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 مقدمة ومشكلة البحث:
مالجيييي ك الإلييأال االتلييي   الم(2018محمووودا ااوا العي، ووون  موووكزا  وووكا   ووو ا   يشيي كالًييي  ال يي ال

ل يجيدالتإلنسانأالو ساسأالل  كبيةالو يال نط قال ساسأالل درتسةالوالزماللفهيمالقييةيةالتل ةيلالتليشيك نالو ني ال
 االبد التال  مامالبدرتسةالس يكالتإلنسااالظلالتل   مالوقضاياهال يضعالت  ميامالتليياقن  الوتلدترسي  نالق ي ال

تليي    مالقضيييةالًييانيتالي  وييكواالالأ سوو د والقوودوغ أون وو ن  وكوودا لوود إاالب يياالتلمفيييكم ال  نييا ال
الرئيسيةنالًماالب غالتال  مامالبةضاياالتل    مالو شك تهالذروتهالفأال وتئلالتلةكاالتل شكم .ال

ال(9:ال11)
 االتل صييكالتللييالأاليشييهدالالم(2007عصووكم الوودح  محموود   نوومج ع دالم نوود  الومييك الًيي  ال يي 

جيءات الالتطيرتتالتينيليجيةالسكم ةالو   قةةالفأالًافةال جاالتالتللياةنالق ثال صيلتالتل ةنيياتالتل  ميية
 ساسييياال يي القييياةالتلفييكدالفيي اليكيياداليم يييال  النشيياةال يي ال نشييطةالتللييياةالتل ي يييةال يي التسيي مدتمالتل ةنييياتال

كلالتللدينييةالالو يي التلمجيياالتالت ساسيييةالتل ييأال ذييكتالف هيياال يي هالتل ةنييياتال جييا التل   يييمالوتليي   مالتليي  اليشيي
التلمييي   مالوتلمييييادة نظي يييةال  يا  يييةالت  ميييدال ساسييياالا ييييأالتل  قييياتالتلم يادليييةالتل ييي التنشيييي البييي  التلم  يييمالوال

تل درمسيييةالووسييائلالنةييلالتلمل يييمالإليي التلميي   منالو ييعالتطيييرالوسييائلالتةنيييةالتلم  ي يياتالظهييكتال سييال  ال
 يااالزالجديدةالل    مالتسمحالل م   مالب لة يقال قصيأالتسي فادةال ي التل م ييةالتل   يمييةالدواالتل ة يدالبمكيااال وال

ا  يةالدواالتل ة يدالبةيك ال    الق ثاليمك الل فكدال االيلصيلالا يأالتلم  ي ياتال ي الاي  التلمنيء ال والتلج
ال(1:ال8)تلمكااال والب ده.ال
 االتل   ييمالتاللي كونيأال صييحالوتق يا الالال جيا اللن ييهالالم(2015شوعف  محمود راوعا ،ج  ومضيفال

 والتالل فيا ال ي القيليهالوتالسي مكترالفيأالتطو يقالتل   ييمالتل ة يد ال ميااليليد الفجييةالبي  التلمميك التلنهييائأال
قالسياس هاالتل ة  ديةالفأالتل   يمالوب  ال قكتنهمالفأالتلدو الل م يةالتل   يمالفأالت كالتلدو التلمس مكالفأالتطو 

التل أالتا مدتالتل   مالتاللي كونأالً قدالنظمالتل   يمالتلمطيةةالفأال صفيفاتهاالتل   يمية.
ال(357:ال7)

قوس ة البعض المهارات التحكيمية في رياض توظيف الخدمات اإللكترونية في اكتساب

 والسهم لطالب الفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية جامعة بنها

 م.د/ أحمد حمدي محمد خضر  

 بنها جامعة  –كلية التربية الرياضية   
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ق ثال صيلتالتينيليجياالتلم  ي اتالوتالتصاالتالاج يةالتلليياةالفيأالاصيكناالتلليالأنالوليمالت يككال
طكق ييييهنالبييييلال ييييدتال دتةالتل صييييكالتللييييديثالتل ييييأالالاليمكيييي الال جيييياال ال يييي ال جيييياالتالتللييييياةالتلمم  فييييةالإال

ال(113:ال12تالس غنااالانهاالفأالًن كال  التلميادي الوتلمجاالتالوااصةال جا التل   يم.ال)
ااالتللياةالفأالجميعالتلمج م اتنالو قدال  مالتلمظا كالتللدينةال نا ال ا ا ال  ال ًر وتشكلالتلكماضةالًر

ااالتإلنسيياانالفال ةييااتتالت وليمويييةالوتلةارمييةالتل ييأالت كيييال ييد التةييدمالت  ييمالوقجييمالرق هيياالوت  ما هيياالبونيي
ييأالوتإلاجييازالتليشييك ال يي الايي  التنف يي ال وتل الميييةالت  وييكالبمنابييةال لفييلالي ج ييأالف هيياالرواييةالت دتاالتللًك

اتالوتلجملالتلكماضيةالب س ي الفنأال  م ء.ال) ال(2:ال10تللًك
ق يثالإلأال االرماضةالتلةيسالوتلسهمالت دال ي الت ل يا الت وليموييةالالم(2009تكمع محمد  ومش كال

م(نال2009دوليةالاكبييةالوالذليكالوفةياالإقصيااالايامال)ال12دولةال نهياالال139ب غالاددالتلدو التل أالتمارسهاال
و ييي هالتلكماضيييةالليسيييتال ن شيييكةالفيييأال صيييكالإالالفيييأال ندييييةالق   يييةهالوقيييدالي يييء الذليييكالإليييأال ييياالت ط ييييهال ييي هال

ال(3:ال4تلكماضةال  ال دوتتال ك فةالتلنم القدالالاليس طيعالتلي االتيف ك ا.)
 التلكماضيياتالتل ييأالت م ييءالبسييكاةالودقييةالت دتادالق ييثاليسيي مدمالف هيياالورماضييةالتلةيييسالوتلسييهمال يي

تلةيييسالوتلسييهمالبهييد التلة ييقال موييكالاييددال يي التلنةيياةال يي الايي  الدقييةالتل صيييم التجيياهالتلهييد نالوم ييدال
أالتلةيسالوتلسهمال  ال قدمالت دوتتالتل أالتس مد هاالتإلنسااالا أال كالتل ارمخنالوقدالوجدتالادةال دلةالا 

نفيالجلالت    التلط امال والتلدفاعالا التلنفيال والل هيالوتل كومحالا التليتس مدت هالله هالت دتةالسيتاال  ال 
بييدل لالتلكسييي اتالتل ييأالتم شييفهاالتل  مييااالفييأالتدذييارالتل ييأالوجييدتالايينهمنالو يي التلم ييكو ال االتل ييك القييدال
التشيي هكوتالبمهييارتتهمالتل اليييةالفييأالتسيي مدتمالتلةيييسالفييأالتل ديييدال يي التلمجيياالتالو ظهييكوتالبكتاييةالفائةييةالفييأ

ال(1:ال9تل  ا لال عال دوتتها.ال)
(نالوتل يأالcovide19و ماالالشكالفيهال االتل المالتدااليشيهدال يجيهالًارذييةال الالو يأال ز يةالًيرنياال)

 طاقتالبال ديدالبلالتلم يي  ال ي الت فيكتدالولي تالًيااال ي التيدتوياتالتليضيعالتليكت  ال االيجيدالتلياقيثال فيكت ال
دةالا التلم لالو مكجا الله هالت ز ةنالو االيجدالطكمةةالإليصا التلم  ي اتالإلأالتلط  التيياالسه هالوب  

وميجييدالبهيياالإذييارةالوتشيييمقالل طاليي الل سيياادهالا ييأالتل لصيي لالتلم كفييأالل مييادةال)تلكيييمالرماضييةالتلةيييسال
وتلسهم(نالفس أالتلياقثالإلأالتس مدتمالب االتلمد اتالتإللي كونيةالوذلكالليجيدالقاادةالقيميةاللهياالق يثال

ونيييةنالو كيي تالوجيي الإننيياالفييأالوق نيياالتللييالأالالالييجييدال قييدالإالالق  ييلال ميي الالاليسيي  م ياالتلمييد اتالتإللي كال
ييي لكالتييدرميالتلميييادةال ييي الاييي  ال ا ييأالتلياقيييثال االيةييياراالبيي  التلطكمةيييةالتل ة  دييييةالفيييأالتييدرميالتلميييادةالًو
تسيي مدتمالب يياالتلمييد اتالتإللي كونيييةنالو ييدفتال يي هالتلمةارنييةالإلييأالاييدمالوقيييعال  الظ ييمالا ييأالتلطاليي نال

تيمي ال شيك ةالالًو لكالتليصي الإلأال فضلالطكقالتل درميالوتل أالت ماشأال عالتليضعالتلكت  نالو ي ال نيا
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تليليييثالفيييأالًينهييياال لاوليييةالالسييي مدتمالتلميييد اتالتإللي كونييييةالالم سيييا الب ييياالتلمهيييارتتالتل لكيمييييةال
الجا  ةالبنها.ال–لط  التلفكقةالتلنالنةالبك يةالتل كبيةالتلكماضيةال

 
 أ م،ة البحث:

تيمييي ال  مييييةالتليليييثالفيييأالبييييامالتلياقيييثالباسييي مدتمال منيييكال ييي الاد يييةالإلي كونييييةنالوتلم من يييةالفيييأال
ميييةالو  ييدالب ييد التيييفالقييامالبيضيي هماالا ييأالجيجييلالدرتيييفنالباإلضييافةالإلييأالقنيياةالييت ييي ال)بك جيييةالت  ي

نال(Google classroomل كضالتلمل ي التل لكيمأنال  تالبجان الإادتدالصدالت  يمأالا يأالجيجيلال
الوذلكالبهد التم سا الب االتلمهارتتالتل لكيميةالفأالرماضةالتلةيسالوتلسهم.

  دف البحث:
تسييي مدتمالتلميييد اتالتإللي كونييييةالا يييأالطييي  ال ذ كاليهيييد التليليييثالإليييأال لاوليييةالتل  يييك الا يييأالتييي

وذلووم موو   وو   جا  ييةالبنهيياالبمييادةالتلكيييمالتلةيييسالوتلسييهمنالال–تلفكقييةالتلنالنييةالبك يييةالتل كبيييةالتلكماضيييةال
 الت عف علن اآلتن:

تيييي ذ كالتسيييي مدمالتل ييييدرميالتل ة  ييييد الل مجمياييييةالتلضييييابطةالا ييييأالتلصيييي لالتلم  ي يييياتالوتلم ييييار ال -1
 وتلسهم.التلمكتيطةالب لكيمالرماضةالتلةيس

تيي ذ كالتل ييدرميالباسيي مدتمالتلمييد اتالتإللي كونييييةالل مجمياييةالتل جكمويييةالا ييأالتلصيي لالتلم  ي ييياتال -2
 وتلم ار التلمكتيطةالب لكيمالرماضةالتلةيسالوتلسهم.

