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دراسة مقارنة في عدد من الصفات البدنية بين تالميذ وتمميذات المدارس الحكومية 
 ( سنة في مدينة المكال اليمنية01-01واألهمية لممرحمة العمرية )

 
 التعريف بالبحث :   -0
 البحث:المقدمة وأهمية  0-0

ايعقاقددب ياياقة ددب  تعددا اياقة ددب ايةاأقددب ونددا لليأددةت اياقة ددب ايةاأقددب ايمددةلاب ايتدد  تت ددل  اياقة ددب     
ايأفسدددقب ياياقة دددب ايةتلةوقدددب   ي ددد  ةدددلع لددد  اياقة دددب ايعةلدددب وي اياقة دددب ايلةلادددب ايتددد  تدددي   يافددد ا 

 دد  وادد ا   وياقة ددةت(   للددة تندداا و دداا   دد   1989891يقة ددةت لتااةاددب يلتمددةةلب لاينقددةي    
 ةسلقب ياةتلةوقب ياأفعةيقب يت يقنقب ي  أقب   اًل و  ايها  ايصن  .

يقلل  يا قة ب ةأأياوهة ايلةتافب و  تقيم ةاي   ةود  ةدال  ل اند  ايألدي ايلةتافدب ايتد  قلد       
ةهة ايف ا   يةةةصب إ ا لة تم تيلقد  انأملدب اي قة دقب ايلال لدب يلد  ل نادب لد   د   ايل اند  ةلدة 

لةقدد ة  ددد  لدد  يةقعددب ةصددة ا  ددد   ايل اندد  يو دداا هة   إ  قعددا ايتيدددي  ايةدداأ   ا و لقددب  قددتالعم
 تقيقم ألي ايف ا يتيي     اًل و  وأه ونا ايلؤم ات ايت  تعة  و  نةيب ايألي وأا ان  اا .

يلددد  ايةددداق  ةةيددد ل   دددأ  ايقدددا ات ايةاأقدددب ياين لقدددب  ددد  وةدددة ة وددد  صدددفةت ةاأقدددب تييدددا لددد       
ب أمددةيه اإلأسدة  يتألدي ةألدي  يقدؤل   يدم ايألدي واد  يةقعددب ولد  يوسدايب ايفد ا  د  اينقدةة يا ةد

لة    ا ايأمةي لقصياًا وي اق  لقصديا   للدة و  ايلهدة ات اين لقدب ةمدل  ودةم    سياعاين ل  
يانسةسدقب لأهدة وي اي قة دقب ي قللد  ألي دة يتييق  دة يايسدقي ة واقهدة اي  أ د  ايقدا ات ايةاأقدب 

اددب ايعل قددب ايةةصدب ةهددة   ييهدد ا تمهدد  ايفد ية ايف اقددب ايةةصددب ةلعددايت ايتيدي   دد  ةددال  ايل ن
( سأب ةق  ايةأسق  ة  نت  ةق  ايةأس اييانا   يقمه   يم ةي ديح وأدالة قةتدةل 19-11ل  ل

ايتالقددد  وي ايتالقددد ة ل نادددب لددد  ايل انددد  ايا اسدددقب   إ  و   ددد ا ايةدددتال   دددي لعدددا  ايتيدددي   ددد  
ايتقةيقدددا ايصدددفةت ايةاأقدددب ةدددق  ايةأسدددق  يقتدددأل   يدددم ةلدددؤل ات ةة ةقدددب يااةاقدددب لةيةق دددب يايي الدددب ي 

 ياي اةب ايت  تاعب اي ًا إقةةةقًة    أ    ا اته ي   تعا ايقةواة انسةسقب ياألي .
يأمد ًا ياةصيصددقب ايلع ي ددب يالداا س ان اقددب سددياعو ياتاللقدد  وي ايتالقد ات يلددة ق ا ددة ايعلاقددب     

ب ايةنددث ايتا قسددقب  قهددة لدد  تقصددق   دد  اي تلددةم ةةيةةأددب ايةدداأ  ياين لدد  يايصددن     ددأ  و لقدد
اينةي  تلل     ا اسدب ايفد ية ةدق  تاللقد  ايلداا س اينليلقدب يايلداا س ان اقدب يال نادب ايعل قدب 

( سدددأب يلددد يم ا اسدددب ايفددد ية ةدددق  تالقددد ات ايلددداا س اينليلقدددب يان اقدددب     ددداًل وددد  19-11ل
 لددد  ا اسددب ايفدد ية ةددق  ايتاللقددد  يايتالقدد ات لدد  وةددد  ايي ددي  وادد  لسدددتي  ايتيددي  ايةدداأ  ياين

ياتاللقددد  يايتالقددد ات يلع  دددب ايتدددألق ات يايت قددد ات ايةةصدددب يلسدددتي  ايتيدددي   ددد  ايصدددفةت ايةاأقدددب 
ياين لقددب يالسددتفةاة لدد  أتددة   ايةنددث  دد  إقةددةا ايناددي  يايلعةيةددةت ايلأةسددةب يال تقددةع ةةيلسددتي  
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يلدددداا س ايةدددداأ  ياين لدددد  يةةيتددددةي  اي تقددددةع ةةيلسددددتي  ايصددددن  ياتاللقدددد  يايتالقدددد ات سددددياًع  دددد  ا
 اينليلقب وي ان اقب .

 مشكمة البحث : 0-1
ل  ةال  لقة ة ايةةنلة  ياعاقا ل  ايلاا س ايةتاا قب  د  لاقأدب ايللدال ةلنة مدب ن د ليت      

   ايةلهي قب ايقلأقب ي    اإلم ا  وا  ياةب ايصدفي  ايلأتهقدب  د   سدم ايت ةقدب ايةاأقدب ةلاقدب 
ة ةدددق  ايلددداا س اينليلقدددب يايلددداا س ان اقدددب لددد  ايت ةقدددب ةةةلعدددب ن ددد ليت ينمأدددة يةددديا  ددد ي 

نقددددث تددددي   ايسددددةنةت يايلالوددددب يلدددد  نقددددث اسددددتللة  ايددددا س ايلأهةدددد  يات ةقددددب اي قة ددددقب  دددد  
ايلاا س   إ  يم قسدتلل   د  ةعد  ايندةيت ايسدتللة  ايفعاد  ةسدةب اسدت اليه لد   ةد  ايلعالدق  

يات ةقب اي قة دقب  د  ايلداا س ان اقدب       ايلياا ايا اسقب انة     للة ينمأة وام يةيا لعام
 إ  ققيم ةةيتا قس ونا لعال  ايلا سب ل  اق  ايلتةصصق  ةةيت ةقب اي قة قب . 

