  لجانثػػاليػػاؿل 

خلنا ػالثنسػث ل   يػ ل5ول ى  لبح االييفلىيملثه يلل ث ستلاللي ج ول ى  لبح االييفلىيملثهػ يللجيػ ل 02.228ي لثنسث ل   ل
خل0ول ىػػ  لبح االػييفلىيػػملثهػػ يلل  ثػػا ل 13.228خلنا ػػالثنسػث ل   يػػ ل5ول ىػ  لبح االػػييفلىيػػملثهػ يللجيػػ لجػػ بل 13.228

 .22.228نا  يفلثنسث ل   ي ل
خليثلػػػيلث الػػػؿل07خول 06خول 05خول 04خول 03خول 02بحثا بػػػافل ػػػفلنثػػػا يلثجػػػ  ؿل لوحيػػػل  ػػػفليػػػاؿل ػػػالث الػػػؿل

بحثا بػػافللحى سػػا لبح لجػػ لبح  ياليػػ لبحثا يػػ ل بحذب يػػ ل بح  ينيػػ ل  ك ػػللثهػػ يلل سػػث ىلبحييالػػ لبحثيالالػػي لاليثثػػاللبحيػػل  لجانثػػال
 خللي لبحث ى.بحبهيي ل–بح ث ست لل–ىخلتثهالح  اخلبح ج  ىاخلبح  ني ل بحي ي  ل02ياؿل 

  فلياؿل الثه ـليم فلبحثا بافلل ل   لبح سث ياخلبح  يالي لحايثثالبخللي لبحث ىلتثهػالح ج  ىػاخلبح  ػاخلبح  نيػ ل
حاىثيفلبحنا  يفلىين لبحث ىل لملىذبلبحال  لبث هخلبح لبجنلبح ي ي لىيملأى ي لباليثثالبخلبح هنن ل ذبخلبح  اييللبح    ةللػال
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خلأفلث ثػػاجلبح  يػػ ل ػػفلبالن ػػت لبحليالػػي للػػالمػػؿل  ؿل1ول 0224وللسػػ اىيؿ  بءلبحليالػػال يػػىليػػذملليػ  ثيالحثتػػ يللبأل
بح احـلأفليػك يلبحليالػييفلبيثثػالبخلبحهيػاتل يػثـلذحػؾلبيثثػالىـلىيػملبح سػث يلبح  يػال بحهػ  ال بالليي ػال بحهػاليل بح ػاح الث ػال

مػػ الخلباليثثػػاللماأل  ػػاءل بحثيي ػػ لبحث نيػػ ل ث ػػاليفلبالتاحػػ للثػػؿللييػػالبال حي ثػػالىيػػملأسػػاتل يتػػتل ػػفلبح  ػػاييلل ث بيػػؽلثلث ل
؛ 022. :0221، )ربصع الخصالق.ل يث ػؽلباليثثالل ثأمي لبحها  يفلىيييالثأفلنثا يلبيثثالبخلبحاىثيفلالاح  ل الا ل ل  ليهػ 

بءلح سػػػا ل مانثػػػولولىيػػػملأفلبح سػػػث ياخلبح  ياليػػػ لأسػػػاتلبح مػػػـلحث  يػػػ ل سػػػث يل  ػػػيفل ػػػفلبأل (22، : 0224،  خصصصانين
لثاحنسث لحي ج  ى لىين لبحث ى.ل

الىػػذهلنػ بفلبحػ لجاخلبحيػاـلبح سثييالػ ل ػفلبىلبيثثػػاللحػيتلحيػالأيل ػ ح ؿلأ ل الحػ لباللبذبللج نػػاللحى  يػاللي ػ  ل  
بحػ لجاخلبحيػاـولحييالى ييػ لبحثهنػيفلحايثثػالبخلحػذبليث ا الػا يالث  يػؿلل  لبألى بؼلبحثالثس الأبح لجاخلحذبللافلبح  اييللىال

 للثبح يثي  للال   بثياللحى لجاخل  يالي ل    ةللال   بثيالحثسيؿلى يي لبحثه يـول ثأيذلىذهلبح  اييلل ػمؿليتيػؽلىيييػالبحػ
 . (05: ، 0224 خانين، )لج لبح  يني  بسـلبح ستلةل  فلأ يللبح لجاخلبح  يالي لبح لج لبحثا ي ل بح لج لبحذب ي ل بح