  كفييةالتلفييكوقالبيي  ال  يسييطاتالتليياسيي   التلي ييدي  الل مجميييا   التلضييابطةالوتل جكمويييةالفييأال  غ ييكال -3
 تل لص لالتلم كفأ.

 فعوض البحث:
   فقد صكغ البكحث الفعوض التكل،ة:ا  التل  ك الا أال شك ةالو  ميةالو د التليلثال  

تيجدالفكوقال  نيمةالذتتالدالليةالإقصيائيةالبي  التليياسي  التلةو يأالوتلي يد الل مجميايةالتلضيابطةال -1
 فأال  غ كالتل لص لالتلم كفأاللصالحالتليياسالتلي د .

و يأالوتلي يد الل مجميايةالتل جكموييةالتيجدالفكوقال  نيميةالذتتالدالليةالإقصيائيةالبي  التليياسي  التلة -2
 فأال  غ كالتل لص لالتلم كفأاللصالحالتليياسالتلي د .

تيجيييدالفيييكوقال  نيميييةالذتتالدالليييةالإقصيييائيةالبييي  التليياسييي  التلي يييدي  الل مجمييييا   التلضيييابطةال -3
 وتل جكمويةالفأال  غ كالتل لص لالتلم كفأاللصالحالتليياسالتلي د الل مجمياةالتل جكموية.

 لبحث:الت عففكت الم تخدمة فن ا
 الت ل،ج اإللكتعونن: -1
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 يييال  النشيياةاليةيييمالبييهالتلم  ييمالإلذييكتاالتل م يييةالتل   يميييةال   مييدت الا ييأالتسيي مدتمالتل ةنييياتالتللدينييةال
فأالتالتصا الوتليسائلالتلسيمعالبصيكمةالوتلم  يم يدياالفيأالإايدتدالتلمل يي التل   يميأالسييتاالفيأالتلي   مالاي ال

ال(358:ال7ب دال والوجها الليجه.ال)
 فن  فكضة القدس وال هج:المهك ات التحك،م،ة  -2

يي لكال  ييأالويييارةالايي التلم  ي يياتالوتلم ييار التلمكتيطييةالبمجييا التلكيييمالرماضييةالتلةيييسالوتلسييهمنالًو
التلموكتتالتل لكيميةالتل أاليك سوهاالتللكمالا  ال يتقدالتل   .ال

 الد اسكت المعكع،ة:
 كت المعكع،ة ال عي،ة:الد اس

ب نييتاالففاا ييةالتسي مدتمالتل ينيليجيياالفيأالت  يمالطي  التل كبييةال( 5م( 2019حمندة كوعو   درتسية -1
تلكماضيةفنالو دفتالتلدرتسةالإلأالتل  يك الا ي ال سي يمالفاا ييةالتسي مدتمالتلفنيياتالتل ةنييةالفيأالتلي   مال

كالوتم شيا التإل كانيياتالتإللي كونيأال ي الوجهيةالنظيكالط ييةالتلسينةالتلنانييةالليسيانيالو سي يمالتلماسي 
تلم اقييةالالسييي مدتمالتلييي   مالتل ينيلييييجأالليييدمالط ييييةالتلسييينةالتلنانييييةالليسيييانيالو سييي يمالتلماسييي كالًمييياال
س تالتلدرتسيةاللم كفيةال يدمالتسي فادةالتلط ييةال ي ال نشييرتتالتليليثالتل  ميأالاويكالشييكاتالتإلن كنيتال

سسيياتالتلكماضيييةالوتليشييدال يياال ييدمالتسيي ي ا التلط يييةاللفيتئييدالتسيي مدتمالتل ينيليجييياالتليي   مالفييأالتلم ال
وت ييك ال ييلال نيياكالتايي   الفييأالتسيي مدتمالتل ينيليجييياالفييأالت  ييمالطيي  التل كبيييةالتلكماضيييةالت يييءمال
لمجمياييةال يي التلم غ ييكتتال)تل مصيييالتلدرتسييأنالتلمسيي يمالتلدرتسييأنالوتلم ييد التلدرتسييأ(نالو شييارتال

لم اقييةال  ييمالتلن ييائيالإلييأال االفاا يييةالتسيي مدتمالتلفنييياتالتل ةنيييةالفييأالتليي   مالتإللي كونييأالتإل كانييياتالت
لط يةالل س مدتمالتل   مالتل ينيليجأالقيي التالسي فادةال ي ال نشييرتتالتليليثالتل  ميأالبالنسييةاللجمييعال
تلط ييةالذتتالتةييديكال نمفضييةال  الضيهيفةالو يي تال ييااليشيكلاللنيياالاييائقالفيأالتطوييقالتليي   مالتل ينيليييجأال

فيتئيدالفأال جا التلكماضةالتو  التلن ائيالإاال نياكالتسي ي ا اللط ييةالتلسينةالتلنانييةالليسيانيالوتلماسي كالل
تسيي مدتمالتل ينيليجييياالتليي   مالفييأالتلم سسيياتالتلكماضيييةالًميياال ظهييكتالن ييائيال نييهالتيجييدالفييكوقالذتتال
داللييةالإقصييائيةالبيي  الطيي  التل كبيييةالتلكماضيييةالفييأالتسيي مدتمالتل ينيليجييياالفييأالت  ييمالت ييءماللمسيي يمال
تلدرتسيأاللصيالحالط ييةالتلماسي كالووجييدالفييكوقالذتتالدالليةالإقصيائيةالبي  الطي  التل كبييةالتلكماضيييةال

تس مدتمالتل ينيليجياالفأالت  مالت ءمالل مصيالتلدرتسأاللصالحالط يةالتمصيالتإلدترةالوتسي كالفأال
تلكماضيييأالو ظهيييكتالن يييائيالتيجيييدالفيييكوقالذتتالدالليييةالإقصيييائيةالبييي  الطييي  التل كبييييةالتلكماضييييةالفيييأال
تس مدتمالتل ينيليجياالفأالت  مالت ءمالل م د التلدرتسأناللصالحالط يةالتلي ي الي يكتومال  يدلهمالتلدرتسيأال

إلي الال12وط ييةال  يد ال ي الال14و قيلال ي الال12وط يةالذو ال  يد ال مويكال ي الال12ال قلال  ال10ب  ال
                                                           

 ت كمفالإجكتئأ 
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و يي تال ييااليييد الا يي ال ييدمالتيي ذ كالتلم ييد الفييأالإ كانييياتالوقييدرتتالوواييأالتلط يييةالال14 ايييةال قييلال يي ال
الب  ميةالتينيليجياالتل   م.ال

ب نييييتاالفتييي ذ كالتلييي   مالتإللي كونيييأال ييي الاييي  الال(14م( 2017وحنووود الووودح  ال وووند عموووع  درتسييية -2
لدولييييةالل م  ي ييياتالا ييي التل لصييي لالتلم كفيييأالل مو يييدئ  الفيييأالرماضيييةالتلغيييي فنالو يييدفتالتلشييييكةالت

تلدرتسييةالإلييأالتل  ييك الا ييأالتيي ذ كالتليي   مالتإللي كونييأال يي الايي  التلشيييكةالتلدوليييةالل م  ي يياتالا يي ال
تل لص لالتلم كفأالل مو دئ  الفأالرماضةالتلغي نالوتا ميدالتليليثالا ي التلمينهيالتل جكمويأالل لة يقال

يلييثال  من ييةالفييأالتسيي مارةالتسيي ط عالتدرتانالوتا يييارتتالتلةييدرتتالتل ة يييةنال دفييه.الوجييااتال دوتتالتل
(الطال ال  الط يةالتمصيال16وتلةدرتتالتلودنيةنالوتالا يارالتلم كفأنالوطيةتالا  الا نةالقيت هاال)

منالوتيمال2016-2015تلغي البك يةالتل كبيةالتلكماضييةالبوييرالسي  دالتلفكقيةالتلكتب يةالل  يامالتلجيا  أال
ا   ال قييدت ماالضيابطةنالوت اييكمالتجكمويييةنالوتيصييلالتليلييثالل  ديييدالتةسييمهمالبال سيياو الإليي ال جميييال

(البي  ال  يسييطاتال05ه0 ي التلن يائيال نهييانالوجييدالفييكوقالذتتالدالليةالإقصيائي االانييدال سي يمالداللييةال)
درجيياتالتليياسيياتالتلةو يييةالوتلي ديييةالل مجمياييةالتلضييابطةالفييأالتا يييارالتل لصيي لالتلم كفييأاللصييالحال

ةالتلضيابطةالفيأالتا ييارالتل لصي لالتلم كفيأالبدرجيةالتليياسالتلي د ال مااليد الا  التلس التلمجمياي
دتلييةال  نيمييا نالًميياال االداللييةالتلفييكوقالبيي  التلمجمياييةالتلضييابطةالوتل جكمويييةالفييأالتا يييارالتل لصيي لال
تلم كفييأاللصييالحالتلمجمياييةالتل جكمويييةال مييااليشيي كالإليي ال االتلميقييعالتل   يمييأالتلمة ييكمالا يي الشيييكةال

 كفيأاللطي  التلمجميايةالتل جكموييةالاي التإلن كنتالًاااللهالاظيمالت ذكالا  ال سي يمالتل لصي لالتلم
التلمجمياةالتلضابطة.

 الد اسكت المعكع،ة األكن ،ة:
ب نيتاالفت ذ كالبكنا يالت  يمأالال(16(  مKay.L Rae.c  2006كك  ل،فن  تدا درتسةال -1

كال الت ذ بشيكةالتإلن كنتالا  التس كتتيجياتالتل   يمالوتل   مفنالو دفتال  هالتلدرتسةالإلأالتل  ك الا 
نالوقدال  التل   يمالوتل   مالفأالتلفصلالتلدرتسأنالوتس مدمالتلياقثالتلمنهيالتل جكموأتل ينيليجياالا

ةالشم تالا نةالتلدرتسةالا أالا يطال  الط  التلفصي التل ة  ديةالوتلط  التل ي الي   مياال  الشيك
  التإلن كنتنالوتيص تالن ائيال  تالتليلثالإلأال االتل  م دالا  الدورالتلم  مالفأالت يمدالتلط  الا

ال مال  الا  الشيكةالتإلن كنت.تم سا ال هارتتالتل  
ب نييتاالفف الييةالتلمةيكرتتالتلةائميةال( 17(  مPucel & Sterz  2005ادشونلد شوتعت  درتسيةال -2

ا  التإلن كنتالورضأالتلدترس  الانهاالبالمةارنةال عالتلطكقالتل ة  ديةالل درم التلم  مال ذنااالتلمد ةفنال
 الاييي  ال ةيييكرم الو يييدفتال ييي هالتلدرتسيييةالإليييأالفلييييال دتاالتلطييي  التلم  مييي  الو يييدمالرضيييا مال ييي

نسيتاالا  التإلن كنتالل م  م  ال ذنااالتلمد ةالو   مأالتل   يمالتلفنيأالق يدالتإلايدتدال تةد هماالجا  ةال 
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ل ييدرميالبييكت يال هنيييةالبالمييدترسالتلنانيمييةال والتلفنيييةنالًميياالتسيي مدمالتلياقييثالتلميينهيالتل جكموييأنالوقييدال
تلم  ييمالبالمييدترسالال(الطاليي ال   ييمال يي التلطيي  التلم  ميي  البوكنييا يالإاييدتد40شييم تالا نييةالتلدرتسييةال)

تلنانيمةالوتلفنيةنالوتيص تالن ائيال  تالتليلثالإلأال االً التلنظا   القدالسهلالام ييةالت  ييمالتلطي  ال
بالةدرالتليافأنالًماال االتلنميذ التلمس مدمالل ة يمالت كالتلمةكرتتالصالحالل  طو يقالوممكي التسي مدت هال

الفأالتة يمال ةكرتتال اكمالاوكالتإلن كنت.
 

