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:ملخص
هذفذ دساظدىا الى مهشفت فهالُت البرهامج الخذسٍبي امللترح نً ؾشٍم ألالهاب شبه سٍاغُت في جدعين اللذساث
 النب مً مذسظت18 ً وملهشفت الفهالُت ؾبلىا املىهج الخجشٍبي نلى نُىت كطذًت جخيىن م، ) اجضان، سشاكت،الخشهُت(جىافم
 هما اظخهملىا اخخباساث اللذساث الخشهُت باإلغافت ئلى البرهامج امللترح، 2019/2018 فشٍم شباب باجىت للمىظم الىشوي
 خُث بُيذ الىخائج الى وحىد فشوق فشدًت راث داللت اخطائُت، وخذة جذسٍبُت مبيُت نلى ألالهاب شبه سٍاغُت16 ًواملخػم
في الاخخباسًٍ اللبلي و البهذي للمجمىنت الخجشٍبُت ولطالح املجمىنت الخجشٍبُت وهزلً الاخخباس البهذي بين املجمىنت
 وهزا ما ًذٌ نلى أهمُت ألالهاب شبه سٍاغُت في جدعين اللذساث،الخجشٍبُت واملجمىنت الػابؿت ولطالح املجمىنت
.) ظىت12-09(الخشهُت لالنبي مذاسط هشة اللذم
. ألالهاب شبه سٍاغُت؛ اللذساث الخشهُت؛ هشة اللذم:كلماث مفتاخيت
Abstract:
Our study aimed to know the effectiveness of the proposed training program through quasi-sports games in
improving motor abilities (compatibility, agility, balance), and to find out the effectiveness, we applied the
experimental approach on an intended sample of 18 players from the CABatna Youth Team School for the 2018/2019
football season, as we used Kinetic abilities tests in addition to the proposed program that includes 16 training units
based on quasi-sports games, where the results showed that there are individual differences of statistical significance
in the pre and post tests for the experimental group and for the experimental group as well as the post-test between
the experimental group and the control group and for the group, and this is what Indicates the importance of semisports games in improving the motor abilities of football school players (09-12) years old.
Keywords: Semi-sports games; Motor abilities; football.
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 -Iملدمت:
ٌهخبر الخذسٍب الشٍاض ي الخذًث ملخخلف ألالهاب الجمانُت نملُت جشبىٍت ممىهجت كائمت نلى
أظغ نلمُت مبخغاها الىضىٌ بالالنبين الى أوج املعخىٍاث وألاداء الجُذ املخؿىس والعشَو الزي حععى الُه
ول الفشق مً أحل اخشاص أفػل الىخائج والىضىٌ الى أنلى املعخىٍاث (خماد.)1997 ،
جخخلف البرامج الخذسٍبُت نلى خعب اخخالف الهذف الخذسٍبي أو الخطت الخذسٍبُت وهزلً الهذف
مً املىافعت الشٍاغُت ار أن املذسب ًلىم باخخُاس بشهامج جذسٍبي ًخماش ى مو املعخىي البذوي لفشٍله
واللذساث الخشهُت ،اللُاكت البذهُت وغيرها ....أو الىلائظ التي جىاحه فشٍله فُلىم بخذاسن الىغو بخىحُه
الخطت الخذسٍبُت نً ؾشٍم بشهامج ٌهىع رلً الىلظ ،فاخخُاس البرهامج الخذسٍبي الجُذ مً شأهه أن
ًطل بالفشٍم الى الهذف امليشىد ،والى أنلى املعخىٍاث.
ومً هىا هجذ أن ألالهاب الشبه سٍاغُت هي كانذة ألالهاب فمً خاللها ًمىً الىضىٌ بالالنبين
الى حهلم اللهبت الجمانُت أو الفشدًت بطفت نامت وحهلم املهاساث ألاظاظُت لىشة اللذم بطفت خاضت
فاأللهاب الشبه سٍاغُت دوس في معانذة املذسب والالنب ،فهي مً حهت حعانذ نلى الخهلم خعب كذساجه
ومً حهت حعانذ املذسب نلى جىفُز الخطت الخذسٍبُت بؿشٍلت فهالت وممخهت في هفغ الىكذ بغشع
جدلُم وجىمُت ألاهذاف املشحىة والتي جشجىض نلى جؿىٍش وجىمُت بهؼ اللذساث الخشهُت ألاظاظُت لىشة
اللذم مً خالٌ الخطظ الخذسٍبُت.
خُث نشفها (فشج الين ودٌو) هي ألهاب مىكمت جىكُما بعُؿا ظهلت ألاداء وجدخاج الى مهاساث هبيرة
نىذ جىفُزها وال جىحذ لها كىاهين زابخت أو جىكُماث مدذدة (فشج.)2007 ،
اللُاكت الخشهُت أضبدذ غشوسة صخُت واحخمانُت وهفعُت واكخطادًت وهي مكهش مً مكاهش
اللُاكت الهامت التي جلِعها اخخباساث اللذساث الخشهُت املخخلفت وفلا للكشوف وإلامياهاث ،وحشير ئلى كذسة
الشخظ نلى أن ًدُا خُاة واملت متزهت ،خُث ٌهشفها الاجداد ألامشٍيي للصخت والتربُت البذهُت والتروٍذ
( )AAHPERنلى أنها خالت مً الىفاءة حهمل نلى أداء الىاحباث الُىمُت وهزلً الشهىس بالخذ ألادوى مً
املشىالث الصخُت املشجبؿت بللت الخمشٍىاث والخمخو بلذس مً اللُاكت الخشهُت التي جإهل ضاخبها