يلددد   أدددة تةادددت لمدددلاب ايةندددث  ددد  وةددد اع لقة أدددب ةدددق  تاللقددد  يتالقددد ات ايلددداا س ان اقدددب      
 لقددب لدد  اةدد  ايتعدد   ياينليلقددب ي دد   ايي ددي  وادد  ايفدد ية ةقأهلددة  دد  ايصددفةت ايةاأقددب ياين

واددد  و لقدددب ايدددا س ايلأهةددد  يات ةقدددب اي قة دددقب يالددداا س ان اقدددب  ددد  ايتدددألق  واددد  ايألدددي ايةددداأ  
( سأب     اًل و  إة اع لقة أب ةق  تاللق  يتالقد ات لداًل لد  19-11ياين ل  يال ناب ايعل قب ل

 قهدة ايألدي ايةداأ  لتقدة ب  ايلاا س اينليلقب يايلاا س ان اقب وا  اوتةة  و      ايل ناب قلدي 
ةدق  ايد لي  ياإلأدةث   ي دد   ايل نادب ايتد  قياددة واقهدة ل نادب اييفييددب ايلةأقدب وي اييفييدب ايلتددأة ة 
يايت  تلتةل ةةيألي ايأفةة ي ايس ق  سياًع يا لي  وي اإلأةث  هد  تعدا ل نادب انودااا ياةيييدب  د  

تصد   د   د   ايل نادب إيد  وواد  لسدتي  ةداأ   اياي  ايلتقالدب  د  اي قة دب   إ  و   ةةاقدب اييفد 
ين ل    ي   تعا  تد ة انسدةس  د  ايةأدةع اين لد  ي د  واأد  ل نادب يسدتقعةب ايياةدب اين لد  

 يايت  تتيي   قهة ايلهة ات اي قة قب    لةتا  انأميب يايفعةيقةت اي قة قب .
   أهداف البحث : 0-2

 قها  ايةنث ايتع   ولة قأت  :
إلنصددددة قب  دددد  ودددداا لدددد  ايصددددفةت ايةاأقددددب ياين لقددددب ةددددق  تاللقدددد  ايلدددداا س    ايفدددد ية ا  0-2-0

 ( سأب .19-11اينليلقب يان اقب يال ناب ايعل قب ل
ايفدددد ية اإلنصددددة قب  دددد  ودددداا لدددد  ايصددددفةت ايةاأقددددب ياين لقددددب ةددددق  تالقدددد ات ايلدددداا س  0-2-1

 ( سأب .19-11اينليلقب يان اقب يال ناب ايعل قب ل
صددددة قب  دددد  ودددداا لدددد  ايصددددفةت ايةاأقددددب ياين لقددددب ةددددق  تاللقدددد  يتالقدددد ات   ايفدددد ية اإلن  0-2-2

 ( سأب .19-11ايلاا س اينليلقب يال ناب ايعل قب ل
ايفددد ية اإلنصدددة قب  ددد  وددداا لددد  ايصدددفةت ايةاأقدددب ياين لقدددب ةدددق  تاللقددد  يتالقددد ات  1-3-4

 ( سأب .19-11ايلاا س ان اقب يال ناب ايعل قب ل
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 فروض البحث :  0-3

 ة قأت  :ا ت   ايةةنلة  ل
يةدديا  دد ية  ات اييددب إنصددة قب  دد  ودداا لدد  ايصددفةت ايةاأقددب ياين لقددب ةددق  تاللقدد   1-4-1

( سددأب ييصددةيم تاللقدد  ايلدداا س 19-11ايلداا س اينليلقددب يان اقددب يال ناددب ايعل قددب ل
 اينليلقب .

يةديا  د ية  ات اييددب إنصدة قب  دد  وداا لد  ايصددفةت ايةاأقدب ياين لقددب ةدق  تالقدد ات  1-4-9
( سددأب ييصددةيم تاللقدد  ايلدداا س 19-11لقددب يان اقددب يال ناددب ايعل قددب لايلداا س اينلي 

 اينليلقب .
ودددام يةددديا  ددد ية  ات اييدددب إنصدددة قب  ددد  وددداا لددد  ايصدددفةت ايةاأقدددب ياين لقدددب ةدددق   1-4-3

 ( سأب .19-11تاللق  يتالق ات ايلاا س اينليلقب يال ناب ايعل قب ل
ايةاأقدددب ياين لقدددب ةدددق  ودددام يةددديا  ددد ية  ات اييدددب إنصدددة قب  ددد  وددداا لددد  ايصدددفةت  1-4-4

 ( سأب .19-11تاللق  يتالق ات ايلاا س ان اقب يال ناب ايعل قب ل
 مجاالت البحث :   0-4
ايلةدددة  ايةمددد ي : تاللقددد  يتالقددد ات وددداا لددد  ايلددداا س ايةتاا قدددب اينليلقدددب يان اقدددب  1-5-1

 19-11ياصدددفي  لددد  اي اةددد  ينتددد  ايسدددةاس ايةتددداا   ي ددد  تللددد  لايل نادددب ايعل قدددب 
 اقأب ايللال ةلنة مب ن  ليت ةةيةلهي قب ايقلأقب .سأب(    ل

 ايلةة  ايللةأ  : لاقأب ايللال / لنة مب ن  ليت / ايةلهي قب ايقلأقب .   1-5-9
 .     97/4/9116يي ةقب  97/3/9116: يافت ة ل   ويللةأ ايلةة    1-5-3
 الدراسات النظرية والدراسات المتشابهة :  -1
 الدراسات النظرية :  1-0
 ( سنة : 01-01لمرحمة العمرية )خصائص ا 1-0-0

ل  ايلعد ي  و  يلد  ل نادب ول قدب ةصة صدهة ايتد  تلقل دة ود  اق  دة لد  ايل اند  ايعل قدب     
  يلدد  ان لقددب و  قي ددم ايةةنلددة  ايةصددة ا ايللقددلة يهدد   ايل ناددب ايعل قددب وادد  اوتةددة  وأهدددة 

يةنسدب   ةصيصدقب لد   عةيقدب ايل ناب ايلأةسةب يأتقةع ايأةم ق     لةتا  انأميب اي قة دقب 
 قة دقب   يدد ا وادد  ايلعاددم و  قلدي  لالددًة ةددةيللق  لدد  اينةةدةت يايقددا ات ياي تلةلددةت يلقددي  لدد  
لةتددائ يةأددةع يتةيددقي لأهةةدده ايا اسدد  ايةددةا ةةيت ةقددب اي قة ددقب يةلددة قةددام وصددنةب  دد   ايف ددب 

 وا  ايأني انت  : ( سأب19-11ايعل قب   ي ا لقل ايةةنلة  ةصة ا ايل ناب ايعل قب ل
تعددا  دد   ايل ناددب ل ناددب ايأمددةي اين لدد  اييا ددم   إ  قمددة ا  قهددة  النمووو البوودني والحركووي : -

لقدددةاة يا دددنب  ددد  صدددفب ايقدددية ايع ددداقب   ددداًل وددد  لقدددةاة ايية دددب   إ  ي قسدددتيق  اييفددد  و  
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اا قةقدد  سدددةلأًة ةدددال ن لددب لسدددتل ة يتتلقدددل ن لدددب اييفدد   أدددة  ددد  ايدد ل  ايلسدددتل    للدددة تدددلا
س وب ايألي ايةاأ  و  ايل ناب ايسةةقب يهة يتنداث لقدةاة  د  ألدي و دالت ايقداق  يانصدةة  
للددددة قددددؤاي إيدددد  لقددددةاة ايتيا ددددة ايعصددددة  ايع ددددا  ياي مددددة ب ياةسددددم لادددده لمددددنةتب ي ةدددد ا    

  1986   ل دد ( للدة و  للد   ا ايفعد  قلدي  وسد   يددا  اييفد   د   د   ايل نادب ل1998891
997. ) 

