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 جامعة بنها - نيكلية الرتبية الرايضية للبن  -النفسية واالجتماعية و  رس بقسم علوم الرتبويةدم **

 ابجليزة -والرايضة  ير عام مبدرية الشبابمد* 

 :مقدمة ومشكلة البحث

ي مس هو اباط منهس فهو عملية تاتهدف تعرف الالعب عل إيلعملية نفاية ال تقبل التحليل  سحاس يعترب اإل
يعد اباط  همن سحيث طبيعت سحاس فسإل ،استداللأو أي  متوسطأي  ميثل معرفة وقتية مبسشرة خسلية منو به  الوسط احمليط

عضس  احلث وكنتيجة أي البيئة اخلسرجية عليف  املتوافرة سحدا واأل الظواهرشيس  أو األ أتثرينتيجة  العمليست النفاية وينشس
 .التغريات احلشوية الداخلية لالعباحلسالت و  تأثري  لأيضس

أو  من انفعسل سحسسةة مبسشر  ينشسي الذ نفايال ثرهو األ سحاس اإلأن  إيلم(  5991ويشري امحد عزت راجح )
 ذلكاقست والربودة والضغط وبذوالروائح وامل وصواتواأل ابأللوان سحاس الدمسغ كسإليف  مراكز احلس أتثريوي عضو سحا

 (5٨١: ٢) .سحاس ابإل سحسلة شعورية بايطة تعرف إيلجم ت ي

ي العقل وه أبوابهي  احلوا  نأ إيل( م ٢001راشد ) وصسبر عسوصم، عبد العزيز زهراني شري كال من ليلتو 
املعرفة ي سحصول الالعب عليف  احلوا  يةأمه إببرازة وعلم النفس بيت ملرور املعرفة لذلك اهتم علمس  الي املدخل الرئيا

ذلك ي خدمة الالعب وعليف  حلظة الوالدة واملرور جبميع مراسحل العمر لتكون ذكيفية استغالهلس منيف   واستمرار التفكري
ة هو نتسج عمل احليسناسن يف ظهور عملهس وهتذيبهس فالوك اإل ذالبد من تنمية سحب استعمسل احلوا  وتدريبهس من

 (5٣5: ٦) احلوا .

 نظمةالعسم للفرد يتكون من نوعني من األ سحاس اإلأن  (م 5995كر امحد عمر سليمسن )ذ هذا الصدد ي ويف
نظمة احلاية الداخلية ( واألexternal systemاحلاية اخلسرجية ) نظمةومهس األ (،sensory systemاحلاية )

(internal systemوترتبط األ )سرجية ابملثريات احلاية خسرج الفرد مثل املثريات البصرية الامعية والشمية اخل نظمة
املخ بعد حتوهلس  إيلنقل تاملثريات  هذهو مل طبقة اجللد كسللمس والضغط واحلرارة والربودة واألي توثر عل اليتوالذوقية واملثريات 

أن  ( ميكن للمخelectro chemicalسئية )ينبضست كهروكيم إيلالصوتية أو  كسملوجست الضوئيةي  وصلشكلهس األ إيل
 نظمةاأل هذهوتتضمن  هات الكسئنة داخل الفرد وال بخربهس سواثري ابمل ترتبط يالداخلية فه احلاية نظمةاأل أمسيتعسمل معهس 

 (1٦:  ٣بتوازن اجلام ) سحاس ختتص ابإل اليتية و تاذاملاتقبالت الأو  االنتهسئية احلاية عصسباأل

ست سحاسساإليف أن  يؤكدان مس سبق (م 5991امحد عزت اجح )، (م ٢00٣)ي فوز  أمنيمحد ويتفق كال من ا
ست اخلسرجية تنقل سحاسسوق واإلذالت، والشم، اللمسو  والامع، تنقلهس احلوا  اخلماة كحسسة البصر اليتهي  اخلسرجية

 دسحسلة الامع والشم والبصر نظرا لوجو يف  مبسشرة كمس بطريقة غري وإمسسحسلة اللمس والتذوق يف  ريق مبسشرة كمسطب إمسلينس إ
 ( 1١: ٢) (19: 5). سحاس ومصدر هذا اإل سحاس فراغ بني عضو اإل
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  -:إيلست تنقام سحاسساإلأن  م( ٢055) "markvic.gمسرك فيك "ويؤكد 
 وقية.ذست بصرية ومسعية وجلدية و إسحاسس: هي ات خارجية املصدرإحساس 

 سحاس واجلوع واإل شابلعط سحاس كسإل  األسحشس ة والقلب وغريهس من : وتنشأ يف املعدة والرئات حشويةإحساس 
 ابلتعب. سحاس سن واإلثيابلغ

 وهي تزودان مبعلومست عن  واملفسوصل واألواترأعصسب خسوصة يف العضالت  أتثري: وهي تنشأ من ات عضليةإحساس
ن وضع اجلام وتوازنه وعن وضبطهس وعن وضع أطرفنس وسحركتهس وسرعتهس واجتسهسهتس ومدي حتركهس وع شيس نقل األ

 (٨٨-٦٦ :55) مقسرنة. مدي مس بذله من جهد ومس تلقسه من

  :وهي أنواعست ثال  سحاسساإلأن  م( ٢05٢" )Gunter Kebeckجونت كيبك "ويقام 
 نوعني مهس: إىلست سحاسسوتنقام هذه اإل ات اجلسمية )اخلارجية(:حساساإل -0

 ابألمل سحاس اإلاجللد وتشمل ) املصدر اخلسوصة باطح ست خسرجيةسحاسس: وتامي ابإلات السطحيةحساساإل - 
 ابللمس(. سحاس اإل -ابحلرارة  سحاس اإل

 واحلركة والضغط واالهتزاز والتوازن. واملفسوصل واألواترابلعضالت  سحاس : وتشمل اإلات العميقةحساساإل 

 احلشوية الداخلية. األعضس ست القسدمة من سحاسس: وهي اإلات احلشويةحساساإل -5

اللمس والامع والشم والتذوق  ثل: ومتاحلواس اخلمسة() ات اخلاصة ابألعصاب الدماغيةاسحساإل -3
 (5٣0: 50.)واإلبصسر

ضيالت تفهسرات وفق التعلم امل أسلوبأن  م( ٢009)ي ، حممد عودة الرميسو يكال من اندية مسيح الالطي  وير 
ا  سو  احلوا عن طريق  يتأت اليتب ياتقبل املعلومست من خالهلس املتعلم والنسشئ والالع اليت سسليباأل أهم احلاية اسحد

اخلسوصة  واملعسجلة والتفسعل مع البيئة دراكس تكون اكثر استيعساب وفهمس لكيفية اإلهنملاية( ألأو  مسعية،أو  بصرية،) أكسنت
 والامعية، البصريةتعلم )م والالعب والنسشئ سحوا  الواملتعل، بتعليمه للمهسرات وتدريبه عليهس فعندمس يفهم املعلم واملدرب

 (٢51: ١عن استيعسهبم ) والتعبري داة لتكوين املعينأم تكون لديهم أهن( فاللمايةو 

 اليت شيس عن طريق املاتقبالت احلاية حيس الالعب ابألأنه  (م ٢00٨) Evarats, E,Vويتفق ايفسرتس 
س ة هذه فكأن   طلب مهسرة فسئقة وال شكتت اليتياتطيع القيسم ببعض احلركست  تدور سحولة وبدون هذه احلوا  ال
 (٢٣٨: 9) ة هبس.رتبطحتديد القدرة احلاية امليف  املاتقبالت احلاية تلعب دور كبريا

اجليد وهو  دراكاإلي عملية التعلم اجليد تتم من خالل مدأن  م( ٢000) Schmidt .R. ر ويؤكد شيميت
 لك عن طريق احلوا .وذ أشيس تتم هبس معرفتنس ملس سحولنس من  اليتالعملية 

(5٢ :5٨9) 

والتدريب اجليد هو مشسركة املتعلم والنسشئ  تعليميست الأسسسو ي من مبسده أنه ممس ال شك فيأن  البسسحثسني وير 
مشسركة النسشئ  التعلم والتدريب يعينيف  املهسرات احلركية وان تفعيل دور احلوا ي وتدريبه عل هعملية تعليميف  والالعب
يف  يع املعلم واملدرب توظيف مصسدر البيئة احمليطة ابملتعلم واملتدرب والنسشئتطالتعليم والتعلم كمس يا لييتعميف  املتعلم
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وعندهس يكون قد ، به حيصل عليهس من البيئة احمليطة اليتواملهسرات  شيس مع األ هفسعلتللمهسرة احلركية و  همعلعملية ت
يف  تفعيل احلوا  هالفعسل جتسي والرايدي مدرب ممسرسة الدور القيسدكل معلم و ي  استخدم عددا من احلوا  لذا جيب عل

 .التعليم والتدريب

 للحوا  دورا مهمسأن  لىع م( 5999)ي الايد احلسو ي (، حييم 59٨١عثمسن ) فق كال من حممد عبد الغينتوي
وميكن املصسرعني  دا األيف  يلسعي اتو م إيلاملصسرعة واملالكمة والووصول ابلالعبني  رايضيتيف  تعليم املهسرات واملمسرسةيف 

لعبة املصسرعة من مهسرات  هونظرا ملس حتتوي، دريبتعمليست التعلم واليف  واملالكمني من سرعة االستيعسب بدرجة عسلية
 أثنس زنية لالعبني ئست الو فتفسدة من تعدد السومن اجل اال، يالعمل هجمسليف  فعسلة أسسليب عدادسحركية متنوعة ولإل

تعلم املاكست سوا   يف  ينفال دا اعتمسد مبدا التنوع ابأل هميكن من خالل أسلوبقهم ملفردات الوسحدة التعليمية كتطبي
ئست الوزنية هلس دور كبري فوابحلديث عن رايضة املالكمة فسل، رايضة املصسرعةيف  اجللو أو  كسنت من وضع الوقوف

 ةياتطيع تاديد اللكم وضوح جمسل الرؤية للمالكم سحيت يةأمه من هبلتتطسحركة الالعبني داخل احللبة ونظرا ملس يف  خسوصة
 إيلتضمن الووصول  اتإجرا و  أسسليباستخدام ي تطلب عملية التعلم احلركتالوقت الاليم لذا قد  املكسن املنسسب ويفيف 