للمشاسهت في ألاوشؿت الشٍاغُت املخخلفت.
حهذ لهبت هشة اللذم مً ألالهاب التي الكذ اهخمام نالمي متزاًذ ليىنها مً أهثر ألالهاب شهبُت في
الهالم ،وان الخؿىس الزي خطل في املعخىٍاث الهاملُت لفشق هشة اللذم والزي ال خػىاه بشيل مثير خالٌ
بؿىالث وأط الهالم ألاخيرة حاءث هدُجت الاوسجام والخيامل البذوي واملهاسي والخؿؿي والجعمي  ،ولم
ًكهش هزا الخيامل والاوسجام بشيل نفىي ونشىائي ،بل حاء هدُجت انخماد املذسبين ،نلى نلم الخذسٍب
الشٍاض ي املعدىذ نلى الهلىم ألاخشي والتي جدلم أفػل املعخىٍاث والىخائج ،والىضىٌ الى الىجاص الشٍاض ي
ًخؿلب ئًجاد ؾشق وخلىٌ مىاظبت واهدشاف ؾشق وأظالُب حذًذة لخؿىٍش اللذساث الخشهُت والخلىُت
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والخىخُىُت والىفعُت والهللُت ،وخلم قشوف مشابهت لكشوف املىافعت ،ان النب هشة اللذم الزي ًمخلً
مهشفت وخبرة بفىىن اللهبت وَعخخذم رواءه املُذاوي الخىخُيي في اللهب والىفاح مً أحل جدلُم الهذف
بفانلُت هبيرة ٌعخؿُو جدلُم الهذف مو فشٍله والخطىٌ نلى هخائج ؾُبت في املباسٍاث ،وهزا الخفىق
والىجاح ًخؿلب وحىد الهىاضش ألاظاظُت لخؿىٍش جىخًُ الهجىم والذفام وهي إلامياهُاث واللذساث
الخشهُت والبذهُت واملعخىي الهالي لألداء املهاسي.
ان أداء النب هشة اللذم لىاحباجه الذفانُت والهجىمُت والخىلل بُنها نلى أهمل وحه وفي أنلى
معخىي ًخؿلب أن ًيىن الالنب ًخميز بلذساث خشهُت ولُاكت بذهُت نالُت ورلً لػمان جلذًم هدُجت
ؾُبت أزىاء املباساة ،هما ان الخذسٍب الخذًث في هشة اللذم نملُت مخؿـ لها مبيُت نلى أظغ نلمُت
تهذف أظاظا للىضىٌ بالىاش ئ الى أنلى املعخىٍاث في ألاداء املخيامل ،خُث أن الاسجفام الىبير في معخىي
هشة اللذم ألغلب دوٌ الهالم ٌهىغ خخمُت الىلىج لخلً ألاظالُب الخذًثت في الخهامل مو النبي هشة
اللذم نلى مش مخخلف املشاخل الهمشٍت.
خُث أن الؿشٍم في جذسٍب الالنبين الطغاس مً ألامىس الشاكت ار حعلخذ بالهلم والهمل الجاد
وان جأظِغ كانذة نشٍػت مً الالنبين نلى أظغ نلمُت صخُدت وجخؿُـ حُذ للبرامج الخذسٍبُت
واخخُاس أفػل مدخىي جذسٍبي لها زشوة كىمُت ًيخفو منها املجخمو ليرجلي بالنبُه الى مطاف الفشق الىبري
(نىدة.)2005 ،
وحهخبر ألالهاب الشبه سٍاغُت وظُلت فهالت في ازاسة دوافو الالنبين هدى جدلُم أهذاف الخهلم وما
ًدلله مً غشع بذوي وجىخُيي وجلني مهين باإلغافت الى الجاهب الخىافس ي والدشىٍم الزي ًجب أن جخميز
به اللهبت ملا لها مً أهمُت هبيرة في الخذسٍب والدعلُت ،فارا ما وان اللهب غشوسة لالنبين ألهه مؿلب مً
مؿالب ؾبُهتهم ووظُلت لخجذًذ اليشاؽ والترفُه فُجب البدث نً الؿشق والىظائل إلشبام سغباتهم
وخاحاتهم بؿشٍلت مىكمت ،هما ًلىٌ (نذهان دسوَش حلىٌ) أن ألالهاب الشبه سٍاغُت حهخمذ نلى
الطفاث البذهُت والخشواث ألاضلُت بدُث جدُذ مماسظتها للمشاسهين اهدعاب كذساث ومهاساث خشهُت.
خُث ٌهشف نلماء الىفغ اللهب :أهه دافو ًىحذ نىذ حمُو ألافشاد في ول ألانماس وبطىسة مخخلفت
له وقُفت خُىٍت جخجلى في انذاد وجذسٍب الطغاس لخُاة الىباس وهزا جىمُت وقائفهم الجعمُت والهللُت
والاهفهالُت والاحخمانُت ،وهما ًخفف أًػا مً خذة الخىجش والللم فهى جىفِغ هادف للؿاكت الضائذة نىذ
الؿفل وكذ ًيىن وظُلت لخجذًذ اليشاؽ والدعلُت والترفُه خُث ٌشهش الفشد بالخهب والاحهاد وامللل في
الهمل.
وحهذ نىاضش(الخىافم ،الششاكت ،الاجضان) مً أهم نىاضش اللذساث الخشهُت راث الخأزير الفهاٌ
ألداء الالنب والتي البذ مً جىافشها لذي النبي هشة اللذم ،وبفػلها ًخم جىفُز حل املهاساث وبالشيل املثالي
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والعشَو والتي ًميز هشة اللذم الخذًثت ونلُه ًجب نل املذسب الالتزام والترهيز الجُذ نليها وجؿىٍشها
بمخخلف أهىانها نىذ الخذسٍب في مخخلف املعخىٍاث والتي مً شأنها أن جلهب دوسا ئًجابُا في جؿىٍش النب
هشة اللذم وبالخالي اللذسة نلى مىاهبت اللهبت الخذًثت التي جخميز بأداء نالي في ألاداء ،الخشهت أهثر في
املعاخاث الخالُت ،والاهخلاٌ العشَو الى مشمى الخطم خالٌ بػو زىاوي ،ومً أحل الىضىٌ الى ألاداء
ألامثل البذ مً الشبـ بين نىاضش اللذساث الخشهُت مً أحل أداء الخشهت بشيلها املخيامل.
ولهزا لجأها الى اظخهماٌ بشهامج جذسٍبي نً ؾشٍم ألالهاب الشبه سٍاغُت جخميز بالعهادة في الخشهت
