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فاعليت بزنامج التمزيناث التزويحيت في إكساب بعط الىثباث
لتلميذاث الحلقت الثانيت من مزحلت التعليم األساسي

:يه د البحثحدديلبحددبلبعدددلولبادد(لبحه ثددلمل ث د لبحشجس د ل–ل ث د لبحفصارددل ل–ل ث د لبحسفددملبي ددل بل–ل ث د ل
الملخصص
بحفجهة)لحتلسيذبملبححلف لبحثلني ل نلبحتاليملبيسلسبل نلخالللبصنل جلبحتسصيشلملبحتص يحي .لتملبختيلرلعيش لبحثحديلبلحرصيفد ل
بحاذهبئي ل نلتلسيذبملبحرفلبحثلحيلبإلعد بي ل للدقل لهب هدلل )56لتلسيدذة،ل لتدملبختيدلرل )52لتلسيدذةلبلحرصيفد لبحاذدهبئي ل دنل
جتسعلبحثحيل خلرجلعيش لبح ربس لبيسلسي لكايش لحل برسد لبسسدترالةي ل،ل لتدملترييدالبحيصندل جلبحسفتدص لبحسكدهنلل دنل )67ل
يرس،لز نلبح رسل )56ليقيف ل تملتهزيعلبح ر سلكلآلتبل)5 :لحكدالل دنل ثد لبحشجسد ل–ل ثد لبحفصاردل ل–ل ثد لبحفجدهةل–ل
ث د لبحسفم) .ل د لبل ددةل د ةلبحيصنددل جل )9لأسددلبيعلبهب ددعل )5ليرسلاددبلبسسدديه .ل تهصددلةلبحثلةث د لبح د ل جددهيلاددص تل بمل
يسح لإةرلئي لعشد ل ددته ل اشهيد ل2.26لبدينلبحييلسدينلبحفيلدبل بحثاد لحد لتلسيدذبمل صةلد لبحتالديملبسسلسدبلادبلبعددلول
بحه ثلمل ي لبحثحيلحرلححلبحييلسلبحثا .العلي لترييالبصنل جلبحتسصيشلملبحتص يحي لةييلأظهصل دته لةجملتأ يصلكلحتلحبل
ث لبحسفمل ،)4.755ل ث لبحفجهةل )4.657ل،ل ث لبحشجس ل ،)4.487ل ث لبحفصارل ل .)4.576
بحكلسلملبح بح :لبحتسصيشلملبحتص يحي ل–لبحه ثلمل-ل صةل لبحتاليملبيسلسبلبحثلني -لبحتلسيذبم ل

The effectiveness of the recreational exercise program in giving some leaps
to the second stage students of the basic education stage
Abstract: The research aims to gain some leaps (star jump - squat jump - front scissor jump - gap
jump) for the second stage students of basic education through a recreational exercise program. The
research sample was chosen randomly from the third year middle school students and its strength was
(25) students, and (20) students were chosen by the random method from the research community and
outside the basic study sample as a sample for the exploratory study, and the proposed program
consisting of (16) lessons was applied, the time of the lesson. (45) minutes and the lessons were
distributed as follows: (4) for each of (the star jump - the squat jump - the gap dart - the scissor jump).
The duration of the program was (8) weeks with (2) lessons per week. The researcher found that there
were statistically significant differences at a significance level of 0.05 between the pre and post
measurements of primary school students in gaining the leaps under investigation in favor of the post
measurement. The effectiveness of the application of the recreational exercise program, where the
level of effect size was shown as the following: the scissor jump (3.624), the gap dart (3.546), the star
jump (3.376), and the squat dart (3.265).
Key words: Recreational exercises – Leaps- Second basic education stags – Female studens.

مقذمت البحث:
للللللللتحتددللبحتسصيشددلملكأة د لبينذددر لبححصكي د ل كلن د لسئف د ل بدتسددلملكييددصل ددنل ا ددملبح د للبحستف د لن د بصل
يدسيتهددللبحكيددصطلحفرلعدلملبحسجتسددعلبحسختلفد ،لةيدديلأنهددللتهد الإحد لبشددل ل تذددكيللبحجدددمل راددعل دددته لبحليل د ل

بحي نيد د ،ل تر ددهيصلبحاشلص ددصلبححصكيد د لك ددلحفهةل بحد ددصع ل بحسص ند د ل بحتحس ددلل بحصة ددل ل بحتد دهبزن،لكس ددللأنه ددللتاد د ل ددنل
بينذر لبحتبلسليسكنلحلفصيلبسست شل لعشهللسهب لكلنةلنذلطللةصكيلل لئسللبذبتد لأ ل سديل لإعد بيلعدلملحسختلدفل

بينذر لبحصيلضي :65 .ل،56ل:56 ،)57ل:42 ،):ل )55ل

ل تددأ يصلبحتسصيشددلملعلددبلبحجلنددتلبحي د نبلسليته ددفلعلددبلدددذبلبحجلنددتلاف د لبددلليتا د طلتأ يصدددلإح ل

بحجلنددتلبحسهددلرطل بحشفدددبل بحافلددبل بسجتسددلعب،لاهددبلحيدددةلتسصيشددلملب ني د لتهددتملبلحي د نلي نل يددص ل ددنل
جلسملبشل لبحفصي،ل حكنلته البحبلترهيصل تشسي لبحفصيل نلجسيعلبحجهبنتلبذكلل تكل ل:8 .ل )57ل

ل يدددهملبحتددص يحلبذددكللكييددصلاددبلإةددثل لبححلجددلملبحالسيد ل بحافليد لحلتلسيددذبم،لاددلحتص يحليد ي لاددبل

بح لحددتلإح د لتشسي د لبحف د ربملبحافلي د ل بحتفلعددللبسيجددلببل ددعلبحسهب ددفلبحسختلف د لح د يهن،لكسددلليدددلع دملعلددبل
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ترهيصلبحليل لبحي ني ل أيزدللبحسحلا د لعلدبل ددته لسئدا،لةيديليددلع لبحتلسيدذبملبلسرتفدل لادبلبحسهدلربمل

بيسلسي ل ي خللعلبل سلرسيهللبحسص ل بحد لص ر:54 .ل:5 ،)48ل )44ل

لةيد دديليه د د البحتد ددص يحلإح د د لبعدد ددلولبحليل د د لبحي ني د د لبحال د د ل بحهظي ي د د لح جه د د ةلبححيهي د د لحلجدد ددمل

بحسحلا د لعليهددل،ل تشسيد ل تد ريتلبحفد ربملبحي نيد ل ددنلخددالللبحتسصيشددلم،ل دددهلبححرددهللعلددبل دهبمل اتد لل
رةيال زيليةل ص ن ل كفل ةل فلصللبحجدمل سلليدلع لبححردهللعلدبلصدح لجيد ةلبايد بلعدنلبحسدص لأ ل

بسردلت:6: .ل،55ل:59 ،)56ل )68ل

تا د لبحه ثددلمل ددنلأدددملبححصكددلملبيسلسددي لاددبلجسل د لبحتسصيشددلم،لةيدديلأنهددلل ددنلأدددملبسسلسدديلمل

بححصكي لابلجسلد لبحتسصيشدلم،لالحه ثدلمل دنلبحسهدلربملبحتدبلتترلدتل دهةلعزدالملبحدصجلينل ص ند ل فردلبل

بحفخددذينل حددنلإل كددلنلإتفددلنلةصكددلملبسرتفددل ل بحري دصبنل بحهيددهه،ل تختلددفلبحه ثددلملعددنلبازددهللنتيج د ل
بنهبعهللبحستا يةل نلةييل

لبحسصجح ل كذحنل ضعلبحجدملب شل ل صةل لبحريصبنلابلبحههب ،ل دبلتاتيدصل

نلبحراهللملبحتبلتفصتلبينلتلسيذةل بخص ل حنليجتلأنليتهاصلايهللبحصةل ل بحتحليالابلبحههب ل ت ييصل

أ ضل لبحجدمل بتجلدلت ل لليليهلل نلةصكلملجسلحي ل رةلبحتلسيذةلعلبلبييب :7 .ل:67 ،)65ل )68ل

ل لتهتمل صةل لبحتاليملبيسلسبلبيشل لأجيلللتشذألعل لةتلبححكس ل بحالمل بإلب ب ل بسبتكلرلحتذلركل

بحاددلحملبحتف د ملبحتكشهحددهجب،لاهددبلتدددلع لبذددكللكييددصلاددبلتحدددينل ترددهيصلبح د علئملبيسلسددي لاددبلبحسدددتفيلل
تكدتلبحتلسيذبملع ةلخيصبمل هب فلتدلع لعل لبحتالملبحذل لل نلجسيعلبحجهبنتل بحي ني ل–لبحشفدي ل–ل

بحافلي ل–لبسجتسلةي ):66 .ل )78-76ل

ل ي ي لبسدتسلملابلدذ لبحسصةل لبذكلل بضح،ل تاتيصل نلأدملبحسصبةللحيشل لبجيلللتفهملعلبلةتل

بحالمل بإلب ب ل بسبتكلر،لةييلدذ لبحسصةل لتفهملعلبلإع بيلبحتلسيذبمل تاسللعلبلتشسي ل دهبديهمل تحددينل
دهب همل تتدديحلحهددملاددصللبحشسددهلبحستكل ددل،ل تفددهملعلددبلبع د بيدملبجتسلةيددللب ددص لتحفيددالبد د باهمل اهددمل
جتساهم.ل ::ل )67ل