 منهج الد اسة:
ال–لمنهيالتل جكموأالب صميمالتلمجميا   التل جكمويةالوتلضابطةال عال)بياسالقو أالتس مدمالتلياقثالت

البياسالب د (نالوذلكاللم ئم هاللطوي ةال  هالتلدرتسة.
 م تمع وعننة الد اسة:

 يغالجا  يةالبنهيانالوبال–تش ملال ج معالتلدرتسةالا ي الطي  التلفكقيةالتلنالنيةالبك ييةالتل كبييةالتلكماضييةال
امالتلياقيييثالباا ييييارالا نيييةالتلدرتسيييةالبالطكمةيييةالتل مدييييةال ييي ال(الطالييي دالذيييمالقييي507قييييتمال ج ميييعالتلدرتسيييةال)

ماال(الطال التمالتةسيمهمالبال ساو الإلأال جميا   الإقدت 300 ج معالتلدرتسةنالوب غالقيتمالا نةالتلدرتسةال)
ال نهمييييياال) (الطييييي  الً  نيييييةال10(الطالييييي نالوتيييييمالتا ييييييارال)150تجكموييييييةالوت ايييييك الضيييييابطةالقييييييتمالًيييييل 
نال نةالت ساسيةالإلجكتاالتلم يا  تالتل  مييةالل ا ييارتتتس ط ويةال  الدتالال ج معالتليلثالواار التل 

الييضلااالذلك.( 1(  وشكل  1  وكدو   (الطال 320ق ثالب غالقجمالتل  نةالتإلجمالأال)
 (1كدو   

 تدص،  عننة البحث
 ال دا ال ننة

الطال ال150 الت عف ،ة األسكس،ة
الطال ال150 الضكب ة

الطال ال20 االست  ع،ة
الطال ال320 اإلكمكلن

العننة الد اسة:ت كنغ 
التمالإجكتاالتل جانيالا أالا نةالتليلثالت ساسيةالوتالس ط ويةالفأالتلم غ كتتالق دالتليلثالفأالييم

الم.27/10/2020تلن ذااالتلميتفقال
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المحور األول 
سمات حكم )

القوس والسهم
(الجيد ومهامه

المحور الثاني
األمان في )

رياضة القوس
(والسهم

المحور الثالث
فحص الملعب)

واألدوات 
(واألجهزة

المجموع الكلي
لمحاور 
االختبار 
المعرفي

االختبار المعرفيالذكاءالعمر الزمني

 (2كدو   
 ت كنغ أفعاا عننة الد اسة

 320ا = 

وحدة  المتغنعات
 الق،كس

انحعاف  وس،ط متدسط
 مع،ك   

 التداء

ال0.384ال0.492ال20ال20.41التلسنة ال مع ال منن
ال0.101-ال0.846ال34ال34.05التلدرجة الذ كء

عفن
لم 

  ا
 تبك

اال
 

)سماتالقكمالتلةيسالوتلسهمالالمحد  األو  
ال0.427ال1.351ال12ال12.42التلدرجة تلج دالو ها ه(

)ت  ااالفأالرماضةالتلةيسالالمحد  المكنن 
ال0.006ال0.817ال4ال4التلدرجة وتلسهم(

)فليالتلم   الوت دوتتالالمحد  المكلث 
ال0.514ال0.826ال15ال15.74التلدرجة جهءة(وت 

ال0.304ال1.811ال32ال32.16التلدرجة الم مدع الكلن لمحكو  اال تبك  الم عفن

 االبيمال  ا  تالتالل يتاالفأالتلم غ كتتالق دالتليلثال)تل ميكالال(1(  وشكل  2كدو   ي ضحال  ال
لناليثاللم كفيأنالتلملييرالتتلء نأنالتل ًاانالتلمليرالت و الل ا يارالتلم كفأنالتلمليرالتلنيانأالل ا ييارالت

نال0.098-ل ا ييييارالتلم كفيييأنالتلمجمييييعالتلي يييأاللملييياورالتالا ييييارالتلم كفيييأ(القيييدالتكتوقيييتال ييياالبييي  ال)
ال.3±(الو  البيمالتنلصكال االب  ال0.512

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( حدضح ت كنغ عننة البحث فن المتغنعات قند البحث1شكل  
 تككفؤ عننة البحث:

ذااالتمالإجكتاالتياف التلمجميا   التلضابطةالوتل جكمويةالفأالتلم غ كتتالق دالتليلثالفأالييمالتلن 
الم.27/10/2020تلميتفقال
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 (3كدو   
 تككفؤ أفعاا عننة الد اسة

 150=  2= ا 1ا

وحدة  المتغنعات
 الق،كس

 الم مدعة الت عف ،ة الم مدعة الضكب ة
 ق،مة "ت"

 ع س   ع س  
ال0.446 0.490 20.39ال0.492ال20.40التلسنة ال مع ال منن

ال1- 0.850 34.05ال0.846ال34.05التلدرجة الذ كء

عفن
لم 

  ا
 تبك

اال
 

)سماتالالمحد  األو  
ةيسالوتلسهمالتلج دالقكمالتل

 و ها ه(
ال0.816- 1.349 12.44ال1.373ال12.43التلدرجة

)ت  ااالفأالالمحد  المكنن 
ال0.576 0.819 3.99ال0.807ال3.99التلدرجة رماضةالتلةيسالوتلسهم(

)فليالالمحد  المكلث 
ال1- 0.813 15.75ال0.825ال15.73التلدرجة تلم   الوت دوتتالوت جهءة(

الم مدع الكلن لمحكو  
ال0.276- 1.825 16ه32ال1.816ال32.15التلدرجة   الم عفناال تبك

 1.660=  0.05ق،مة "ت" ال دول،ة عند م تد  
تيياف التلمجمييا   التلضيابطةالوتل جكموييةالفا نيةالتليليثفال( 2(  وشكل  3كدو   قج  ييضيحال

اليرفييأالن ييائيالتلم غ ييكتتالق ييدالتليلييثال)تل مييكالتلء نييأنالتليي ًاانالتلمليييرالت و الل ا يييارالتلم كفييأنالتلمليي
تلنيييانأالل ا ييييارالتلم كفيييأنالتلملييييرالتلناليييثالل ا ييييارالتلم كفيييأنالتلمجمييييعالتلي يييأاللملييياورالتالا ييييارال
تلم كفيأ(دالق ييثالي ضييحال االبيمييةال)ت(التلملسيييبةال قييلال يي البيمييةال)ت(التلجدوليييةنال مييااليييد الا ييأالاييدمال

الوجيدالفكوقالب  التلمجميا   ال مااليد الا أالتياف التلمجميا   .

ال
 ( حدضح تككفؤ عننة البحث فن المتغنعات قند البحث2شكل  

 وسكئل كمع ال ،كنكت:
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 االستمك ات الم تخدمة فن الد اسة: 
 .2معفق   تس مارتتالتسج لالتلويانات) 
 .التس مارةالتس ط عالر  التلسادةالتلموكتاالقي ال لاورالتالا يارالتلم كفأ
 ال(4معفق    مارةالتس ط عالر  التلسادةالتلموكتاالقي التالا يارالتلم كفأالفأالصيرتهالت ولية.تس

 األاوات واألكه ة الم تخدمة فن البحث:
 جهازالًمو يتكال وال اتدال لمي . -
الشيكةالإن كنت. -

 الق،كسكت واال تبك ات الم تخدمة فن البحث:
التلطي  البشينياالتلطي  البك ييةالتل كبييةوتيمالتل  يك الا ييهال ي الوتقيعالشيهادةال ي  دالالال مع ال منون: -

 جا  ةالبنها.ال–تلكماضيةال
 (6.ال)(3معفق  تا يارالتل ًااالتل الأالل دً ير/التلس دال لمدالا ك ال -

 (5معفق  تالا يارالتلم كفأال  الإادتدالتلياقث.ال -
 تصم،ج وينكء اال تبك  الم عفن  م  رعداا البكحث(:

 د التليلثالو يالبيياسال سي ي التلصي لالقددالتلياقثالتلهد ال  التالا يارالتلم كفأالفأالضياال
التلم ار الوتلم  ي اتالتلم ص ةالبالمهارتتالتل لكيميةالفأالرماضةالتلةيسالوتلسهم.