واليشاؽ والترفُه نً الىفغ باإلغافت الى جىمُت الشغبت لذًه في الخذسٍب لخدعين مهاساجه الفىُت وكذساجه
الخشهُت.
ئن إلاوعان ارا أهمل لُاكخه البذهُت ،غُو اهم ملىماث الصخت والعهادة وفي هزه الخالت نلُه
ان ًبزٌ حهذا إلنادة اهدعابها وَعخؿُو ان ًإدي دوسه في املجخمو ،واللُاكت الجُذة حعانذ املشاهلين نلى
جؿىٍش الثلت بالىفغ وجضٍذ الفشضت نلى اهدعاب املهاساث وٍيىهىا كادسًٍ بذهُا ،وفي معخىي مهين ،مً
احل اللُام باي جمشًٍ بىفاءة نالُت ومً دون جؿىٍش اللذساث الخشهُت فان الجعم ًطبذ غير كادسا نلى
اداء مهامه بىفاءة نالُت ،وجيىن الخُاة ظلبُت وأكل صخت ،ودساظت()Stella Foley and Othon 2008
وهزا ما أهذث نلُه دساظت  (Sandnes tt) 1999نلى أن اللذساث الخشهُت حذ مهمت.
ومً خالٌ مالخكخىا وجدبهىا لبهؼ مباسٍاث هشة اللذم الخاضت بهزه الفئت هىا كذ سجلىا هلطا في
الخيعُم بين ألاؾشاف الهلُا والعفلى ملهكم الالنبين ومً أحل هضم اللبغ كمىا ببىاء بؿاسٍت اخخباس جلِغ
دسحت الخىافم وكذ جىضلىا مً خالٌ رلً الى وحىد هلظ اخش في الششاكت والاجضان مما أدي بىا الى بىاء
بشهامج جذسٍبي ملترح نً ؾشٍم ألالهاب الشبه سٍاغُت مً أحل جؿىٍش هزه اللذساث وكذ لجأها الى اخخُاس
ألالهاب الشبه سٍاغُت اظدىادا نلى سأي الهاملت (ظىصاها مُلش) ًيىن اللهب نلى أشياٌ مخخلفت خعب
الهمش وٍيىن مشهض نلى املُىٌ املىدعبت نً ؾشٍم املماسظت وَهخبر اللهب املخشن ألاظاس ي لخؿىس اللذساث
البذهُت والهللُت ،والىفعُت والاحخمانُت في الشٍاغاث واملماسظت اليلُت واملذاومت جيىن ملُذة ،لىً هزه
إلاحشاءاث جخخز كطذ جميز ألالهاب الخاضت بالؿفل التي لها داللت ومهاوي مخخلفت (مُلش.)1987 ،
ومً هزا املىؿلم ًدبادس في أرهاهىا ؾشح الدعاؤٌ الاحي:
 هل للبرهامج الخذسٍبي امللترح باظخخذام ألالهاب الشبه سٍاغُت فهالُت في جدعين بهؼ اللذساث الخشهُت(الخىافم ،الششاكت ،الاجضان) لذي النبي هشة اللذم ( )12-9ظىت؟
وٍأحي جبانا ئلى هزا الدعاؤٌ الهام بهؼ الدعاؤالث الجضئُت واملخمثلت فُما ًلي:
 هل جىحذ فشوق مهىىٍت راث داللت اخطائُت بين املجمىنخين الخجشٍبُت والػابؿت في الاخخباس البهذي فيضفت الخىافم لذي النبي هشة اللذم ( )12-9ظىت؟
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 هل جىحذ فشوق مهىىٍت راث داللت اخطائُت بين الاخخباسًٍ اللبلي والبهذي للمجمىنت الخجشٍبُتواملجمىنت الػابؿت في ضفت الششاكت لذي النبي هشة اللذم ( )12-9ظىت؟
 هل جىحذ فشوق مهىىٍت راث داللت ئخطائُت في الاخخباس البهذي بين املجمىنت الخجشٍبُت واملجمىنتالػابؿت لذي النبي هشة اللذم ( )12-9ظىت؟
ومً خالٌ ئشيالُت دساظدىا اهبثلذ الفشغت الهامت الخالُت:
 البرهامج الخذسٍبي امللترح باظخخذام ألالهاب الشبه سٍاغُت فهاٌ في جدعين بهؼ اللذساث الخشهُت(الخىافم ،الششاكت ،الاجضان) لذي النبي هشة اللذم ( )12-9ظىت ؟
واوشؿشث مً الفشغُت الهامت زالزت فشغُاث حضئُت:
 جىحذ فشوق مهىىٍت راث داللت اخطائُت بين املجمىنخين الخجشٍبُت والػابؿت في الاخخباس البهذي فيضفت الخىافم لذي النبي هشة اللذم ( )12-9ظىت ولطالح املجمىنت الخجشٍبُت
 جىحذ فشوق مهىىٍت راث داللت اخطائُت بين الاخخباسًٍ اللبلي والبهذي للمجمىنت الخجشٍبُت في ضفتالششاكت لذي النبي هشة اللذم ( )12-9ظىت ولطالح املجمىنت الخجشٍبُت.
 جىحذ فشوق مهىىٍت راث داللت ئخطائُت في الاخخباس البهذي بين املجمىنت الخجشٍبُت واملجمىنتالػابؿت في ضفت الاجضان لذي النبي هشة اللذم ( )12-9ظىت ولطالح املجمىنت الخجشٍبُت.
 - IIطسائم و أدواث الدزاطت:
 .1املىهج :هكشا لإلشيالُت التي ؾشخىاها جم الانخماد في هزه الذساظت نلى املىهج الخجشٍبي الزي ٌهخبر مً
أهم املىاهج املعخخذمت في مجاٌ الخذسٍب الشٍاض ي.
.2عيىت البدث ومجتمعه :للذ خاولىا في دساظدىا هزه أن جيىن الهُىت املخخاسة للذساظت جدلم الخمثُل
الجُذ للمجخمو ألاضلي ،وبالخالي جيىن هخائجها كابلت للخهمُم نلُه ،لزلً دكلىا في اهخلاء الهُىت وفلا
لألظغ الهلمُت الصخُدت التي حعمذ لىا بالىضىٌ ئلى هذفىا في الذساظت الخؿبُلُت ،ونلُه ومً هزا
املىؿلم فلذ خذدها أفشاد نُىدىا ب ـ  18النب في هزا البدث بـؿشٍلت نمذًت مً مجخمو البدث املخيىن مً
 30النب في فشٍم مذسظت شباب باجىت جخىفش فيهم املشخلت الهمشٍت املشاد دساظتها ووان جىصَو الهُىت والخالي:
الجدول زكم (ً :)01ىضح معلىماث خاصت بأفساد املجمىعتين التجسيبيت والشاهدة
املجمىعت