لتدريب اخلسوصة بتعلم املهسرات التعليم وا عملييتيف  الاليمي العلم سلوباهلدف من العملية التعليمية والتدريبية واتبسع األ
تعلم املهسرات احلركية يف  للمهسرة وال سيمسي ور احلركتصبنس  اليف  بسع اخلطوات الصحيحةتفضال عن ا ةختلفاحلركية امل
 (59: ٨) (5٦٣: 4) .املركبة

ي وتاسعد علحتدد املاسفست واملرائيست  اليتهي  سحسسة البصر اخلسوصة ابلرؤيةأن  البسسحثسني ضو  مس سبق ير  ويف
املدرب من سحركست به  يعرف مس يقومأن  ياتطيع لك عند التدريب سحيتوكذيست اللعبة أسسستعليم املصسرعني واملالكمني 
املدرب به  يقوم منوذجيف  سحلبة املالكمة وبذلك تلصق الصورة املمثلةأو  داخل باسط املصسرعةأو  يؤديهس سو  كسنت خسرج

ي ذهن كال من املصسرعني واملالكمني لذا وجب عليف  للمهسرات احلركية الثسبتة يزتمكم ممال أو  مصسرع متميزأو  للمهسرة
. مبسرايت املصسرعة واملالكمة أثنس البصر يلعب دورا هسمس أن  وصحيحس كمس أدا ة تلفمواقف خميف  املهسرةي يودأن  املدرب

املصسرعة ياتطيع املصسرع رؤية  . ويفه ملكمة معينةل احللبة وياددي املالكمة ياتطيع املالكم حتديد مكسن املنسفس علي فف
املوقف  اختسذيعس تطيدركسن ويبصران سحركست املنسفاني ويا سيلوابلتاملنسفس واختيسر الوضع املنسسب خلطف سحركة معينة 

 اليتة املوجست الصوتي ىيتلقي العضو الذ ذلك األذنمس ابحلديث عن سحسسة الامع فسملائول عنهس هو أ ،ذلكاملنسسب ل
 هللقيسم مبس تتطلبي عن طريق العصب احلرك ذلكاملخ بعد  إيلاملخ سحيث يتم ترمجتهس ويرسلهس  إيلي ينقلهس العصب الامع

يف  وتلعب سحسسة الامع دورا كبريا .وصدورهس وأمسكن وصواتوبذلك ميكن حتديد ومتييز األ ثر الصويتؤ هذا امل إيلاالستجسبة 
الكم ويكون مسسع تالأو  املدرب من تعليمست عند التصسرع هملالكمة ومسسع مس يقولاملصسرعة وا تعلم مهسرات رايضيت

 أثنس يوضحهس املدرب  اليتبيهست تنجسنب مسسع ال إيلسحث املصسرعني واملالكمني يف  وصيحست املشجعني الدور الكبري
وابحلديث عن  .احلسالت املختلفةيف  بيهست احلكم عند االبتعسد والتوقفتناملبسرايت وسرعة االستجسبة ليف  فتات الراسحة
رايضة املصسرعة بشكل كبري عن رايضة املالكمة نظرا لتالمس املصسرعني يف  يتهسأمه تتضح "يالفعل دا األ"سحسسة اللمس 
 قد يكوني جبام اخلصم الذ سحاس يذ احلركة عند التعليم والتدريب واملمسرسة واإلفتن أثنس  أيضسة املبسراة و ت الدائم طوال ف

ا  كسنت من و سحركة معينة س تنفيذيف  املهسرات من خالل تعديل وضع اجلام للدخول الاليمي عملية التعليم عليف  مفيدا
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 .أرضسأو  وضع الصراع عسليس

 ضحتتسم هبس عند تعليم املهسرات و تم  مس سبق اوصبح من الضرورة مراعسة احلوا  واالهو ض ومن هذا املنطلق ويف
 .الفردية فروقال أامج التعليمية والتدريبية تطبيقس ملبدبيق الرب تطيتهس عند أمه

عند تعليم أنه  املصسرعة واملالكمة رايضيتل واإلدارة تدريبجمسل اليف  هذا وقد السحظ البسسحثسن من خالل خرباهتمس
ويوجد  ،تعلمعملية اليف  واسحد أسلوبعملية تعلم املهسرات نظرا التبسع يف  سوتتفهنسك أن  الكمةمهسرات املصسرعة وامل

ي االعتمسد علل كبري وافضل عن طريق املشسهدة )هنسك بعض الالعبني يتعلمون بشكأن  احلوا  فبسلرغم مني لبسق غفسلإ
تعلمهم للمهسرات يف  (ضلسحسسة الامع بشكل افي يعتمدون علمن الالعبني ) خروالبعض األ، سحسسة البصر بنابه اكرب(

اللكمة )سحسسة أو  احلركةأو  لتنفيذ املهسرة فعليال دا يسم ابألإال عند القتقدم ماتواهم ال ي خروالبعض األ، احلركية واحلركست
 .  أخرإيللف من لالعب توية ختأولولكن هنسك  خر األ وإغفسلسحسسة ي االعتمسد علي وهذا ليس دليال عل، (اللمس

الالعبني والنسشئني واملتعلمني  تصنيف هأسسسي وجود مقيس  يتم عل إيلمن البسسحثني ي لذا كسن من الضرورة الاع
 احلركةوأو  املعلومة املهسرة إدخسلافضل سحسسة ميكن أو   احلوا أفضليةسحاب ي جمموعست كل جمموعة عل إيلواملبتدئني 

لتصنيف  هاحلسسة عند يةأمه سحاب درجةي ياتقبله العقل ابلشكل الاليم وذلك علي ك  هعن طريق هليإاللكمة أو 
البسسحثسن ي ممس استدع، اللمس()الامع( واثلثة )أخري البصر( و احلوا  عندهم )جمموعة افضل  تدئنيالالعب والنسشئ واملب

سحد علم ي عل هسحداثتيف  البحث يةأمه حتضعة واملالكمة( وتاملصسر ) احلاية لالعيب رايضيت ضيالتفيس  للتقبنس  م إيل
يف  الرايضية "جمسل تعلم املهسرات "احلركستيف  اجلزئية ذهه تسولتن اليت واألجنبيةالعربية  األحبس البسسحثسن والدليل ندرة 

والالعبني واملتعلمني للحركست واملهسرات ، النسشئني، مراعسة ملبدا الفروق الفردية بني املبتدئني ،يتفضيلهم احلا ضو 
 قدمتد ومزيد من الاختصسرا للوقت واجله ذلكو  "املالكمة، املصسرعة" مجيع الرايضست واخص ابلذكر رايضيتيف  الرايضية

 ".املصسرعني واملالكمنيالالعبني " أدا و ي التعليم والتعلم وارتفسع ماتو  عملييتيف 
 :ثالبح أهداف

 :التالية األهدافحتقيق  إىليهدف البحث 

 العيبالتفضيالت احلاية ل وذلك للتعرف على( )املصسرعة واملالكمة ي العيببنس  مقيس  التفضيالت احلاية لد 
 مة .كواملال املصسرعة 

  التفضيالت احلايةيف  املصسرعة واملالكمة العيببني  فروقالي ماتو. 

  ضو  التفضيالت احلايةيف  م املختلفةوزاهناملصسرعة أب العيببني  فروقالي ماتو. 

  ضو  التفضيالت احلايةيف  م املختلفةوزاهناملالكمة أب العيببني  فروقالي ماتو. 

 :فروض البحث

 ني واملالكمنيمصسرعلتوجد تفضيالت سحاية ل 

  التفضيالت احلايةيف  املصسرعة واملالكمة العيبئية بني إسحصستوجد فروق دالة. 

  تفضيالت احلايةضو  اليف  ةختلفم املوزاهناملصسرعة طبقس أل العيبئية بني إسحصستوجد فروق دالة. 

  لتفضيالت احلايةاضو  يف  ةختلفم املوزاهناملالكمة طبقس أل العيبئية بني إسحصستوجد فروق دالة 
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 : البحثيف  دمةخاملصطلحات املست
 التفضيالت احلسية. 

الفرد ي والتفسعل مع البيئة التعليمية والتدريبية فسحلسسة املفضلة لد علومستتنظيم امليف  احلوا  املاتخدمة يه"
 ".تعلمة للمهسرات احلركية أسلوبيف  عنصرا مهمس

 :املصارعة 

 ،من خالل استخدام خمتلف املاكست خراألي والفوز عل الايطرةمس حتقيق كل منه  سولحيمنسزلة بني فردين "
 ( 5٣:  1) .ة"مصسرعلل ةاملنظم ةاطسر القواعد الدولييف  تاجيل النقسطأو  يفنيتحتقيق ملاة الك إيلهتدف  اليتوالرميست 

 املالكمة: 

املنطقة يف  اكرب عدد ممكن للكمست اديدتكال منهمس   سولحينزالية تكون بني فردين مالكمني  بيةأوملرايضة هي "
 إجرائي( تعريف" )للمالكمة املصرح فيهس ابللكم ضمن قواعد االحتسد الدويل

 :ات البحثإجراء

ابلطريقة الاببية املقسرن ملنسسبته ي استخدام املنهج الووصف إيلعمد البسسحثسن يف الدراسة احلسلية : منهج البحث
 .لطبيعة البحث

 :جمتمع البحث

)الواعدين( جبمهورية مصر  يبوملللبطل األي صسرعة واملالكمة املقيدين ضمن سجالت املشروع القومامل العيب
 كور . ذ العربية 

 :عينة البحث

عب ال (٨) بواقعي بنهس الرايض إبستسدحمسفظست القليوبية  العيبمت اختيسر عينة البحث ابلطريقة العمدية من 
( 9احمللة )ي ب مصسرعة واندعال (9طنطس بواقع )ي فظة الغربية بنسدحمس العيبومن ، ( العب مالكمة9) ،مصسرعة

( العب ١) ب مصسرعة،عال (9) بواقع اإلمسسعيليةحمسفظة  العيبطنطس، من ي ( العب مالكمة من اند١) مصسرعني،
 (9ية بواقع )املنوف حمسفظة العيبومن  ،( العب مالكمة9) ،عب مصسرعةال (50) حمسفظة اجليزة بواقع العيبمن ، مالكمة