: ، 0222، رضصصصوان)ولحيػػل   ػػاليث ػػؽل ػػنل ػػالبثث ػػولبحثا بػػافللػػالثالػػ يـل ثهنػػيفلباليثثػػالبخلليػػ لبحث ػػىل ػػالأ ػػالل
أفليمػ فلحايثثػػالل  ػػاييلل جػ  ؿل سػػث ياخخلثظيػػللث لػػ  ل لجػاخل  سػػث ياخلأ بءلىينػػ لبحثهنػيفلبالالػػيي لىيػػملباليثثػػالل(33

لل2752لCronbachلىلمل نثاخل  فلبح ا ظاخلبحج يلةلثاالىث اـلثاحنسث لحيذبلبح لتلي أفل لتلبح  اييللل ليمػ فلغيػلل يػـ 
 ػػاءليياح  نػػولبحػػلبيل يػػىليجػػ لأفليمػػ فلحايثثػػالبخلبح هننػػ ل  ػػاييللث مػػتليثاحنسػػث لحايثثػػالبخلبح هننػػ لأاللأفل ج  ىػػ ل ػػفلبح 

ل.لاليثثال سث ياخلأ بءلىين لبحثهنيفلبألاليي ل مذحؾلث يي اخلث ليلمال لبح  ي  اخلبحا   لحثتثيؽلب
 بفل لجػػ لبحلثثػػ لبح  نيػػ لثسػػاىـللػػالث  يػػ ل مانػػ لبحاىػػ لثاحنسػػث لحث  يػػنل ج  ىػػ ل ػػفلبحػػ لجاخلبحيػػاـولم ػػالثسػػثي ـل
ح هالنػػػ لأ بءلبحاىػػػ لثػػػأ بءلغيػػػلةل ػػػفل ج  ىػػػ لبحاىثػػػيفللػػػالبح ليػػػؽلبحػػػذيلينث ػػػالبحيػػػ لحث  يػػػ ل سػػػث بهلثاحنسػػػث لحثػػػالالبحاىثػػػيفل

 .ل(212،:0224) خانين، 
بحثا بػافللحىػافلث مػتلباليثثػالبخلتثي ػ لبحييالػ لبحثيالالػي لحاىػ لأبنػاءلبحيػل  ل ػفلبحثبثيػخلأبنػاءلبحي ػ ل ل لسػ ال

لثػولبحاىػ لىػفل  ا حثػولبحيػل  ل ػفلبحثبثيػخلحيػثـل بألللاول مذحؾلث بؿلبح  ؿلبح ليالح ج  ى لىلاخلبح لم لبحذيليهػـ 
 يلىيػملأىػ بؼلمبيػلةلليػ لي ػث ؿلىيػملليػاتل ػ يلبحييالػ لبحث نيػ ل. أفلليػاتلبأل بءلبحليالػالينتػىيػملبح ػ بلنسيتلةلبح يػاجـل

 ثهيػػيـلبأل بءل ث  يػػ ل هػػ بللبالسػػثجاث لحيثػػلب يلبحث ليثيػػ ل بحث ا ػػؿل ػػنلبحن ػػاتلبحليالػػال يالػػا  لثيػػؾلباليثثػػالبخللاىػػ ةل ػػفل
ل.ل(4، :0222إخماريل)بحثياناخلياال لبح  يالي ل ذحؾل ثمليثـل هالنثيال نلبح سث ياخلبح ا   ل

 يلىلبحثا بافلبفلباليثثالبخللي لبحث ىلأالث خل فلياؿلنثا يلبحث ىلث ليثاخل هنن لثجان لم نيػالبيثثػالبخلثهػيتل
ث ػليفلللنػأيبحيل  ل فلبحثبثيخلأ لبحي  لبألللاول يىلأنولىيمل سث يلبيثثالبخلبأل بءللالبحثلثي لبحليالي لاللياليلبحهػ ؿل

ل. (223، :0224) خانينلااليثثاللىثالةلىفلث ليفل هنفيالييلمايثثاللثين البح متلال ييلث ا ال
بفلباليثثػػالليجػػ لأفليمػػ فل  ػػ  بللػػ للبا مػػافلث ثتيثػػاخل ػػك يلباليثثػػالول يمػػ فل مػػافلباليثثػػالل  ػػ  لبح ػػل تل
 بح  بالػػػػ اخلمثسػػػػاتلبحجػػػػ   ول أفلي مػػػػتلتثي ػػػػ لبحن ػػػػاتل حيالثػػػػولبحث نيػػػػ لبحثيالالػػػػي ل بحثلميػػػػ لىيػػػػمل ج  ىػػػػاخلبح لػػػػاخل