 وف،مك حلن تدض،ح   دات تصم،ج وينكء اال تبك  الم عفن:
 تحدحد الهدف م  اال تبك  الم عفن: -

سييي ي التيييمالتلدييييدالتلهيييد ال ييي التالا ييييارالتلم كفيييأالتي يييا اللهيييد الوفيييكوضالتليليييثالو ييييالبيييياسال 
تل لصيييي لالتلم كفييييأالل مهييييارتتالتل لكيميييييةالفييييأالرماضييييةالتلةيييييسالوتلسييييهمنالوذلييييكاللمجميايييياتالتليلييييثال

ال)تل جكمويةالوتلضابطة(.
 تحدحد المحكو  العئ، ،ة اال تبك :  -

فيأالضييياالتلهيد التل ييامالل ا ييارالقييامالتلياقيثالبيياالط عالا ي التل يصيييفالتلميا البمييادةالتلكيييمال
 االالنالنييةنالل لديييدال جمياييةال يي التلمليياورالتلكئيسيييةالتل ييأاليمكيي تلمنييازالتالوتلكماضيياتالتلفكديييةالل فكقييةالتل

األموكا نالسمكت حكج القدس وال هج ال نود ومهكمو ي ضمنهاالتالا يارالتلم كفأالو  هالتلملاورال يأال)
ال.(فن  فكضة القدس وال هج  فحص المل ب واألكه ة واألاوات

 تحدحد ندع األسئلة: -
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ةال فكدتتالتالا يارالتلم كفأالو أال سن ةالقامالتلياقثالباس مدتمالنيا  ال  الت سن ةاللصيا 
 الثال  يتلصيت الوتلمط نالو سن ةالتالا يارالتلم  ددال رب ةالتق ماالتال)تنال نال نالد(نالوقدالتا ارالتلياق

التلنيا  اللماالي يتفكالف هماال  ال يضيويةالوبهد السكاةالت  يمالتإلجابة.ال
 (4الصد ة الم دئ،ة ل  تبك  الم عفن: معفق   -

ةال التلمكتجعالتل  ميةالوتلدرتساتالتلسابةةالل ا يارتتالتلميضيويةالوشكوالقامالتلياقثالباالط عالا 
ال يي ال تووكمع م اب هيياالواطيييتتالبنائهيياالوتلديييدالت  يماتهيياالوتلميتصييفاتالتليتجيي الإتيااهيياال نييلالدرتسيياتالًييل 

نن (  راعا ،ج ع د ال تك  ال دف13م(  2009(  ب  س ند ع د المن ج  3م(  2011كمك  ععف   
وبنااالا أال االسوقالتمالصيا ةال سن ةالتالا يارال(  2م( 2006د فه،ج  (  رحهكب محم1م(  2007 

ال(ال فكدة.87تلم كفأالوب غالاددال فكدتتهاال)
ل ط  الالتلةيسالوتلسهموقدالرواأالفأال  هالت سن ةالبياسالتل لص لالتلم كفأالفأالتلكيمالرماضةال

يي لكالتلشييمي نالوتليضيييمنالوتليسيياطةنالواييدمالتق مييا التل فيي ال منييكال يي ال ييدلي ن وتلدقييةالالا نييهالتليلييثنالًو
التل  ميةنالذمالقامالتلياقثالب كضالتالا يارالفأالصيرتهالت وليةالا أالتلسادةالتلموكتا.

ال(5معفق  الصد ة النهكئ،ة ل  تبك  الم عفن:  -
(ال75قيامالتلسيادةالتلموييكتاالبلي  الايددال يي التلمفيكدتتالليصييلالتالا ييارالفيأالصيييرتهالتلنهائييةالإلييأال)

الا أال فكدتتالتالا يارالتلم كفأ.ال(الييضحالنس التتفاقالتلسادةالتلموكتا4 فكدةنالوتلجدو ال)
 
 (4كدو   

 نتكئج ععض الصد ة الم دئ،ة ال تبك  التحصنل الم عفن علن ال كاة الخ عاء
 قج 
 المفعاة

ن بة 
 االتفكق

 قج 
 المفعاة

ن بة 
 االتفكق

 قج 
 المفعاة

ن بة 
 االتفكق

 قج 
 المفعاة

ن بة 
 االتفكق

 قج 
 المفعاة

ن بة 
 االتفكق

ال%70ال81ال%100ال61ال%80ال41ال%30ال21ال%100ال1
ال%90ال82ال%70ال62ال%80ال42ال%90ال22ال%100ال2
ال%90ال83ال%100ال63ال%80ال43ال%100ال23ال%100ال3
ال%100ال84ال%80ال64ال%20ال44ال%70ال24ال%70ال4
ال%70ال85ال%100ال65ال%80ال45ال%100ال25ال%100ال5
ال%100ال86ال%70ال66ال%70ال46ال%80ال26ال%80ال6
ال%80ال87ال%100ال67ال%70ال47ال%100ال27ال%30ال7
الالال%80ال68ال%80ال48ال%70ال28ال%70ال8
الالال%80ال69ال%10ال49ال%100ال29ال%90ال9
الالال%100ال70ال%90ال50ال%80ال30ال%90ال10
الالال%70ال71ال%90ال51ال%100ال31ال%100ال11
الالال%70ال72ال%100ال52ال%70ال32ال%70ال12
الالال%90ال73ال%20ال53ال%100ال33ال%100ال13
الالال%90ال74ال%20ال54ال%80ال34ال%80ال14
الالال%100ال75ال%40ال55ال%80ال35ال%70ال15
الالال%70ال76ال%80ال56ال%100ال36ال%90ال16
الالال%100ال77ال%70ال57ال%70ال37ال%30ال17
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الالال%80ال78ال%80ال58ال%100ال38ال%50ال18
الالال%70ال79ال%90ال59ال%90ال39ال%10ال19
الالال%90ال80ال%60ال60ال%20ال40ال%100ال20

مالت%الف منكال  ال جميعال رتاالتلموكتااللةوي التلس ت نالوبال الأال70وقدالترتضأالتلياقثالنسيةالتتفاقال
مةالضحالبالجدو التلسابقالو أالت سن ةالتل أالف تالنسو هاالتلمنيال(الس ت الًماال يهال يال12تس ي ادالاددال)

الا التلنسيةالتل أالتا ار االتلياقث.
 (5كدو   

 عدا العبك ات لمحكو  اال تبك  الم عفن فن صد ت  النهكئ،ة

 ركمكلن العبك ات المحكو  م

ال25 ت  ااالفأالرماضةالتلةيسالوتلسهمنالسماتالقكمالتلةيسالوتلسهمالتلج دالو ها هال1
ال15 فأالرماضةالتلةيسالوتلسهمت  ااالال2
ال35 فليالتلم   الوت جهءةالوت دوتتال3

الال75 اإلكمكلن

 تحدحد م كمل ال هدلة والص دية والتمن  لعبك ات اال تبك  الم عفن: -
(الويييارةنالوذلييكال75قييامالتلياقييثالبلسييا ال  ييا  تالتلسييهيلةالوتلصيي يبةاللهيييارتتالتالا يييارالتليييييال)

 الق ثالسهيل هاالوص يب هانالوقدالقددالتلياقثال  ا لالتلسهيلةالبهد التة يمالًلالويارةالوتللكمالا  هاال 
%التيياال ناسيةنالوذليكالوفةيا ال50(اللةوي التلهيارتتنالًو ماالتق كبتال  ال0.75:ال0.25وتلص يبةالب  ال)

لمييياالتتي  يييهال  ظيييمالتلدرتسييياتالو ييياال شيييارتالإلييييهالتلمكتجيييعالتل  مييييةالتلم مصصيييةالفيييأالبنيييااالتالا ييييارتتال
 ،ة:واستخدام الم كالة التكلصص  الفأال جا التليياسالوتل ةيممنالتلم كفيةالفأالتلمجا التلكماضأالوتلم م

 جميع تإلجابات تلصليلة  ا لالتلسهيلةال=ال
تل دد تلي أ ل مفكدتت

 
الاددالتإلجاباتالتلصليلةال–  ا لالتلسهيلةال=التل ددالتلي أالل مفكدتتال

  جميع تللدود تل  يا−  جميع تللدود تلدنيا   ا لالتل م ءال=ال

ا
الل ددالتلي أاللمجميعالتللدودالتل  ياالوتلدنيا.ق ثال اال)ا(الت نأالنصدالت 

 (6كدو   
 م كم ت ال هدلة والص دية والتمن  لعبك ات اال تبك  الم عفن

م كمل  م
 ال هدلة

م كمل 
 الص دية

م كمل 
 التمن 

م كمل  م
 ال هدلة

م كمل 
 الص دية

م كمل 
 التمن 

م كمل  م
 ال هدلة

م كمل 
 الص دية

م كمل 
 التمن 

ال0.20ال0.50ال0.50ال51ال0.20ال0.60ال0.40ال26ال0.10ال0.25ال0.75ال1
ال0.30ال0.45ال0.55ال52ال0.40ال0.50ال0.50ال27ال0.30ال0.25ال0.75ال2
ال0.50ال0.45ال0.55ال53ال0.50ال0.45ال0.55ال28ال0.30ال0.35ال0.65ال3
ال0.40ال0.70ال0.30ال54ال0.30ال0.55ال0.45ال29ال0.40ال0.30ال0.70ال4
ال0.30ال0.55ال0.45ال55ال0.30ال0.55ال0.45ال30ال0.40ال0.40ال0.60ال5
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م كمل  م
 ال هدلة

م كمل 
 الص دية

م كمل 
 التمن 

م كمل  م
 ال هدلة

م كمل 
 الص دية

م كمل 
 التمن 

م كمل  م
 ال هدلة

م كمل 
 الص دية

م كمل 
 التمن 

ال0.40ال0.40ال0.60ال56ال0.60ال0.60ال0.40ال31ال0.40ال0.30ال0.70ال6
ال0.40ال0.50ال0.50ال57ال0.30ال0.55ال0.45ال32ال0.10ال0.25ال0.75ال7
ال0.20-ال0.60ال0.40ال58ال0.50ال0.55ال0.45ال33ال0.10ال0.35ال0.65ال8
ال0.10-ال0.35ال0.65ال59ال0.80ال0.60ال0.40ال34ال0.40ال0.60ال0.40ال9

ال0.40ال0.50ال0.50ال60ال0.30ال0.45ال0.55ال35ال0.20ال0.40ال0.60ال10
ال0.10ال0.45ال0.55ال61ال0.40ال0.50ال0.50ال36ال0.50ال0.45ال0.55ال11
ال0.10-ال0.35ال0.65ال62ال0.30ال0.55ال0.45ال37ال0.30ال0.45ال0.55ال12
ال0.50ال0.35ال0.65ال63ال0.60ال0.50ال0.50ال38ال0.40ال0.50ال0.50ال13
ال0.40ال0.50ال0.50ال64ال0.10ال0.65ال0.35ال39ال0.50ال0.45ال0.55ال14
ال0.40ال0.50ال0.50ال65ال0.10ال0.65ال0.35ال40ال0.70ال0.45ال0.55ال15
ال0.50ال0.45ال0.55ال66ال0.10ال0.60ال0.10ال41ال0.70ال0.45ال0.55ال16
ال0ال0.40ال0.60ال67ال0.40ال0.50ال0.40ال42ال0.70ال0.55ال0.45ال17
ال0.20-ال0.40ال0.60ال68ال0.30ال0.35ال0.30ال43ال0.60ال0.60ال0.40ال18
ال0.30ال0.55ال0.45ال69ال0.10ال0.25ال0.10ال44ال0.30ال0.55ال0.45ال19
ال0.30ال0.45ال0.55ال70ال0.50ال0.45ال0.50ال45ال0.20ال0.60ال0.40ال20
ال0.10ال0.55ال0.45ال71ال0.20ال0.40ال0.20ال46ال0.10ال0.55ال0.45ال21
ال0.10ال0.55ال0.45ال72ال0.60ال0.40ال0.60ال47ال0.60ال0.60ال0.40ال22
ال0.70ال0.55ال0.45ال73ال0.30ال0.55ال0.30ال48ال0.40ال0.60ال0.40ال23
ال0.30ال0.55ال0.45ال74ال0.50ال0.45ال0.50ال49ال0.50ال0.65ال0.35ال24
ال0.10ال0.55ال0.45ال75ال0.50ال0.45ال0.50ال50ال0.30ال0.65ال0.35ال25