( ١حمسفظة الفيوم )، ( العبني مالكمة١حمسفظة الاويس )، عبني من حمسفظة الدقهلية مالكمة( ال9، )عب مصسرعةال
 . تلفةكور( مبوازين خمذ سنة 51 -54( العمر )م ٢005 -م ٢000مواليد ) ،العبني مالكمة

 :العينة األساسية

( العب بواقع ٨0) يسحيث اشتملت العينة علي املشروع القوم العيبمت اختيسر عينة البحث ابلطريقة العمدية من 
ية نئست الوز فالاسبق وكسنت ال ضو  العمر الزمين ويف خمتلفة( العب مالكمة مبوازين 40) ،( العب مصسرعة40)

فوق  - ١0كجم( والثسلثة ) ٦٦ -14كجم( الثسنية ) 1٢ -4٦) من ويلثال  فئست األ إيلللمالكمني مقامة 
كجم( الثسنية ٣1 - ٣٢) ويلثال  فئست وزنية األ إيل مس للمصسرعني فكسنت الفئست الوزنية مقامة كساليتأ كجم (٨0
 . كجم(  10 - 4٦) كجم( الثسلثة4٢ - ٣٨)
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 :توصيف عينة البحث

 (0) جدول

 (21)ن =  توصيف عينة البحث
 جمموع العدد الوزن 

 مالكمة
 51 كجم(  1٢ -4٦)

 51 كجم(  ٦٦ -14) العب 40
 50 كجم(  ٨0فوق  -١0)

 مصسرعة
 51 كجم(  ٣1 -٣٢)

 51 كجم(  4٢ -٣٨) العب 40
 50 كجم(  10 -4٦)

 ٨0 - - اجملموع
 :العيةالعينة االستط

 املشسركني( )الواعدين يبوملالبطل األ عدادإلي املشسركني ضمن املشروع القوم الالعبنيمت سحب العينة من نفس 
 جرا ية إلسسسالعب خسرج عينة البحث األ (٣0وتكونت العينة االستطالعية من )( الكمةامل -)املصسرعة  األنشطةيف 

 (. الثبست ،قة اخلسوصة ابملقيس  )الصدعلميعليهم املعسمالت ال
 أدوات مجع البياانت: -

 رايضيت العيبمقيس  التفضيالت احلاية ل عدادمجع بيسانت البحث اخلسوصة إبيف  ستخدم البسسحثسنا لقد
  .من تصميم البسسحث( ة واملالكمةاملصسرع)

 هس:إعداديف  اخلطوات التسلية بعتاوقد 

املقسبلة الشخصية املفتوسحة مع  إجرا القرا ات النظرية للمراجع العلمية املرتبطة مبوضوع البحث مبوضوع البحث و  -5
 ات الصلة مبوضوع البحث.ذ األسستذةالعديد من 

 أيضسو ي احلس سحرك دراكات الصلة مبوضوع احلوا  واإلذملراجع العديد من اي سسحثسن ابالطالع علبلقد قسم ال
ي تعلم املهسرات احلركية ودور احلوا  تصنيف الالعبني عند تعليمهم املهسرات عليف  احلوا  مهيةهتتم أب اليتاملوضوعست 

 تدريسوطرق ال الكمةاملاملصسرعة و  يترايضيف  هس هذا والقيسم ابلعديد من املقسبالت الشخصية مع العديد من اخلربا أسسس
  .ني هبذا اجملسلتموعلم النفس والعديد من املدربني امله

 .االستبيسن الستمسرة االفتاضيةحتديد احملسور  -٢

الاسدة اخلربا  ي استمسرة لعرضهس عليف  املقسبالت مت مجع احلوا  ووضعهس إجرا املراجع و ي االطالع عل ضو  يف
 (. 5) مرفق
 الاسدة اخلربا .ي عل عرض احملسور االفتاضية -٣
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ضو  طبيعة البحث كمس هو موضح يف  املهمة احلوا ي الاسدة اخلربا  ومت االتفسق علي مت عرض االستمسرة عل
 (. ٢جبدول رقم )

 وصيسغة جمموعة من العبسرات لكل حمور من حمسور االستمسرة.  -4

 (.٢مرفق رقم ) ة اخلربا جمموعة من الاسدي مت وصيسغة جمموعة عبسرات لكل حمور لتجهيزهس لعرضهس عل

 الاسدة اخلربا . ي عرض جمموعة العبسرات اخلسوصة بكل حمور عل -1

جمموعة من  وإضسفةجمموعة من العبسرات  بعسدتاسالاسدة اخلربا  ومت ي مت عرض العبسرات اخلسوصة بكل حمور عل
 (.٣) عبسرات كمس هو موضح ابجلدول رقم جمموعةالعبسرات وتعديل وصيسغة 

 ة النهائية للمقياس.صياغة الصور  -2

مية املعامالت العل(. ٣للمقيس  مرفق رقم )ي الشكل النهسئ إيلالاسدة اخلربا  مت الووصول ي بعد العرض عل
 قياس ملل

 صدق احملتوى

عملية يف  ثال  سحوا  مهمة إيلحتديد احملسور  إيلتووصل البسسحثسن من خالل حتليل املراجع والقسبالت الشخصية 
النابة  مهيةحمسور االستبيسن وعمل األي وه( 5) كية للمصسرعني واملالكمني كمس هو موضح مبرفق رقمتعلم املهسرات احلر 

 ( .٢) كمس هو موضح مبرفق رقم اسحست عبسرات لكل حمورت ( واق٢املئوية هلس كمس هو موضح ابجلدول رقم )
 (5جدول )

 .ات احلركية للمصارعني واملالكمنيم املهار علبتالسادة اخلرباء حول حتديد احلواس املرتبطة  راءالنسبة املئوية آل
 اخلرباء
 احملاور

 النسبة املئوية اجملموع 2 7 3 5 0

      1 500% سحسسة البصر
      1 500% سحسسة الامع

      1 500% سحسسة اللمس "األدا  الفعلي"
احلوا  اليت تعترب  أهم هي هذه احلوا أن  من %500بنابة  اخلربا مس وفق الاسدة ي ي البسسحثسن علضوقد ارت

 . فعلي أدا  إيلمائولة عن استقبسل املعلومة وترمجتهس 
 (4) أمسس  الاسدة اخلربا  هلذه االستمسرة مرفق رقم

يف املاتقبل عندمس يتم عمل برانمج تعليمي لالعبني ال جيب  أنه: هنسك بعض الاسدة اخلربا  اقتسحوا ظةملحو 
ضو  إجسبة الالعب علي املقيس   يف ي وذلكأخر ة مبفردهس ولكن جيب مراعة الربط بني سحسسة و سحسسي االعتمسد عل

  لم أسرع للمهسرة والتدريب عليهس.. ألمهيتهس يف تع"احلسسة األفضل + اليت تليهس يف ضو  الدرجة"
 :صدق احملكمني

( )سحسسة البصر ولات احملور األ( سحيث كسن عبسر ٢) قسم البسسحثسن بصيسغة عبسرات لكل حمور من احملسور مرفق
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 "(الفعلي دا األ"سحسسة اللمس ) وعبسرات احملور الثسلث( عبسرة 51) ()سحسسة الامع وعبسرات احملور الثسين( عبسرة 51)
ت للمحسور ومت استبعسد ااملنسسبة العبسر ي واملشورة سحول مدي الرأ إلعطس الاسدة اخلربا  ي ومت عرضهس عل( عبسرة 51)

 (.٣ري منسسبة وتعديل وصيسغة العبسرات كمس هو موضح ابجلدول رقم )غالعبسرات ال
 (3) ولاجد

 التالية لألبعادالسادة اخلرباء حول مناسبة كل عبارة  آراء
 اخلرباء احملور البصري

 النسبة املئوية اجملموع 2 7 3 5 0 العبارة م

5 
س إليه افضل قرا ة التواين الفنية للمهسرة عن االستمسع

 املعلمأو  ربمن املد
     1 500% 

٢ 
ليفزيون عن تاليف  افضل مشسهدة بعض املبسرايت

 الراديويف  سإليه االستمسع
     1 500% 

 40% ٢      الوجوه. كر أمسس  الالعبني املشهورين اكثر منذ أت ٣

4 
يكون مكسن التدريب مزين بكثري من وصور أن  افضل

 .دائهم للمهسرات الصعبةأهورين عند شالالعبني امل
     1 500% 

1 
تنسسق الزي الرايضي اخلسص يب مهم يل من سحيث 

 األلوان .
     1 500% 

  أدا افكر غسلبس يف وصور الالعبني وفيديوهسهتم عند  ٦
 كثريا من املهسرات احملببة يل

     1 500% 

١ 
دخول بعض " احلركية"االضطراابت البصرية 

 بسهي.تيشتت ان يل نيص غري احملبباألشخس
     1 500% 

٨ 
س دائهأكر املهسرات اليت امسع عن ذ لدي وصعوبة يف ت
 .ابلفعل يؤديهسأخر  أشسهد وال

     4 ٨0% 

9 
ل مشسهدة بعض املبسرايت عن االشتاك الفعلي افض

 ٨0%      4 فيهس.

 ٦0% ٣      .طريق كتسبتهسافضل تنظيم أفكسري عن  50
 ٦0% ٣      ل علي انفعساليت.دتعبريات وجهي ت 55

5٢ 
سئي عن طريق طتصحيح أخي لدي القدرة عل

وجود معلم  احلسجة إىلمشسهدة األدا  الصحيح دون 
 "مدرب"

     1 500% 
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 اخلرباء احملور البصري
 النسبة املئوية اجملموع 2 7 3 5 0 العبارة م

الصور  ميل إيل مشسهدة بعض املهسرات ابستخدامأ 5٣
 الثسبتة املالالة.