دشلكلبحا ي ل نلبح ربسلملبحتبلتشل حةلبحه ثلملابلبحتسصيشلملبحفشي لبسيفلةي ل

ع برسد د إيساااطل ةم(ااا

 ،)5 )2102محاااخقس يشاااجرو ق( اااخقل  ،)21 )2106إيساااطل ظاااط

)3 )2108لحهجهلي رهرلابلبا(لبحه ثلمل بعد ملنتدلئجلددذ لبح برسدلملعلدبلبدسيد لبحه ثدلمل ضدص رةل
بسرتفد د ددل لبسدد د ددته لبحرلحثد د ددلملعش د د د لبيب لبحه ثد د ددلملحسد د ددللحهد د ددللتأ يصدد د ددللبسيجد د ددلببل بحجسد د ددلحبلعلد د ددبلبحجسل د د د ل
بححصكيد د  .ل ةلبحثلةثد د لبد د ج بص ل د ددحل صجا ددبلعل ددبلبحا يد د ل ددنلبح برس ددلملبحت ددبلأجصي ددةلا ددبلبحتسصيش ددلمل
بحتص يحلع ربس لبيخزقلي قسيكه ي  ،)33 )2102 Pržulj&Cicoviˉcتيهس ق( اخقل Fotios,

 ،)32 )2103 et alتذااهق( خقل  )30 )2104 Cho et alج د ملن د رةلبسبحددلجلاددبل جددللل
بحتص يحل بحتسصيشلملبحتبلتكدتلبحرلحثلملبييب لبحسهلرطلبحستسي لابلجهل نلبحستا ل بحداليةلبحتدبلتحسد ل
بحرلحثلملعل لبييب لبحسستعل دنلخداللل سلرسد لبسنذدر لبحتص يحيد ل بحتسصيشدلملبحصيلضدي لبردهرةلجسلةيد ل
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اد لةد يلعلددملبحثلةثد ل جد ملبند لحددمليترددصتلبةد لبحد لترددسيملبصنددل جلتسصيشدلملتص يحيد لإلعدددلولبادد(ل

بحه ثلم .ل

دنلخددالللبدتسددلملبحثلةثد لبسصةلد لبحالدديملبيسلسددبل ل ددةلبددلسطال لعلد ل ددشهجلبحتصليد لبحصيلضددي ل

حلحلفد لبحثلنيد ل ددنلبحتالدديملبيسلسددبلحلتلسيددذبمل جد ملأنلبحسفددصرلعلدديهمل سلرسد لبسنذددر لبحجسلةيد لكلحيد ل
بينذددر لبحفصييد ل بحتسصيشددلملبحفشيد لبإليفلةي د )ل سددلليعددللبحثلةثد لإحد لإج د بص لي برسد لبسددترالةي لعلد لع د يل
)52ل ددنلتلسي ددذبملبحر ددفلبحثلح دديلبإلعد د بي ل كلن ددةل ددنلنتلئجد د لأنلبحتلسي ددذبملحد د يهملص دداهل لا ددبلأيب ل

بحه ثلملن بصلسستخ بملبحرصيف لبحتفلي ي لابلتاليملبحه ثلمل ع ملتهباصلبيي بملبحالز لحسسلرسد لبحتسصيشدلمل
بإليفلةي .ل

دنلدشددللجدل ملاكدصةلبحثحديلحلثلةثد لإلعدددلولباد(لبحه ثددلملحتلسيدذبملبححلفد لبحثلنيد ل ددنلبحتالدديمل

بيسلسبل نلخالللبصنل جلبحتسصيشلملبحتص يحي لبحسفتص لبلستخ بمل جسهع ل نلبحتسصيشلملبحثدير لبحسحيث ل
حلتلسيذبمل بيي بملبحسثيدصةلحالنتثدل لب شدل لبحترييدال سدللي يد لةسدلسلبحتلسيدذبملبلسةدتصبكلادبلبحيصندل ج.ل سدلل

يع ددبلبحثلةثد د لإحد د لب تد د بص لت ددأ يصلتسصيش ددلملتص يحيد د لا ددبلإعد ددلولبا دد(لبحه ث ددلملحتلسي ددذبمل صةلد د لبحتال دديمل
بيسلسب .ل
هذف البحث:
يه البحثحيلإح لبعددلولباد(لبحه ثلم ثد لبحشجسد ل–ل ثد لبحفصاردل ل–ل ثد لبحسفدملبي دل بل–ل ثد ل
بحفج ددهة)لحتلسي ددذبملبححلفد د لبحثلنيد د ل ددنلبحتال دديملبيسلس ددبل بحر ددفلبحثلح دديلبسعد د بي )ل ددنلخ ددالللبصن ددل جل
بحتسصيشلملبحتص يحي .ل
فزض البحث:

تهج لاص تل بمليسح لإةردلئي لبدينل تهسدربلبحييدلسلبحفيلدبل بحييدلسلبحثاد لحد لعيشد لبحثحديل
ابلبعدلولبحه ثلمل ث لبحشجس ل–ل ث لبحفصارل ل–ل ث لبحسفملبي ل بل–ل ثد لبحفجدهة)لحد لتلسيدذبمل
بححلف لبحثلني ل نلبحتاليملبسسلسبل ي لبحثحي.
اجزاءاث البحث:
منهج البحث:
لبس ددتخ ةلبحثلةثد د لبحس ددشهجلبحتجصيي ددبلأةد د لتر ددسيسلت ل د ددهلبحيي ددلسلبحفيل ددبل بحثاد د لحسجسهعد د ل
تجصييي ل بة ة .ل
مجتمع وعينت البحث:
بةددتسلل جتسددعلبحثحدديلعلددبلتلسيددذبملبحرددفلبحثلحدديلبإلع د بي لبس رس د لحلعلددبلسددال لبحس د ب ل
ب يبرةلزاتبلبحتاليسي ل–لبسحلا لبح صليد ل بحثدلحقلعد يدمل )622لتلسيدذةلحلادلملبح برسدبل5252ل/ل5256م.ل
لتددملبختيددلرلعيشد لبحثحدديلبلحرصيفد لبحاذدهبئي ل للددقل هب هددلل )56لتلسيددذةل ددنلإجسددلحبل جتسددعلبحثحدديلبشدددث ل
ئهي ل ردلل );56ل نلبحسجتسعلبيصلب.ل لتملبختيلرل )52لتلسيذةلبلحرصيف لبحاذهبئي ل نل جتسعلبحثحيل

خلرجلعيش لبح ربس لبيسلسي لكايش لحل ربس لبسسترالةي  .ل
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 -0أس(طب ا تيطر العيش :
 ب كلني لتهباصلبحا يلبحسرلهول نلبحايش . يرج ل كلئهمل تفلرل .-

هباف لإيبرةلبحس رس لعلبلترييالبحيصنل جل تال نهلل علبحثلةث .

 -بدتسلملبحتلسيذبمل أ حيل لبي هرلبلحشذلهلبحصيلضب.

 -تهباصلبإل كلنيلمل بحسدلةلملبحالز لحتشفيذلبحيصنل ج.

 -2اعتجالي عيش ال(حث قض(ط الستغيخات:

حلتأع ل دنل ده لأادصبيلعيشد لبحثحديلتحدةلبحسشحشدبلبسعتد بحب،ل ل دةلبحثلةثد لب يجدليلبحتجدلن لبدينل

با دصبيلعيش د لبحثحدديلاددبل ت ي دصبمل ا د سمليسسملبحشسددهل بحدددنل–لبحرددهلل–لبحددهزن)،ل بحست ي دصبملبحافليد د ل
بحددذكل )،ل بحست يدصبملبحي نيد لبحسصتثرد لبلحه ثددلمل يد لبحثحددي،ل بحست يدصبملبحسهلريد ل يد لبحثحدديل جد لل )6ل

يهضحل حن .ل
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الجالالت اإلظرطئي لتهصيف أ خاد عيش ال(حث فيطلستغيخات االسطسي
لبيطل اعتجالي البيطنطت

بحست يصبم ل

م

ة ةبحييلس

بحهسي

بحستهس لبححدلبب

ل=25
بسنحصبالحسعيلر ل

بحتفلرح ل بسحتهب

ا سمليسسملبحشسه
 6بحدن

سش /ةهص

65.652

65.622

2.562

2.656- 2.57:-

 5لطهل ل

 4لبحهزنل ل

سم ل

646.:72

645.222

6.782

6.2:7-

2.569

عجم ل

66.652

66.222

5.258

2.:86-

2.266

ل بحف ربملبحافلي ل بحذكل ) ل

يرج ل

:6.722

:5.222

7.:59

6.555-

2.6:2

بسختثلربملبحي ني
2.526

 6لبحه تلبحاسهي

سم ل

65.652

64.222

6.558

2.:29-

 5لبحجص لبح ج بجب

جل

6.884

6.852

2.556

2.276- 2.82:-

 4لن لبححيل

ع يل

8.592

8.222

2.9:6

2.6:8-

2.669

 5ل شبلبحجذ ل نلبحه ها

سم ل

7.522

7.222

6.666

6.554-

2.56:

 6لبحيصجللبحسهبز ل

سم ل

45.672

45.222

5.:65

2.:25-

2.6::