العدد الكلي

العدد املظتبعد

العدد املتبلي

التجسيبيت

15

6

9

الضابطت

15

6

9

 .1.2كيفيت اختبازالعيىت:
للذ كمىا باخخُاس الهُىت امللطىدة بشيل مخيافئ ورلً ألنها حهؿي فشص مخيافئت ،فياهذ الهُىت
جخيىن مً مجىنخين:
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الهُىت الػابؿت :جخيىن مً  09النبين مً حيغ واخذ وهم روىس ،جتراوح أنماسهم مً  09ئلى 12ظىت،
ًماسظىن وشاؾهم في فشٍم مذسظت شباب باجىت بملهب ظفىحي بباجىت.
الهُىت الخجشٍبُت :وجخيىن هي ألاخشي مً  09النبين مً هفغ الجيغ وهفغ املشخلت الهمشٍت وفي هفغ
فشٍم مذسظت شباب باجىت.
 .2.2جكافؤ وججاوع عيىتي البدث:
مً أحل غبـ حمُو املخغيراث التي جإزش في الذساظت ،لجأ الباخثان ئلى الخدلم مً ججاوغ وجيافئ
نُىتي البدث في مخغيراث الهمش (بالعىىاث) ،والؿىٌ(بالعيخمتر) ،والىصن (بـ ـ ولغ) ،واخخباساث اللذساث
الخشهُت ،وحشث مهالجت هزه املخغيراث ئخطائُا نً ؾشٍم اظخخذام كاهىن ( (T-testللخيافإ واخخباس
لُفين ( )Leveneللخجاوغ .والجذوٌ الخالي ًبين رلً.
الجدول (ً )02بين جكافؤ وججاوع مجمىعتي البدث في املتغيراث املحددة
املجمىعت التجسيبيت
املعالم الاخصائيت
الاهدساف
املتىطط
املعيازي
املتغيراث
الحظابي
7.28±
139.67
الطىل /طم
3.11±
36.84
الىشن /كلغ
1.03±
12.87
اختباز Tللسشاكت  /ثاهيت
3.52±
11.89
اختبازفالميىغى لالجصان  /مسة
1.46±
8.89
اختباز الدوائساملسكمت  /ثاهيت
كُمت (ث) الجذولُت امام دسحت خشٍت ( )16ومعخىي داللت (2,12 = )0.05
كُمت (ف) الجذولُت امام دسحت خشٍت ( )16ومعخىي داللت (1395 = )0.05

املجمىعت الضابطت
الاهدساف
املتىطط
املعيازي
الحظابي
7.72±
139.67
2.88 ±
37.52
0.68±
12.32
3.23±
13.22
0.97±
9.58

كيمت (ث)
املحظىبت

كيمت (ف)
املحظىبت

0.079
0.478
1.345
03838
1.177

0.91
0.85
0.73
0.88
0.71

ًدبين مً الجذوٌ ( )02ال جىحذ فشوق راث داللت اخطائُت بين النبي املجمىنخين في املخغيراث
املخذدة مما ٌشير الى جيافئها في هزه املخغيراث ،هما أن كُمت لُفين املخعىبت أكل مً كُمتها الجذولُت
ومىه ًدبين أن هىان ججاوغ بين مجمىنتي البدث.
.3أدواث البدث:
جػمىذ الاخخباساث ما ًلي:
.1.3اختباز  Tللسشاكت(T agility test) :
حهشٍف :جىغو هما هي في الشيل مو اخترام املعافاث امللؿىنت.
الهذف :يهذف الاخخباس الى كُاط العشنت والششاكت واللذسة نلى حغُير خشهت الجعم في اججاهاث مخخلفت
وبعشنت الخدىم في وغهُت الجعم.
املىاد وإلاحشاءاث املؿلىبت لالخخباس:
ظانت جىكُذأسغُت مىاظبت لالخخباسشيل هما ًبذو في الطىسة مو امللاظاثأكمام-اظخماسة حسجُل
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الجدول زكم(ً )03مثل جلييم اختباز Tللسشاكت.
التصييف
ممتاش
جيد
متىطط
ضعيف

ذكىز
أكل مً 9.5
10.5/9.5
11.5/10.5
أهثر مً 11.5

اهاث
أكل مً 10.5
11.5/10.5
12.5/11.5
أهثر مً 12.5

ضىسة سكم  01جىضح مخؿـ اخخباس Tللششاكت.

 .2.3اختباز الىكىف على كدم واخدة لالجصان "فالميىغى" (:)FLB
 الهامل :الاجضان الهام وضف الاخخباس :اخخباس الىكىف نلى كذم واخذة فىق ناسغت. ألادواث :ناسغت بؿىٌ  50ظم جيىن ضلبت ،اسجفانها 3ظم ونشغها 4ظم ،حغؿى بؿبلت مالضلتللهاسغت جدذ نامل ألامً والعالمت للمفدىص ،دنامخان ؾىٌ ول منهما 10ظم وبهشع 2ظم جشجىض
نليها الهاسغت لخدلُم مضٍذ مً الثباث (ولما وان هىان نذد وفير مً هزه الهىاسع ولما أمىً اخخباس
نذد أهبر مً املفدىضين).
 حعخخذم ظانت ئًلاف ليل حهاص ،وهزه العانت ًجب أال جيىن مً الىىم الزي ًخىكف وَهىد أوجىماجُىُاللطفش ليي جػمً اظخمشاسٍت نملُت خعاب الضمً ومىاضلخه بهذ الخىكف لخىملت خعاب صمً الاخخباس.
 حهلُماث املفدىص* خاوٌ أن جتزن ألؾىٌ وكذ ممىً نلى املخىس الؿىلي للهاسغت معدىذا نلى كذمً املفػلت.
* كم بثني الشحل الخشة خلفا وأمعىها بلبػت ًذن (الُذ الُمنى مو الشحل الُمنى أو الهىغ).
* ًمىىً اظخخذام الزسام ألاخشي للمدافكت نلى اجضاهً.
* اظدىذ نلى اللائم بهملُت الاخخباس للىضىٌ ئلى الىغو الصخُذ.
* ًخم خعاب صمً بذء الاخخباس بمجشد جشهً الاظدىاد نلى ظانذي املخخبر.
* خاوٌ الاخخفاف بىغو الاجضان ملذة دكُلت ونىذ فلذان الاجضان في ول مشخلت ،نىذئز ًخىكف خعاب
الضمً.
 -جىحيهاث لللائم باالخخباس
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* اجخز مياها مىاظبا أمام املفدىص.
* ٌعمذ للمفدىص بمداولت ججشٍبُت ورلً لإلخعاط باالخخباس وللخأهُذ مً أن الخهلُماث واضخت.
* ًخم جىفُز الاخخباس بهذ هزه املخاولت.
* ابذأ حشغُل ظانت إلاًلاف نىذ جشن املفدىص للزسام املعدىذ نليها.
* جىكف العانت بمجشد فلذان املفدىص الجضاهه مً خالٌ جشهه لللذم الخشة أو مالمعت ألاسع بأي حضء
مً الجعم.
* بهذ ول ظلىؽ كم بمعانذة املفدىص مشة زاهُت لبذء الىغو الصخُذ.
 الدسجُل :جدعب نذد مشاث العلىؽ (مالمعت ألاسع بأخذ أنػاء الجعم) خالٌ  60زاهُتصىزة زكم ( )02جىضح اختبازالىكىف على كدم واخدة لالجصان "فالميىغى" (.)FLB