     1 500% 

54 
ي عل رؤييت للمهسرة بصورة كسملة مث جمزئة ياسعدين

 .استجسعهس بشكل افضل
     1 500% 

 اخلرباء احملور الثاين/ السمعي
 النسبة املئوية اجملموع 2 7 3 5 0 العبارة م

5 
كر أمسس  الالعبني عند مسسع لدي القدرة علي تذ 

 أمسسئهم اكثر من رؤية الالعب نفاه
     1 500% 

٢ 
استمتع ابملشسركة يف احلديث عن أدا  بعض املهسرات 

 اكثر من أدائي "تنفيذي" للمهسرة .
     1 500% 

أميل إيل مسسع احلديث عن األسحدا  اهلسمة يف اجملسل  ٣
 الرايضي دون النظر إيل مشسهدهتس ابلفعل.

     4 ٨0% 

 وصفر% وصفر      استمتع ابملشسركة يف األسحدا  الدرامية. 4

1 
الفنية ملهسرة معينة بصوت ي استجسع النواسحإيل ميل أ

 مكسن التدريبأو  عسيل بصسلة
     4 ٨0% 

ي ل تركيزي ويشتت انتبسهي بارعة عند مسسعقي ٦
 .مكسن التدريب وأبصسلة سيل وصوت ع

     ٦ ٣0% 

 40% ٢      .احتدت عنها مل ناسه باهولة إذأقره أ مس ١

الراديو عن يف  افضل مسسع بعض املبسرايت املهمة ٨
 فزيونتليف ال مشسهدهتس

     4 ٨0% 

ليس  من سحيث األلواني عدم تنسسق الزي الرايض 9
 مهم ابلنابة يل.

     وصفر% وصفر 

50 
لبعض ي دائأالتحد  عن وصعوابت إيل ميل أ

 أتدرب عليهس. وأ تعلمهسأاملهسرات اليت 
     1 500% 

55 
ميل إيل احلديث عن املشسكل املوجودة ابجملسل أ

 ي.الرايض
     4 ٨0% 

 ٦0% ٣      .التعبري عن انفعساليت لفظيس ميل إيلأ 5٢
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 اخلرباء احملور البصري
 النسبة املئوية اجملموع 2 7 3 5 0 العبارة م

5٣ 
مشكالت الرايضة املصرية يف  املنسقشةإيل ميل أ

اليت أمسرسهس عن  اخلسوصة ابلرايضةي وبعض النواسح
 ليومية.قرا هتس يف الصحف ا

     4 ٨0% 

من كتسبة  ثرالتليفزيون أكيف  احلديثإيل ميل أ 54
 .بسخط

     1 500% 

51 
هسرات يف بعض امل أدا عند ي استطيع تصحيح أخطسئ

مسسع بعض التوجيهست من التدريب عن طريق  ظروف
 إليه النظرإيل دون احلسجة  "املدرب"م علامل

     1 500% 

 اخلرباء ثالث/ اللمسي )األداء الفعلي(احملور ال

5 
ا سشر رؤيتهم بشكل مب كر أمسس  الالعبني عندذ أت

 عنهم. الامسع وأالتليفزيون يف  افضل من مشسهدهتم
     1 500% 

ن م اكثر فعليبعض املهسرات بشكل أدا  افضل  ٢
 .اثبتة لوسحة بصوري و علأ الفيديو يف مشسهدهتس

     1 500% 

٣ 
ق تعديل وضع افضل تصحيح أخصسئي عن طري

 .بتنفيذ املهسرة يسميعن ق جامي من خالل املدرب
     1 500% 

4 
سمرة غافضل االشتاك يف األلعسب احلركية اليت تتميز ابمل

 هلس دون املشسركة . اكثر من رؤييت
     1 500% 

1 
ضة الرايأميل إىل التنفيذ الفعلي للمهسرات احلركية يف 

 ركبة.املأو  تتميز ابلصعوبة اليتو  أمسرسهس اليت
     1 500% 

٦ 

الالعبني  أدا ية ملشسهدة دافضل الذهسب إيل األن
أمسرسهس  اليتنوع الرايضة يف  يةكللمهسرات احلر 

طة هلم ومشسهدهتس بشكل ياحمل فالظرو ي للتعرف عل
 مبسشر

     ٢ 40% 

١ 
 طة يليالظروف احمل ئ عندمس تكونيدائي سأظهر ي

 من قبل لوفة يلأغري م
     ٢ 40% 

يالزم عقلي الصورة احلركية لألغلب املهسرات اليت  ٨
      1 500%قمت بتنفيذهس ولدي القدرة علي استجسعهس بشكل 



 (5( اجلزء )47العدد ) اجمللة العلمية للرتبية البدنية وعلوم الرايضة   م   5102يو ما

 312                              كلية الرتبية الرايضية للبنني ابهلرم جامعة حلوان
Web: www.isjpes.com    E-mail: info@isjpes.com   Tel: 0106706984 

 اخلرباء احملور البصري
 النسبة املئوية اجملموع 2 7 3 5 0 العبارة م

 .لضاف

9 
وقست الفراغ وممسرسة بعض أميل إيل اخلروج يف أ

 .الدرجستثل الابسسحة وركوب األنشطة التوجيية م
     ٢ 40% 

50 
ول لاناب احلي انتق مشكلة فإنين عندمس تواجهين

واسعي إيل  اليت تتضمن معظم األنشطة اخلسوصة هبس
 التغلب عليهس بنفاي.

     ٢ 40% 

55 
ج ذ و منعند طلب عمل  أن بختسرين املدرب افضل

يكون أدائي للمهسرة أن  واسحرص أدائهس للمهسرة املراد
 متميز

     1 500% 

5٢ 
مشسهدهتس من  ثرللمهسرة أكي دائأ نداشعر ابملتعة ع

 .فقط لالعب متميز يؤديهس
     4 ٨0% 

 ٨0%      4 انفعساليت.لغة جامي "احلركست اجلامية" تعرب عن  5٣

54 
كر التعليمست اللفظية اخلسوصة ذ تيف  اجد وصعوبة

قوم أو أ شسهدأمسر  املأن  ومهسرة معينة دون طبنشس
 املهسرة دا أب

     1 500% 

51 
املهسرة  دا عندمس أقوم أبي اشعر ابلتميز بني زمالئ

ئي بشكل غري متوقع وليس للمدرب فقط بل لزمال
 مجيعهوأانل تش

     4 ٨0% 

لي مدي من نابة موافقة ع %500إيل  % ٨0وقد أرتضي البسسحثسن علي مس وافق عليه الاسدة اخلربا  نابة 
( عبسرة مت 41( عبسرة للثال  أبعسد وعددهم اإلمجسيل )51) منسسبة العبسرة احملور سحيث كسنت عدد عبسرات كل حمور

( 1ف يف احملور الثسين )ذعبسرة للبصري وقد مت سح( 5٢) ولور األبح عبسرات احملص( عبسرات لت٣) ولف يف احملور األذسح
عبسرات لتصبح احملور ( 4) ف يف احملور الثسلثذعبسرات للامعي وقد مت سح (50) عبسرات لتصبح عبسرات احملور الثسين

ور احمل( 5٢) عبسرة موزعني كسآليت( ٣٣) عبسرة للماي . لذا سوف تكون عدد عبسرات املقيس  ككل( 55) الثسلث
. ومت عمل جة واسحدةنعم درجتسن، ال در يف ي للبعد اللماي وذلك مبيزان تقدير ثنسئ( 55) ،الامعي احملور (50) ،البصري

تسح تصحيح للمقيس  كمس هو ف( وعمل م٣كمس هو موضح مبرفق رقم )ي  شكلة النهسئيف  دمج للعبسرات ليصبح املقيس 
 . (1) موضح مبرفق رقم
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 :شروط اخلبري

  واملصسرعة واملالكمةي الرايض تدريبالأو  جمسل علم النفسيف  ماسعد أستسذأو  أستسذأن يكون 

 واملصسرعة واملالكمة ولدية خربة ال تقل  رايضيالتدريب الأو  علم النفسيف  درجة الدكتوراهي عل وصلسأن يكون سح
 .جمسل التدريبيف  سنوات 1عن 

 :يصدق االتساق الداخل

 . إليه يكل عبسرة من عبسرات االستبيسن ودرجة احملور اليت تنتم -5

 والدرجة الكلية للمقيس . األبعسد -٢

 (7) جدول

 31=  البصرى( ودرجة احملور ن رحاسة البصر احملو ) احملور األولرة من عبارات معامل ارتباط كل عبا
 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة
5 06٣٦٢ * 5١ 06499 * 
٢ 06٣٦٢ * 5٨ 061٨١ * 
٣ 061٨٦ * 59 061٨٦ * 
4 06499 * ٢0 06499 * 
1 061٣ * ٨١5 06٦٣١ * 
5٦ 06499 * ٣٢ 06٦٣١ * 

)سحسسة البصر( ودرجة  ولور األمعسمالت االرتبسط بني كل عبسرة من عبسرات احملأن ( 4) يتضح من جدول رقم
 د( ومبقسرنة قيمة ر احملاوبة بقيمة ر اجلدولية يتضح وجو 06٣٦٢: 06٦٣١قد تراوسحت مس بني ) إليه يتنتم اليتاحملور 

 .يخلوصدق االتاسق الداي ممس يؤكد عل ئيسإسحصسارتبسط دال 
 (2جدول )

 31معامل ارتباط كل عبارة من عبارات احملور الثاين )حاسة السمع احملور السمعي( ودرجة احملور ن = 
 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة
٦ 0615٢ * ٣5 06491 * 
١ 06١5٢٢ * ٦ 06١5٦ * 
٨ 06440 * ٢٣ 06٦41 * 
9 06٦٨0 * ٢4 061٦1 * 
50 061١5 * ٢1 06٦٣4 * 

ودرجة ( سحسسة الامع) االرتبسط بني كل عبسرة من عبسرات احملور الثسين تمعسمالأن ( 1) يتضح من جدول رقم
( ومبقسرنة قيمة ر احملاوبة بقيمة ر اجلدولية يتضح وجود ارتبسط 06440: 06١5٦قد تراوسحت مس بني ) إليه يتتم اليتور احمل
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 .داخلياالتاسق الوصدق ي ممس يؤكد عل ئيسإسحصسدال 

 (2) جدول

 = ن ودرجة احملور( الفعلياألداء ي سمحاسة اللمس احملور الل) كل عبارة من عبارات احملور الثالثط  معامل ارتبا
31 