(نال0.75نال0.30 اال  ا يلالتلسيهيلةاللمفيكدتتالتالا ييارالتيكتومال ياالبي  ال)ال(6كدو   ي ضحال ي ال
(نال0.70نال0.20-(نالو  ا لالتل م ءالتيكتومال ياالبي  ال)0.70نال0.25و  ا لالتلص يبةالتكتومال االب  ال)

ال ك التس مدتمالتالا يارالً دتةالل ةيممالتل لص لالتلم كفأ.وبنااالا أالذلكالفإنهال 
 ت ل،مكت اال تبك : -

ت  يييدالت  يمييياتالتالا ييييارال ييي ال  يييمالايت يييلالتطويةيييهالق يييثالي كتييي الا  هييياالوضييييمالتلهيييد ال ييي الال
تالا يييارالإلييأالتلطاليي الب غييةالسييه ةالوسيي يمةالوبال ييالأالإلييأالتإلجابييةالبصيييرةالصييليلةالبل ييثالتي ييدالايي ال

ييي لكالطكمةيييةالتسيييج لالتل طالييي اللبجابيييةالتلصيييليلةالفيييأال كانهييياالتلمليييددال يييعال  مييييةالً ابيييةالتإلطاليييةنالًو
التلوياناتالتلمط يبةالفأالورقةالتإلجابةالوتل أالتش ملالا أالتالسمالورقمالتلشهية.ال

 تحدحد زم  اإلككبة علن اال تبك : -
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القامالتلياقثالب لديدالز  التإلجابةالا أالتا ييارالتل لصي لالتلم كفيأال)إايدتدالتلياقيث(نالوذليكال ذنياا
تلدرتسيييةالتالسييي ط ويةال ييي الاييي  القسيييا التليييء  التل جكمويييأالاييي الطكميييقالتلم ادليييةالالتطويةيييهالا يييأالا نييية

التل الية:

  قل ز   +  موك ز     يسطالتلء  التل جكموأال=ال
2

الال
 (7كدو   

 زم  اإلككبة علن اال تبك 

 زم  اال تبك 
 ال م  الت عف ن

 متدسط ال م  الم مدع
 أك ع زم  أقل زم 

الق65الق130الق75الق55

 ح التصح،ح:رعداا مفتك -
الييضحالذلك.ال(6ومعفق  قامالتلياقثالبإادتدال ف امالتصليحالتالا يارنال

 الم كم ت ال لم،ة ل  تبك ات الم تخدمة قند البحث:
 صدق اال تبك ات: -

قامالتلياقثالبلسا الصدقالتالا يارتتالا الطكمقالصدقالتل مايءالوذلكالبإيجيادالا نيةال م يءةالاي ال
  ال ي الطي  التلفكقيةالتلكتب يةنالوا نيةال  يكال م يءةال ي ال(الطي10 فكتدالا نةالتليلثالت ساسيةالوايدد مال)

(الط  نالذمالقامالبلسا ال)تلفكقالب  ال  يسطأالتلمجميا   التلمم ءةال10تل  نةالتالس ط ويةالوادد مال)
منالوتلجيييدو التل يييالأالييضيييحالتلفيييكقالبييي  ال18/10/2020و  يييكالتلمم يييءة(نالوذليييكاليييييمالت قيييدالتلميتفيييقال

ال  يسطأالتلمجميا   الفأالتلم غ كتتالق دالتليلث.
 (8كدو   

 الفعق ان  متدس كت الم مدعة الممن ة والم مدعة الغنع ممن ة فن المتغنعات قند البحث
 10=  2= ا 1ا

وحدة  المتغنع م
 الق،كس

الم مدعة ننع  الم مدعة الممن ة
 ق،مة "ت" الممن ة

 ع س   ع س  
ال21.308-ال0.876ال34.10ال0ال40التلدرجة الذ كء

عفن
لم 

  ا
 تبك

اال
 

)سماتالقكمالتلةيسال  المحد  األو
ال27.813ال1.549ال6.20ال1.494ال15.70التلدرجة وتلسهمالتلج دالو ها ه(

)ت  ااالفأالرماضةالالمحد  المكنن 
 تلةيسالوتلسهم(

ال7.088ال1.751ال3.80ال0.471ال8التلدرجة

ال6.195ال1.075ال12.40ال4.417ال19.80التلدرجة)فليالتلم   الالمحد  المكلث 
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 1.833=  0.05(  وم تد  9ق،مة "ت" ال دول،ة عند ا كة حعفة  
(ال االبييمالتالتلملسييبةال مويكال ي البييمالتالتلجدولييةال ميااليشي كالتليأالوجييدال8ي ضحال  التلجدو ال)

جياتالتلمجمياييةال  ييكالتلمم ييءةالفيكقالدت الإقصييائيا البيي  ال  يسييطالدرجياتالتلمجمياييةالتلمم ييءةالو  يسييطالدرال
فييييأالتليياسيييياتالق ييييدالتليلييييثال)تليييي ًاانالتلمليييييرالت و الل ا يييييارالتلم كفييييأنالتلمليييييرالتلنييييانأالل ا يييييارال

كالتلم كفييأنالتلمليييرالتلنالييثالل ا يييارالتلم كفييأنالتلمجميييعالتلي ييأاللمليياورالتالا يييارالتلم كفييأ(ال مييااليشيي 
التلم ضادة.تلأالقدرةالتلم غ كتتالق دالتلدرتسةالا أالتل م  ءالب  التلمجميااتال

ال
 ( حدضح صدق اال تبك ات الم تخدمة فن البحث3شكل  

 ثبكت اال تبك ات:
 – Testقييامالتلياقييثالبلسييا الذييياتالتالا يييارتتالق ييثالقييامالبييال طو قالذييمالإاييادةالتطويةهيياال)ال
Retest(البفاصيييييلالز نيييييأالقيييييدرةال)بييييي  التل طويةييييي  الاييييي  التلف يييييكةال ييييي اليييييييمالت قيييييدالتلميتفيييييقالال(ال ييييييام7

(الطي  ال10مدالق ثال اي تالا نيةالقيت هياال)25/10/2020مالإلأالييمالت قدالتلميتفقال18/10/2020
 مصص  الإلجكتاالتلدرتساتالتالس ط ويةالبنفيالتالا ييارتتالوتليتالنفييالتلظيكو الوباسي مدتمالنفييال

التالق دالتليلث.(الييضحال  ا  تالتلنياتالل ا يارت9ت دوتتالوتلجدو ال)
 (9كدو   

 م كم ت اال تبكط ان  ق،ج الت  نق وإعكاة الت  نق ال ننة االست  ع،ة
 10=  2ا

0

10

20

30

40

50

المحور األول 
سمات حكم القوس)

والسهم الجيد 
(ومهامه

المحور الثاني 
األمان في رياضة)

(القوس والسهم

المحور الثالث 
فحص الملعب )

واألدوات 
(واألجهزة

المجموع الكلي 
لمحاور االختبار 

المعرفي

المجموعة المميزة المجموعة غير المميزة

 وت دوتتالوت جهءة(
محكو  اال تبك  الم مدع الكلن ل

ال18.839ال3.026ال22.40ال5.104ال43.50التلدرجة الم عفن

وحدة  المتغنع م
 الق،كس

 الت  نق المكنن الت  نق األو 
 ق،مة " "

 ع س   ع س  
ال**0.933ال0.789ال34.20ال0.876ال34.10التلدرجة الذ كء
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 0.735( = 9عند ا كة الحعفة   0.01؛ حنث ق،مة   ( عند م تد  0.01** حدكد ا تبكط عند م تد  
 0.602( = 9عند ا كة الحعفة   0.05؛ حنث ق،مة   ( عند م تد  0.05* حدكد ا تبكط عند م تد  

(الو يأال0.984:الال0.933بييمال  يا  تالتالرتيياةالقيدالتكتوقيتال ياالبي  ال)ال(ال ا8ي ضحال  التلجدو ال)
بيييمال  ييا  تال كتف ييةال مييااليشيي كالتلييأالذييياتالتليياسيياتالووفييكةال سيي ي الاييالأال يي التلدقييةالفييأالتلمةييايييال

 تلمس مد ة.

 
 ( حدضح ثبكت اال تبك ات الم تخدمة فن البحث4شكل  

 الد اسة االست  ع،ة:
مال18/10/2020قييامالتلياقييثالبييإجكتاالتلدرتسييةالتالسيي ط ويةالفييأالتلف ييكةال يي الييييمالت قييدالتلميتفييقال

(الطي  ال10مالا  الا نةال  الط  التلفكقةالتلنالنةالوقيت هاال)27/10/2020إلأالييمالتلن ذااالتلميتفقال
  ماذ ةالل مج معالت ص أالو  الاار الا نةالتليلثالت ساسية.الو مالا نة

 وذلم م  أكل الت عف على: 
 .ال دمال ناسيةالتلمد اتالتاللي كونيةالتلمة كقةاللةدرتتالتلط  الو دمالفهمهمالوتس ي ابهماللها
 .  تل  ك الا  التلمشاملالتل أالتةابلالام يةالتل نف 

0

5

10

15

20

25

30

35

المحور األول 
سمات حكم القوس )

والسهم الجيد 
(ومهامه

المحور الثاني 
األمان في رياضة )

(القوس والسهم

المحور الثالث 
فحص الملعب )

(واألدوات واألجهزة

المجموع الكلي 
لمحاور االختبار 

المعرفي

االختبار المعرفيالذكاء

التطبيق األول التطبيق الثاني

عفن
لم 

  ا
 تبك

اال
 

قكمال)سماتالالمحد  األو  
ال**0.984ال1.370ال6.10ال1.549ال6.20التلدرجة تلةيسالوتلسهمالتلج دالو ها ه(

)ت  ااالفأالالمحد  المكنن 
ال**0.963ال1.687ال3.80ال1.751ال3.80التلدرجة رماضةالتلةيسالوتلسهم(

)فليالتلم   الالمحد  المكلث 
ال**0.942ال1.229ال12.20ال1.075ال12.40التلدرجة وت دوتتالوت جهءة(

حكو  اال تبك  الم مدع الكلن لم
ال**0.975ال2.923ال22.10ال3.026ال22.40التلدرجة الم عفن
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 .القسا الز  التالا يارالتلم كفأ
 الاتالل ا يارتتالتلمس مد ةالفأالتليلث.إيجادالتلصدقالوتلني

ولةييييدالتلةةييييتالًييييلال  ييييدت التلدرتسييييةنالوتييييمالتل لةييييقال يييي ال ييييدمال ناسيييييةالتلمييييد اتالتاللي كونيييييةالال
تلمة كقةاللةدرتتالتلط  الو دمالفهمهمالوتسي ي ابهماللهيانالوتيمالقسيا الز ي التالا ييارالتلم كفيأالوقسيا ال