و  ايألددي ايةسددل   دد   دد   ايل ناددب قلتددةل ةةيهددايع ةةيأسددةب يايددي  يايلتاددب مي : النمووو الجسوو  -
يل  قتأةسب ل  ايل نادب ايأتقةيقدب ايتد  تسدةة يفد ة ايألدي  د   تد ة ايل ا قدب   إ  قمدها اييدي  

%(  دددد  ايسددددأب ايياندددداة يانيدددد ا  تسددددتيق  يقددددلااا ايألددددي 5 دددد   دددد   ايل ناددددب لقددددةاة ةأسددددةب ل
و ددددي  لدددد   ي  ةددد    للددددة تةددداو ايفدددد ية ايف اقددددب  أدددة ةددددةيمهي  ةددددق   ايع دددا  يتلددددي  ايعمدددةم

 . (  Gill    2003  15 انيفة     اييي  يل يم ايلتاب ةا ةب لةق ة ل 
قت م ايألي ايفسقييية  يهد   ايل نادب ايعل قدب لد  نةيدب ايألدي ايمداقا    النمو الفسيولوجي : -

يايسدداة    ييدد يم  أأدده لدد  ايلللدد  تللقدد  يلددة قدد تةي ةهددة لدد  تقيقددب ايةهددةل اين لدد  اإلقةددةة  
ايتاللق   سقيييةقًة إي  ا ةب لةق ة ي ي انلد  ايد ي قسدةق   اةدتهم ايةةصدب إيد  نداف لةقد   د  
تنققددة لسددتي   قة دد  ةددةا ةهددم   إ  قنددةييي  تنققددة ايلسددتيقةت اي قة ددقب انوادد  يتقاقددا 

ق اةدي  وق دًة ولأدةع ا س ايت ةقدب ل  قعتة ي م للةًي يهم قنت ي  ةه    ايلةدة  اي قة د  للدة 
اي قة دددقب ةلقة أدددب واا هدددم ةلسدددتي  وااع و ددد اأهم لددد  ايتاللقددد  ي قدددةس  ددديتهم ياتعددد   واقهدددة   
يقأم  إي      ايل ناب وا  وأهة ل نادب ايد  ية  قلدة قتعادة ةدةيألي ايعدةم .      ل وةدا اينلقدا 

 (83-81  1997ينسةأق    
 دد   ايل ناددب ةةيدد لةع   إ  تددلااا يمددة   ايةهددةل ايعصددة  تتلقددل  النمووو العقمووي )الووذهني( :  -

( للدة  145   9111يقلي  اييف   ةا ًا واد  ايةتلدة  ياي تلدةم ةدةيةأس انةد  للنةديب   
يتعاددم ايلعددةقق  ايةاققددب   قلددي  يددا  اييفدد  ايقةةاقددب وادد  تنلدد  ايلسددؤييقب ي ددةي ايأفعددةيت

ب ايل اند  يعلاقددب ايتيةد  ايةتلددةو  لل دد ا    يايقدقم يايتةة ددةت يتعدا  دد   ايل نادب لدد  وأسدد
( للة قؤلا للةأق ( ةأ      ايل ناب تعا و  د  ل اند  ايدتعام اين لد  يةةصدب 933   1986

 ةةاقب ايتص   اين ل  وي و  ايفعةيقدب اين لقدب تلدي   ةا دب   داًل ود  ايسدقي ة اين لقدب  د  
اييف  لد  ايلسدتي  اين لد  يلةدةيت      ايل ناب ةةين لةت ايللق ة ايليةهب   يا  لة قصاه

ايتيددي  قةعاأددة أأمدد  إيدد   دد   ايل ناددب وادد  وأهددة  ايقلددب انييدد   دد  ايتيددي  اين لدد  لأنسدد  
 ( .968-967   1987ل ناب ياتعام    ل ناب اييفييب للةأق    

 ( سأب :19-11ةصة ا لليأةت اياقة ب ايةاأقب يال ناب ايعل قب ل 9-1-9
ايل نادددب ايعل قدددب ةدددةيت ق ات واددد  انةهدددلة ايع ددديقب ايااةادددب يتدددأعلس  تتلقدددل ةصدددة ا  ددد       

( إ  قةاددم لعددا  ألددي ايقددا ة ايع دداقب يددتييا ةددال  ايفتدد ة 199   1998وادد   ددية ايفدد ا لنسددق    
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%( ي دد   ايأسددةب تللدد  نددياي   ددع  لعددا  تيددي  ألددي ايقددية 89( سددأب نددياي  ل17-7ايعل قددب ل
 ( . 39   1997ت ة ايعل قب لوةي ايلةا يايألل    ايأفةة قب ياةأةت ةال  أفس ايف

يللة  ي لع ي  و  ايتقسقلةت ايةةصب ةةيصفةت ايةاأقب  دا تعداات ةتعداا   اع ايةدةنلق  يايةةد اع 
يا  لة قهم ايةةنلة   أة  ي ايتي ة إيد  ايعأةصد  ايتد  ت دلأتهة اةتةدة ات ايةندث ايندةي  يةمدل  

 ليةل ي   لةنت  :
لدة تعتلدا واقده  د   ايصدفب  د  ل يأدب ايعلاقدةت ايعصدةقب   داًل ود   ةةاقدب ايس وب : و  و دم  -

تلدداا ايع ددالت يايقددا ة وادد  ايمددا ياي تةددةع ةقددية يسدد وب ي دد  تعددا لدد  ايلعايلددةت انسةسددقب 
( "  ةييفددد  ةعدددا ةاياددده 919-913   1991يافددد  اي قة ددد  يايتددد اا اين لددد  ايعدددةي  ل دددة ة   

  ايعصدةقب يتتلةلد  يقألدي ةهدةل  ايعصدة  للدة قسدلم يده اينةاقب وم ة ل  ول   تأ   ةالقدة
ةأااع اين لةت ةة تصدةا يا دب ي مدة ب يقدتلل  ايلد ع لد  تيديق  ايسد وب ولأدةع ايعلد  ايلا سد  

 ( .  949-948  1987ايلةل  ةيسةيب ن لةت ايت اا اين ل  ياي ل  ايس ق  " للةأق    
اد  و لقدب ايقدية ايع داقب ةيصدفهة وأصد ًا ايقية ايع اقب : و  لعمم ايلصةا  ايعالقب تؤلدا و  -

وسةسقًة يتألقب انااع اين ل  ايةقا للة تعا وةلاًل لهلًة    ايي ةقدب لد  اإلصدةةةت   داًل ود  
و لقتهددة  دد    دد  لسددتي  لفددةعة ايقددا ة ايع دداقب يا قة دد    يو  صددفب ايقددية  دد   دد   ايل ناددب 

هدد  وادد  انيفددة  اقدد  ايلددا ةق  ايعل قددب تمهدد  ةمددل  يا ددم وادد  انيفددة  ايلددا ةق  يي تم
يتتيددددددي  ايقددددددية ايللقددددددلة ةةيسدددددد وب يلدددددد يم ايقددددددية ايل تةيددددددب ةةيتنلدددددد  ييلدددددد  ةددددددةيع ل صددددددييب 

( يو  " ايلةددددة  ايلا سدددد  قتياددددب تيدددديق  ايقددددية ايع دددداقب يليةييددددب ايقددددية " 9111819-91 
 ( .   949   1984لةسييقس  يايسةل ا     