 7لبحه هالعلبل مل بة ة

ج

5.579

5.852

6.755

4.426

2.949

بحست يصبملبحسهلري
 6ل ث لبحشجس

يرج

4.525

4.622

2.526

2.5:5

2.755-

 5ل ث لبحفصارل

يرج ل

4.272

4.222

2.657

2.:65-

2.689

 4ل ث لبحفجهة

يرج

5.652

5.222

2.569

2.465-

2.9:8

 5ل ث لبحسفم

يرج

5.552

5.622

2.522

6.455-

2.428

الخطأ السعيطري لسعطمو االلتهاء =16464

ظج معطمو االلتهاء عشج مدتهى معشهي 16919= 1615
يهضددحلجد لل )6لبحستهسد لبححدددلببل بحهسددي ل بسنحدصبالبحسعيددلر ل ال ددللبسحتدهب لحد طلبادصبيلعيشد ل

بحثحديلاددبلبحست يدصبملبسسلسددي ل يد لبحثحديل يتزددحلبنلقدديمل ال ددللبسحتدهب ل د لت بص ةددةل ددللبددينل )4±لكسددللبنهددلل
ب ددلل ددنلة د ل ال ددللبسحت دهب ل سددلليذدديصلبح د للبعت بحي د لبحييلنددلمل تسل ددللبحسشحش د لبسعت د بحبل سددلليار د ليسح د ل
ثلةصةلعل لخلهلبحييلنلمل نلعيهولبحتهزيالملبح يصلبعت بحي  .ل
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 -جامعة طنطا -

وسائل وأدواث جمع البياناث:
 بختثلرلبحذكل لإع بيلأ.ي/لسل ي لحرفبلبسنرلر ل )5229ل–ل صاال  .)6ل -بستسلرةلبسترال ل بر لبحخي بص لحتح ي لطصيف لتفييمل دته لبيب لبحه ثلمل ي لبحثحيل-ل صاال .)5

 بستسلرةلبسدترال ل بر لبحخيد بص لحتح يد لبحفد ربملبحي نيد ل بختثلربتهدللبحخلصد لبلحه ثدلمل يد لبحثحديل–لصاال )6

 بصنل جلبحتسصيشلملبحتص يحي لحلايش ل ي لبحثحيل–ل صاال .):-

الة لبلحفي يه،لةييل ل ةلبحثلةث لبترهيصلبحه ثلملحلتلسيذبملبلحفي يه،ل كلنلحكللتلسيدذةلأرلدعل

اي د يهدلملحله ثددلملبحسختددلرةلحكددبليددتملعصضددهللعلددبلبحدددليةلبحسحكسددينل–ل صاددال )4ل حددنلحييددلسل
دته لبيب لبحه ثلمل ي لبحثحيلابلبحييلسلبحفيلبل بحثا .

االجهزة واألدواث المستخذمت :
 بحصيدتل يتصلحييلسلبحرهللبحكلبلحلجدملي صولسم. -بحسي بنلبحريبلحييلسلبحهزنلي صولكجم.

 سيهرةلطهحهلل 5تصلحييلسلبحه تلبحاسهي ل نلبحثثلم. -ةيللحييلسلبحتهباا.

 ب سل لحييلسلبحصةل .المعامالث العلميت:
ل ةلبحثلةث لبحدلول ال للبحر تل بحثثلملحلتأع ل نلصالةي لأي بملجسعلبحييلنلمل ي لبحثحيل

علبلعيش لبحثحي .ل

بحسال الملبحالسي لسختثلرلبحذكل :
ةيدديل ل ددةلبحثلةث د لب د ج بص لي برس د لبسددترالةي ل حددنلبه د البيجددليلبحساددل الملبحالسي د لسختثددلرل

بحدذكل ل د لطيدالعلددبلعيشد ل هب هدلل )52لتلسيددذةل دنلتلسيدذبملبحردفلبحثلحدديلبسعد بي لبس رسد لحلعلددبل
سددال لبحس د ب ،ل حددنل ددنلبحسجتسددعلبسصددلبل ددنلخددلرجلعيش د لبح برس د ل حددنلاددبلبحفت دصةل ددنليددهملبس شددينل

بحسهباال5252/62/6:ملةتبليهملبس شينلبحسهباال5252/62/57م .ل
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 جامعة طنطا -ججقل )2

دالل الفخقق بين متهسطي االربطعى األعمى قاالربطعى األدنى
ال ت(طر الحكطء لبيطل معطماللرجق

بسرللع لبسعل ل
مل

بسختثلر ل

6ل

بحذكل ل

* قيس

ل=21

بسرللع لبسين للللللللللللللللللل
اص تل
ن= 6ل
قيس ل م) ل بيتل 5ل
بحستهسرلم ل
±
س

ن= 6ل

س

±

:6.962

6.795

6.542

99.65:

8.422

8.486

2.956

ال ل ل

بحر ت ل
2.:68

ت) الججقلي عشج مدتهى معشهي 26316 = 1615

مداااااااتهيطت ياااااااهة التاااااااأميخ ال ت(اااااااطر ت) ق اااااااط لسعطماااااااو ارتاااااااط:2ل د د ددنلصد د ددفصلإح د د د لأ د د ددلل د د ددنل2.42ل=ل ل
تأ يصلضعيف،ل ن2.42لإح لأ لل ن2.62ل=لتأ يصل تهس ،ل نل2.62لإح لأعل ل=لتأ يصل هط .ل

يتزحل نلج لل )5ل جدهيلادص تل بمليسحد لإةردلئي لعشد ل ددتهطل اشهيد ل2.26لبدينل تهسد ل

بسرلددلع لبيعل د ل بسرلددلع لبيين د لح د طلعيش د لبحتفشددينلسختثددلرلبحددذكل ل ي د لبحثحددي،لكسددلليتزددحلةرددهلل

بسختثلرلعل ل هةلتأ يصل ص تلعلحي .لللل ل

ججقل )3

معطمو االرت(طط بين التطبيق قإعطدة التطبيق ال ت(طر الحكطء لبيطل معطمو الث(طت

مل

بسختثلر ل

6ل

بحذكل ل

* قيس

إعليةلبحترييا ل

بحترييا ل
س

±

س

:5.472

5.598

 :5.752ل

±
 5.5:9ل

ل =21

ال للبسرتثله ل
 2.:65ل

ر) الججقلي عشج مدتهى معشهي 16444 = 1615
يهضددحلجد لل )4ل جددهيلبرتثددلهل ليسحد لإةرددلئي لبددينلبحترييددال قعددليةلبحترييددال إعددليةلترييددال

بسختثددلر)لسختثددلرلبحددذكل ل يد لبحثحدديلحد طلعيشد لبحتفشددينلعشد ل دددتهطل اشهيد ل2.26ل سددلليذدديصلإحد ل ثددلمل
بسختثلربم .ل
المعامالت العلمٌة لمتغٌرات المدرات البدنٌة الخاصة بالوثبات لٌد البحث:
أ -معامل الصدق:
 -0صجق السحتهي:

باد د لبسط ددال لعل ددبلبحس بصج ددعلبحالسيد د لبحسصتثرد د لبلحتسصيش ددلملكسصج ددعلإيساااطل يطااا

،)6 )2107

عطيااطت طااطب ق( اااخقل ،)04 )2116سااطمي اليجخسيهبخكداااطل عثسااطل  )03 )2114بح برسددلمل
بحسصتثرد لادبلبحه ثدلمل شهدل ازىاطر عباج الشباي  ،)2 )2107محاخقس يشاجرو ق( ااخقل ،)21 )2107
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 -جامعة طنطا -

ماااخيم عساااخال )27 )2105لب كددنلبحتهصددللإح د لبادد(لعشلصددصلبحليل د لبحي ني د لبحخلص د لبلحه ثددلمل ي د ل

بحثحيل ددبل ل دهةل سيد ةلبلحددصع –ل ص ند –لرةدل –تدهبزنل–لتهبادال-لسدصع لريلاادل)ل .لدذحنليكدهنل د لتدمل
بحتهصددللإح د ل )7لسددت ل د ربملب ني د لخلص د لبلحه ثددلملبتففددةلعليهددللبحس بصجددعلبحالسي د ل بح برسددلملبحسصتثر د ل
بلحتسصيشلم .ل

أ للبلحشدث لحالختثلربملبحتبلتيي لبحف ربملبحي ني ،ل ل دةلبحثلةثد لبدلسطال لعلدبلبحس بصجدعلبحالسيد ل

حالختث ددلربمل بحسف ددليي ل شه ددللدمحم ظدااااطنين  ،)20 )2114أظسااااج ااااطةخ قعمااااي البياااا
بح ربسلملبحسصتثر لبلحتسصيشلمل شهللرشط عبج الدال م  ،)00 )2101إيسطل ظاط

)6 )0996ل

 ،)3 )2108دالياط

عشتااخ )62 )2119ل تسكشدةل ددنلبحتهصددللبحددبلباد(لبسختثددلربملبحخلصد لبلحفد ربملبحي نيد لحله ثددلمل يد ل

بحثحيل دب :ل

 بحف ددهةلبحسسيد د ةلبلحد ددصع لحل ددصجلينل بختث ددلرلبحفد د رةلبحاسهييد د لحله ددتل–لبختث ددلرلبحه ددتلبحاد دصي(ل ددنلبحثثلم).

 بحصةل ل بختثلرلبحجص لبح ج بجبلل-لبختثلرلبسنثرل لبحسلئلل نلبحه ها). -بحتهباال بختثلرلن لبححيل).