ل.(2-0، : 0222إخماريل، )  لبح سثي 
 يلىلبحثا بافل فلياؿل الث الؿلبحي ل فلنثػا يلبفلبيثثػالبخلبحييالػ لبحثيالالػي لحييػل  ل ػفلبحثبثيػخلسػ ؼلثسػاىـل

ث لػنللػػل لىػفللػ لةلبحاىثػيفللػػالبحيػل  ل ػفلبحثبثيػخولث ػاليػػ ىـللػ لةلبح ػ ل لىيػملج ػػنلبح  ي  ػاخللػاللػ لةلبح ػ لثيفلىيػمل
 أفل.(Lidor, Melnik, Bilkevitz& Falk 2006 ; Brown 2001)بحاىػ ليػاؿل  بلػؼلبحي ػ لبألللػالبحنجػا ل
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بيثثػػالبخلبحييالػػ لبحثيالالػػي لبحبابػػ لليػػػ لبحث ػػىللػػ لالػػ  يالبحثا بػػافلحث ػػػامال  بلػػؼلبحيػػل  لبحثبثيػػخل بأل بءلبحثػػ نالياحيػػػال
(Uljevic,Spasic, Sekulic2013;Meckel,Machnai,Eliakim2009;Sattleretal.2012) 

حذبليلىلبحثا بافلبفلبيثثالبخلبحيل  ل ػفلبحثبثيػخلث ثثػللثنظػيـل  مػـلحثهيػيـلأ بءلبحاىثػيفللػالبحي ػ لبألللػالىا ػ ل
 بحيػػل  ل ػػفلبحثبثيػػخلياالػػ لث ػػ لث  يػػ لبح سػػث ياخل أفلثيػػؾلباليثثػػالبخلىػػالث ثثػػلل سػػيي لح ناسػػث لاجػػلبءلى ييػػ لبح هالنػػ لثػػيفل

 لبحثلنػػا يلبحثػػ ليثالحثتػػ يللبحييػػ لبألللػػالحنا ػػ البحجػػ   ل  جػػ  ل سػػث ياخل   ػػاييللحايثثػػالبخلبحاىثػػيفلحث ػػلؼلىيػػملنجػػا
 .الثانيوبجلك يكون البا ثان لع أجابا رن التخا ل يسيؿل فللجلبءل بؿلىذهلبح هالناخل يج ييالأمبللال لال   ل ىي ول

 االستنتاجات والتوصيات:
 االستنتاجات:

 ت بيق ئعف وتخا الت الب ثإلىاالختنتاجات التاليت تويل البا ثان من خالل 
جانبصًا( خصالل  -أمامصًا  -)خمفصا لمهروب من التثبيت اخرضي يال يت اختبارات الميالت التخيييت أظهرت نتائج العراخت  -2
لعمريصت مصن لناشصئ رياضصت الجصوعو فصي المر مصت ا الثبيمصت( –المتوخص ت  –ث(  ببا لفئات المجمورات الو نيصت )الخفيفصت 02)

 خنت كالتالي  24 – 20
ل-ل2.621ثػلب  ل سػا ل  ا ػؿلالػ ليال ػالثػيفل بحي ػ لبألللػالبحثبثيػخللػالبيثثالبخلبحييال لبحثيالالي لحييل  ل ػفل -

لخ2.710ل-2.722ول ثػيفل حاىثالبال  بفلبح ث ست لخ2.722ل-ل2.627ول الثيفل حاىثالبال  بفلبحي ي  خل2.722
ل.حاىثالبال  بفلبحبهيي 

ل-ل2.727ثػػػلب  ل سػػػا ل  ا ػػػؿلبثاثيػػػالثػػػيفل بحي ػػػ لبألللػػػالبحثبثيػػػخللػػػالبيثثػػػالبخلبحييالػػػ لبحثيالالػػػي لحييػػػل  ل ػػػفل -
لخ2.744ل-2.702ول ثػػػػيفل حاىثػػػػالبال  بفلبح ث سػػػػت لخ2.762ل-ل2.724ثػػػػيفل لحاىثػػػػالبال  بفلبحي ي ػػػػ خل2.752