ة  ةسد وب يةا ةدب وةيقدب لد  ايا دب يايتيا دة يايتديال  " اي مة ب :    " ايقا ة وا  ت قق  ايتة  -
( ييا مددة ب للددة  ةددة ل ةددق  ايصددفةت ايةاأقددب  دد   دد    64   1986لايتل قتدد  يلنلددا وادد    

ايل ناددب ايعل قددب يلددة يهددة لدد  و لقددب لةقدد ة  دد  اييةقعددب اين لقددب يهدد   ايصددفب يا تةةيهددة اييلقددة 
ااع اين لد  يتيفدة   د   د   ايل نادب ايعل قدب   ةةع  ايصفةت ايةاأقب يايأيان  ايلهة قدب يدت

يقؤلددا للةقددا( وادد  " اي تةددةي اييلقددة ةددق  اي مددة ب يةلقدد  وأةصدد  ايسدد وب يايقددية ايع ددداقب 
 ( . 978  1988يايتيا ة " للةقا   

  1978ايل يأب : ي   "  ا ة ايفد ا واد  وااع اين لدب ةلدا  ياسد  " لوةدا اينلقدا ينسدةأق     -
 ق  ل  ألي ايةسدم ةصدي ة اقد  لأتملدب    لدلاًل ن لدب ايعلديا ايفقد ي وأدا ( ي   صفب تت78

( سدأب يوأدا 14( سدأيات يي ةقدب ل7ايستقةلب تتصةوا ةصي ة لانيمب وأا انييا لد  ولد  ل
( سدأب ي د  ايعلد  انلةد  تدأةف  لقةاتهدة   للدة و  19( سأيات يي ةقب ل7ايفتقةت ل  ول  ل

( سدددأيات تدددلااا ةصدددي ة لانيمدددب 11-7ةع يتيفدددة  ةعلددد  لن لدددب ايعلددديا ايفقددد ي وأدددا ايأنأددد
 (.399   1997( سأب ( للةقا   13-11يتأةف  ةعل  ل
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ايليةييدددب ايعةلدددب : ي ددد  "  دددا ة ايفددد ا واددد  لقةيلدددب ايتعدددب يايعلددد  يفتددد ات ييقادددب اي   ةددديي  -
-11( يو  لسددتي  ايتنلدد  يددا  انيفددة  ةعلدد  ل 59  1979ايلسددتي " لايلأدداييي يانلددا   

سأب وا  اي ل  تلااا ةصي ة لسدتل ة  د   د   ايل نادب ايعل قدب  قةسدًة ةةيل نادب ايعل قدب  (19
( للددة " تمهدد  ايفدد ية ايف اقددب ةددق  و دد اا ايةددأس اييانددا  965   1987ايتدد   ةاهددة .للةأقدد    

(  فد  ايعلد  ايد ي  133   1987يقلي  يا دنًة ةدق  ايلدا ةق  ياقد  ايلدا ةق  " للنةديب   
( سأب تلي  ولة  ليةييب    ل  صفةت ايع دالت ايقةة دب  د  ايةد   11-8قةاو ل  س  ل
 ( سأب يتت ةو  ةماة ليةييب و الت ايةي  .14-11ي    ت ة ل

 الدراسات المشابهة : 1-1
 ( :   1111دراسة )فصولة ،  1-1-0

            " نمووووو عوووودد موووون عناصوووور الميامووووة البدنيووووة فووووي المدرسووووة االبتدائيووووة دراسووووة مقارنووووة "
( تالقددد ة يايتددد  1441( تالقددد  يل1441( تالقددد  يتالقددد ة يةيا ددد  ل9881ليأدددت وقأدددب ايةندددث لددد  لت

 ( سأب ل  لاا س لةتافب ل  لنة مب أقأي  ي ا  ا ت ايا اسب إي  : 19-6تت ايح لة ةق  ل
ايتعد   واد  ألددي وداا لدد  وأةصد  اياقة ددب ايةاأقدب لد  تقددام ايعلد  لايصدد  ايا اسد ( يتاللدد ة  -

 اا قب .ايلا سب ايةت
ايتعدد   وادد  ايفدد ية  دد  وأةصدد  اياقة ددب ايةاأقددب ةددق  تاللدد ة ايصددفي  ايلتأددةم ة  لدد  اني   -

 إي  ايسةاس ايةتاا   .
ياسدددتةالت اييسدددة   اإلنصدددة قب لاييسدددي اينسدددةة    يايأنددد ا  ايلعقدددة ي يلعةلددد  اي تةدددةي     

(  D.S.Lقد  ايتةدةق  ياةتةدة   ايةسقي   يلعةل  اي تةدةي ايلتعداا   ي دةأي  لت( ياف ي دةت   يتنا
. 

يتيصددات ايا اسددب إيدد  يةدديا   ي ددةت لعأيقددب  دد  ايصددفةت ايةاأقددب لايسدد وب   ايقددية ايأفةة قددب     
يادد  اوق    ايقددية ايأفةة قددب يادد ةاق    ياي مددة ب   يايل يأددب   يايليةييددب ( ةددق  ايصددفي  ايا اسددقب 

   اياقة ب ايةاأقب .  ل  اني  إي  ايسةاس ياتاللق  يايتالق ات    وأةص
 إجراءات البحث :  -2
   استةاام ايةةنلة  ايلأه  اييصف  يلال لته ييةقعب ايةنث .منهج البحث :  2-0
( تالقددد  يتالقددد ة لددد  1111وةددد ي ايةندددث واددد  وقأدددب ومددديا قب  يالهدددة لعينوووة البحوووث :  2-1

لاقأددب ايللددال  دد  ايلدداا س اينليلقددب يان اقددب ياصددفي  لدد  اي اةدد  ينتدد  ايسددةاس ايةتدداا    دد  
( تالقدددد  يودددداا ايتالقدددد ات 511لنة مددددب ن دددد ليت ةةيةلهي قددددب ايقلأقددددب   يلددددة  ودددداا ايتاللقدددد  ل

( تالقدددد ة يددددأفس ايلدددداا س يلدددد يم 951( تالقدددد  يالدددداا س اينليلقددددب يل951( تالقدددد ة ةيا دددد  ل511ل
 ( قةق  إوااا وقأب ايةنث .1اينة  ةةيأسةب يالاا س ان اقب   يايةاي  ل
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 أعداد التالميذ والتمميذات في المدارس الحكومية واألهمية لممراحل الدراسية الثالث( 0الجدول )

 ايعل  لسأب(
ايل ناب 
 ايا اسقب

 ايتالق ات ايتاللق 
ايلاا س 
 اينليلقب

ايلاا س 
 اي اقب

ايلاا س 
 اينليلقب

ايلاا س 
 اي اقب

 81 75 85 81 اي اة  11
 83 87 81 85 ايةةلس  11
 87 88 85 85 ايسةاس 19

 951 951 951 951 ايلةلي 
 
 تحديد االختبارات المستخدمة : 2-2

ةعددا تناقدد  لنتددي  ايلصددةا  ايعالقددب تددم اةتقددة  لةليوددب لدد  ايةتةددة ات ايلأةسددةب نولددة       
وقأدددب ايةندددث   للدددة تدددم تصدددلقم اسدددتةقة  يتناقدددا و دددم ايصدددفةت ايةاأقدددب ايلأةسدددةب ييدددالب ايلددداا س 