التلم ا  تالتل  ميةالل ا يارتتالق دالتلدرتسة.
ال

الركعاءات الت  نق:
 الق،كسكت الق ل،ة: -

الم.29/10/2020تمتالتليياساتالتلةو يةالفأالتلم غ كتتالق دالتليلثالفأالييمالتلممييالتلميتفقالالالالالالال
 تنفنذ الت عية األسكس،ة: -

 يي اليييمالتلسييوتالتيمالتنف ي التجكبييةالتليليثالا يي ال جميايةالتليلييثالتلضيابطةالوتل جكموييةالفييأالتلف يكةالالالالالالالال
نالق يييثالتيييمالتل يييدرميالبالطكمةيييةالم7/12/2020يتفيييقالمالإليييأاليييييمالتإلذنييي  التلم31/10/2020تلميتفيييقال

(السييييااةالفييي التليقييييدةالتليتقييييدةال1(السييييااةالتدرمسييييةنالبيتقييييعال)12تل ة  دييييةالل مجمياييييةالتلضيييابطةالاييييددال)
ييضييييحالتل يزمييييعالتلء نييييأالل وكنييييا يالتلمة ييييكمالل مجمياييييةالال(10وكوووودو   ووقييييدت  البا سييييويعالتليتقييييدنال

ةنالتل درميالتل ة  ديةالا أالتلمجمياةالتلضابطتلضابطةالوتل جكمويةنالق ثالقامالتلياقثالباس مدتمالطكمةةال
وتلم من ييةالفييأال)بك جيييةالت  يميييةالو  ييدالب ييد التيييفالقييامالبيضيي هماالوتييمالتسيي مدتمالتلمييد اتالتإللي كونيييةال

ا أالجيجلالدرتيفنالباإلضافةالإلأالقناةالييت ي الل كضالتلمل ي التل لكيمأنال  تالبجان الإادتدالصيدال
ال مجمياةالتل جكموية.(الفأالتل درمياللGoogle classroomت  يمأالا أالجيجلال

 الخ دات التن قكم اهك البكحث لتنفنذ الت عية األسكس،ة علن الم مدعة الت عف ،ة:
ييضيحالسي نارميال( 7ومعفوق  قامالتلياقثالبإادتدالبك جييةالت  يمييةال ي الاي  البكنيا يالبيربيمنيتنال -1

 Google Driveتلوك جيةالتل   يميةالوقامالبكف هاالا أال
https://drive.google.com/file/d/1gF-lR8vvJsL3rDb-XYMgDwIml-
gXia_m/view?usp=sharing 

يالتلويربيمنييتالقييامالتلياقييثالبلفيي التلوك جيييةالتل   يميييةالب ييد الإيييفالوذلييكالتلسيييا الل  يي رالامييلالبكنييا  -2
 Google Driveاندال قدال  الط  التلمجمياةالتل جكمويةالوقامالبكف هاالا أال

https://drive.google.com/file/d/1kyam8qPPCExwWRpOl2C3Tnl2SpooM6U
2/view?usp=sharing 

 قامالتلياقثالبإادتدالف دييال  التلوك جيةالتل   يميةالوقامالبكف هالا أال يقعالتل يت ي . -3

mailto:ijssa@pef.helwan.edu.eg
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https://drive.google.com/file/d/1kyam8qPPCExwWRpOl2C3Tnl2SpooM6U2/view?usp=sharing
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https://www.youtube.com/watch?v=oCuiBwdjaSU&t=59s 
ال(8ومعفووق  (نالGoogle classroomقيامالتلياقيثالبإايدتدالصيدالت  يمييأالا يأال يقيعالجيجيلال) -4

 ييضحالاطيتتالتل صميم.
 تمالإا مالتلمجمياةالتل جكمويةالبكتبطالتلداي الا أالتلفصلالتل   يمأ. -5

https://classroom.google.com/c/MjE2MTExNjA4NzI4?cjc=yf4dk5j 
الل فصلالتل   يمأ.الQRًو لكالقامالتلياقثالبإادتدالر ءال

تيييمالتل يتصيييلال يييعالتلطييي  ال)تلمجميايييةالتل جكمويييية(ال ييي الاييي  ال -6
تلصييدالتل   يمييأنالوتييمالرفييعالل نييكالتلوك جيييةالتلويربيمنييتالوتلو ييدال

يي لكالتييمالرفييعالرتبييطالتلف ييديينالوتييمالتال تفيياقالا ييأال ياييدالإيييفنالًو
تسيييوياأال دتيييهالسيييااةاليييي مالفييييهالدايييي التلطييي  الا يييأالتلفصيييلال
تل   يمييأنالوذلييكاليوييد البإذييياتالقضيييرالًييلالطيي  ال)تلمجمياييةال
تل جكمويييية(الباالسييييمالوتلفكقيييةالوتلشييييهيةالوتليييكقمنالوب ييييدالذليييكاليةيييييمال

تلياقييثالبالمكتج ييةالا ييأالتلملاضييكتتالتلسييابةةالفييأالإيجييازالذييماليةيييمالبشييكمالتلملاضييكةالتللاليييةالذييمال
ياقثالرسائلالوتس فسارتتالتلط  الومةيمالبالكدالا  هانالوإيضامالتلنةاةالتل يأالي جيءالب ياالي  ةأالتل

التلط  الا التس ي ابهاالفأالتلجءاالتل لكيمأاللكماضةالتلةيسالوتلسهم.
 

 (10كدو   
 التدزفع ال منن لل عنكمج المقتعح للم مدعة الضكب ة والت عف ،ة

                                                           
 

 التك فخ الندم م
 مدعة الم

 الضكب ة
الم مدعة 
 التك فخ الندم م الت عف ،ة

الم مدعة 
 الضكب ة

الم مدعة 
 الت عف ،ة

الم31/10/2020 ال  ت 1
تل  ك الا أالسماتال
قكمالتلةيسالوتلسهمال

التلج د
ال كتج ةالا أال االسوقالم21/11/2020 ال  ت 7

الم2/11/2020 اإلثنن  2
 كتج ةالا أال االسوقال
وتل  ك الا أال هامال

التللكم
الم23/11/2020 اإلثنن  8

 كتج ةالا أال االسوقال
وتل  ك الا أالًي يةال
الفليال دوتتالتل يق ت

mailto:ijssa@pef.helwan.edu.eg
https://www.youtube.com/watch?v=oCuiBwdjaSU&t=59s
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تسي مدتمالتلميد اتالالتمالتدرميالتلملاضكتتالبالشكلالتل ة  د الل مجمياةالتلضابطةنالًمياالتيمال/  ليظةال*
رتيييفنالوتلم من ييةالفييأال)بك جيييةالت  يميييةالو  ييدالب ييد التيييفالقييامالبيضيي هماالا ييأالجيجييلالدتإللي كونيييةال

باإلضافةالإلأالقناةالييت ي الل كضالتلمل ي التل لكيمأنال  تالبجان الإادتدالصدالت  يميأالا يأالجيجيلال
Google classroomال(الفأالتل درميالل مجمياةالتل جكموية

 الق،كسكت الب دوة: -
يييمالالتمالإجكتاالتليياساتالتلي ديةالب دالنهايةالتليقدةالتلنانيةالاشكال  التطو يقالتلوكنيا يالتلمة يكمالفيأ

منالوقييدالتمييتالجميييعالتليياسيياتالا يي النليييال يياالتييمالإجييكت هالفييأالتليياسيياتال8/12/2020ميتفييقالتلن ذييااالتل
 تلةو يةالل م غ كتتالق دالتليلثالوبنفيالت س ي التل  التتيعال  القول.

الالم كل كت اإلحصكئ،ة:
تالنليييكت الال-تليسييييطالال–تسييي مدمالتلياقيييثالتلم الجييياتالتإلقصيييائيةالتل الييييةال)تلم يسيييطالتللسيييابأال

ال–  ا يلالتلسيهيلةالال–  ا يلالترتيياةالب كسيياالال–بيمةالفتفال-بيمةالف فالال–تاال  ا لالتالل يالال–تلمهيار ال
ال  ا لالتل م ء(.ال–  ا لالتلص يبةال

 ععض ومنكقشة النتكئج:
 ععض ومنكقشة نتكئج الفعض األو : 

الم7/11/2020 ال  ت 3

 كتج ةالا أال االسوقال
وتل  ك الا أال  ام ال
تللكامالا  ال كتقلال

التليطيلة

ال كتج ةالا أال االسوقالم28/11/2020 ال  ت 9

الم9/11/2020 اإلثنن  4

 كتج ةالا أال االسوقال
وتل  ك الا أالفليال

ةيسال دوتتالالاوأالتل
الوتلسهم

الم30/11/2020 اإلثنن  10

 كتج ةالا أال االسوقال
وتل  ك الا أالفليال

ت جهءةالوت دوتتال
الت اكمال

الم14/11/2020 ال  ت 5
 كتج ةالا أال االسوقال
وتل  ك الا أالًي يةال

الفليالتلم   
ال كتج ةالا أال االسوقالم5/12/2020 ال  ت 11

الم16/11/2020 اإلثنن  6
 كتج ةالا أال االسوقال

الوتل  ك الا أالًي ية
الفليالتلهد 

الم7/12/2020 اإلثنن  12
 كتج ةالا أال االسوقال

وتل  ك الا أالإجكتاتتال
الت  ااالبالةيسالوتلسهم

mailto:ijssa@pef.helwan.edu.eg


 

27 
 م2021فبراير  –( 1العدد ) –( 050) مجلد

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: االلكتروني البريد  ijssa.journals.ekb.eg : االلكتروني الموقع

فتيجدالفكوقالذتتالدالليةالإقصيائيةالبي  ال  يسيطاتالتليياسياتالتلةو ييةالوتلي دييةالوالذ  حنص علن 
الةالفتال)تلودنيةنالتلةدرتتالتليصكمةنالتلمهارىة(اللصالحالتليياساتالتلي ديل مجمياةالتلضابطةالفأالتليياسا

 (11كدو   
 االلة الفعوق ان  متدس ن الق،كسن  الق لن والب د  للم مدعة الضكب ة فن المتغنعات قند البحث

 150ا = 

 1.660=  0.05ق،مة "ت" ال دول،ة عند م تد  م ندفة 
دالليييةالتلفيييكوقالبييي  ال  يسيييطأالتليياسييي  التلةو يييأالوتلي يييد ال( 5(  وشوووكل  11كووودو   ييضيييحال

فيييأالن يييائيالتلم غ يييكتتالق يييدالتليليييثال)تلملييييرالت و الل ا ييييارالتلم كفيييأنالتلملييييرالالل مجميايييةالتلضيييابطة
تلنيييانأالل ا ييييارالتلم كفيييأنالتلملييييرالتلناليييثالل ا ييييارالتلم كفيييأنالتلمجمييييعالتلي يييأاللملييياورالتالا ييييارال
تلم كفأ(دالق ثالي ضحال االبيمةال)ت(التلملسيبةال موكال  البيمةال)ت(التلجدوليةنال مياالييد الا يأالوجييدال