ل.حاىثالبال  بفلبحبهيي 
ىخلتثهػالح  ػاخل02جانثػًاخليػاؿل ل-أ ا ًالل- يي ال فلبحثبثيخلبألللالحييل  لالا ي لبيثثالبخلبحييال لبحثيالالي ل -

 سن .ل22ل–ل20حنا الليال لبحج   للالبح ل ي لبح  لي ل فللبحبهيي خل–بح ث ست لل–بح ج  ىاخلبح  ني ل بحي ي  ل
ليصع  من التثبيصت االرضصيالميالت التخيييت لمهروب نتائج العراخت الفروق بين مختويات الناشئين في اختبارات أظهرت  -0

 :الب ث التالي
 ث( 02بالنخبت خعاء اختبار الهروب خمفا خالل )-أ

ل.ـخل ثه يلهل  ثا 25 لأ بء ثه يلهلل يؼولثين المافلأىيملـخل20 لحاىثالبال  بفلبحي ي  لى أ بءألؿل -
ـخل22 خللحػػم21 ػػفل لأ بء ثهػػ يلهللػػ يؼولثين ػػالمػػافلأىيػػملـخل22خللحػػم 7 ػػفل ىػػ لحاىثػػالبال  بفلبح ث سػػتلأ بءألػػؿل -

 . ثه يلهل  ثا 
 .ـخل ثه يلهل  ثا 22 خللحم21 فل لأ بء ثه يلهلل يؼولثين المافلأىيملـخل6 لى حاىثالبال  بفلبحبهيي لأ بءألؿل -
 ث(   02بالنخبت خعاء الختبار الهروب أماما خالل )-ب

ل.ـخل ثه يلىال  ثا 23 لأ بء ثه يلىالل يؼولثين المافلأىيملـخل22 لىالىخ02 لى حاىثالبال  بفلبحي ي  لأ بءألؿل -
ـخل21خللحػػم 22 ػػفل لأ بء ثهػػ يلىاللػػ يؼولثين ػػالمػػافلأىيػػملـخل6 خللحػػم5 ػػفل لىػػ حاىثػػالبال  بفلبح ث سػػتلأ بءألػػؿل -

 . ثه يلىال  ثا 
ل.ـخل ثه يلىال  ثا 21خللحم 22 فل لأ بءـخل ثه يلىالل يؼولثين المافلأىيمل4 لى حاىثالبال  بفلبحبهيي للأ بءألؿل -
 ث(  02بالنخبت خعاء الختبار الهروب جانبا خالل )-ج
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ل.ـخل ثه يلهل  ثا 22 خللحم6أ بء فل  ثه يلهلل يؼولثين المافلأىيملـخل3 لحاىثالبال  بفلبحي ي  لى أ بءألؿل -
 ثه يلهلـخل6 خللحم4 فل لأ بءثين المافلأىيمل ثه يلىالل يؼولخلـ2خللحم 0 فل ل حاىثالبال  بفلبح ث ستلىأ بءألؿل -

 .  ثا 
 . ثه يلهل  ثا ـخل4 لأ بءثين المافلأىيمل ثه يلىالل يؼولخلـ0خللحم 2 فل ل حاىثالبال  بفلبحبهيي لىأ بءألؿل -
ث( لصعرتها رمص  02جانبصًا( خصالل ) -امصًا أم -الميالت التخييصيت لمهصروب مصن التثبيصت اخرضصي )خمفصا  أظهرت اختبارات -2

 ت عيع مختوي الالرب بالنخبت لمجمورت الالربين المجين يبعون ت ت عرجت خام م ععة.
الو نيصصت أفصصراع مجمورتصصو  نالوضصصا النخصصبي لالرصصب مبارنصصت بصصالالربيت عيصصع رمصص   المخصصتخرجت علصصت رمصص  لصصعرتهاالمئينصصات  -4

 -أمامصصًا  -لمهصصروب مصصن التثبيصصت اخرضصصي )خمفصصا  الثالثصصت الميالصصت التخييصصيت اختبصصاراتفصص  الثبيمصصت(  –المتوخصص ت  -)الخفيفصصت
 .ث(02جانبًا( خالل )

 Special Judo Fitnessيصال يت االختبصارات ومعايرئصا وتبصعيراتها لبيصاس الميالصت الخايصت بالمعصب اخرضصيفي الجصوعو-1

Test in Ground / Grappling Techniques " SJFTG" 

التوييات التاليت  إل  تاتويل البا ثان من خالل االختنتاج  

خلح هالنػػ لEscape Tests "JOET")Judo Osaekomiلػػل لةلبسػػثي بـلبيثثػػالبخلبحيػػل  ل ػػفلبال سػػايم  مل -
ل سث ياخلبحاىثيفلتثهالح  اثيـلبح  ني ل فللثؿلبح  لثيفل بح يثاليفللالبحث لي .