( سددأب يتددم تيلقعدده وادد  لةليوددب لدد   يي ايةةدد ة يايةتصددةا  دد  19-11اينليلقددب يتولددة  ل
(   يةعا تناقا ايصدفةت ايةاأقدب تدم تصدلقم اسدتةقة   ةد  يةتقدة  189ايلةة  اي قة   لايلانقق  

ايةتةددة ات ايلأةسددةب يلدد  صددفب لدد  ايصددفةت ايةاأقددب ايلأةسددةب يعقأددب ايةنددث يتددم تيلقعدده وادد   يي 
إ  تددم تناقددا ايةتةددة ات ايلأةسدةب يلدد  صددفب ةاأقددب لةتددة ة يايلانقددق   ايةةد ة يايةتصددةا وق ددًة  

 ( قةقأة   يم   يلةأت ايةتةة ات ايلةتة ة يلياصفةتهة للة قأت  :384ل
 
 ( كغم         1رمي الكرة الطبية زنة ) 2-2-0

 اي    ل  ايةتةة  :  قةس ايقية ايأفةة قب يا  اوق  
   دددد  لأيقددددب ا تدددد اب يا ددددعًة ايلدددد ة وادددد  إنددددا  قاقدددده   قتةدددده لياصددددفةت انااع : ققدددد  ايلةتةدددد 

ايلةتة     اتةة  ةي اي ت اب ي   ندايا لسدة ب لندااة يوأدالة قصد  إيد  ايةدي قدا   ايلد ة لد  
 ايةةأب للة        ايلق  ةنقث ي قتعا  ةي اي ت اب .

تنتسدددب يالةتةددد  ايتسدددةق  : يالةتةددد  لدددالث لندددةييت لتتةيقدددب يانااع ايةدددةي  قنتسدددب لنةييدددب ي 
 (94   9114أتقةب انس  لنةييب ل  ايلنةييت ايلالث . لاينلقم   

 الوثب الطويل من الثبات                2-2-1
 اي    ل  ايةتةة  :  قةس ايقية ايأفةة قب يا ةاق  .
 انايات ايلستةالب : و   لستيقب   م قي  قةس .
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اقددب يايقددالة  لتةةودداتة   اددقاًل يايدد  اوة  وةيقددًة   لياصددفةت انااع : ققدد  ايلةتةدد  ةادد  ةددي ايةا
تل ةم اي  اوة  ولةلًة وسدف  ةافدًة لد  لأد  ايد لةتق  أصدفًة يلقد  ايةد   ولةلدًة   يةقدية قلدا ايلةتةد  
اي ةاق  وا  ولتااا ايةد   يا د  ان   ةةيقدالق  ةقدية يلنةييدب اييلدب ولةلدًة نةعدا لسدة ب لللأدب 

. 
 (  91   9114لنةييتة  قتم تسةق  و  اهلة . لاينلقم   ايتسةق  : قلأم ايلةتة  

 ( متر من البدء الطائر         21عدو) 2-2-2
 اي    ل  ايةتةة  :  قةس ايس وب ايأتقةيقب ايقصي  .

انايات ايلسددتةالب : سددةوب إققددة    لاللدددب ةيدديي لتيالقددب ل سددديلب وادد  و     ايلسددة ب ةدددق  
 ( لت ًا .31  يةق  ايةي ايلةأ  يايلةيث ل ايةي اني  يايلةأ  وم ة ولتة 

لياصفةت انااع : ققد  ايلةتةد  ةاد  ايةدي اني    وأدا سدلة  إمدة ة ايةداع ققديم ةةيعداي إيد  و  
قتةيددد  ايةدددي ايلةيدددث . قنسدددب للددد  ايلةتةددد  اةتدددااع لددد  ايةدددي ايلدددةأ  نتددد  يصدددييه إيددد  ايةدددي 

 ( لت ًا .31ايلةيث ل
( لتدد ًا للدد  ايةددي 31 ي اسددت   ه  دد   يدد  لسددة ب ايلاللددق  لايتسددةق  : قسددة  يالةتةدد  ايددلل  ايدد

 (  114-113   9114ايلةأ  نت  ايةي ايلةيث( . لاينلقم   
 ( متر                 011ركض ) 2-2-3

 1االختبار : قياس مطاولة السرعة  الغرض من
 ب لتيالقدددب ل سددديلب واددد  ان     ايلسدددة  ق انايات ايلسدددتةالب :  سدددةوب إققدددة    ةيددد

   ( ولتة   191اني  يايلةأ  ل ةق  ايةي
  لياصدفةت انااع :  ققد  ايلةتةد  ةادد  ايةدي اني  يوأدا سدلة  إمددة ة ايةداع ققديم ةةيعدداي

نتددد   ةدددي ايةااقدددب  لدددم قنسدددب للددد  ايلةتةددد  اةتدددااع لددد   ةأ إيددد  و  قتةيددد  ايةدددي ايلددد
 ( لت ًا . 191لسة ب ل   ي  ي  أ  يصييه إي  ايةي ايلة

 المائووة جل لممختبوور الووزمن الووذر اسووتغرم  فووي مطوو  مسووافة التسووجيل :  يسوو
،  0884)حسوووانين ،  نهوووائيحتوووط خوووط ال البدايوووة خوووط متووورا مووونوالعشووورين 

270.) 
 ( لت             411 ل  وي لم  ل 3-3-5

 اي    ل  ايةتةة  :  قةس ايليةييب ايعةلب .
  اقةت .م ي 411انايات ايلستةالب : سةوب إققة    ل لة  نيعةب ايقي  
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لياصددفةت انااع : قتةدد  لدد  و ةعددب لةتةدد ق  ي دد  ايسددتعااا ةادد  ةددي ايةااقددب  دد  ي دد  ايةدداع 
ايعددةي  يوأددا إويددة هم إمددة ة ايةدداع قأياقددي  ةأ صدد  سدد وب لللأددب يققيعدديا ل ددلة  ايعددةب ايقددي  

 م ي   اي ة ياناة .411يلسة ب 
 ه لددد  لةتةددد  يلسدددة  ققددديم ايتسدددةق  : لققدددةت  يلددد  لةتةددد  ققددديم ةنسدددةب ايدددلل  ايددد ي قسدددت    

 (118   9114ةتسةق  لل  ل  لةتة  ةةيلياأ  . لاينلقم   
 
 مسافة كل رجل على حدا: ألكربحجالت  مخساختبار 2-2-5
 الغرض من االختبار : -

 قياس القوة ادلميزة بالسرعة لعضالت الرجلني 
 :األدوات -

 ( مرتًا.14-11شريط قياس ، ارض ملعب حبدود)
 قياس:وال األداءطريقة  -

يقففا ادلربتففرب علففى خففط البدايففة ولففو مرم ففز علففى القففد  اليمففل مففادي الفف الث حجففالت بالقففد  اليمففل 
 األرضمسففافة ن  ففة بااففتربدا  اخلسففوم ادلسففتقيمة ادلراففومة علففى  وألكففربيتبعهففا بفف الث حجففالت بالقففد  اليسففري 