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة
55 06٣٦0 * ٢١ 06٦٣١ * 
5٢ 06444 * ٢٨ 061٨٦ * 
5٣ 061٢5 * ٢9 06499 * 
54 0615٣ * ٦0 06٣٦٢ * 
51 06٦41 * ٣٣ 061٨٨ * 
٢٦ 06٦١0 *   

سحسسة اللمس( ودرجة ) معسمالت االرتبسط بني كل عبسرة من عبسرات احملور الثسلثأن  (٦يتضح من جدول رقم )
تضح وجود ( ومبقسرنة قيمة ر احملاوبة بقيمة ر اجلدولية ي06٣٦0: 06٦١0قد تراوسحت مس بني ) إليه يتنتم اليتاحملور 

 داخليوصدق االتاسق الي ممس يؤكد عل ئيسإسحصسارتبسط دال 
 (4) جدول

 31=  قياس نممعامل ارتباط كل حمور ابلدرجة الكلية لل
 معامل االرتباط احملور

 * 06١١1 احملور األول )سحسسة البصر(
 * 064٦١ احملور الثسين )سحسسة الامع(

 * 06٦4٢ (احملور الثسلث )سحسسة اللمس "األدا  الفعلي"
 (06٢01= ) (0601)ي قيمة )ر( اجلدولية عند ماتو * 

ي ئيس بني درجة كل حمور والدرجة الكلية للمقيس ، ممس يدل علإسحصس دالن هنسك ارتبسط أ (١يتضح من جدول )
 وصدق حمسور املقيس  لقيس  مس وضع ألجله.ي مد
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 :الثبات

 :استخدم البسسحثسن نوعني من الثبستلقد 

 (2جدول )

 (31 = )ن ()املصارعة واملالكمة رايضيت العيبملقياس التفضيالت احلسية ل ينوالثا ولالرتباط بني التطبيق األقيم ا

 حماور
 التطبيق الثاين التطبيق األول

 قيمة )ر(
 ع م ع م

 * 06٨40 56٦1 ٣461١ 569٨ ٣465٣ احملور األول -5
 * 06٦٦4 5641 ٢9640 565١ ٢٨69٣ احملور الثسين -٢
 * 06١91 5600٦ ٣06١٦٦ 56٢0 ٣061٣ احملور الثسلث -٣

 * 06١٦0 ٢6٦٢1 946١٣٣ ٢6٨4١ 9٣6٦00 الدرجة الكلية للمقيس 
 (0٢01= ) (0601)ي قيمة )ر( اجلدولية عند ماتو  * 

ي مدي املقيس ، ممس يدل عليف  ئية بني التطبيقنيإسحصسات دالله ذيوجد ارتبسط  -ه:ن( ا٨يتضح من جدول )
 وصسحل للتطبيق.  أنهس  و ثبست املقي

 :ثبات املقياس الثاين

 .ورنبسخ حلاسب معسمل ثبست املقيس كقد استخدم البسسحثسن الفس  

 (31=  )ن ا كرونباخ حلساب ثبات املقياسفقيم ال( 9) جدول
 القيمة البيان

 06١1٦ معسمل االرتبسط بني اجلزئني
 06٦١٦ معسمل جتمسن

 06٦٨٨ معسمل ألفس للجز  األول
 06٦95 مل ألفس للجز  الثسينمع

 س للجز  الثسينفلأومعسمل ( 06٦٨٨) ولس للجزئني األفلأومعسمل  (06١1٦معسمل االرتبسط بني اجلزئني )
 قيم مرضية لقبول ثبست املقيس . ي وه (06٦95)

مل معس -ي االحنراف املعيسر  -الوسيط  - : )املتوسط احلاسيبالبحثيف  ئية املستخدمةحصااملعاجلات اإل
 (LSD حتليل التبسين -قيمة ت  -النابة املئوية  -معسمل االرتبسط  -التفلطح  -االلتوا  
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 :عرض ومناقشة النتائج

 عرض نتائج الفرض األول القائل: ما هي التفضيالت احلسية للمصارعني واملالكمني

 (01جدول )
 71الت احلسية للمصارعني ن = اجملموع التقديري والوزن النسيب والوسط املرجح لعبارات مقياس التفضي

 رقم العبارة
جمموع  ال نعم

 تقديري
وسط 
 مرجح

 الرتتيب وزن نسيب
 % ك ال ك

5 ٣4 ٨1 ٦ 51 ١4 56٨1 9٢61 961 
٢ 40 500 0 0 ٨0 ٢ 500 ٢ 
٣٨ ٣ 91 ٢ 1 ١٨ 5691 9١61 461 
4 ٣٦ 90 4 50 ١٦ 569 91 ٦61 
1 ٣٨ 91 ٢ 1 ١٨ 5691 9١61 461 
٢ ٦0 10 ٢0 10 ٦0 561 ١1 ٢961 
٢ ١0 10 ٢0 10 ٦0 561 ١1 ٢961 
٢٢ ٨ 11 5٨ 41 ٦٢ 5611 ١١61 ٢١61 
9 ٢٢ 11 5٨ 41 ٦٢ 5611 ١١61 ٢١61 
50 ٢ 1 ٣٨ 91 4٢ 5601 1٢61 ٣٢ 
55 ٨٢ ٣٣61 ١ 5١61 ١٣ 56٨٢ 95 5٣61 
5٦١ ٢١ ٢61 5٣٢ ٣61 ٦١ 56٨٣ ٦١61 5961 
5٨ ٣٢ ٣0 ٢ ٨0 ١٢ 56٨ 90 5٦61 
54 ٢1 ٦٢61 51 ٣١61 ٦1 56٨ ٦٢5 ٢561 
51 ٢1 ٦٢61 51 ٣١61 ٦1 56٨ ٦٢5 ٢561 
5٦ 40 500 0 0 ٨0 ٢ 500 ٢ 
5٣٦ ١ 90 4 50 ١٦ 569 91 ٦61 
5٣ ٨4 ٨1 ٦ 51 ١4 56٨1 9٢61 961 
59 ٣4 ٨1 ٦ 51 ١4 56٨1 9٢61 961 
٢0 40 500 0 0 ٨0 ٢ 500 ٢ 
٢5 ٢4 ٦0 5٦ 40 ٦4 56٨ ٦0 ٢461 
٢ ٢٢4 ٦0 5٦ 40 ٦4 56٨ ٦0 ٢461 
٢ ٢٣4 ٦0 5٦ 40 ٦4 56٨ ٦0 ٢461 
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 رقم العبارة
جمموع  ال نعم

 تقديري
وسط 
 مرجح

 الرتتيب وزن نسيب
 % ك ال ك

٢4 ٢4 ٦0 5٦ 40 ٦4 56٨ ٦0 ٢461 
٢1 50 ٢1 ٣0 ١1 10 56٢1 ٦٢61 ٣5 
٨٢ ٣٣ ٢٦61 ١ 5١61 ١٣ 56٨٢ 95 5٣61 
٨٢ ٣٣ ٢١61 ١ 5١61 ١٣ 56٨٢ 95 5٣61 
٨٢ ٣٣ ٢٨61 ١ 5١61 ١٣ 56٨٢ 95 5٣61 
٢9 ٨ ٣٢0 ٢ ٨0 ١٢ 56٨ 90 5٦61 
٣0 ٦١ ٢١61 5٣٢ ٣61 ٦١ 56٨٣ ٦١61 5961 
٣5 ٣4 ٨1 ٦ 51 ١4 56٨1 9٢61 961 
٣٢ 40 500 0 0 ٨0 ٢ 500 ٢ 
٣ ٣٣0 50 50 ٢1 ١0 56١1 ١٨61 5٨ 

لعبسرات مقيس  التفضيالت احلاية  ايبنوالوسط املرجح والوزن ال ة( التكرارات والناب املئوي50) يوضح جدول
  للمصسرعني

 (00جدول )

 71ية ن = لحماور املقياس والدرجة الكعلى املصارعة  لالعيبي املعيار  حنرافواالاملتوسط احلساب 

 االحنراف املعياري املتوسط التفضيالت احلسية احملاور

 املصسرعني
 56٦٢ ٢٣650 البصري
 ٣6٨1 51600 الامعي
 4659 596٣1 اللماي

بني ي يسر ع( واالحنراف امل٢٣650 :51600بني ) وسط احلاسيبتتراوح املأنه ( 55يتضح من جدول رقم )
(56٦٢ :4659) 

 (05) جدول

 71ن =  LSDاملصارعة  لالعيبالفروق جدول داللة 

 املصارعني

 ملسي مسعي بصري التفضيالت احلسية
 * ٣6١1 * ٨650 - بصري
 * 46٣1 - - مسعي
 - - - ملاي

توجد فروق دالة  ،املصسرعة العيبر لئيس بني سحسسة البصر وسحسسة الامع لصسحل سحسسة البصإسحصستوجد فروق دالة 
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ئيس بني سحسسة إسحصس، توجد فروق دالة املصسرعة العيبة البصر وسحسسة اللمس لصسحل سحسسة البصر لسحسسبني  ئيسإسحصس
 املصسرعة العيباللمس وسحسسة الامع لصسحل سحسسة اللمس ل

 (03جدول )

 71 = ت احلسية للمالكمني ناللتفضيوالوسط املرجح لعبارات مقياس ا والوزن النسيبي اجملموع التقدير 