ثثالبخلحثهييـلأ بءلبحاىثيفللالبحي  للالبحيل  ل فلبحي  لبألللاللالث بي لبحثلنا يلبحثأمي لىيملبسثي بـلىذهلبالي -
 بحث ليثال لملنيايثولحثهييـلبح ي الح سث يلبحاىثيف.

لل لةلبسثي بـلبح سث ياخلبح  يالي لبح سثييال ل فلنثيج لبح لبس لىن لثتثيؽلبيثثالبخلبحيل  ل فلبحي  لبالللال -
 .حنا الليال لبحج   

ل لةلىلللبح سث ياخلبح  يالي لبح سثييال لىيملبحنا  يفلبح يثثليفل ذحؾللثػؿلأ بءلباليثثػاللبأل ػللبحػذيليسػاى لل -
 .ىيملبحث  ي ل ث سيفلبح سث ى

 ب ماني لبسثي بـلىذهلباليثثالبخلحمالبحجنسيفل ح لب ؿلى لي ل ثن ى ل بالىث ا لىيييال فللثؿلبح  لثيفل بحثا بيف. -

ىػػذهلباليثثػػالبخلمثػػ ليثاخلحمػػالبحجنسػػيفل ح لب ػػؿلى ليػػ ل ثن ىػػ ل بالىث ػػا لىيييػػال ػػفللثػػؿلبح ػػ لثيفلب مانيػػ لبسػػثي بـل -
  بحثا بيف.

بسػػػثم اؿلبحثنيػػػ لبحث بيػػػ لاليثثػػػالبخلبحيػػػل  ل ػػػفلبال سػػػايم  مل ث ػػػىلب مانيػػػ ل لػػػنل  ػػػاييللحػػػث بءلبحاىثػػػيفلحيػػػذهل -
 باليثثالبخل فلبحذم لل بالناى.

لبجلبءلث  ىل  ؿلثال يـلبيثث - بحينػؽلل–حثبثيخلالبخلحهياتل سث ىل ل لبخلبحاى للاللن فلبحي  لبألللال بحيجـ 
 بحمسلخلبأليلىل–

لالمراجع
 المراجع العربية:

بحهاىلة:لبيثثالبخللياتل ثه يـلبأل بءلبح الا  لح يـل لمولبانسافولل0(2106) 0إسماعيل، كمال عبد الحميدل -2
 . لم لبحثا لحين ل

 بللبحهػػاىلة:لول4ولت2بحهيػػاتل بحثهػػ يـللػػالبحثلثيػػ لبحث نيػػ ل بحليالػػي ولجل0(2114) 0محمةةد صةةبحي حسةةانين،ل -0
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ل.بح مللبح لثا
 لمػ لبحهػاىلة:لول0بح ػ يؿللحىاحهيػاتللػالبحثلثيػ لبحث نيػ ل بحليالػ ولتل0(2100) 0محمد نصر الدين رضوان،ل -1

ل.بحمثا لحين لل بحث  ين
ل. بللبح مللبح لثابحهاىلة:لبحج   لثيفلبحنظلي ل بحثتثيؽلل0(2110) 0مراد إبراهيم ،طرفهل -2
 باسمن لي .بحث لي لبحليالال"نظلياخل ثتثيهاخ"ول بللبح  الؼولل0(2115) 0عبد الخالق، عصامل -3
ل-ثلث يػػػ ل–بحثػػػالي لل-بأل ػػػماؿلل-ليالػػػ لبحجػػػ   :لبألالػػػ ؿلل(21010) 0محمةةةود ،بيةةةوميوأحمةةةد  ،غةةةاز ل -4

 .باي اف مثث لن لللتنتا:هاخولثتثيل–بح  الس لل-بح اىي ل
ل. مثث لبالنجي لبح اللي بحهاىلة:لبحهياتلبحن ساولل0(2101) 0صفوت فرج،ل -5

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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