 احلجفففففففففففففففففففففففففل  إث فففففففففففففففففففففففففاءمفففففففففففففففففففففففففا االلتفففففففففففففففففففففففففزا   ففففففففففففففففففففففففف   اخلسفففففففففففففففففففففففففوم وعفففففففففففففففففففففففففد  اخلفففففففففففففففففففففففففروج ع هفففففففففففففففففففففففففا 
 ، مقفففففففففففاس ادلسفففففففففففافة  لففففففففففف رضاجلسفففففففففففحل بغففففففففففف  قفففففففففففد  احلجفففففففففففل   جفففففففففففزاءي جفففففففففففزء مفففففففففففن وعفففففففففففد  مالمسفففففففففففة  

مسففافة قسعهففا بالرجففل اليمففل متبعهففا الرجففل اليسففري ويففتحل التسففجيل بمففا مففا قسعفف  ادلربتففرب بالرجففل اليمففل  ألكففرب
 (.08767235احل )عبد اجلبار وامحد ، 01 ألقربواليسري 

 
 
 
 
 
 لأ  اية   يتلةم يانسف  ل  ايي ي    3-3-7

 اي    ل  ايةتةة  :  قةس ل يأب ايعليا ايفق ي وا  ايلني  ان ق  .
 سم( .  91انايات ايلستةالب : لققةس لا ج ل  ايةمب يييه ل

لياصددفةت انااع : ققدديم ايلةتةدد  ةلأدد  ايةدد   ولةلددًة وسددف  ةنقددث تصددةم انصددةة  ولددةم ايلققددةس 
  ةقددية يةةيدد  لدد  لالنمددب و  يلدد   دد ا ايي دد  قنددةي  ايلةتةدد  لأدد  ايةدد   ن صدد  لددا  لللدد

 تلي  وصةة  ايقاق     لستي  يانا يا  تتن م يتسف  ليالقب يالققةس .
ايتسةق  : ا ةب ايلةتة     و ص  أقيب وا  ايلققةس قص  إيقهة ل  ي د  لأد  ايةد   ولةلدًة  

 (131-131   9114وسف  . لاينلقم   
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 اي ل  ايلتع ج ةق  اينياةل         3-3-8
 ايةتةة  :  قةس اي مة ب . اي    ل 

 انايات ايلستةالب : و ة  نياةل نيعةب ايقي    سةوب إققة  .
اةل ان ةعددب وادد  ةددي يانددا   ةنقددث تلددي  ايلسددة ب ةددق  نددةةل لياصددفةت انااع : تي دد  اينددي 

( سدددم   ققددد  ايلةتةددد  وأدددا 361( سدددم   يايلسدددة ب ةدددق  ايندددةةل اني  يةدددي ايةااقدددب ل181يوةددد  ل
أقيددب ايةااقددب لددم ققدديم ةددةية ي ةعددا سددلة  إمددة ة ايةدداع لسددتةالًة ةددي ايسددق  ايلندداا  دد  ايةتةددة  

 ( لةأقب .31يقستل     اية ي يلاة ل
لةأقدددب قسدددة  ايلةتةددد    دددم ايللدددة  ايددد ي اأتهددد  ايي دددت وأدددا  لددد   31يتسدددةق  : وأدددا اأتهدددةع ايدددد ا 

 (393   1984نسةب واا اياي ات ايلةلاب يالةتةة  . لوةا ايةةة  يانلا   
 دمة التصويب عمط الدوائر المتداخمة   2-2-8

 اي    ل  ايةتةة  :  قةس ا ب اي  ا  .
 ات تدأس   ندة ي ولةلدده و   للهداة   ق سدم وادد  ايندة ي لددالث انايات ايلسدتةالب : ةلدس لدد 

سدم    181لستيقالت لتااةادب وةعةا دة ايندا ايسدفا  يالسدتيق  ايلةقد  ق تفد  ود  ان   ةلقداا  
 ق سم ةي وا  ان   قةعا و  اينة ي ةلقاا  ةلسب ولتة  . 

ةلدس للتتةيقدب( وادد  لياصدفةت انااع : ققد  ايلةتةد  ةاد  ايةدي   لددم ققديم ةتصديقب ايلد ات اي
ايلسددتيقالت لنددةيًي إصددةةب ايلسددتيق  ايصدد ق  . يالةتةدد  اينددة  دد  اسددتةاام وي لدد  ايقدداق   دد  

 ايتصيقب .
ايتسدددةق  : إ ا وصدددةةت ايلسدددتيق  ايصددد ق  لااةددد  ايلسدددتيق  وي واددد  ايةيددديي ايلندددااة يددده (  

لسددتيق  وي وادد  قنسددب يالةتةدد  لددالث ا ةددةت يات ا وصددةةت ايلدد ة ايلسددتيق  انيسددي ل ااةدد  اي
 (153-159   9114ايةييي ايلنااة يه ( قنسب يالةتة  ا ةتة  . لاينلقم   

   اإلجراءات الميدانية لمبحث : 2-4
( يةيةددةت 11( يددالب يل11ايتة ةددب ايسددتيالوقب : تددم وةدد اع تة ةددب اسددتيالوقب وادد  ل 3-5-1

اي دد   لأهددة ايتعدد   وادد  تددم  قهددة وااع ةلقدد  ايةتةددة ات ايةاأقددب ايلسددتةالب  دد  ايةنددث يلددة  
ايلعي دددةت ايتددد   دددا تياةددده   قدددة ايعلددد  يايتعددد   واددد  انايات يانةهدددلة ايلسدددتةالب  ددد  ايةندددث 

   اًل و  لفةعة   قة ايعل     تأفق  ايةتةة ات ايةاأقب .
ايتة ةددب انسةسددقب : تددم وةدد اع ةلقدد  ايةتةددة ات وادد  وقأددب ايةنددث لدد  تاللقدد  يتالقدد ات  3-5-9

يةلسددةواة   قددة ولدد   19/5/9116يي ةقددب  13/3/9116يلقددب يان اقددب يافتدد ة لدد  ايلدداا س اينل
للددي  لدد  وسددةت ة يياةددب  سددم ايت ةقددب اي قة ددقب  دد  لاقددب ايت ةقددب ةةةلعددب ن دد ليت ةةيةلهي قددب 

( قةق   يم   يتم وة اع ايةتةة ات  د  قديل  ايلأدق  يايةلدقس لد  لد  وسدةي  5ايقلأقب يايلانة ل
 ق  ايةتةة ات لةآلت  :  يلة  تساس  تأف
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م لد  ايةدداع ايلتند م   ايد ل  ايلتعد ج ةددق  31ايقديم اني  : اييلدب ايييقد  لدد  ايلةدةت    لد  
 م .191اينياةل   ا ب ايتصيقب وا  ايايا   ايلتااةاب    ل  

ايقدديم ايلددةأ  : ةلددس نةددالت ي ةدد  ايقلددق  يةلددس نةددالت ي ةدد  ايقسددة    لأدد  ايةدد   يتلددةم 
 م . 41( ل م    ل  وي لم  9ي ي     ل  ايل ة اييةقب ليانسف  ل  اي

 الوسائل اإلحصائية : 2-5
 تم استة اج ايأتة   و  ي قة استةاام اييسة   اإلنصة قب اآلتقب :   
 اييسي اينسةة  . -
 ايأن ا  ايلعقة ي . -
 (919-19968111اةتةة  لت( ياعقأةت اق  ايل تةيب . لايتل قت  يايعةقاي    -