 .3.3اختبازالدو ائساملسكمت:
الهامل :الخيعُم بين الهين واللذمين.ألادواث :ظانت ئًلافً ،شظم نلى ألاسع زماوي دوائش نلى أن جيىن كؿش ول واخذة منها  60ظم جشكمالذوائش هما هى مبين في الشيل.
مىاضفاث ألاداءً :لف املخخبر داخل الذائشة سكم  ،01نىذ ظمام ئشاسة البذء ًلفض املخخبر باللذمين مهاالى الذائشة سكم  02زم الى  03وهىزا الى أن ًطل الى سكم  08وٍخم هزا في أكص ى ظشنت.
الدسجُلً :خم حسجُل الىكذ الزي ٌعخغشكه املخخبر في الاهخلاٌ نبر زماوي دوائش.الشكل زكم (ً )01بين اختبازالدوائساملسكمت.

(الخعاهين)2000 ،

زباث الاخخباساث :بهذ أداء الاخخباساث وإنادتها بهذ أظبىم نلى نُىت مخيىهت مً  10مً الالنبين وفي هفغالكشوف ،زم كام الباخثىن بمهالجت الىخائج ئخطائُا باظخخذام مهامل الاسجباؽ البعُـ الزي ٌهشف
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باظم مهامل اسجباؽ بيرظىن ورلً نىذ معخىي الذاللت  0.01ودسحت الخشٍت  ،09وأكشث املهالجت
إلاخطائُت الىخائج املىضخت في الجذوٌ الخالي:
الجدول زكم (ً )04بين معامالث الثباث وداللتها الختبازاث اللدزاث الحسكيت
السكم

املتغيراث

معامل الثباث

مظتىي الداللت عىد 0.01

01
02
03

اخخباس  Tللششاكت (.)T agility test
اخخباس الىكىف نلى سحل واخذة لالجضان فالمىغى ()FLB
اخخباس الذوائش املشكمت.

0.54
0.91
0.92

داٌ
داٌ
داٌ

وهزا ما ًذٌ نلى وحىد زباث نالي في الاخخباساث.
ضذق الاخخباساث :للخطىٌ نلى ضذق الاخخباس كمىا باظخخذام مهامل الطذق الزاحي والزي ًدعببىاظؿت الجزس التربُعي ملهامل الثباث "ظُبرمان" لالخخباس ،وواهذ الىخائج املخطل نليها واآلحي:
الجدول زكم (ً )05بين معامالث الصدق وداللتها الختبازاث اللدزاث الحسكيت

السكم
06
07
08

املتغيراث
اخخباس  Tللششاكت (.)agility test T
اخخباس الىكىف نلى كذم واخذة لالجضان "فالمُىغى" (.)FLB
اخخباس الذوائش املشكمت.

معامل صدق الاختباز
0.73
0.95
0.96

مظتىي الداللت عىد 0.05
داٌ
داٌ
داٌ

ومىه وعخخلظ أن الاخخباساث راث دسحت نالُت مً الطذق.
مىغىنُت الاخخباس :بما أن ؾبُهت الاخخباساث املعخهملت في دساظدىا حهخمذ نلى أدواث كُاظُت واللىانذالخشبُت واملُلاحي مثال وهزا في كُاط اخخباس الاجضان الثابذ ،وهزا هشاث الخيغ ونذد املشاث باليعبت كىة
ألاؾشاف الهلىٍت والعفلُت ،فان هزه الاخخباساث ال جدخاج ئلى مدىمين في حسجُل الىخائج ونلُه فان
مىغىنُت الاخخباس ظىف جيىن خخما واخذ ،ومىه وعخخلظ أن مىغىنُت الاخخباس واضخت هكشا لؿبُهت
الاخخباس وهزا الهخاد الشٍاض ي املعخهمل لخعابها.
 .4البرهامج التدزيبي امللترح:
جيىن البرهامج الخذسٍبي امللترح مً  16خطت جذسٍبُت مبِىت نلى ألالهاب شبه سٍاغُت ،وانخمذها
نلى الخطمُم الخجشٍبي الخاص بمىهج املجمىناث املخيافئت باظخخذام اللُاط اللبلي والبهذي املالئم
للبدث الخالي
 .1.4ألاطع العلميت للبرهامج التدزيبي امللترح:
 ضذق املخخىي للبرهامج الخذسٍبي امللترح :جم نشع البرهامج الخذسٍبي بطىسجه ألاولُت نلى مجمىنت مًالخبراء ووان نذدهم  05خُث ؾلب منهم ابذاء الشأي خىٌ البرهامج مً خُث :مذجه ،نذد الخطظ ،نذد
العاناث ،وخمل الخذسٍب ،ومالءمت ألالهاب للهذف املعؿش وواهذ احاباتهم ولها مىافلت.
 جدذًذ ألاهذاف:الهذف الهام :يهذف البرهامج الخذسٍبي امللترح املبني نلى أظاط ألالهاب الشبه سٍاغُت في جؿىٍش اللذساثالخشهُت نىذ النبي هشة اللذم ضىف ( )12-9ظىت.
-الهذف الخاص:
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جؿىٍش وجدعين كذسة الخىافم لذي النبي هشة اللذم.
جؿىٍش وجدعين كذسة الششاكت لذي النبي هشة اللذم.
جؿىٍش وجدعين كذسة الخىاصن لذي النبي هشة اللذم.
مجاالث البدث:املجاٌ املياوي :أحشي البدث املُذاوي نلى معخىي فشٍم مذسظت شباب باجىت بملهب ظفىحي البلذي بباجىت.
املجاٌ الضمني :أحشٍذ الذساظت في الفترة الضمىُت مً  2019/02/05الى غاًت .2019/06/31 .5ألادواث لاخصائيت:
جمذ نملُت املهالجت إلاخطائُت بىاظؿت اظخخذام البرهامج الجاهض  Spssاضذاس  20واظخخشاج
ما ًلي:
 الىظـ الخعابي. الاهدشاف املهُاسي. الىظُـ. مهامل الالخىاء مهامل الاخخالف. مهامل الاسجباؽ البعُـ. الاخخباس الخائي لهُيخين مترابؿخين  T. Testوجدذًذ الفشوق إلاخطائُت. الاخخباس الخائي لهُيخين معخللخين  T. Testوجدذًذ الفشوق إلاخطائُت. - IVاملىاكشت:
-1ملازهت وجدليل هتائج اختبازاث اللدزاث الحسكيت اللبليت والبعدًت للمجمىعت التجسيبيت:
الجدول زكم(ً )06بين داللت الفسوق بين اختبازاث اللدزاث الحسكيت اللبليت والبعدًت للمجمىعت التجسيبيت:
املجمىعت التجسيبيت
املتغيراث الاخصائيت
الاختبازاث