 رقم العبارة
جمموع  ال نعم

 تقديري
وسط 
 مرجح

 الرتتيب وزن نسيب
 % ك ال ك

5 ٨٢ ٣٣61 ١ 5١61 ١٣ 56٨٢ 95 55 
٢ 40 500 0 0 ٨0 ٢ 500 5 
٣ ٣4 ٨1 ٦ 51 ١4 56٨1 9٢61 9 
4 ٨٢ ٣٣61 ١ 561 ١٣ 56٨٢ 95 55 
1 ٨٢ ٣٣61 ١ 5١61 ١٣ 56٨٢ 95 55 
٨ ٣٢ ٦0 ٢ ٨0 ١٢ 56٨ 90 51 
٦١ ٢١ ١61 5٣٢ ٣61 ٦١ 56٨٣ ٦١61 ٢5 
٣ ٨0 ١1 50 ٢1 ١0 56١1 ٨١61 59 
9 ٨ ٣٢0 ٢ ٨0 ١٢ 56٨ 90 51 
50 5 ٢61 ٣9 9١61 45 560٢ 156٢1 ٣٢ 
55 ٦ ٢٦1 54 ٣1 ٦٦ 56٦1 ٨٢61 ٢٣61 
5٦ ٢٦ ٢1 54 ٣1 ٦٦ 56٦1 ٨٢61 ٢٣61 
5٢٣ ٣ 1١ 5١ 4٢61 ٦٣ 561١٨ ١6١1 ٢١ 
54 ٢0 10 ٢0 10 ٦0 561 ١1 ٣5 
51 ٢٢ 11 5٨ 41 ٦٢ 5611 ١١61 ٢٨61 
5٣٨ ٦ 91 ٢ 1 ١٨ 5691 9١61 461 
5٣١ ١ 9٢61 ١ ٣61 ١١ 5690 9٦6٢1 ٦ 
5٣ ٨1 ٨١61 1 5٢61 ١1 56٨١ 9٣6١1 ٨ 
59 ٣٦ 90 4 50 ١٦ 569 91 ١ 
٢0 ٣٨ 91 ٢ 1 ١٨ 5691 9١61 461 
٢5 ٨ ٣٢0 ٢ ٨0 ١٢ 56٨ 90 51 
٨ ٣٢ ٢٢0 ٢ ٨0 ١٢ 56٨ 90 51 
٨ ٣٢ ٢٣0 ٢ ٨0 ١٢ 56٨ 90 51 
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٢4 ٣0 ١1 50 ٢1 ١0 56١1 ٨١61 59 
٢1 ٣0 ١1 50 ٢1 ١0 56١1 ٨١61 59 
٢ ٢٦1 ٦٢61 51 ٣١61 ٦1 56٨ ٦٢5 ٢٦ 
٦ ٢٦ ٢١1 54 ٣1 ٦٦ 56٦1 ٨٢61 ٢٣61 
٢ ٢٨0 10 ٢0 10 ٦0 561 ١61 ٣5 
٢9 ٢٢ 11 5٨ 41 ٦٢ 5611 ١١61 ٢٨61 
٣0 ٦ ٢٦1 54 ٣1 ٦٦ 56٦1 ٨٢61 ٢٣61 
٣5 ٣9 9١61 5 ٢61 ١9 569١ 9٨6١1 ٢61 
٣ ٣٢9 9١61 5 ٢61 ١9 569١ 9٨6١1 ٢61 
٢ ٣٣0 10 ٢0 10 ٦0 561 ١1 ٣5 

فضيالت احلاية تلعبسرات مقيس  ال والوسط املرجح والوزن النايب املئوية( التكرارات والناب 5٣يوضح جدول )
 للمالكمني

 (07جدول )

 71حماور املقياس والدرجة الكلية ن = ي املالكمة عل العيبلي ساب واالحنراف املعيار املتوسط احل

 االحنراف املعياري املتوسط التفضيالت احلسية احملاور

 املصسرعني
 56٨1 ٢٢6٨١ البصري
 ٣640٣ 5٦691 الامعي
 1601٣ 5١641 اللماي

بني ي ( واالحنراف املعيسر ٢٢6٨١: 5٦691بني ) اوح املتوسط احلاسيبتر أنه  (54يتضح من جدول رقم )
(56٨1 :1601٣) 

 (02جدول )

 71 = ن LSD املالكمة العيبل فروقجدول داللة ال

 املالكمني

 ملسي مسعي بصري التفضيالت احلسية
 * 164٢ * 169٢ - بصري
 0610 - - مسعي
 - - - ملاي

توجد فروق دالة  ،املصسرعة العيبسحسسة البصر لئيس بني سحسسة البصر وسحسسة الامع لصسحل إسحصستوجد فروق دالة 
ئيس بني إسحصستوجد فروق دالة  املصسرعة ، بينمس ال العيببني سحسسة البصر وسحسسة اللمس لصسحل سحسسة البصر ل ئيسإسحصس

 .املالكمة العيبسحسسة اللمس وسحسسة الامع ل
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 التفضيالت احلايةيف  صسرعة واملالكمةامل العيبئية بني إسحصستوجد فروق دالة  :القسئل ينرض الثسفعرض نتسئج ال

 21 = املصارعة املالكمة ن العيببني  فروق( داللة ال02جدول )

 احملاور
 مالكمني مصارعني

الفرق بني 
 املتوسطني

 الداللة tقيمة 
 متوسط

االحنراف 
 معياري

 متوسط
االحنراف 
 معياري

 غري دالة 061١ 06٢٣ 56٨1 ٢٢6٨١ 56٦٢ ٢٣50 البصري
 غري دالة ٢6٣9 5691 ٣640 5٦691 ٣6٨1 51600 يالامع
 دالة ١6٨5 569 1601٣ 5١641 4659 596٣1 اللماي

 غري دالة 060٦ 065٨ 9601 1١6٢١ ٨6٨0 1١641 املقيس  ككل
 -:االيت( 02يتضح من جدول رقم )

" ر  سحيث قيمة "تالبص ولاأل حموريف  عينة البحث يفئية بني املالكمني واملصسرعني إسحصسدالة ال توجد فروق  -
 .ئيسإسحصسدالة  غريقيمة ي ( وه061١جس ت )

" "تسحيث قيمة ي الامع حمور الثسينيف  عينة البحثيف  ئية بني املالكمني واملصسرعنيإسحصسال توجد فروق دالة  -
 .ئيسإسحصسقيمة غري دالة ي ( وه٢6٣9جس ت )

" فعلي"األدا  الي الثسلث اللما حموريف  عينة البحثيف  ئية بني املالكمني واملصسرعنيإسحصستوجد فروق دالة  -
 .ئيسإسحصس قيمة دالةي وه( ١6٨5)سحيث قيمة "ت" جس ت 

الثالثة املقيس  ككل سحيث قيمة احملسور يف  عينة البحثيف  ئية بني املالكمني واملصسرعنيإسحصستوجد فروق دالة  ال -
 .ئيسإسحصسقيمة غري دالة ي ( وه060٦" جس ت )"ت

ضوء يف  ةختلفم املهنوزاأل املصارعة طبقا العيبئية بني إحصاالقائل توجد فروق دالة  رض الثالثفعرض نتائج ال
 .التفضيالت احلسية

 71حماور املقياس والدرجة الكلية ن = ي املصارعة عل العيبلي راف املعيار الحن( املتوسط احلساب وا04جدول )
 االحنراف املعياري املتوسط N الوزن احملاور

 بصرياحملور األول ال

 56٨٢ ٢٢6٨0 51 5مصسرعة وزن 
 56٦1 ٢٣6٢0 51 ٢مصسرعة وزن 
 56٣4 ٢٣640 50 ٣مصسرعة وزن 
 56٦٢ ٢٣650 40 اجملموع

 احملور الثسين الامعي
 46٣4 546٨٦ 51 5مصسرعة وزن 
 ٣6١١ 5164٦ 51 ٢مصسرعة وزن 
 ٣61 54610 50 ٣مصسرعة وزن 
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 االحنراف املعياري املتوسط N الوزن احملاور
 ٣6٨1 51600 40 اجملموع

 لث اللماياحملور الثس

 5٨69٣ 5٨69٣ 51 5مصسرعة وزن 
 5964٦ 5964٦ 51 ٢مصسرعة وزن 
 596٨0 596٨0 50 ٣مصسرعة وزن 
 596٣1 596٣1 40 اجملموع

 الكلي

 1٦6٦0 1٦6٦0 51 5مصسرعة وزن 
 1٨65٣ 1٨65٣ 51 ٢مصسرعة وزن 
 1١6١0 1١6١0 50 ٣مصسرعة وزن 
 1١641 1١641 40 اجملموع

بني ي ( واالحنراف املعيسر 1٨65٣: 54610بني ) تراوح املتوسط احلاسيبأنه ( 5١رقم ) يتضح من جدول
(56٣4 :1٨65٣) 

 (02جدول )

 71املصارعة ن =  احلسية لالعيب لالتباين ملقياس التفضي حتليل

 F متوسط درجة احلرية جمموع املربعات احملاور
مستوى 
 الداللة

 احملور األول
 56٢0 ٢ ٢640 بني اجملموعست

 ٢6١٣ ٣١ 5056٢0 داخل اجملموعست 06٦4 064٣9
  ٣9 50٣6٦0 اجملموع الكلي

 احملور الثسين
 ٣605 ٢ ٦60 بني اجملموعست

 51615 ٣١ 1١٣69 داخل اجملموعست 06٨٢ 0659
  ٣9 1٨060 اجملموع الكلي

 احملور الثسلث
 ٢645١ ٢ 46٨٣ بني اجملموعست

 5٨6٣٨٦ ٣١ ٦٨06٢٦ داخل اجملموعست 06٨١ 065٣
  ٣9 ٦٨1650 اجملموع الكلي

 الكلي
 96٢٣ ٢ 5٨64٦ بني اجملموعست

 ٨565١ ٣١ ٣00٣64 داخل اجملموعست 06٨9 0655
  ٣9 ٣0٢569 اجملموع الكلي
 العيبة للمقيس  لايئيس ملقيس  التفضيالت احلإسحصسدالة  قرو فيوجد  ال أنه( 5٨) يتضح من اجلدول رقم
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 رعةاملصس

 71ن =  LSDاملصارعة  العيبل فروقاللة الد( جدول 09جدول )
 3 5 الفئات الوزنية 

 احملور األول البصري
5 0640 06٦0 
٢  06٢0 
٣   

 احملور الثسين الامعي

 ٣ ٢ الفئست الوزنية
5 06٦0 06٣٦ 
٢  069٦ 
٣   

 احملور الثسلث اللماي

 ٣ ٢ الفئست الوزنية
5 061٢ 06٨٦ 
٢  06٣٣ 
٣   

 املقيس  كل

 ٣ ٢ الفئست الوزنية
5 561٣ 5650 
٢  064٣ 
٣   

 املصسرعة العيبئيس ملقيس  التفضيالت احلاية للمقيس  لإسحصسيوجد فروق دالة  ال

 ضو  التفضيالت احلايةيف  ةلفم املختوزاهنئية بني املالكمني أبإسحصسرض الرابع القسئل توجد فروق فعرض نتسئج ال