الداللةالإقصائيةاللصالحالتليياسالتلي د .فكوقال  نيمةالذتتال

ال

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

سمات )المحور األول 
حكم القوس والسهم 

(الجيد ومهامه

األمان)المحور الثاني 
في رياضة القوس 

(والسهم

فحص)المحور الثالث 
الملعب واألدوات 

(واألجهزة

المجموع الكلي لمحاور
االختبار المعرفي

االختبار المعرفي

Series1 Series2

وحدة  المتغنع م
 الق،كس

 الق،كس الب د  الق،كس الق لن
 ق،مة "ت" ق،مة "ف"

 ع س   ع س  

ا
عفن

لم 
  ا

 تبك
ال

 

)سماتالقكمالالمحد  األو  
ال57.922-ال9.85ال1.471ال15.59ال2.084ال5.74التلدرجة تلةيسالوتلسهمالتلج دالو ها ه(

)ت  ااالفأالالمحد  المكنن 
 رماضةالتلةيسالوتلسهم(

ال24.461-ال4.52ال1.254ال8.41ال1.732ال3.89التلدرجة

)فليالتلم   الالمحد  المكلث 
ال25.327-ال7.53ال4.228ال19.97ال1ال12.44التلدرجة وت دوتتالوت جهءة(

الم مدع الكلن لمحكو  
ال57.573-ال21.91ال4.619ال43.98ال2.726ال22.07التلدرجة اال تبك  الم عفن
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ة فن ( حدضح االلة الفعوق ان  متدس ن الق،كسن  الق لن والب د  للم مدعة الضكب 5شكل  
 المتغنعات قند البحث

ال يييييييي  وحنوووووووود الوووووووودح  ال ووووووووند نال(5م( 2019حمنوووووووودة كووووووووعو   وم فيييييييقالذلييييييييكال يييييييعالدرتسييييييييةالًيييييييل 
ادشووونلد شوووتعت  نال(16(  مKay.L Rae.c  2006كوووك  ل،فن  وووتدا نال(14م( 2017عموووع 

Pucel & Sterz  2005ال(.17(  م
وم ييييءوالتلياقييييثال يييي هالتلن يجييييةالإليييي التسيييي مدتمالت سيييي ي التل ة  ييييد التلم يييييعالوتليييي مالطوييييقالا يييي ال
ي لكال تلمجمياةالتلضابطةالوتلي مالي  ميدالا ي التلشيكمالتل فظيأالل مهيارةالق يدالتليليثالوتلمط يي الت  مهيانالًو

اللم درجيةال ي التلسيهلالتلي التلصي  الوتلممارسيةتلنميذ الوتل ءتمالتلميدر الب ةيديمال جميايةال ي التل يدرمياتالت
انالوتل يييكترال ييي التلميي   منالوتصيييليحالت اطيياانالوتتمييياذالجميييعالتلةيييكترتتالو  اب ييةالتلم   مييي  ال ذنيييااالت دت

الوتاطااالتل غ يةالتلكتج ةاللهمالجمي االفأالوقتالوتقدال ماالًاااللهالت ذكالتإليجابأالفأالام يةالتل   م.
فتيجيدالفيكوقالذتتالدالليةالإقصيائيةالأنو   ويهذا تتضح صحة الفعض األو   والوذ  حونص علون

بيييي  ال  يسييييطاتالتليياسيييياتالتلةو يييييةالوتلي ديييييةالل مجمياييييةالتلضييييابطةالفييييأالتليياسيييياتال)تلودنيييييةنالتلةييييدرتتال
التليصكمةنالتلمهارىة(اللصالحالتليياساتالتلي ديةالف

 ععض ومنكقشة نتكئج الفعض المكنن:
 التلةو ييأالوتلي ييد التيجييدالفييكوقال  نيمييةالذتتالداللييةالإقصييائيةالبيي  التليياسيي والووذ  حوونص علوون "

 ل مجمياةالتل جكمويةالفأال  غ كالتل لص لالتلم كفأاللصالحالتليياسالتلي د ف.
 (12كدو   

 حثااللة الفعوق ان  متدس ن الق،كسن  الق لن والب د  للم مدعة الت عف ،ة فن المتغنعات قند الب
 150ا = 

 1.660=  0.05ق،مة "ت" ال دول،ة عند م تد  م ندفة 

وحدة  المتغنع م
 الق،كس

 الق،كس الب د  الق،كس الق لن
 ت"ق،مة " ق،مة "ف"

 ع س   ع س  

عفن
لم 

  ا
 تبك

اال
 

)سماتالقكمالالمحد  األو  
ال85.81-ال18.25ال1.365ال23.15ال2.084ال4.9التلدرجة تلةيسالوتلسهمالتلج دالو ها ه(

)ت  ااالفأالالمحد  المكنن 
ال66.78-ال10.29ال0.649ال14.29ال1.732ال4التلدرجة رماضةالتلةيسالوتلسهم(

)فليالتلم   الالمحد  المكلث 
ال180.3-ال22.63ال1.007ال33.63ال1ال11التلدرجة جهءة(وت دوتتالوت 

الم مدع الكلن لمحكو  اال تبك  
ال190.3-ال51.07ال1.763ال71.07ال2.726ال20التلدرجة الم عفن

mailto:ijssa@pef.helwan.edu.eg


 

29 
 م2021فبراير  –( 1العدد ) –( 050) مجلد

         ijssa@pef.helwan.edu.eg: االلكتروني البريد  ijssa.journals.ekb.eg : االلكتروني الموقع

دالليييةالتلفيييكوقالبييي  ال  يسيييطأالتليياسييي  التلةو يييأالوتلي يييد ال( 6(  وشوووكل  12كووودو   ييضيييحال
تل جكموييييةالفيييأالن يييائيالتلم غ يييكتتالق يييدالتليليييثال)تلملييييرالت و الل ا ييييارالتلم كفيييأنالتلملييييرالل مجميايييةال

تلنيييانأالل ا ييييارالتلم كفيييأنالتلملييييرالتلناليييثالل ا ييييارالتلم كفيييأنالتلمجمييييعالتلي يييأاللملييياورالتالا ييييارال
تلم كفأ(دالق ثالي ضحال االبيمةال)ت(التلملسيبةال موكال  البيمةال)ت(التلجدوليةنال مياالييد الا يأالوجييدال

النيمةالذتتالداللةالإقصائيةاللصالحالتليياسالتلي د .فكوقال  

ال
  ،ة فن( حدضح االلة الفعوق ان  متدس ن الق،كسن  الق لن والب د  للم مدعة الت عف6شكل  

 بحثالمتغنعات قند ال
ال يييييييي  وحنوووووووود الوووووووودح  ال ووووووووند نال(5م( 2019حمنوووووووودة كووووووووعو   وم فيييييييقالذلييييييييكال يييييييعالدرتسييييييييةالًيييييييل 

ادشووونلد شوووتعت  نال(16(  مKay.L Rae.c  2006كوووك  ل،فن  وووتدا نال(14م( 2017عموووع 
Pucel & Sterz  2005ال(.17(  م

الوم ءوالتلياقثالتل  ذ كالتإليجابأالل مجمياةالتل جكمويةالفأال س يمالتل لص لالتلم كفأالل مهارتت
ل يميهالتيةالفأالرماضةالتلةيسالوتلسهمالإل التلو نةالتل   يميةالتلجدييدةالتل يأالتييتفكتالل م   مي  البمياالتل لكيم

ال)تلوك جيييةالتل   يميييةالتلمة كقييةنالباإلضييافةالإلييأالقنيياةالييت ييي الل ييكضالتلمل ييي ال يي ال ن ييكتتال  من ييةالفييأال
يي لكالتةييديمال(الGoogle classroomتل لكيمييأنال يي تالبجانيي الإاييدتدالصييدالت  يمييأالا ييأالجيجييلال ًو

ييلالذلييكاليةييدمالتفيياا  الجديييدت ال يي النياييهالين ييكالت  مييامالتلم   ميي  الوملفييء مالا يي التل غ ييي   البييةالتلكتج ييةنالًو
تلمءمدال  التلجهدالوادمالش ير مالبالم لنالو مااليسيااد مالا ي السيكاةالتسي ي ا التلم  ي ياتالوتلم يار نال

الو  الذمالتلة قال  دالتال دتاالاالية.
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فكوقال  نيمةالذتتالداللةالإقصيائيةالتيجدالويهذا تتضح صحة الفعض المكنن  والذ  حنص علن أن  "
بييي  التليياسييي  التلةو يييأالوتلي يييد الل مجميايييةالتل جكموييييةالفيييأال  غ يييكالتل لصييي لالتلم كفيييأاللصيييالحالتلييييياسال

 تلي د ف.
 

 ععض ومنكقشة نتكئج الفعض المكلث:
فتيجييدالفييكوقال  نيمييةالذتتالداللييةالإقصييائيةالبيي  التليياسيي  التلي ييدي  الل مجميييا   الوالووذ  حوونص علوون؛ 

 ويةالفأال  غ كالتل لص لالتلم كفأاللصالحالتليياسالتلي د الل مجمياةالتل جكمويةف.تلضابطةالوتل جكم
 
 (13كدو   

 حثد البااللة الفعوق ان  متدس ن الق،كسن  الب دحن  للم مدعتن  الضكب ة والت عف ،ة فن المتغنعات قن
 150=  2= ا1ا

 1.660=  0.05ق،مة "ت" ال دول،ة عند م تد  م ندفة 
  التلي يييدي  الدالليييةالتلفيييكوقالبييي  ال  يسيييطأالتليياسييي( 7(  وشوووكل  13كووودو   قوووج  ييضيييحال

ل مجميا   التلضابطةالوتل جكمويةالفأالن ائيالتلم غ كتتالق يدالتليليثال)تلملييرالت و الل ا ييارالتلم كفيأنال
تلمليييييرالتلنييييانأالل ا يييييارالتلم كفييييأنالتلمليييييرالتلنالييييثالل ا يييييارالتلم كفييييأنالتلمجميييييعالتلي ييييأاللمليييياورال

وحدة  المتغنع م
 الق،كس

الم مدعة 
 الضكب ة

الم مدعة 
ق،مة  الت عف ،ة

 ق،مة "ت" "ف"
 ع س   ع س  

عفن
لم 

  ا
 تبك

اال
 

المحد  األو  
)سماتالقكمالتلةيسال

وتلسهمالتلج دال
 و ها ه(

ال47.053-ال7.56ال1.365ال23.15ال1.471ال15.59التلدرجة

المحد  المكنن 
)ت  ااالفأالرماضةال

 تلةيسالوتلسهم(
ال53.378-ال5.88ال0.649ال14.29ال1.254ال8.41التلدرجة

المحد  المكلث 
)فليالتلم   ال

 ت دوتتالوت جهءة(وال
ال38.208-ال13.66ال1.007ال33.63ال4.228ال19.97التلدرجة

الم مدع الكلن 
لمحكو  اال تبك  

 الم عفن
ال67.642-ال27.09ال1.763ال71.07ال4.619ال43.98التلدرجة
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جدوليييةنال مييااليييد التالا يييارالتلم كفييأ(دالق ييثالي ضييحال االبيمييةال)ت(التلملسيييبةال موييكال يي البيمييةال)ت(التل
الا أالوجيدالفكوقال  نيمةالذتتالداللةالإقصائيةاللصالحالتليياسالتلي د الل مجمياةالتل جكموية.