اللدزاث الحسكيت
البعدي
اللبلي
املتىطط الحظابي

املتىطط الحظابي

ث
املحظىبت

ث
الجدوليت

الداللت
لاخصائيت

اختباز Tللسشاكت (ثاهيت)

12.87

9.04

63875

1.86

داٌ ئخطائُا

اختبازالتىاشن على كدم واخدة (مسة)

11.89

5.78

33839

1.86

داٌ ئخطائُا

اختبازالتى افم -الدوائساملسكمت

11.69

6.39

43371

1.86

داٌ ئخطائُا

كُمت (ث) الجذولُت امام دسحت خشٍت ( )08ومعخىي داللت (1.86 = )0.05

بملاسهت هخائج اخخباس  Tللششاكت للمجمىنت الخجشٍبُت أًً جدطل فُه هزه الهُىت في املشخلت
اللبلُت نلى مخىظـ خعابي كذس بـ ( )12.87زاهُت ،أما املشخلت البهذًت فلذ جدطل النبي هزه املجمىنت
نلى مخىظـ خعابي كذس ( )9.04زاهُت.
ومً خالٌ هزه الىخائج هالخل وحىد فشوق راث داللت ئخطائُت بين الاخخباس اللبلي والبهذي
الخخباس الششاكت ولطالح الاخخباس البهذي.
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-2ملازهت هتائج اختبازاث اللدزاث الحسكيت البعدًت بين املجمىعت الضابطت واملجمىعت
التجسيبيت:
جدول زكم (ً )07مثل ملازهت هتائج اختبازاث اللدزاث الحسكيت البعدًت بين املجمىعت الضابطت واملجمىعت التجسيبيت
الاختباز
املجمىعت
املجمىعت الضابطت
املجمىعت التجسيبيت
ث املحظىبت
ث الجدوليت
الداللت الاخصائيت

الاختبازألاول
اختباز Tللسشاكت (ثاهيت)
11.44
9.05
5,036
2312
دال إخصائيا

الاختبازالثاوي
اختبازالىكىف على كدم واخدة لالجصان
"فالميىغى (( )FLBعدد املساث)
10.11
5.78
3,125
2312
دال إخصائيا

الاختبازالثالث
اختبازالتى افم الدو ائس
املسكمت (ثاهيت)
8.94
6.39
6,507
2312
دال إخصائيا