 
 ل ومنامشة النتائج : عرض وتحمي -3

ل  وةد  ايتنقدة لد     دقةت ايةندث ان ةعدب تدم اسدتة اج أتدة   ايةندث ةعدا إةد اع ايلعةيةدةت    
( قي ددددنة  ايفدددد ية اإلنصددددة قب ةددددق  تاللقدددد  يتالقدددد ات 3 9اإلنصددددة قب ايلأةسددددةب    ةيةدددداييق  ل

 ايصفةت ايةاأقب .( سأب    ةلق  19-11ايلاا س اينليلقب يايلاا س ان اقب يال ناب ايعل قب ل

 

 

( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمصفات البدنية )ميد البحث( لتالميذ 1الجدول )
 المدارس الحكومية واألهمية وداللة الفروق بينهما

 المعالم االحصائية

 الصفات البدنية

 تالميذ المدارس االهلية تالميذ المدارس الحكومية
قيمة ت 
 المحسوبة

 ع± -س ع± -س

 *05844 0887 6811 0810 4870 السرعة االنتقالية )ثا(

 *03874 8866 17800 3870 15887 مطاولة السرعة )ثا(

 *2817 4813 1834 0855 1813 المطاولة العامة )د(

 *00872 0875 2806 0886 3848 القوة االنفجارية للذراعين )م(

 *06 .013 056 7844 080 القوة االنفجارية للرجلين )سم(

 *6851 0810 4810 0825 4853القوووة المميووولة بالسوورعة للرجووو  
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 اليمنى

القوووة المميووولة بالسوورعة للرجووو  
 اليسرى

4850 0816 4812 0805 7860* 

 *05846 3831 10883 3834 08841 الرشاقة )ثا(

 *3885 1857 2878 1825 3802 المرونة )سم(

 *1083 0871 3880 1884 5801 الدقة )درجة(

   1097( = 1015( يوأا لستي  اييب ل498* لعأيي وأا ا ةب ن قب ل

 

( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمصفات البدنية )ميد البحث( لتمميذات  2الجدول )
 المدارس الحكومية واألهمية وداللة الفروق بينهما

 اإلحصائيةالمعالم 

 الصفات البدنية

 األهليةيذ المدارس تالم تالميذ المدارس الحكومية
قيمة ت 
 المحسوبة

 ع± -س ع± -س

 * 4872 0844 6866 0852 5816 السرعة االنتقالية )ثا(

 *4867 3800 18802 3888 16838 مطاولة السرعة )ثا(

 *1861 0880 2820 0854 2811 المطاولة العامة )د(

 *5 0814 1802 1878 1838 القوة االنفجارية للذراعين )م(

 *1855 1861 0801 1844 0802 االنفجارية للرجلين )سم( القوة

القوووة المميووولة بالسوورعة للرجووو  
 اليمنى

3874 1886 3864 0812 8841* 

القوووة المميووولة بالسوورعة للرجووو  
 اليسرى

3885 0831 3870 0801 7832* 

 0841 2805 11868 3844 10832 الرشاقة )ثا(

 *1814 1812 3880 2881 4810 المرونة )سم(

 1881 1804 2811 0881 2842 الدقة )درجة(

   1097( = 1015( يوأا لستي  اييب ل498* لعأيي وأا ا ةب ن قب ل
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(  قي ددددنة  ايفدددد ية اإلنصددددة قب ةددددق  تاللقدددد  يتالقدددد ات لدددد  لدددد  ايلدددداا س 5 4ولددددة ايةدددداييق  ل
 ( سأب    ةلق  ايصفةت ايةاأقب 19-11اينليلقب يايلاا س ان اقب يال ناب ايعل قب ل

 
 
 
 
 
 

( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمصفات البدنية )ميد البحث( لتالميذ 3الجدول )
 وتمميذات المدارس الحكومية وداللة الفروق بينهما

 

 اإلحصائيةالمعالم 

 الصفات البدنية

 األهليةتالميذ المدارس  تالميذ المدارس الحكومية
قيمة ت 
 المحسوبة

 ع± -س ع± -س

 0844 0852 5816 0810 4870 ة االنتقالية )ثا(السرع

 *2860 3888 16838 3870 15887 مطاولة السرعة )ثا(

 *00822 0854 2811 0855 1813 المطاولة العامة )د(

 *4818 0878 1838 0886 3848 القوة االنفجارية للذراعين )م(

 *5821 0844 002 0844 0880 القوة االنفجارية للرجلين )سم(

وة المميووولة بالسوورعة للرجووو  القوو
 اليمنى

4853 0825 3874 1886 3808* 

القوووة المميووولة بالسوورعة للرجووو  
 اليسرى

4850 0816 3885 0831 4827* 

 *6821 3844 10832 3834 08841 الرشاقة )ثا(

 0807 2881 4810 1825 3802 المرونة )سم(

 *03831 0881 2842 1884 5801 الدقة )درجة(

 1097( = 1015( يوأا لستي  اييب ل498 ةب ن قب ل* لعأيي وأا ا
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( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمصفات البدنية )ميد البحث( لتالميذ 4الجدول )
 وتمميذات المدارس األهمية وداللة الفروق بينهما

 اإلحصائيةالمعالم 

 الصفات البدنية

 األهليةتالميذ المدارس  تالميذ المدارس الحكومية
قيمة ت 
 المحسوبة

 ع± -س ع± -س

 0818 0844 6866 0887 6811 السرعة االنتقالية )ثا(

 *1868 3800 18802 8866 17800 مطاولة السرعة )ثا(

 *7842 0880 2802 4813 1834 المطاولة العامة )د(

 *1851 0184 1802 0875 2806 القوة االنفجارية للذراعين )م(

 *05822 1861 001 0820 056 ين )سم(القوة االنفجارية للرجل

القوووة المميووولة بالسوورعة للرجووو  
 اليمنى

4810 0810 3864 0182 3814* 

القوووة المميووولة بالسوورعة للرجووو  
 اليسرى

4812 0805 3870 0801 2855* 

 *3802 2805 11868 3831 10883 الرشاقة )ثا(

 0811 1812 3880 1857 2878 المرونة )سم(

 *5840 1804 2811 0871 3880 الدقة )درجة(

 1097( = 1015( يوأا لستي  اييب ل498* لعأيي وأا ا ةب ن قب ل
( قتةددق  يةدديا  دد ية  ات اييددب لعأيقددب  دد  ةلقدد  ايصددفةت 9لدد  ةددال  لالنمتأددة ياةدداي  ل      

ايةاأقددب ايتدد  تأةييهدددة ايةنددث ةدددق  تاللقدد  ايلدداا س اينليلقدددب يايلدداا س ان اقدددب ييصددةيم ايلددداا س 
( ي دد  لاهددة ولةدد  لدد  ايققلددب 9104-3018لقددب   إ  ت اينددت  قلددب لت( ايلنسدديةب لددة ةددق  لاينلي 

 ( .1015( يوأا لستي  اييب ل498( وأا ا ةب ن قب ل1097ايةةي ب ل بايةا ييق
ولددة ةةيأسددةب يافدد ية ةددق  تالقدد ات ايلدداا س اينليلقددب يتالقدد ات ايلدداا س ان اقددب ايتدد  ومه  ددة    

يقب يصفةت لايسد وب ايأتقةيقدب يليةييدب ايسد وب يايقدية ايأفةة قدب ياد  اوق  (  لةأت لعأ3ايةاي  ل
يايقية ايأفةة قب ياد ةاق  يايقدية ايللقدلة ةةيسد وب يا ةد  ايقلأد  ياي ةد  ايقسد   يايل يأدب يايليةييدب 