ال
( حدضح االلة الفعوق ان  متدس ن الق،كسن  الب دحن  للم مدعتن  الت عف ،ة 7شكل  

 والضكب ة فن المتغنعات قند البحث
ن ات التن م( أا الت ل،ج اإللكتعونن حتمن  بكل دحد م  المم2016وتذ ع و عفة أحمد علن  
   وم   ذه الممن ات وأكمع ك وضدحًك:ت  ل  أفضل م  الت ل،ج التقلند 

ق ثاليمك التس مدت هالفأال  الوقتالو  ال كااالطالماالتيتفكتالتلةدرةالا أالتليصي الالمعونة:  -
 إليهنالوتلم من ةالفأالوجيدالشيكةالتن كنتالت يحالتلداي الإلأالتلمل ي .

تنهالو قكالالق ثالي امالتل فاالالب  التلطال ال  الجهةالوب  التلمل ي التل  مأالو س اذالتلمادةالالتفكعل،ة: -
.  تلم   م  ال  الجهةال اك البشكلالًا  

ماال ق ثاليس طيعالًلالطال التللصي الفيهالا أالتق ياجاتهالوطيةا اللةدرتتهالا أالتل   مالالالفعاوة: -
يساادالبشكلالًو كالا أالزمادةالتلة قالت  دت التلمكجيةال نهاليكتاأالتلفكوقالتلفكديةالب  ال

 تلم   م  .
 ال عالب االبشكلال  يا لالو   ا اليسهلال  هالتل درالالق ثالتكتيطالفيهالت جءتاالب ضهاالتككمل،ة:  -

 (12:ال15  الجءاالإلأالتداكال والتلكجيعالإليهال كةال اك البشكلال يسك.ال)
ال يييييي  وحنوووووود الوووووودح  ال ووووووند نال(5م( 2019حمنوووووودة كووووووعو   وم فييييييقالذلييييييكال ييييييعالدرتسييييييةالًييييييل 

ادشووونلد شوووتعت  نال(16(  مKay.L Rae.c  2006كوووك  ل،فن  وووتدا نال(14م( 2017عموووع 
Pucel & Sterz  2005ال(.17(  م
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ومكجيييعالتلياقيييثالتفييييقالتلمجميايييةالتل جكموييييةالفيييأال سييي يمالتل لصييي لالتلم كفيييأالتلييي الت كضيييهمال
ال نميياةال   ييددةالفييأالتإلبلييارالدتاييلالتلوكنييا يالتلمة ييكمالوتيييتفكالوسييائلالتةييديمالتلمل يييمالبميياالي ناسيي ال ييع

ماسيهمال همالوقف الياتهانال ماال دمالتل الج  التن يا همالوزمادةالتل ًك ءالوادمالتلش يرالبالم لالوتذارةالت  ميا
وتشيييمةهمالوقيينهمالا يي البيي  التلمءمييدال يي التلجهييدنال ميياالًييااال ذييكالاظيييمالا يي التم سييا الب يياالتلمهييارتتال

التل لكيميةالفأالرماضةالتلةيسالوتلسهمنالو  تاليص  التيتفكهالفأالت سال  التل ة  دية.
فتيجيدالفيكوقال  نيميةالذتتالدالليةالإقصيائيةالويهذا تتضح صحة الفوعض المكلوث  والوذ  حونص علون؛ 

  التلي يييدي  الل مجمييييا   التلضيييابطةالوتل جكموييييةالفيييأال  غ يييكالتل لصييي لالتلم كفيييأاللصيييالحالبييي  التليياسييي
التليياسالتلي د الل مجمياةالتل جكمويةف.

 االستنتكككت:
 تمك  البكحث م  التدصل رلن النتكئج التكل،ة:

وجيدالفكوقال  نيمةالذتتالداللةالإقصيائيةالبي  التليياسي  التلةو يأالوتلي يد الل مجميايةالتلضيابطةالفيأال -1
 تل لص لالتلم كفأاللصالحالتليياسالتلي د .  غ كال

وجيدالفكوقال  نيمةالذتتالدالليةالإقصيائيةالبي  التليياسي  التلةو يأالوتلي يد الل مجميايةالتل جكموييةالفيأال -2
   غ كالتل لص لالتلم كفأاللصالحالتليياسالتلي د .

وجييييييدالفيييييكوقال  نيميييييةالذتتالدالليييييةالإقصيييييائيةالبييييي  التليياسييييي  التلي يييييدي  الل مجمييييييا   التلضيييييابطةال -3
 ةالفأال  غ كالتل لص لالتلم كفأاللصالحالتليياسالتلي د الل مجمياةالتل جكموية.وتل جكموي
 التدص،كت:

 فن ضدء نتكئج البحث  حدصن البكحث بكآلتن:
 إجكتاال بلا ال شابهةاللميضيعالتليلث. -1
  االي ملال اضااال  نةالتل درميالو  اون همالا أالنشكالذةافةالتل   مالتإللي كونأ. -2
 ا أالتس مدتمالتلمد اتالتاللي كونية.إجكتاالبكت يالتدرمويةالل ط  ال -3
 تيظيفالتلمد اتالتإللي كونيةالفأالاد ةالتليلثالتل  مأ. -4
ال
ال
ال
ال
ال
ال
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 المعاكع:
 المعاكع ال عي،ة:

ةالتتيهنالرسيالتا يارال  كفأالل  كقأالل لءتمالت سيدالل اوأالتليارالالراعا ،ج ع د ال تك  راعا ،ج ال دفنن: -1
 م.ال2007ل ون  نالجا  ةالبنهانال اجس  كنال  كال نشيرةنالً يةالتل كبيةالتلكماضيةال

تصييميمال يقييعالت  يميأالا ييأالشيييكةالتإلن كنييتالو ذيكهالا ييأالت  ييمالب يياال سييابةاتالرحهووكب محموود فهوو،ج:  -2
تلم ييييدتاالوتلمضييييماراللييييد الط يييييةالشييييهيةالتل ييييدرميالبك يييييةالتل كبيييييةالتلكماضيييييةالبطنطييييانالرسييييالةال

  م.2006دً يرتهنال  كال نشيرةنالً يةالتل كبيةالتلكماضيةنالجا  ةالطنطانال
تتالت ذ كالبك جيةالت  يمييةالباسي مدتمالتليسيائطالتلفائةيةالا يأالت  ييمالالب ياالتلمهيارالالع كمك  ععف :تكم -3

تلهجي ييييةالفيييأالرماضيييةالتلمييييارزةنالرسيييالةالدً ييييرتهنال  يييكال نشييييرةنالً ييييةالتل كبييييةالتلكماضييييةال
الم.2011ل ون  نالجا  ةالبنهانال

ق هييياالبالمسييي ي التليييدالالتالتل نو ميييةالليييي االتلمكينييياتالتلودنييييةاللمفصيييلالتلي يييدالوا توووكمع محمووود:  -4
تلكقمييأالل اوييأالرماضييةالتلةيييسالوتلسييهمنال يي ًكتتال  ييكال نشيييرةنالً يييةالتل كبيييةالتلكماضيييةنال

الم.2009جا  ةالق يتانال
ييةال:الفاا ييةالتسي مدتمالتل ينيليجيياالفيأالت  يمالطي  التل كبييةالتلكماضييةنال ج يةالا ييمالتل كبحمندة كعو -5

الم.2019نال1نالتل دد12مج دتلكماضيةنالً يةالتل كبيةالتلكماضيةنالجا  ةالبابلنالتل كتقنالتل
الم.1972تا يارالتل ًااالتل الأنالدترالتل  ليفالل طيااةالوتلنشكنالالال ند محمد  نع : -6
تل   يمالتإللي كونأالوتلميد اتالتلم  ي اتييةنالتلمج يةالتلدولييةالل  ييمالتلمك يياتالالشعف  محمد راعا ،ج: -7

نال2نالتل يييدد2دوتلم  ي ييياتنالتلجمهييييةالتلمصيييكمةالل مك يييياتالوتلم  ي ييياتالوت رشييييفنالتلمج ييي
الم.2015

باسييي مدتمالتينيليجيييياالتليتقيييعال تييي ذ كالبكنيييا يالت  يميييأالعصوووكم الووودح  محمووود   نووومج ع ووود الم نووود: -8
تالف كتضأالا أالب االتلمهارتتالتل درمسييةالل طالي التلم  يمالبشيهيةالتل يدرميالبك ييةالتل كبييةال

ال(2007تلكماضيةالالجا  ةالتلمنيانالتن ا الا م نال
 ييأالتيتجييهالتن شييارالو مارسييةالرماضييةالتلةيييسالوتلسييهمالبييي االتلم يقيياتالتلالعلوون اوو  محموود كبووك  : -9

الم.2009نال29نالتل دد1تلدو التل كبيةنال ج ةال س يةالل  يمالوفنياالتل كبيةالتلكماضيةنال ج د
تلملددتتالتلصليةالل اوأالرماضةالتلةيسالوتلسهمنالرسالةال اجس  كال  كالالمككد محن ع دال ظ،ج: -10

الم.2006ق يتانال نشيرةنالً يةالتل كبيةالتلكماضيةالل ون  نالجا  ةال
تلمكتييييءتتالت سييياسالل ييي   مالتل  ييياونأنالدترالتلي ييي الالمحمووودا ااوا العي، ووون  موووكزا  وووكا   ووو ا : -11

الم.2018تل  ميةنال
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وتقيييعالإفيييادةالتلطييي  ال ييي التلميييد اتالتلم  ي اتييييةالتإللي كونييييةالفيييأالالن نوووب اووو  حمووو ة اووو  ح ووو : -12
درمينالتلجمهيييييةالتلمييييدترسالتلنانيمييييةالبالمدينييييةالتلمنيييييرةنالدرتسيييياتالفييييأالتلمنييييا يالوطييييكقالتل يييي

نال165تلمصيييكمةالل منيييا يالوطيييكقالتل ييييدرمينالً ييييةالتل كبييييةنالجا  ييييةالاييي  الشيييمينالتل ييييددال
الم.2010

بنيييااال يقيييعالإن كنيييتالت  يميييأالوتييي ذ كهالا يييأالتم سيييا الب ييياالتلمهيييارتتال بووو  سووو ند ع ووود المووون ج:  -13
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