ًدبين مً الجذوٌ سكم ( )07ان كُمت (ث) املخدعبت قهشث أهبر مً ث الجذولُت نىذ معخىي داللت
( ،)0.05مما ًذٌ نلى وحىد فشوق راث داللت اخطائُت ،وبمشاحهت الاوظاؽ الخعابُت ًخطح أن الفشق
هى لطالح املجمىنت الخجشٍبُت ،وهزه الىدُجت جذٌ نلى كبىٌ فشغُت البدث البذًلت وسفؼ الفشغُت
الطفشٍت.
في ئؾاس مىغىم دساظدىا الزي ًخؿشق ئلى دساظت فهالُت بشهامج جذسٍبي ملترح نً ؾشٍم ألالهاب
الشبه سٍاغُت في جؿىٍش بهؼ اللذساث الخشهُت (جىافم ،سشاكت ،اجضان) ومً خالٌ الىخائج املخطل نليها
بهذ ئحشاء اخخباساث اللذساث الخشهُت الثالر املؿبلت نلى ولخا املجمىنخين الشاهذة والخجشٍبُت هما هى
مىضح في الجذاوٌ مً  06و 07والتي ظىلىم بمىاكشتها في غىء الخدلُل إلاخطائي والفشغُاث املؿشوخت
م ً أحل ئبشاص بهؼ الهىامل الشئِعُت التي جذخل في جفعير الىخائج املخطل نليها والتي كذ حعاهم في فهم
الغمىع الزي ًذوس خىلها.
-3مىاكشت هتائج اختباز Tللسشاكت:
مً خالٌ الىخائج التي جدطلذ نليها املجمىنت الخجشٍبُت في اخخباس  Tللششاكت والتي واهذ في
الاخخُاس اللبلي بمخىظـ خعابي كذس بـ  12.87زاهُت أما في الاخخباس البهذي فلذس املخىظـ الخعابي بـ
 9.04زاهُت وبهذ الخدلُل إلاخطائي لهزه الىخائج جىضلىا ئلى وحىد فشوق دالت ئخطائُا لطالح الاخخباس
البهذي لهزه املجمىنت أي أن ث املخعىبت أهبر مً ث الجذولُت نىذ معخىي الذاللت ( ،)0.05وهفغ
الص يء باليعبت للمجمىنت الػابؿت التي جدطلذ في املشخلت اللبلُت مً هفغ الاخخباس نلى مخىظـ
خعابي كذس بـ  12.32زاهُت ومخىظـ خعابي كذس بـ  11.44زاهُت في املشخلت البهذًت وكذ جىضلىا ئلى وحىد
فشوق مهىىٍت أًػا لطالح الاخخباس البهذي لهزه املجمىنت أي أن ث املخعىبت أهبر مً ث الجذولُت نىذ
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معخىي الذاللت ( ،)0.05وبالخالي فان هزه الفشوق الذالت ئخطائُا للمجمىنخين الخجشٍبُت والشاهذة جشحو
للهىامل الخجشٍبُت وحهىغ وعبت الخدعً امللخىف في ضفت الششاكت لذي نىاضش املجمىنخين وهى ما
ًبرص لىا دوس وأهمُت ألالهاب الشبه سٍاغُت في جدعين هزه الطفت لذي النبي هشة اللذم ضىف ()12-9
ظىت ،هما ًثبذ أن لؿشق الخذسٍب املخبهت مً ؾشف املذسب وهُفُت جؿبُلها مُذاهُا أهمُت بالغت في
الهملُت الخذسٍبُت مما ًجهل للخطت الخذسٍبُت أزشا أهبر نلى الجاهب البذوي لالنبين في هزه املشخلت مً
خالٌ املخافكت نلى كذساتهم البذهُت وجدعُنها.
هما أن ملاسهت هخائج الهُيخين الػابؿت والخجشٍبُت في هزا الاخخباس أقهشث نذم وحىد فشوق راث
داللت ئخطائُت في املشخلت اللبلُت ووحىد فشوق راث داللت ئخطائُت في املشخلت البهذًت بين املجمىنخين
ولطالح املجمىنت الخجشٍبُت ،هما جخفم هزه الىدُجت مو بهؼ هخائج الذساظاث العابلت هذساظت بىنضٍض
مشاد  ،2017/2016خُث جىضلذ الذساظت الى فانلُت ألالهاب الطغيرة في جؿىٍش بهؼ الطفاث البذهُت
(ظشنت ،سشاكت) لذي جالمُز الؿىس الابخذائي( )12-9ظىت.
هما أهذث دساظت أخمذ حالٌ الذًً غُافي  2018-2017والتي جىضلذ الذساظت الى ان بشهامج
ألالهاب شبه سٍاغُت للمجمىنت الخجشٍبُت جفىق نلى بشهامج املجمىنت الػابؿت في الاخخباس البهذي
(العشنت ،الششاكت) مما ًبين أن لأللهاب الشبه سٍاغُت فانلُت في جدعين الطفاث الخشهُت.
-4مىاكشت هتائج اختبازالىكىف على كدم واخدة لالجصان "فالميىغى" (:)FLB
مً خالٌ الىخائج التي جدطلذ نليها املجمىنت الخجشٍبُت في اخخباس الىكىف نلى كذم واخذة
لالجضان "فالمُىغى" والتي واهذ في الاخخُاس اللبلي بمخىظـ خعابي كذس بـ  11.89مشة أما في الاخخباس
البهذي فلذس املخىظـ خعابي بـ  5.78مشة وبهذ الخدلُل إلاخطائي لهزه الىخائج جىضلىا ئلى وحىد فشوق
دالت ئخطائُا لطالح الاخخباس البهذي لهزه املجمىنت أي أن ث املخعىبت أهبر مً ث الجذولُت نىذ
معخىي الذاللت ( ،)0.05وهفغ الص يء باليعبت للمجمىنت الػابؿت التي جدطلذ في املشخلت اللبلُت مً
هفغ الاخخباس نلى مخىظـ خعابي كذس بـ  13.22مشة ومخىظـ خعابي كذس بـ  10.11مشة في املشخلت
البهذًت وكذ جىضلىا ئلى وحىد فشوق مهىىٍت أًػا لطالح الاخخباس البهذي لهزه املجمىنت أي أن ث
املخعىبت أهبر مً ث الجذولُت نىذ معخىي الذاللت ( ،)0.05وبالخالي فان هزه الفشوق الذالت ئخطائُا
للمجمىنخين الخجشٍبُت والػابؿت جشحو للهىامل الخجشٍبُت وحهىغ وعبت الخدعً امللخىف في ضفت
الخىاصن لذي نىاضش املجمىنخين وهى ما ًبرص لىا دوس وأهمُت ألالهاب الشبه سٍاغُت في جدعين هزه
الطفت لذي النبي هشة اللذم ضىف ( )12-9ظىت ،هما ًثبذ أن لؿشق وأظالُب الخذسٍب املخبهت مً ؾشف
املذسب وهُفُت جؿبُلها مُذاهُا أهمُت بالغت في الهملُت الخذسٍبُت مما ًجهل للخطت أزشا أهبر نلى الجاهب
البذوي لالنبين هزه املشخلت مً خالٌ املخافكت نلى كذساتهم البذهُت وجدعُنها.
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هما أن ملاسهت هخائج الهُيخين الػابؿت والخجشٍبُت في هزا الاخخباس أقهشث نذم وحىد فشوق راث
داللت ئخطائُت في املشخلت اللبلُت بين املجمىنخين أي أن ث املخعىبت أهبر مً ث الجذولُت نىذ معخىي
الذاللت ( ،)0.05ووحىد فشوق راث داللت ئخطائُت في املشخلت البهذًت بين املجمىنخين ولطالح املجمىنت
الخجشٍبُت أي أن ث املخعىبت أهبر مً ث الجذولُت نىذ معخىي الذاللت ( ،)0.05وَهضو الباخثىن ظبب
رلً ئلى أن املجمىنت الخجشٍبُت اظخفادث حُذا مً البرهامج الخذسٍبي امللترح باأللهاب الشبه سٍاغُت ،هما
ان هزه الىدُجت جخفم مو بهؼ الذساظاث العابلت هذساظت خعام خىُىي  2014- 2013والتي جىضلذ الى
أن مهكم املذسبين ٌعخخذمىن ألالهاب الشبه سٍاغُت في الخطت الخذسٍبُت ،ملا لها مً فىائذ هبيرة ظىاء