 بحتهبزنل بختثلرلبحه هالعلبل مل بة ة). بحسص ن ل بختثلرلبحيصجللبحسهبز ،لبختثلرل شبلبحجذ ل نلبحه هال–لبختثلرلبحيصجلليسينل–لبختثلرلبحيصجللةسلل) .ل

لذحنل لتملبحتهصدللإحد ل )62لعذدصةلبختثدلربملحلفد ربملبحي نيد ل د لبتففدةلعليهدللبحس بصجدعلبحالسيد ل

بح ربسلملبحسصتثر لبلحتسصيشلمل بحتلسيذبم .ل

 -2صجق السحكسين:

تددملعددص لبحف د ربملبحي ني د ل بختثلربتهددللبحتددبلتددملبحتهصددللبحيهددلل ددنلص د تلبحسحتدده لعلددبلبحخي د بص ل
بحستخررينلابل جلللبحتسصيشلمل صاال )5لابلبحفتصةل5252/7/6ملإح ل5252/7/66م .ل

لا د لع ددص لبس ددتسلرةلبسسددتييلنلبحخلصد د لبتح يد د لبحف د ربملبحي نيد د لبحخلصد د لبلحه ثددلمل يد د لبحثح دديلا ددبل

صهرتهللبس حي لعلبلبحدليةلبحخي بص لأ كنلتح ي لبحف ربملبحي ني لبحخلص لبلحه ثدلمل يد لبحثحديل بسختثدلربملبحتدبل
تييدددهللطثفددللح دسيد لبحشددديي لحكددللعشرددصل–ل صاددال )6ل د لةددذاةلبحثلةثد لبحفد ربملبحي ني د لبحتددبل لددةلنددديتهلل

عنل;86لكسللدهل هضحلبج لل  .)5ل
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 جامعة طنطا -ججقل )4

الشد( السئهي آلراء الخبخاء لتحجرج ا ت(طرات ال جرات البجني الخطص بطلهم(طت ييج ال(حث

ل=02

مل
6ل

بحف ربملبحي ني ل
بحفهةلبحسسي ةلبلحدصع ل
حلصجلين ل

5ل

بحسص ن ل

4ل

بحتهباا ل

5ل
6ل

نل
بحتهبز ل

بحصةل ل

بسختثلربم ل

بآل بر لبحسهباف ل

بحشث لبحسئهي ل

بختثلرلبحف رةلبحاسهيي لحله ت ل

 65ل

 ;622ل

بختثلرل شبلبحجذ ل نلبحه ها ل

 66ل

 ;:6.7ل

بختثلرلبحيصجللبحيسين ل

5ل

 ;44.4ل

بختثلرلبحيصجللةسلل ل

7ل

 ;62ل

بختثلرلن لبححيل ل

 62ل

 ;94.4ل

بختثلرلبحه هالعلبل مل بة ة ل

:ل

 ;86ل

بختثلرلبحجص لبح ج بجب ل

 62ل

 ;94.4ل

بختثلرلبسنثرل لبحسلئلل نلبحه ها ل

6ل

 ;56.7ل

يتزحل نلج لل )5لبنلندث لبآل بر لبحسهباف لعلدبلبسختثدلربملبحخلصد لبلحفد ربملبحي نيد لحله ثدلمل
يد لبحثحدديل د لبنحرددصمل ددللبددينل ;62ل-ل);622لحددذبليتزددحلأنلبسختثددلربملبحتددبلتددملبحتهصددللبحيهددلل ددنل

خالللندث لبتفلتلبحخي بص ل )7لست لبختثلربملدب :ل

 بحفهةلبحسسي ةلبلحدصع لحلصجلينل بختثلرلبحف رةلبحاسهيي لحله ت). بحسص ن ل بختثلرل شبلبحجذ ل نلبحه ها-لبختثلرلبحيصجللبحسهبز ل). -بحتهباال بختثلرلن لبححيل).

 بحتهبزنل بختثلرلبحه هالعلبل مل بة ة). -بحصةل ل بختثلرلبحجص لبح ج بجب).
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 -جامعة طنطا -

 -3صجق التسطرد:

المجلة العلمية لعلوم التربية الرياضية

ججقل )5

دالل الفخقق بين متهسطي االربطعى األعمى قاالربطعى األدنى ي اال ت(طرات البجني
لبيطل معطمو الرجق

بسرللع لبسعل ل
مل

بسرللع لبسين للللللللللللللللللل
اص تل
ن= 6ل
قيس ل م) ل بيتل ل
بحستهسرلم ل
±
س

ن= 6ل

بسختثلربملبحي ني ل
س

±

ل=21
5

ال ل ل

بحر ت ل

6ل

بحه تلبحاسهي

67.562

6.854

:.562

2.9:8

8.552

8.498

2.:45 2.985

5ل

بحجص لبح ج بجب

6.566

2.465

7.596

2.429

6.582

6.8:5

2.9:: 2.929

4ل

ن لبححيل

66.622

2.8:9

7.652

2.756

5.672

:.26:

2.:65 2.:62

5ل

شبلبحجذ ل نلبحه ها

62.9:6

2.955

8.656

2.755

4.882

8.427

2.:44 2.982

6ل

بحيصجللبحسهبز ل

57.:92

5.629

48.872

7.629 62.892 5.946

2.:28 2.954

7ل

بحه هالعلبل مل بة ة

9.522

2.997

5.752

8.26:

2.:59 2.972

*قيس

4.672

2.5:5

ت) الججقلي عشج مدتهى معشهي 26316 = 1615

يتزحل نلج لل )6ل جهيلاص تل بمليسح لإةرلئي لعش ل دتهطل اشهي ل2.26لبينل تهسربل

بسرلددلع لبيعل د ل بسرلددلع لبيين د لح د طلعيش د لبحتفشددينلاددبلبسختثددلربملبحي ني د ل ي د لبحثحددي،لكسددلليتزددحل

ةرهللبسختثلربملعل ل هةلتأ يصل ص تلعلحي  .ل
ب -معامل الثبات:
ججقل )6

معطمو االرت(طط بين التطبيق إعطدة التطبيق ي اال ت(طرات البجني لبيطل معطمو الث(طت

مل

بسختثلربملبحي ني ل

إعليةلبحترييا ل

بحترييا ل

ل =21

ال للبسرتثله ل

س

±

س

±

6ل

بحه تلبحاسهي

65.942

5.564

65.976

6.:75

2.:85

5ل

بحجص لبح ج بجب

6.962

2.649

6.952

2.765

2.:95

4ل

ن لبححيل

9.952

2.:64

9.:46

2.989

2.:86

5ل

شبلبحجذ ل نلبحه ها

:.262

6.687

:.542

6.565

2.:74

6ل

بحيصجللبحسهبز ل

45.482

4.289

45.522

4.667

2.:69

7ل

بحه هالعلبل مل بة ة

7.552

2.:78

7.742

2.894

2.:7:

*قيس

ر) الججقلي عشج مدتهى معشهي 16444 = 1615
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 -جامعة طنطا -

يهضددحلج د لل )7ل جددهيلبرتثددلهل ليسح د لإةرددلئي لبددينلبحترييددالإعددليةلبحترييددال إعددليةلترييددال

بسختث ددلر)لا ددبلبسختث ددلربملبحي نيد د لحد د طلعيشد د لبحتفش ددينلعشد د ل د ددتهطل اشهيد د ل2.26ل س ددلليذ دديصلإحد د ل ث ددلمل
بسختثلر .ل
المعامالت العلمٌة الستمارة تمٌٌم مستوي اداء الوثبات للتلمٌذات لٌد البحث :
أ -معامل الصدق:
 -0صجق السحتهي:
با لبسطال لعلبلبح ربسلملبحسصتثر لبحتبلتشل حةلبحه ثلملابلبحتسصيشلمل شهللي برسد لداليط عشتاخ

 ،)01 )2119مااخيم عسااخال  ،)27 )2105إيسااطل ظااط

)3 )2108أ كددنلبححرددهللعلددبلطصيف د ل

حتفييمل دته لبييب ل تسثل لاب:ل ف لبسستا بيل–لبرتفل ل–لطيصبنل–لديهه)،ل لذحنليكهنل لتملبحتهصلل
إحد ل )5لأرلاد ل بصةددللحتفيدديملبحه ثددلمل بحتددبلبتففددةلعليهددللبحس بصجددعلبحالسيد ل بح برسددلملبحسصتثرد لبلحتسصيشددلمل
تملترسيملبسستسلرةلبحسي ئي لحتفييملبحه ثلمل–ل صاال  .)8ل

 -2صجق السحكسين:
ت ددملع ددص ل بصة ددللتفي دديملبحه ث ددلملبحت ددبلت ددملبحتهص ددللبحيه ددلل ددنلصد د تلبحسحت دده للعل ددبلبحخيد د بص ل

بحستخررينلابل جلللبحتسصيشلمل–ل صاال )5لابلبحفتصةل نل5252/8/6ملإح ل5252/8/67م .ل

لا لعص لبستسلرةلبسستييلنلبحخلص لبتفييملبحه ثلملابلصهرتهللبس حي لعلبلبحدليةلبحخيد بص لحدمل
دملر لأخددصلحذددكللبسددتسلرةلحتفيدديمل دددته لبيب لبحه ثددلمل ي د لبحثحدديل دددبل
يهباددالبحخي د بص لعليهددل،ل كددلنلحهد لأ
برتفددل لجي د ل–لة ددكللجي د ل–ل د لةصك ددبلجي د ل–لبند دديلبي لديددهه)ل يهضددحل صا ددال )8لبحذددكللبحشه ددلئبل

سستسلرةلتفييملبحه ثلم .ل
د لبتفددالبحخي د بص لعلددبلبنلتكددهنليرجددلملتفيدديملبحه ث د ل ددنلةيدديليرج د لبسرتفددل لبحجي د ل )5.6ل يرج د ل