 (51ول )جد

 71حماور املقياس والدرجة الكلية ن = ي املالكمة عل العيبلي املتوسط احلساب واالحنراف املعيار 
 االحنراف املعياري املتوسط N الوزن احملاور

 احملور األول

 ٢٢6٦0 ٢٢6٦0 51 5مالكمة وزن 
 ٢٢69٣ ٢٢69٣ 51 ٢مالكمة وزن 
 ٢٣6٢0 ٢٣6٢0 50 ٣مالكمة وزن 
 ٢٢6٨١ ٢٢6٨١ 40 اجملموع

 احملور الثسين
 5٦69٣ 5٦69٣ 51 5مالكمة وزن 
 5٦6٨٦ 5٦6٨٦ 51 ٢مالكمة وزن 
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 االحنراف املعياري املتوسط N الوزن احملاور
 5١650 5١650 50 ٣مالكمة وزن 
 5٦691 5٦691 40 اجملموع

 احملور الثسلث

 16٣5 5١600 51 5مالكمة وزن 
 46٨١ 5٨60٦ 51 ٢مالكمة وزن 
 16٣4 5١6٢0 50 ٣مالكمة وزن 
 1601 5١641 40 اجملموع

 الكلي

 96٦٣ 1٦61٣ 51 5مالكمة وزن 
 961٣ 1١6٨٦ 51 ٢مالكمة وزن 
 ٨6٢٣ 1١610 50 ٣مالكمة وزن 
 9601 1١6٢١ 40 اجملموع

بني ي واالحنراف املعيسر ( 1١6٨٦ -5٦6٨٦بني ) تراوسحت املتوسط احلاسيبأنه ( ٢0ضح من جدول )تي
(46٢٣ -٨١6٢0) 

 71املالكمة ن =  العيبالتفضيالت احلسية ل( حتليل التباين ملقياس 50جدول )

 F متوسط درجة احلرية جمموع املربعات احملاور
مستوى 
 الداللة

 احملور األول
 565٢5 ٢ ٢6٢4 بني اجملموعست

 ٣61١5 ٣١ 5٣٢65٣ داخل اجملموعست 06١٣ 06٣5
  ٣9 5٣46٣١ اجملموع الكلي

 احملور الثسين
 56٦١ ٢ 06٣٣ بني اجملموعست

 5٢6٢01 ٣١ 41561٦ داخل اجملموعست 069٨ 0605
  ٣9 415690 اجملموع الكلي

 احملور الثسلث
 46٦٨٣ ٢ 96٣٦ بني اجملموعست

 ٢٦6٦٦٣ ٣١ 9٨٦61٣ داخل اجملموعست 06٨4 065١
  ٣9 991690 اجملموع الكلي

 الكلي
 ١600 ٢ 5460 بني اجملموعست

 ٨٦601 ٣١ ٣5٨٣69٦ داخل اجملموعست 069٢ 060٨
  ٣9 ٣59١69١ اجملموع الكلي
 العيبئيس ملقيس  التفضيالت احلاية للمقيس  لإسحصسيوجد فروق دالة  ال أنه( ٢5) يتضح من اجلدول رقم
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 املالكمة

 71ن =  LSDاملالكمة  العيبل فروقاللة الد ( 55جدول )
 3 5 الفئات الوزنية 

 احملور األول البصري
5 06٣٣ 06٦0 
٢  06٢٦ 
٣   

 احملور الثسين الامعي

 ٣ ٢ الفئست الوزنية
5 060٦ 065٦ 
٢  06٢٣ 
٣   

 احملور الثسلث اللماي

 ٣ ٢ الفئست الوزنية
5 560٦ 06٢0 
٢  06٨٦ 
٣   

 املقيس  كل

 ٣ ٢ الفئست الوزنية
5 56٦٦ 069٦ 
٢  06٣٦ 
٣   

 املالكمة  العيباحلاية للمقيس  لئيس ملقيس  التفضيالت إسحصسيوجد فروق دالة  ال
 :مناقشة النتائج

 "التفضيالت احلسية للمصارعني واملالكمنيي ه ما" القائل ولنتائج الفرض األمناقشة 

 ،(4(، )٣(، )٢(، )5) رفقست رقم(( وامل9) ،(٨) ،(١) ،(٦) ،(1) ،(4) ،(٣) ،(٢) ن اجلدول رقمميتضح 
س  مقيس  للتفضيالت احلاية لالعيب رايضيت املصسرعة واملالكمة وقد قسم قد حتقق اهلدف من البحث وهو بن أنه( 1)

ت الشخصية املقسبال إجرا علي العديد من املراجع و  االطالعية عند بنس  املقيس  املنشود وهو تالبسسحثسن إبتبسع اخلطوات اآل
احلوا  اليت أن  الكمة وتووصل البسسحثسن إل، واملصسرعة واملمع العديد من األسستذة، املدربني، املعلمني يف جمسل علم النفس

كبرية يف استقبسل املعلومست وتعلم املهسرات احلركية لرايضيت املصسرعة واملالكمة ووضعهس يف استمسرة   يةأمه قد تكون هلس
( ٢ل رقم )األقرب واملهمة يف عملييت التعليم والتعلم وهذا يتضح يف جدو  احلوا  دلعرضهس علي الاسدة اخلربا  وقد مت حتدي

الاسدة  آرا من  %500نابة ( الفعلي" دا اللمس "األ) (،)الامع (،البصر) ( وقد انلت احلوا 1) مرفق اخلربا  رقم
فعلي مث قسم البسسحثسن  أدا بسل املعلومة وترمجتهس إيل تقهذه احلوا  هي اليت قد تعترب هي املائولة عن اسأن  ، يفاخلربا 
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" "البصري ولاأل احملور البعد وقد تتنسسب مع احملور كال علي سحدة وقد انل احملور يةأمه حبصيسغة عبسرات لكل حمور لتوضي
" عبسرة 51" سحسسة الامع يف وصيسغة العبسرات "" عبسرة واحملور الثسين "الامعي51رات "سحسسة البصر يف وصيسغة العبس

 ويل" عبسرة ليصبح املقيس  يف وصورته األ51ات "الفعلي يف وصيسغته للعبسر  دا " األ"سحسسة اللمس" واحملور الثسلث " اللماي
( مث قسم 4) ،(٢) ( مرفق رقم٣" عبسرة مث قسم البسسحثسن بعرض االستمسرة علي الاسدة اخلربا  جدول رقم )41مكون من "

عبسرات الاسدة اخلربا  بتقييم االستمسرة وسحذف العبسرات اليت ال وصلة هلس ابلبعد وتعديل يف وصيسغة بعض العبسرات وإضسفة 
افق عليه سحسسة مث قسم البسسحثسن يف ضو  هذا التقييم قسموا بعمل وصدق للمحكمني وقد ارتضي البسسحثسن مس و أو  لكل بعد

"سحسسة  "البصري" ولبح عبسرات البعد األالعبسرة لتص" من نابة املوافقة علي %500إيل  %٨0الاسدة اخلربا  بنابة "
( عبسرة 55الفعلي ) دا األ "اللماي"، والبعد الثسلث ( عبسرات50" ) "الامعي( عبسرة وعبسرات البعد الثسين5٢) "البصر

" عبسرة مث قسم البسسحثسن بدمج العبسرات مع بعضهس 41عبسرة من " "٣٣رات املقيس  يف وصورته النهسئية "ليصبح عدد عبس
، ال تقدير ثنسئي نعمون ميزان ال( وليك1حيح مرفق رقم )تص( ومفتسح ال٣ليصبح املقيس  يف وصورته النهسئية مرفق رقم )

املعسمالت العلمية للمقيس  واستخدم  جرا مث قسم البسسحثسن إب "درجة واسحدة" علي "ال" و " درجة٢علي " "نعم"ليحصل 
يتضح ية ولكن ضمن البحث سسس( العب خسرج عينة البحث األ٣0البسسحثسن وصدق االتاسق الداخلي علي عينه قوامهس )

، "البصر، الامع، وذلك للتعرف علي مدي ارتبسط العبسرة ابلبعد وللثال  أبعسد (٦(، )1(، )4ذلك يف اجلدول رقم )
تخدم البسسحثسن نوعسن من ، مث اسالعبسرة والبعد ويف الثال  أبعسدسحيث كسن هنسك ارتبسط مس بني  "الفعلي دا األ" "اللمس
( لتأكد من ٨" جدول رقم )فسكرونبسخ" الثسين" ثبست"الو (١بيق جدول رقم )تطبيق وإعسدة التطثبست ال "ولاألالثبست "

 ، مث قسم البسسحثسن بتطبيق املقيس  علي عينة قوامهسدمي مرضية لقبول الثبستج الثبست قئدرجة ثبست املقيس  وقد أعطت نتس
 .كمة مقامني إيل ثال  فئست وزنيه( العب مال 40) ،( لالعب مصسرعة40عب مقامني إيل )( ال٨0)

( استجسابت 50املصسرعة سحيث يوضح جدول ) العيب(، التفضيالت احلاية ل5٢) ،(50ل )او اجلدويوضح 
التتيب يف  عبسرات سحسسة البصر جس تأن  النتسئج أظهرتعينة البحث من املصسرعني ملقيس  التفضيالت احلاية وقد 

 . تيب الثسلثالت يف  وعبسرات سحسسة الامع جس ت سينثالتتيب اليف  وعبسرات سحسسة اللمس جس ت ولاأل
سحسسة  ولالتتيب األيف  املصسرعة سحيث جس  العيباحلوا  املاتخدمة ليف  هنسك فروقأن  (5٢ويوضح جدول )

 . الرتيبي س وسحسسة الامع علمالبصر وسحسسة الل
( استجسابت عينة 5٣املالكمة سحيث يوضح جدول ) العيب، التفضيالت احلاية ل(51(، )5٣اول )اجلدويوضح 
 ولالتتيب األيف  عبسرات سحسسة البصر جس ت نأالنتسئج  أظهرتالكمني ملقيس  التفضيالت احلاية وقد البحث من امل