مً أحل جدلُم هذف الخطت ،أو مً أحل الدسخين الجُذ وتهُئت الجعم للمىاكف الخهلُمُت اللادمت.
-5مىاكشت هتائج اختباز التى افم –الدو ائساملسكمت:
مً خالٌ الىخائج التي جدطلذ نليها املجمىنت الخجشٍبُت في اخخباس الذوائش املشكمت والتي واهذ في
الاخخُاس اللبلي بمخىظـ خعابي كذس بـ  8.89زاهُت أما في الاخخباس البهذي فلذس املخىظـ خعابي بـ 6.39
زاهُت وبهذ الخدلُل إلاخطائي لهزه الىخائج جىضلىا ئلى وحىد فشوق دالت ئخطائُا لطالح الاخخباس البهذي
لهزه املجمىنت أي أن ث املخعىبت أهبر مً ث الجذولُت نىذ معخىي الذاللت ( ،)0.05وباليعبت
للمجمىنت الػابؿت التي جدطلذ في املشخلت اللبلُت مً هفغ الاخخباس نلى مخىظـ خعابي كذس بـ 9.58
زاهُت ومخىظـ خعابي كذس بـ  8.94زاهُت في املشخلت البهذًت فلذ جىضلىا ئلى نذم وحىد فشوق دالت
اخطائُا لهزه املجمىنت بين الاخخباس اللبلي والبهذي أي أن ث املخعىبت أكل مً ث الجذولُت نىذ
معخىي الذاللت ( ،)0.05وبالخالي فان هزه الفشوق الذالت ئخطائُا للمجمىنت الخجشٍبُت جشحو للهىامل
الخجشٍبُت وحهىغ وعبت الخدعً امللخىف في ضفت الخىافم لذي نىاضش املجمىنت الخجشٍبُت في هزه
الطفت ،والهىغ باليعبت للمجمىنت الػابؿت التي الخكىا نذم جدعنها في هزه الطفت ،وهى ما ًبرص لىا
دوس وأهمُت ألالهاب الشبه سٍاغُت في جدعين هزه اللذسة لذي النبي هشة اللذم ضىف ( )12-9ظىت هما
ًثبذ أن لؿشق وأظالُب الخذسٍب املخبهت مً ؾشف املذسب وهُفُت جؿبُلها مُذاهُا راث أهمُت بالغت في
الهملُت الخذسٍبُت مما ًجهل للخطت أزشا أهبر نلى الجاهب البذوي لالنبين هزه املشخلت مً خالٌ املخافكت
نلى كذساتهم البذهُت وجدعُنها.
هما أن ملاسهت هخائج الهُيخين الػابؿت والخجشٍبُت في هزا الاخخباس أقهشث نذم وحىد فشوق راث
داللت ئخطائُت في املشخلت اللبلُت بين املجمىنخين أي أن ث املخعىبت أكل مً ث الجذولُت نىذ معخىي
الذاللت ( ،)0.05ووحىد فشوق راث داللت ئخطائُت في املشخلت البهذًت بين املجمىنخين ولطالح املجمىنت
الخجشٍبُت أي أن ث املخعىبت أهبر مً ث الجذولُت نىذ معخىي الذاللت ) (0.05وٍشجح الباخث هزا
العبب الى اظخفادة الهُىت الخجشٍبُت مً البرهامج الخذسٍبي امللترح نً ؾشٍم ألالهاب الشبه سٍاغُت مما
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أدي الى جدعً هزه الطفت ،هما جخفم هزه الىدُجت مو هخائج الذساظاث العابلت هذساظت الهشبي
هىي 2016/2015وكذ جىضلذ الذساظت الى هىان جدعً في مهاسة الخمشٍش والاظخلباٌ والجشي بالىشة نىذ
أفشاد املجمىنت الخجشٍبُت.
-6مىاكشت عامت لىتائج الاختبازاث:
مً هخائج الجذاوٌ العابلت ومً خالٌ اظخهشاع الفشوق بين املخىظؿاث بين النبي الهُىت كُذ
البدث مو بهؼ املهاًير الذولُت للُاكت الخشهُت وبملاسهت الىخائج التي جدطل النبى دساظدىا الخالُت
الزًً ًيخمىن ئلى املجمىنت الخجشٍبُت مو املعخىي املهُاسي لللذساث الخشهُت الهاملُت فلذ جبين أن معخىي
اللذساث الخشهُت لذيهم جلاسب نمىما مو هخائج املعخىي املهُاسي لللذساث الخشهُت الهاملُت وهالخل
اسجفام بهؼ اللذساث مثل (الخىافم ،الششاكت ،الاجضان)  ،أما النبي املجمىنت الػابؿت فلذ أقهشث
الىخائج وحىد اهخفاع مهخبر في معخىي هزه اللذساث الخشهُت ملاسهت مو املهاًير الذولُت ،وٍشحو هزا
خعب سأًىا ئلى نذم هفاًت نذد الخطظ الخذسٍبُت وكطش املذة الضمىُت ليل خطت ئغافت الى نذم جىفش
الىظائل و ألادواث البُذاغىحُت املخؿىسة والهُاول اللانذًت الػشوسٍت إلخذار الخدعً الالصم في
اللذساث الخشهُت ملاسهت بالالنبين في الذوٌ الغشبُت.
–Iخاجمت:
في غىء الىخائج املخدطل في الجاهب الخؿبُلي وبهذف الخهشف نلى أزش البرهامج الخذسٍبي امللترح نً
ؾشٍم ألالهاب شبه سٍاغُت في جؿىٍش بهؼ اللذساث الخشهُت (جىافم ،سشاكت ،اجضان) لذي النبي هشة
اللذم ضىف( )12-9ظىت ومذي جدعً هزه اللذساث الخشهُت بين املشخلت اللبلُت واملشخلت البهذًت
للمجمىنت الخجشٍبُت و هزا مهشفت الفشوق في هزه اللذساث بين املجمىنخين ،وبهذف جلُُم و اخخباس
فهالُت و هجانت هزا البرهامج الخذسٍبي مً ؾشف الباخثين كمىا باحشاء اخخباساث لبهؼ اللذساث الخشهُت
التي اخترهاها وىظُلت بدث أظاظُت في دساظدىا هزه هكشا لألهمُت البالغت التي جخميز بها ،و بهذ نشع
هخائج الاخخباساث و جدلُلها زم مىاكشتها وملاسهتها بالفشغُاث التي جبيُىاها و رلً باظخهماٌ أظالُب و
أدواث ئخطائُت مىاظبت ،جىضلىا ئلى هخائج واظخيخاحاث مهمت جمثلذ في ما ًلي:
 وحىد جدعً ملخىف في معخىي اللذساث الخشهُت املذسوظت لذي النبي الهُىت الخجشٍبُت. نذم وحىد فشوق مهىىٍت بين هخائج اخخباساث اللذساث الخشهُت اللبلُت للمجمىنخين الخجشٍبُتوالشاهذة.
 وحىد فشوق مهىىٍت بين هخائج اخخباساث البهذًت للمجمىنخين ولطالح املجمىنت الخجشٍبُت.واهؿالكا مً هزه الىخائج التي جىضلىا ئليها فلذ خاولىا جلذًم مإششاث ودالئل للمذسبين والتي كذ
حعانذهم في جدذًذ الىلائظ والعلبُاث التي حهشكل أداء الالنبين أزىاء املىافعاث كطذ الترهيز نليها
وإنؿائها حجما أهبر وهزا الاظخغالٌ في صٍادة نذد الخطظ الخذسٍبُت لخدعين مخخلف اللذساث
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الخشهُت ،ئغافت ئلى صٍادة الاهخمام بهزه الفئت الهمشٍت الخعاظت حذا في حاهب جدعين اللذساث الخشهُت
للىضىٌ بالالنبين ئلى أخعً أداء بذوي ومهاسي.
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كيفيت الاطتشهاد بهرا امللال خظب أطلىب : APA
شيبط حسا الدبن ،قامسي لبد احلفيظ ومنصمري لبد هللا ،فعالية بيانمج تدربيب مقرتح لن طيبق األلعاب شبه رضاةية  ي
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