بحذكللبحجي ل )5.6ل يرج لبحس لبححصكبلبحجي ل )5.6ل يرج لبنديلبي لديههل  .)5.6ل
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 -3صجق التسطرد:

المجلة العلمية لعلوم التربية الرياضية

ججقل )7

دالل الفخقق بين متهسطي االربطعى األعمى قاالربطعى األدنى الستسطرة ت ييم مدتهى االداء السيطرى
لبيطل معطمو الرجق

بسرللع لبسعل ل
مل

بستسلرةلبحتفييم ل

بسرللع لبسين للللللللللللللللللل
اص تل
ن= 6ل
قيس ل م) ل بيتل ل
بحستهسرلم ل
±
س

ن= 6ل

س

±

ل=21
5

ال ل ل

بحر ت ل

6ل

ث لبحشجس

7.652

2.489

5.:92

2.565

4.652

2.:92 2.:72 64.954

5ل

ث لبحفصارل

6.:22

2.566

5.822

2.567

4.522

2.:92 2.:72 64.895

4ل

ث لبحفجهة

6.766

2.655

5.656

2.556

4.642

2.:86 2.:62 65.492

5ل

ث لبحسفم

6.572

2.547

5.652

2.426

4.452

2.:87 2.:65 65.665

*قيس

ت) الججقلي عشج مدتهى معشهي 26316 = 1615

يتزحل نلج لل )8ل جهيلاص تل بمليسح لإةرلئي لعش ل دتهطل اشهي ل2.26لبينل تهسربل

بسرلدلع لبيعلد ل بسرلدلع لبييند لحد طلعيشد لبحتفشدينلسسدتسلرةلتفيديمل ددتهطلبسيب لبحسهدلرطل يد لبحثحددي،ل

عسلليتزحلةرهللبسستسلرةلعل ل هةلتأ يصل ص تلعلحي .
ب -معامل الثبات:
ججقل )8

معطمو االرت(طط بين التطبيق إعطدة التطبيق الستسطرة ت ييم مدتهى األداء السيطرى
لبيطل معطمو الث(طت
بحترييا ل

ل =21
إعليةلبحترييا ل

مل

بستسلرةلبحتفييم ل

6ل

ث لبحشجس

5.662

5ل

ث لبحفصارل

5.422

2.756

4ل

ث لبحفجهة

4.9:2

2.865

5.222

5ل

ث لبحسفم

4.8:2

2.766

4.922

*قيس

ال للبسرتثله ل

س

±

س

±

2.655

5.762

2.766

2.:94

5.446

2.755

2.:98

2.698

2.:87

2.745

2.:9:

ر) الججقلي عشج مدتهى معشهي 16444 = 1615
يهضددحلج د لل )9ل جددهيلبرتثددلهل ليسح د لإةرددلئي لبددينلبحترييددالإعددليةلبحترييددال إعددليةلترييددال

بسستسلرة)لسستسلرةلتفييمل دتهطلبييب لبحسهدلرطلحد طلعيشد لبحتفشدينلعشد ل ددتهطل اشهيد ل2.26ل سدلليذديصل

إح ل ثلملبستسلرةلبحتفييم .ل
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بزنامج التمزيناث التزويحيت:
 -1بناء البرنامج الممترح:
ل ددةلبحثلةث د لبددلسطال لعلددبلبحس بصجددعلبحالسي د ل بح برسددلملبحسصتثر د لبلحتسصيشددلمل بحتددص يحلكسصجددعل
محساااهد اليطشاااسي  ،)24 )2108إيساااطل يطااا

 ،)6 )2107محساااهد ةم(ااا

 ،)26 )2101ي برسد د

م جاد غطزي  ،)29 )2107مخيم عسخال  )27 )2105ب ص لبشل لبصنل جلبحتسصيشلملبحتص يحي  .ل

تملعص لبصنل جلبحتسصيشدلملبحتص يحيد لبحدذ لتدملبحتهصدللبحيد لعلدبلبحددليةلبحخيد بص لبحستخرردينل

ابل جلللبحتسصيشلمل بحتدص يحل–ل صادال )5لادبلبحفتدصةل دنل5252/9/6ملبحدبل5252/:/6م،ل لاد لعدص ل

بسدتسلرةلبسسدتييلنلبحخلصد لبلسددترال ل بر لبحخيد بص لةدهللبصندل جلبحتسصيشددلملبحتص يحيد لبحسفتدص لادبلصددهرت ل
بس حي لعلبلبحدليةلبحخي بص لب كنل ضعلبحيصنل جلبحسفتص ل يد لبحثحديل–ل صادال ،):ل كدلنلبسدترال لاربئهدمل

ةهل :ل
-

ل شلسث لبحفتصةلبح شي لحكلل ث ل كذحنلبحفتصةلبح شي ليج ب لبحيصنل ج.

-

ل شلسث لبحسحته لابلتحفيالبسد با.

-

ل شلسث لبسد بالبحسح يةلحليصنل ج.
فتصةلمليسكنلبضلاتهل.

قمن الل استعخاض (راء السحكسين قتحميميط اتزح انو:
 -تملبحسهباف لعلبلبيد بالبحسح يةلحل رس.

 -تملبحسهباف لعلبلأنليكهنلز نلبح رسل56ليقيف .

 -تملبحسهباف لعلبلأنليكهنل ةلبحيصنل جل سلني لبسلبيع.

للحتلحبلتهصلةلبحثلةث ل نلخالللب بر لبحخي بص لحليصنل جلابلصهرت لبحشهلئي ل-ل صاال  .):ل
 -2الهدف العام من البرنامج:
يهد البصنددل جلبحتسصيشددلملبحتص يحيد ل يد لبحثحدديلبحددبلبعدددلولبادد(لبحه ثددلمل ثد لبحشجسد ل–ل ثد ل

بحفصار ددل ل–ل ثد د لبحفج ددهةل–ل ثد د لبحسف ددم)لحلتلسي ددذبملبلحرصيفد د لبحر ددحيح لع ددنلطصي ددالبس ددتثلرةل ي ددهحهمل
ي بااهددمل ةدديهملاددبلبحسذددلرك لاددبلبحيصنددل جل تحفيددالبحستا د ل بحددداليةل بةددثل لةلجددلتهمل ددنلخددالللأيب ل

بحه ثلملبحخلص لبلحتسصيشلملبسيفلةي ل بحسذلرك لبسيجلبي لحلتلسيذبملباصبيلبحايش لابلبحيصنل ج .ل

 -3الهدف الخاص بالبرنامج:بعددلول ثد لبحشجسد .ل-لبعددلول ثد لبحفصاردل .ل-لبعددلول ثد لبحفجدهة.ل-ل

بعدلول ث لبحسفم.
 -4أسس وضع البرنامج:
 أنليصبعبلخرلئملبحشسهحلسصةل لبحدشي لبحتبلسهاليريالعليهلبحيصنل ج. أنليت رجلبحيصنل جل نلبحدهللبح لبحراتل نلبحثدي لبح لبحسصكت. -أنلتكهنللبحتسصيشلمل بحسهلربملسهل ل لدير .

 أنليصبعبلعشرصبس لرةل بحتذهياليبخللبحيصنل ج.المجلة العلمية لعلوم التربية الرياضية
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 أنليصبعبلعهب للبس نل بحدال ب شل ترييالبحيصنل ج. -أنليتدملبحيصنل جلبلحسص ن .

 أنليدلع بحيصنل جلعل لتحفيال ي ببحتفلعلي لبينلبحتلسيذبمل بحيصنل ج. -5أسالٌب تنفٌذ البرنامج :
 -بحذص لبحلف بلحلتسصيشلملبحتص يحي لإلعدلولبا(لبحه ثلملبلحرصيف لبحرحيح .

 -بستخ بملبححهبا لبحساشهي ل بحايشي ل بحتبلت ي ل نلبستثلرةلر لبحسشلاد ل ةتلبحشجل .

 -تذددجيعلأا دصبيلبحايش د ل ددنلبحتلسيددذبملبكلسددلملبحثشددل ل بحتحي د ل بحترددفيالحصاددعلر لبحسشلاد د ل بحددص ل

بحساشهي .
 -6تنظٌم البرنامج:
 -إجخاءات اداري يبو تشفيح البخنطمج:

ل ةلبحثلةث لبلإلج بص بملبسيبري لبستي لحتدهيللإج بص بملبحيصنل جلبحخلص لبلحثحي :ل

 بححرهللعلبلخردلول هجد ل دنلكليد لبحتصليد لبحصيلضدي ل–لجل اد لطشردللبحدبلبحددي ل د يصل رسد لحلعلبلسال لبحس ب لحلتاليملبسسلسبلحلسهباف لعلبلبج بص ل تشفيذلبحتجصل لبلحس رس .

 بححرد لهللعلددبلخرددلول هجد ل ددنلكليد لتصليد لريلضددي ل–لجل اد لطشرددللبحددبلبحدددي ل د يصل صكد لةددثلولعي لبسة لجسلللبح ينلبذصةلب لحتدهيلل هس لبحثحي.

 بححرددهللعلددبلخرددلول هجد ل ددنلكليد لبحتصليد لبحصيلضددي ل–لجل اد لطشرددللبحددبلبحدددي ل د يصلتهجيد لبحتصلي لبحصيلضي لب يبرةلزاتبلبحتاليسي للحتخريمل )4ل ال ل هجهلملحتفييمل دته لبحتلسيذبم.

 -ةص لأد بالبح ربس لحلايش ل بحتأع ل نلر يتهملابلبسةتصبكلابلبحيصنل ج.