 .التتيب الثسلثيف  وعبسرات سحسسة اللمس جس ت سينثالتتيب اليف  وعبسرات سحسسة الامع جس ت

سحسسة  ولتيب األالت يف  املالكمة سحيث جس  العيباحلوا  املاتخدمة ليف  هنسك فروقأن  (51ويوضح جدول )
 . الرتيبي وسحسسة اللمس عل عالبصر وسحسسة الام

بنس  مقيس  للتفضيالت احلاية لالعيب املصسرعة واملالكمة والتعرف وهو " ولرض األفوهبذا يكون قد حتقق ال
الالعبني يكون هذا املقيس  له دور يف تصنيف أن  " وأيمل البسسحثسناملصسرعة واملالكمة العيبالتفضيالت احلاية لي عل

له كال من ليلي عبد العزيز زهران، عسوصم الالعبني وهذا يؤكد مس قسكل سحسسة عند   يةأمه عند تعليمهم للمهسرة يف ضو 
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ممس دعس  علي ضرورة االهتمسم ابحلوا  يف عملية التعلم هذا م" ٢00٨" Evarats, E,V" ، ايفسرتاي م ٢001راشد "
رأي كأل من "اندية مسيح الاليطي، حممد عودة  الت احلاية وهذا يتفق معالبسسحثسن إيل القيسم ببنس  مقيس  للتفضي

خالهلس ياتقبل "الالعب، اليت من  سسليباأل أهم احلوا  أسحد مهيةلأل ستعلم املهسرات وفق أسلوبأن  "م ٢009الرميسوي "
ومعسجلة  إدراكو  واستيعساب سثر فهمليكون أك( ، ملايةمسعية، بصرية) ، املبتدئ للمعلومست اليت أتيت عن طريق احلوا النسشئ

بدأ الفروق للمهسرات يف زمن قصري وجبهد قليل وفسعلية عسلية وتعلم أسرع ويف ضو  مراعسة م وتعلمسوتفسعل مع البيئة 
هذه اجلزئية علي سحد علم البسسحثسن لذا سعي البسسحثسن إيل بنس   تسولتنلندرة األحبس  اليت  ونظرا، الفردية بني الالعبني

 .العيب رايضيت املصسرعة واملالكمةس  للتفضيالت احلاية لمقي

ة واملالكمة يف املصارع العيبئية بني إحصا: توجد فروق دالة رض الثاين "القائل"مناقشة نتائج الف
 .التفضيالت احلسية

ئية بني املصسرعني إسحصسكسنت هنسك فروق دالة   أنه ( اتضح االيت5٦من خالل عرض نتسئج اجلدول رقم )
"البصر والامع" وأن  التفضيالت احلاية حلسسيتيف  وعدم وجود داللة "اللمس"سسة كمني يف التفضيالت احلاية حلملال وا

" وهنسك تقسرب يف سحسسة الامع واتضح ذلك من خالل قيم املصسرعني يف سحسسيت "البصر واللمسة لصسحل الدالل
 .( 5٦) كمس هو موضح ابجلدول رقم  "ت"املتوسطست فيمس بينهم وقيمة 

 "احلوا "والدالة بني الرايضيني املصسرعة واملالكمة يف تفضيالهتم احلاية  فروقلذا يرجح البسسحثسن هذه ال
 هس وهي كسآليت:أمه هس بلأمه املاتخدمة يف التعلم إيل عدة أسبسب قد تكون من

 .املوازين اخلسوصة ابلالعب ولكل رايضة علي سحدة -

 .املنسفسأو  مل مع اخلصمطبيعة اللعبة وأدا  املهسرات والتعس -

 .األدوات املاتخدمة يف األدا  والتدريب -

 باسط املصسرعة، سحلبة املالكمة".مكسن اللعب " -

 .املهسرة زمن اجلوالت وزمن املبسراة وزمن أدا  -

احلسسة ويف استقبسهلس  يةأمه هذه النقسط الاسبق ذكرهس قد تؤثر يف عملية التعلم وتؤثر يفأن  ويري البسسحثسن
احلوا   أهم املهسرات فعند تعلم مهسرات املصسرعة تعرب سحسسة البصر من أدا الالعب يف  أدا ومة ويف ماتوي للمعل

املهسرات وذلك يتطلب من املصسرع رؤية املهسرة بصورة   أدا لطبيعة  نظراابإلضسفة إيل سحسسة اللمس يف املرتبة الثسنية وذلك 
املهسرة معه وضرورة وضوح الرؤية بشكل جيد كي  دا الذي سوف يقوم أب فسسرع اخلصم املنسصورؤية امل دا كسملة قبل األ

املهسرة وهذا يتطلب من املصسرع التعسمل مع املنسفس والدخول يف احلركة كمس قسم  أدا املهسرة والدخول يف  أدا ياتطيع 
ثسنية سحسسة اللمس اليت تتطلب االلتحسم املدرب وأتيت يف املرتبة الأو  املعلم أدا  منوذجمن خالل أو  مبشسهدهتس يف الفيديو

مع اخلصم والزميل واملتعلم داخل التدريب واملبسراة مث أتيت سحسسة الامع وذلك لامسع تعليمست املدربني يف تعديل وضع 
ني شئهذه احلوا  للمتعلمني والالعبني واملبتدئني والنس يةأمه سر الاليم والصحيح للحركة وهذا مس يؤكدااجلام لتصحيح امل

التحسم مبسشر عن تعلم لعدم وجود  نظرا، وابحلديث عن رايضة املالكمة فإن رايضة املالكمة هلس طبيعة خسوصة يف املصسرعة
 واليت تليهس هي سحسسة الامع وذلك لتعديل وضع اجلام من ويل" فإن سحسسة البصر أتيت يف املرتبة األاملهسرات "اللكمست
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كبرية يف رؤية الزميل   أمهيةالفعلي مع املالكم الزميل يف التدريب فإن للبصر  دا خالل تعليمست املدرب مسسعهس فعند األ
هذه احلوا  للمالكمني  يةأمه لتاديد اللكمة يف املكسن املنسسب ويف نفس الوقت لامسع تعليمست املدرب وهذا مس يوضح

بة مثل مبسراة علي سحلبة هس درجة الصعو في ديف ظروف تزداأو  يف تعلم املهسرات والتدريب عليهس وأدائهس يف ظروف سهلة
كبرية يف عملية التعلم لكل من املصسرعني واملالكمني وهلس   يةأمه " هلسفئست الوزنيةالاملوازين "أن  ، هذا ويري البسسحثسناملالكمة
 سكمني قد تؤثر أيض" اليت قد يرتديهس املصسرعني واملال إيل األدوات "املالبس ابإلضسفةهذا  احلوا كبري علي قدرة عمل   أتثري
احلسسة لدي املصسرعني واملالكمني فبسحلديث عن املالكمة مثال واقي الرأ  قد يؤثر علي سحسسة البصر والامع ي عل

 من املمكن و "سحلبة املالكمة" الباسط يف املصسرعة""للمالكمني ابإلضسفة إيل تاديد اللكمست يف الوجه ومكسن اللعب 
 .علي احلوا  للمصسرعني واملالكمنييؤثر  دا إيل زمن اللعب وزمن اجلولة وزمن األتؤثر علي احلوا  ابإلضسفة أن 

أن  م( علي5999احلسوي ) (، حييي الايدم59٨١) : حممد عبد الغين عثمسنيتفق البسسحثسن مع مس قسله كال منو 
 دا عبني إيل ماتوي عسيل يف األوالووصول ابلال الكمةللحوا  دور مهم يف تعلم املهسرات واملمسرسة يف رايضيت املصسرعة وامل

 اوميكن املصسرعني واملالكمني من سرعة االستيعسب بدرجة عسلية يف عمليست التعلم والتدريب وهبذا يكون قد حتقق جز 
 التفضيالت احلاية.ني واملالكمني يف صسرعئية بني املإسحصستوجد فروق دالة  نهرض القسئل أبغمن ال

 ":لقائللث "امناقشة نتائج الفرض الثا
 .ة يف التفضيالت احلسيةختلفم املوزاهناملصارعة أب العيبئيا بني إحصاتوجد فروق دالة 

ئية بني املصسرعني يف إسحصسليس هنسك فروق دالة  أنه( 59) (،5٨) (،5١رقم ) اولاجلدسحيث يتضح من نتسئج 
 لثالثة من خالل قيمة املتوسطستا وزانئست الوزنية وكسن هنسك تقسرب شديد يف األفالتفضيالت احلاية يف ضو  ال

وا  واملاتقبالت احلاية حيس عن طريق احل أنه( م ٢00٨) Evarats, E,Vويتفق هذا مع مس قسله إيفسرتس 
اليت تدور سحوله وبدون هذا احلوا  ال ياتطيع القيسم ببعض احلركست اليت تتطلب مهسرة فسئقة واليت ال  شيس الالعب ابأل

 .ديد القدرة احلاية املرتبطة هبسيف حت كبريا دوراالت احلاية تلعب كفس ة هذا املاتقبأن   شك

ة يف التفضيالت ختلفم املوزاهنبني املصسرعني أب ئيسإسحصستوجد فروق دالة  نهرض القسئل أبفوهبذا يكون قد حتقق ال
 احلاية

ة يف التفضيالت ختلفم املوزاهناملالكمة أب العيبئيا بني إحصا: توجد فروق دالة رض الرابع "القائل"قشة نتائج الفمنا
 .احلسية

ئية بني املصسرعني يف إسحصسليس هنسك فروق دالة  أنه( ٢٢) (،٢5) (،٢0سحيث يتضح من نتسئج اجلدول رقم )
 الثالثة من خالل قيمة املتوسطست وزانقسرب شديد يف األتئست الوزنية وكسن هنسك فالتفضيالت احلاية يف ضو  ال

اليت تتم من  م( أن عملية التعلم اجليد هي العملية ٢00٢) .,.Schmidt.R ميتويتفق هذا مع مس قسله شي
  .وذلك عن طريق احلوا  أشيس خالل معرفتنس ملس سحولنس من 

م املختلفة يف التفضيالن وزاهنئيس بني املالكمني أبإسحصستوجد فروق دالة  نهالقسئل أب وهبذا يكون قد حتقق الفرض
 .احلاية
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