 بإلتفلتلعلبل ةلإج بص لبحييلسلملبحسرلهل لبلحشدث لحايش لبح ربس ل تح ي ل هع لتشفيذلبحيصنل ج. -بحتأع ل نلسال لبيي بمل بسجه ةلبحسرلهل لحل ربس .

 -تطبيق البخنطمج:

 تملترييالبحيصنل جلبحسفتص لعلبلتلسيذبملبححلف لبحثلني ل نلبحتاليملبيسلسبل نلسنل 65ل–ل)66لسش .

 يتكددهنللبحيصنددل جل ددنل )67لسددت لعذددصليرس،لز ددنلبح د رسل )56خس د ل أرلاددهنليقيف د ل تددملتهزيددعلبح ر سلكلآلتب)5 :لأرلا لير سلحكالل نل ث لبحشجس ل–ل ث لبحفصارل ل–ل ث لبحفجدهةل–ل ثد ل

بحسفم).
-

دد د لبل د ددةل د د د ةلبحيصن د ددل جل )9ل سلنيدد د لأس د ددلبيعلبهب د ددعل )5ليرسلا د ددبلبسس د دديه ل ح د ددنل د ددنلبحفتدد دصةل

5252/66/4ملةتبلبحفتصةل5252/65/54م.

 -محتهي قتشظيم البخنطمج:

تددملبحتهصددللإح د لبصنددل جلبحتسصيشددلملبحتص يحي د لاددبلصددهرت لبحشهلئي د ل–ل صاددال ،):ل بةتهبئ د لعلددبل
)67ليرس،ل دسةلأج ب لبح رسلإح  :ل
المجلة العلمية لعلوم التربية الرياضية
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 جامعة طنطا -ججقل )9

محتهى قتشظيم البخنطمج
مل

بج ب لبح رس ل

6ل

بسةسل ل

 5ل بإلع بيلبحي نبل يشفدملإح  :ل
إع بيلب نبلعلم ل
إع بيلب نبلخلل ل

بحسحتهيلم ل

بح ن ل
6ت ل إع بيل تهيئ لبحجدم .ل
62ت ل ل

6ت ل يحته لعلبلتسصيشلمل ختلف لحتهيئ ل ختلفلبحازالملبلحجدم .ل
6ت ل يحته لعلبلتسصيشلمل ختلف لخلص لبلحه ثلمل ي لبحثحي .ل
تفهملبحتلسيذبملبأيب لبحخرهبملبحتاليسي لحله ثلمل ي لبحثحي .ل

4ل

تفهملبحتلسيذبملبأيب لبحتسصيشلملبحخلص لبلحه ثلملابلصهرةل دلبف لب لحعث  .ل

بحج لبحصئيدب ل

56ت ل

بحج لبحختل ب ل

6ت ل يحته لعلبلتسصيشلملته ئ ل بحالولص يصة .ل

تأيي لبحتلسيذبملبحتسصيشلملبحتص يحي لحكلل ث ل نلبحثدي لبحبلبحسصكت .ل
بستخ بملأي بمل تشهع ل تا يةلحلتذهيال بس لرةلب شل لبحتشفيذ .ل

5ل

 -7األدوات المستخدمة فً البرنامج:عدصبم.ل-لةثدلل.ل-لت بص يدهحين.ل-لبلحهندلم.ل-للبطدهبت.ل-لب سدل .ل-ل

سسلعلملستصيه.
الذراست االستطالعيت:
با د لأنل ل ددةلبحثلةث د لبهضددعلبصنددل جلبحتسصيشددلملبحتص يحي د لبحخددلللبلحتلسيددذبمل بختيددلرلبيي بمل
بحسشلسث ،ل ل ةلبحثلةث لب ج بص ليربس لبسترالةي لخالللبحفرللبح برسدبلبس للحادلمل5252مل–ل5256مل

ابلبحفتصةل نل5252/62/58ملإح ل5252/66/6ملحلتادصالعلدبلبحساه دلملبحتدبليسكدنلأنلتهبجههدللب شدل ل
ترييالتجصل لبحثحيلبسسلسي لحذبلاف لبجصيةلدذ لبح ربس لحلتاصالعلب :ل
 صالةي لبستخ بملبيي بمل بس كلنلم.-

ل شلسث ل حته لبحيصنل جلبحسفتص لعلبلأاصبيلبحايش ل بستجلبتهملحهل.

قاسفخت نتطئج ىحه الجراس إلى:

 -صالةي لب لعنلتشفيذلبحيصنل ج.

 بحتشهيعلابلبحتسصيشلملبحتص يحي لحسللحهلل نلتأ يصلبيجلببلعلبلأاصبيلبحايش . -عي ي للإع بيلبيي بمل ةص لبحلعث .

 اصا ل يهلل بتجلدلملباصبيلبحايش ل كي ي لبحتال لل اهم.الذراست األساسيت:
 -1تطبٌك برنامج التمرٌنات التروٌحٌة:
ل ةلبحثلةث لبترييالبصندل جلبحتسصيشدلملبحتص يحيد ل–ل صادال ):لعلدبلعيشد لبحثحديلبسسلسدي ل دنل
بحتلسيددذبملخددالللبحفت دصةل ددنليددهملبحثال ددل لبحسهباددال5252/66/4مل ةتددبلبحفت دصةلبحددبليددهملبسرلاددل لبحسهباددال

5252/65/54م.

قيج التدمت ال(طظث امشطء تطبيق البخنطمج بسط رمي:
المجلة العلمية لعلوم التربية الرياضية
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 -جامعة طنطا -

-

رلةث لبحتلسيذبمل بحتال لل اهنلي نل سي .

-

دلع ةلبحتلسيذبملابلبحسحلا لعلبلبحسهبعي ل بسحت بملبلرت ب لبح لبحسشلستلب شل لبحترييا.

 -بع بيلبيي بمل يللبح رس.

 ةص لبحلعث لبلحرصيف لبحرحيح ل يللبسيب . بستخ بملأي بمل تشهع لب شل لبحتشفيذ.-

صبعلةلبحت رجلبحتاليسبلحكلل ث ل نلبحثدي لبحبلبحسصكت.

 تذجيعلبحتلسيذبمل يعسهملحذاهردملبلحثف ل بحشجل . -2المٌاس المبلً:
لملبحسحكسهنل–ل صاال )4لبلحييلسلبحفيلدبلحتفيديمل ددته لبيب لبحه ثدلمل يد لبحثحديل حدنلادبليدهمل

بس شينل5252/66/:مل نلخالللبحفي يه .ل
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 -3المٌاس البعـدي:
ددلملبحسحكسددهنل–ل صاددال )4لبلحييددلسلبحثاد ل حددنلحتفيدديمل دددته لبيب لبحه ثددلمل يد لبحثحدديل حددنل
دصلعلددبلعيش د ل
اددبليددهملبس شددينل5252/65/59مل ددنلخددالللبحفي د يهل حددنلحساصا د ل د لبحتحدددنلبحددذ لطدلأ

بحثحيلبا لترييالبحيصنل ج .ل
المعالجاث اإلحصائيت:
ل ةلبحثلةث لب ج بص لبحسالحجلملبإلةرلئي لبلستخ بملبصنل جلبحح ملبإلةرلئي لSPSSل دب :ل
 بحستهس لبححدلبب.ل-لبحهسي .ل-لبسنحصبالبحسعيلر .ل-ل ال للبسحتهب .-

ال للبحتفلرح.ل-ل ال للبسرتثله.ل-لبختثلرل م).ل-لندث لبحتحدن.

 ال للبيتل5ل-لةجملبحتأ يص افللحساليسملكهدن.عزض ومناقشت النتائج :
عزض النتائج :
ججقل )01

دالل الفخقق قظجم التأميخ بين القيطس ال بمي قال(عجي
لجى مجسهع ال(حث ي الستغيخات السيطري

مل

بحست يصبملبحسهلري ل

بحييلسلبحفيلب ل

بحييلسلبحثا

اص تل ل

ل

سل

 ±ل

سل

 ±ل

بحستهسرلم ل

قيس ل
م) ل

ل=25
ال للبيتل 5ل

ةجمل

بحتأ يص ل

يسح لةجم ل
بحتأ يص ل

6

ث لبحشجس

4.525

2.526

9.:92

2.578

6.687

54.:59

 2.:72ل  4.487ل

صتفع

5

ث لبحفصارل

4.272

2.657

9.952

2.562

6.892

6:.545

 2.:52ل  4.576ل

صتفع

4ل

ث لبحفجهة

5.652

2.569

8.552

2.628

6.452

57.665

 2.:77ل  4.657ل

صتفع

5ل

ث لبحسفم

5.552

2.522

8.722

2.756

6.692

52.246

 2.:55ل  4.755ل

صتفع

*قيس

ت) الججقلي عشج مدتهى معشهي 06704=1615

مدتهيطت ظجم التأميخ :1621 :مشخفض : 1651 ،متهسط :1681 ،مختفع

يتزحل نلج لل )62ليسح لبحفص تلبإلةرلئي لعشد ل ددتهطل اشهيد ل2.26بدينلبحييلسدينلبحفيلدبل

بحثا لح طل جسهع لبحثحديلادبلبحست يدصبملبحسهلريد ل د لت بص ةدةلقيسد لملبحسحددهل ل دللبدينل 6:.545ل
إح د ل ،)57.665أنلقدديملةجددملبحتددأ يصلحلست ي دصبملبحسهلري د لح د طل جسهع د لبحثحدديلل د لت بص ةددةلقدديملةجددمل
طل
بحتددأ يصل ددللبددينل 4.576لإح د ل)4.755ل د د ليسسمل صتفا د ل سددللي د للعل د لالعلي د لبحيصنددل جلبذددكلل دده ل
عل لبحست يصلبحتلبع .ل
مناقشت النتائج:
تذد دديصلنتد ددلئجلج د د لل )5-6ل ةد ددكلل )5-6ل جد ددهيلاد ددص تل بمليسح د د لإةرد ددلئي لبد ددينل تهسد ددربل
بحييلسدينلبحفيلدبل بحثاد لحسجسهعد لبحثحديلادبلبحست يدصبملبحسهلريد لحد لتلسيدذبملبححلفد لبحثلنيد ل دنلبحتالديمل

بسسلسددبلحرددلححلبحييددلسلبحثاد لةيدديلت بص ةددةلقيسد ل م)لبحسحدددهل ل ددللبددينل 6:.545لإحد ل)57.665ل
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د دذ لبحييس د لأعل د ل ددنلقيس د ل م)لبحج حي د ل بحتددبلبل ددةل )6.865لعش د ل دددته ل اشدده ل ،)2.26لكس ددلل

بنحرصلةجملبحتأ يصل للبدينل )4.576لكأ دللقيسد لادبل ثد لبحفصاردل ل )4.755لكدأعل لقيسد لادبل ثد ل

بحسفمل دذبليذيصلإح لأنلةجملبحتأ يصل ليسح ل صتفا  .ل

يددص لبحا ي د ل ددنلبحستخررددينلاددبلبحسجددلللبحتص يحددبل ثددللكساااطل الاااجرن درقياااا مدمحم الحساااطظسي
 ،)2117كسااطل إسااسطعيو قا ااخقل  ،)2102دمحم الدااسشهدي ق( ااخقل )2104لي رلبحتددص يحلحسددلليحتدده ل

علبلبنذر ل تشهع ل ذه لتهاصلحلتلسيذبملاصص لحسسلرس لبنذر ل حيث لح يهمل كدذحنلتشسيد لبحتادل نل بسبد ب ل

.ل :69ل:6: ،)72ل:55 ،)57-55ل)676ل ل

عسددللي ك د لكددالل ددنلعطياااطت طاااطب ق( اااخقل  ،)2116اااخاو ته ياااق  ،)2117ظاااطز م الدااايج

 )2106أنلبحتسصيشددلملحهددللي رلدددلملاددبلراددعلكفددل ةلبحجدددملبحي ني د ل بحشفدددي ل بسجتسلةي د ،ل بحهصددللإح د ل

بييب لبس ث د د د د د د د د د د د ددللا د د د د د د د د د د د ددبلبتف د د د د د د د د د د د ددلنلبحسه د د د د د د د د د د د ددلربملبححصكيد د د د د د د د د د د د د ل يسك د د د د د د د د د د د ددنلأيبئه د د د د د د د د د د د ددللبأبدد د د د د د د د د د د د د ل ل
بإل كلنلم.ل :65ل:68 ،)9ل:8 ،)69ل )62ل

يتزددحل ددنلتلددنلبحشتددلئجلأنلبصنددل جلبحتسصيشددلملبحتص يحيد ل يد لبحثحدديل د لأ ددصلإيجلبيددللعلددبل دددته ل

أيب ل ثد لبحشجسد ل–ل ثد لبحفصارددل ل–ل ثد لبحفجددهةل–ل ثد لبحسفددم)لةيدديلتتفددالنتددلئجلبحثحدديل ددعلي برسد ل
ع د د ددالل د د ددنلريحاااااااطب الذاااااااطبهري  ،)02 )2108م اااااااجاد مجياااااااج  ،)29 )2107ظحيفااااااا الحخباااااااي
)8 )2104ةيدديلكلنددةلأدددملنتددلئجهملبحتددأ يصلبسيجددلببلحيصنددل جلبحتسصيشددلملبحتص يحي د لعلددبل دددته لبيب ل

با(لبحسهلربم .ل

تصجعلبحثلةثد لنددث لبحتحددنلادبلكدالل دنل ثد لبحشجسد ل–ل ثد لبحفصاردل ل–ل ثد لبحفجدهةل–ل ثد ل

بحسفم)لإح لأنلبصنل جلبحتسصيشلملبحتص يحي لياتيصلبسلهولة ييلابلبعدلولبحه ثلمل،لةييلبنلكلل ث ل
علنددةل رددلةث لبسجسهع د ل ددنلبحتسصيشددلملاددبلصددهرةلتددص يحل بحاددلول دددلبفلمل ختلف د ل كددذحنل ص نتهددلل
سددههح لبيبئهددل،لةيدديلتددمل ض ددعل ة د بملبحيصنددل جل حتهبدددللبر ددهرةلتتشلسددتل ددعلخرددلئمل بةتيلج ددلمل

بحتلسي ددذبم،ل للإلض ددلا لإحد د لبس ددتخ بملبحثلةثد د لحد د ي بملبحستشهعد د ل بحهس ددلئللبحسختلفد د لب ش ددل لتشفي ددذلبحيصن ددل جل
ة بت ،ل صبعلةلكلا لعهب للبس نل بحدال ،ل يتسي لبصنل جلبحتسصيشلملبحسفتص لبلحذسهلل بحتدهبزنل رتد ل
علبلبعدلولبا(لبحه ثلملحتلسيذبمل صةل لبحتاليملبيسلسب.قىحا رؤكج صاح

اخض ال(حاث الاحي راش

عمي قجهد خقق ذات دالل إظرطئي بين القيطس ال بماي قالقياطس ال(عاجي اي إكداطب كاالو مان قم(ا
الشجس – قم( ال خ رطء – قم( الفجهة – قم( الس ) لرطلح القيطس ال(عجي6
استنتاجاث وتىصياث البحث:
استنتاجاث البحث :
ابلضه لد البحثحيل اص لبحثحيل بستشليبلعلبلبسج بص بملبحالسي لبحسصتثر لبسهضه لبحثحديل دلل
تهصددللبحيد ل ددنلنتددلئجل ددنلخددالللبحترييددال بحسالحجددلملبسةرددلئي ل د لتهصددلةلبحثلةث د لإحد لبسسددتشتلجلمل

بحتلحي  :ل
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 -6جددهيلاددص تل بمليسحد لإةرددلئي لعشد ل دددته ل اشهيد ل2.26لبددينلبحييلسددينلبحفيلددبل بحثاد لحد ل
تلسيذبمل صةل لبحتاليملبسسلسبلابلبعدلولبحه ثلمل ي لبحثحيلحرلححلبحييلسلبحثا .

 -5العليد لترييددالبصنددل جلبحتسصيشددلملبحتص يحيد ةييلأظهددصل دددته لةجددملتددأ يصلكلحتددلحبل ثد لبحسفددمل
،)4.755ل ث لبحفجهةل )4.657ل،ل ث لبحشجس ل ،)4.487ل ث لبحفصارل ل .)4.576

 -4االح د لبحتسصيشددلملبحتص يحي د لاددبلإعدددلولبادد(لبحه ثددلمل ث د لبحشجس د ل–ل ث د لبحفصارددل ل–ل ث د ل

بحفجهةل–ل ث لبحسفم)لحتلسيذبملبححلف لبحثلني ل نلبحتاليملبيسلسب.
تىصياث البحث:
 -6بستخ بملبحتسصيشلملبحتص يحي لابلتالمل تحدينلبحتسصيشدلملبحفشيد لبإليفلةيد لحتلسيدذبملبححلفد لبحثلنيد ل
نلبحتاليملبيسلسب.

 -5زيليةلبحج لبح شبلبحسفصرلح ربس لبحتسصيشلملبحفشي لبإليفلةي لبلحس برس.
 -4تهايصلأ لعنل صلسمل شلسث لحلت ريتل بحتالمل
بحخلص لبلحتسصيشلم.

يةل جه ةلبكلا لبيي بمل بحهسدلئللبحتكشهحهجيد ل

 -5إج د بص ل ي د ل ددنلبيبحددلجل بح برسددلملبحالسي د لعلددبل بصةددللسددشي ل ختلف د لاددبل ختلددفلبحصيلضددلمل
طل نلخالللبحتسصيشلملبحتص يحي .
خص ل
بي ل
ل
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قائمت المزاجع:
أوالا :المزاجع العزبيت
أحمد خاطر وعلً البٌن ( .)1996بحييلس يلحسجلسحصيلضب،ليبرلبحكتلولبحح يي،لبحفلدصة.ل
ل
-6
 -5إزهلاااار ل علاااً (.)2117تددأ يصلت د ريثلملبحثالتددي لعل د لتحدددينلبييب لبححصكددبلحددثا(لبحه ثددلملا د ل
بحتسصيشددلملبإليفلةي د ،لبحدديل شذددهر،لبحسجل د لبحالسي د لحلثحددهجل بح برسددلملاددبلبحتصلي د لبحصيلضددي ،ل
،)44لكلي لبحتصلي لبحصيلضي ،لجل ا لبهرساي .

ٌمان جمال حافظ (.)2112تأ يصلبسسلهولبحستثدلينلعلدبلأيب لباد(لبحه ثدلملادبلبحتسصيشدلملبحفشيد ل
 -4إ ل
بسيفلةي د لحد د لطلحث ددلملكليد د لبحتصلي د لبحصيلض ددي ،لبح دديل ي ددصل شذددهر،ل جلد د لجل اد د ل يشد د ل
بحدليبملحلتصلي لبحي ني ل بحصيلضي ،ل ،)42لبحسجل لبي ل .ل

 -5إٌمالاان عبااد العزٌااز عبااد الوهاااب ( .)2115بحتددص يحل تاد يللسددلهكلبطفددلللبحذ دهبر ،ل سدد لعددلحمل
بحصيلض لحلشذصل يبرلبحهال لحلرثلع ،لبسسكش ري  .ل

ٌمان عبد الهادي طلباة (.)2112تدأ يصلبصندل جلبلسدتخ بملبسيفلعدلملبحسهسدييي لبحسختلفد لعلدبلتالدمل
 -6إ ل
با(لبحسهلربملبسسلسي لابلبحتسصيشدلملبحفشيد لبسيفلةيد ،لرسدلح ليكتده بر ل يدصل شذدهرة،لكليد ل

بحتصلي لبحصيلضي ،لجل ا لبحسشرهرة .ل

اٌمان عبدهللا لطب ( .)2117بحسثليئلبيسلسدي لحلتسصيشدلمل بحجسثلزبسيفدلعب،ل سدد علحملبحصيلضد ل
ل
-7
حلشذصل يبرلبحهال لح نيللبحرثلع ل بحشذص،بإلسكش ري .

حازم أحمد السٌد (.)2116أس ل ثليئلبحتسصيشلملبحصيلضي ،ليبرلبحفكصلبحاصلب،لبحفلدصة.ل
ل
-8

حذٌفة ابراهٌم خلٌل الحرباً (.)2114لتدأ يصلتسصيشدلملتص يحيد لادبلتالدملبسرسدلللبذدكلي لبحخلفدبلبحفرديصل
ل
-9
بس ددل بلبحثايد لحلرلحثددلملبلحصيذد لبحرددلئصة،لبحدديل شذددهر،ل جلد لعلددهملبحتصليد لبحصيلضددي ،ل ددج ،)8ل
،)6لكلي لبحتصلي لبحصيلضي ،لجل ا لبلبل .ل

 -:حسلاان السااٌد أبااو عبااد (.)2111لت د ري لبحتصلي د لبحي ني د ليطفددلللبحسصةل د لبسسلسددي ،ل ددلدبلحلشذددصل
بحتهزيع،لبسسكش ري  .ل

دالٌا السٌد عنتر (.)2119بشل لبص جي لتاليسي ل ا ةلبتفشي لبحهسلئ لبحستا يةل تأ يصددللادبل ددته ل
 1 -62ل
بيب لبحتسصيشلملحرلحثلملكلي لبحتصلي لبحصيلضي لبرشردل،لرسدلح ل لجددتيص،ل يدصل شذدهرة،لكليد ل
بحتصلي لبحصيلضي ،لجل ا لطشرل .ل

رشا ل عبد السالم على (.)2111تأ يصلبصنل جلبلستخ بملبيفدل لبححصكد لعلد لتحددينلبيب لباد(ل هدلربمل
 -66ل
بحجسثددلزلبإليفددلعبلحرلحثددلملكلي د لبحتصلي د لبحصيلضددي ل–لجل ا د لبإلسددكش ري ،لرسددلح ل لجدددتيصل يددصل
شذهرة،لكلي لبحتصلي لبحصيلضي ،لجل ا لبإلسكش ري .ل ل

رٌحاب ل زكً الشابوري (.)2112لبصنل جلتص يحبلبلستخ بملبحتسصيشدلملبدلسي بملحتشسيد لباد(ل
 -65ل
بحسهلربملبحشف لبجتسلةي لح لبيطفلللبحسادل ينلبردصيل،لرسدلح ليكتده بر ل يدصل شذدهر،لكليد ل
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بحتصلي لبحصيلضي ،لجل ا لبسسكش ري  .ل

 -64سا لاامٌة أحمااد كاماال الهجرسااى وبركسااان عثمااان حسااٌن (.)2114لبحجسثددلزلبإليفددلعبلبحسفددلميمل
بحالسي ل بحفشي ،ل رثا لبح ،لبحفلدصة.ل ل

عطٌات ل خطاب ومهافكرى وشهٌرةعبدالوهاب شامٌر (.)2116أسلسديلملبحتسصيشدلمل بحتسصيشدلمل
 -65ل
بإليفلةي ،ل صك بحكتلولحلشذص،لبحفلدصة.ل ل

 -66عفالااف عثمااان عثمااان مصااطفً ( .)2113بحسهددلربملبححصكي د لح طفددلل،ليبرلبحهاددل لح د نيللبحرثلع د ل
بحشذص،لبسسكش ري .ل ل

 -67فتحلااً أحمااد إبااراهٌم (.)2112لبحسثددليئل بيسد لبحالسيد لحلتسصيشددلملبحي نيد ل بحاددص
يبرلبحهال ،لبإلسكش ري .لل ل

ارا عبااد الحمٌااد توفٌااك (.)2117تسصيشددلملجسددللبحاددص
 -68فا ل
بحشذص،لبإلسكش ري  .ل

 -69كمالاال الاادٌن عبااد الاارحمن دروٌ ا

لبحصيلضددي ،ل

لبحصيلضددي ،ليبرلبحهاددل لح د نيللبحرثلع د ل

ول ل الحماااحمً (.)2117لرؤيد لعردصي لحلتددص يحللأ ددلمل

بحفصبغ،ل صك لبحكتلولحلشذص،لبحفلدصة.ل ل
كمال عبد الحمٌد إسماعٌل وعاز الادٌن حسانً سالٌمان وعباد المحسان مباارن العاازمً (.)2112ل
 -6:ل
بحتص يحلبحصيلضبلحلذثلو،ليبرلبحفكصلبحاصلب،لبحفلدصة .ل
محروس ل لندٌل ومنال طلعتل ونسمة لفرا (.)2117تأ يصلبصنل جلتسصيشلملحلسفل د لبحكليد ل
 -52ل
حلجدددملTRXعلددبلتشسي د لبحه ثددلملبسسلسددي لاددبلبحتسصيشددلملبحفشي د لبسيفلةي د لحرلحثددلملكلي د ل
بحتصلي د لبحصيلضددي لبلحسشرددهرة،لبحسجل د لبحالسي د لحالددهملبحتصلي د لبحي ني د ل بحصيلضددي ،لكلي د لبحتصلي د ل

بحصيلضي ،لجل ا لبحسشرهرة،ل يللحلشذصلبتلريخلب در ل،ل بحشذصلبلحا يل59ل لرس .ل

 -56ل صااابحً حساااانٌن(.)2114بحيي ددلسل بحتف ددهيملا ددبلبحتصلي بحي نيد د ل بحصيلضد د ،ليبرلبحفك ددصلبحاصل ددب،ل
بحفلدصة.ل
لكمااااااااال الساااااااامنودي وحماااااااادٌن وعمرالسااااااااٌدول السااااااااٌدخمٌس ول السٌدمطروحسااااااااام
 -55ل
عبااااادالعزٌزجودةوحازم ل منصاااااور ( .)2114د د د خللبحت د ددص يحلبحصيلض د ددب ،كتث لة د ددجصةل
بح ر،بحسشرهرة .ل

 -54لل ل الحماااحمً وعاٌاادة عبااد العزٌااز مصااطفً (.)2119بحتددص يحلبددينلبحش صيد ل بحترييددا،له،7ل
صك لبحكتلولحلشذص،لبحفلدصة .ل
محمود إسماعٌل الهاشمً (.)2115أسلسيلملبحتسصيشلم،ل صك لبحكتلولبحح ييلحلشذص،لبحفلدصة .ل
 -55ل
محمودإسااااماعٌل الهاشاااامً(.)2112بحتسصيش ددلمل بحا ددص
 -56ل
بحفلدصة.

لبحصيلض ددي ،له،5ل صك بحكت ددلولبححد د يي،ل

محمود إسماعٌل طلبة (.)2111لسيكهحهجي لبحتص يحللأ لملبحفصبغ،لبسال ينلجصبفين،لبحفلدصة .ل
 -57ل

نل د عملبيص جيد لتاليسيد لادبل
 -58مرٌم ل عمران (.)2115تأ يصلصنل جلتاليسدبلبلسدتخ بملطصيفد ليبحتده ل
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تالد ددملباد دد(ل ثد ددلملبحتسصيشد ددلملبإليفلةي د د ،لرسد ددلح ل لجدد ددتيصل يد ددصل شذد ددهرة،لكلي د د لبحتصلي د د ل

بحصيلضي ،لجل ا لطشرل .ل

مصطفً علً محمود (.)2116لي رلبحهعبلبحتص يحبلابلبستثسلرل دةلبحفدصبغلحد لبحردالو،ليبرل
 -59ل
بحالمل بسيسلنلحلشذصل بحتهزيع،ليسهت .ل
ممااداد زااازي مجٌاااد (.)2117لتددأ يصلتسصيشددلملتص يحي د ل هلري د لاددبلتالددملبادد(لبحف د ربملبححصكي د ل
 -5:ل
دلملتصلهيد ،ل
ل
بحسهلربملبسسلسي لبخسلسبلكصةلبحف م،لبحيل شذهر،ل بزرةلبحتصلي ،لل جل لي برس
ج ،)62ل .)4:

ٌسااارٌة إباااراهٌم موساااً (.)2116لبحاسلي ددلملبح ددشف لةصكيد د لا ددبلبحجسث ددلزلبسيف ددلعبلا ددبلبحسصةلد د ل
 -42ل
بسبت بئي ،ليبرلبحهال لح نيللبحرثلع ل بحشذص،لبحفلدصة .ل
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