 بايةددا ييقدد( ي دد  ولةدد  لدد  ايققلددب 9051-9015ايعةلددب( إ  ت اينددت  ددقم لت( ايلنسدديةب لددة ةددق  ل
( يلةأدت اقد  لعأيقدب يصدفت  1015( يوأدا لسدتي  اييدب ل498( وأا ا ةب ن قدب ل1097ل ايةةي ب

 .بايةا ييقاي مة ب يايا ب   إ  لةأت  قلتة لت( ايلنسيةب وص   ل  



 15 

( 19-11و  تفدددية تاللقددد  ايلددداا س اينليلقدددب واددد  تاللقددد  ايلددداا س ان اقدددب ياف دددب ايعل قدددب ل    
ايةةنلدددة  إيددد  ويالددد  وددداة وييهدددة ا تفدددة  لسدددتي  ايددداة  سدددأب  ددد  ةلقددد  ايصدددفةت ايةاأقدددب قعلقددده 

يدد يي تاللقدد  يتالقدد ات ايلدداا س ان اقددب ايدد ي قددأعلس وادد  يةقعددب  ويلعةمدد ايمدده ي يايلسددتي  
لعقمدب  دؤيع ايتاللقد  يايتالقدد ات ايد ق  قأمد اي  للقدد ًا ةللة سدب ويعةةدًة تفتقدد  إيد  اين لدةت ايةاأقددب 

يانتدددة ي يايفقددداقي سددد  اي  ستةمددد  يايةاددد سدددةب اإليلت يأقدددب للددد  للة سدددب ويعدددةب واددد  وةهدددلة اينة
ياق  ة ل  انةهلة ايت  ي تةاي أفعًة وا  لسدتيا م ايةداأ  وي  ديالهم ايةسدل    للدة قدؤل  واد  

 ولاقب ألي م ةمل  ساة  انل  اي ي قؤاي إي  أتة   ي تنلا وقةة ة .
لقددل  يقهددم ةةيدداة  ايلنددايا  ددأ  إللةأقددةتهم ولددة ةةيأسددةب يتاللقدد  ايلدداا س اينليلقددب يايدد ق  قت    

ايلةاقب ي تسلم يهم ةللة سب انيعةب واد  انةهدلة ايلد لي ة وأفدًة يد يم  هدم قتةهدي  إيد  للة سدب 
انيعددةب ايمددعةقب ايتدد  تتياددب اين لددةت ايةاأقددب ايلسددتل ة وي للة سددب يعةددب لدد ة ايقددام يةةةصددب  دد  

 عاقا ل  ايلأةية ايقلأقب .        ايلأةية ايمعةقب اييو ة ايت  تتص  ةهة اي

ولددة ايعةلدد  ايلددةأ  ايدد ي قددؤاي إيدد  اأةفددة  ايلسددتي  ايةدداأ  يددا  تاللقدد  يتالقدد ات ايلدداا س     
ان اقدددب لقة أدددب ةتاللقددد  يتالقددد ات ايلددداا س اينليلقدددب  هدددي ودددام تدددي   ايسدددةنةت يايلالودددب  ددد  

لةق ة يدا س ايت ةقدب اي قة دقب إ  قثسدتلل   د  ايلاا س ان اقب يعام إوة ة اإلاا ة ايلا سقب ان لقب اي
لددياا والقدددب وةدد   يقةقددد  ايتاللقدد  ةددداي  ن لددب   ةقألدددة تدد ل  ايلصدددةا  ايعالقددب و   ددد   ايل نادددب 

( سدددأب  تدد ة انسدددةس  دد  ايةأدددةع اين لدد     قدددا ومددة  لوددداليي( إيدد  و  ايل نادددب 19-11ايعل قددب ل
قمددة ا  قهددة لقددةاة يا ددنب  دد  ايقددية يايية ددب   ايعل قددب ايلدد لي ة تعددا ل ناددب ايأمددةي اين لدد    إ  

( للددددة قؤلددددا 19838135 ةييفدددد   أددددة ي قسددددتيق  و  قةقدددد  سددددةلأًة ةددددال ن لددددب لسددددتل ة لودددداليي  
 ( إ 936  1991لل د ا ( ةهدد ا ايصدداا و  ن لدب اييفدد  تلددي  وسد   ي يتدده        وللدد  لل دد ا    

ةةلق  ايع اقب ل  ةد اع ايتيدي  ايتدا قة  و  ايقية ايقصي  تلااا        ايل ناب ايعل قب    ايل
 يايف  . 

اييف  ي قستيق  وااع وألدةي ن لقدب ةا ةدب لةقد ة للد  ايتسداة يايعداي  للي  ب ل اتب( إي  و      
 ( .1999894ل اتب    ((ايس ق  ياييلب 

ن اقدب ي قلة قتعاة ةةيف ية اق  ايلعأيقب ايت  مه ت ياقأة ةق  تالقد ات ايلداا س اينليلقدب يا    
 ددد  صدددفت  اي مدددة ب يايا دددب  هددد  أتقةدددب تؤلدددا واددد  و   دددةتق  ايصدددفتق  لتيدددي تق  يدددا  تالقددد ات 
ايلاا س اينليلقب يان اقب  ه  صفةت وسةسقب ليةدياة وصداًل يدا  انيفدة   د  ايل نادب ايعل قدب 

( سددأب ي ددي لددة ولددا  لنلددةا( وأددالة وي ا ةددأ  وصددنةب  دد   ايف ددب ايعل قددب وددةاة قلتددةلي  19-11ل
 ( .143   1998ةةيا ب ايلةق ة ياي مة ب ايعةيقب  لنلةا   
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( سدأب  د  يدي  ايتألقدب يايتنسددق  19-11أسدتا  للدة سدةة و  ايصدفةت ايةاأقدب ياف دب ايعل قدب ل   
ةمل  وةم ييل    ا ايتيدي  قلدي  لةتافدًة يلتةةقأدًة ةسدةب ويالد  ةق قدب ياةتلةوقدب واقداة لدة  يهدة 

 وا  ايتاللق  وي ايتالق ات .تألق  ة اإلقةةة  وي ايساة  
ولدددة  قلدددة قةدددا ايفددد ية ةدددق  تاللقددد  يتالقددد ات ايلددداا س اينليلقدددب  ددد  ايصدددفةت ايةاأقدددب  قدددا     

( يةيا   ية لعأيقب ييصةيم ايتاللق     ةلق  ايصفةت ايةاأقدب لدة وداا صدفت  4ومه  ايةاي  ل
ةت لليةييددددب ايسدددد وب   ايسدددد وب ايأتقةيقددددب يايل يأددددب   إ  ت اينددددت  ددددقم لت( ايلنسدددديةب  دددد  صددددف

يايليةييب ايعةلب يايقية ايأفةة قب يا  اوق  يايقدية ايأفةة قدب ياد ةاق  يايقدية ايللقدلة ةةيسد وب يا ةد  
( ي ددد  ولةددد  لددد  14049-3071ايقلأدد  يايقدددية ايللقدددلة ةةيسددد وب يا ةدد  ايقسددد   يايا دددب ( لدددة ةددق  ل

( ولددة ةةيأسددةب 1015أددا لسددتي  اييدب ل( يو498( وأددا ا ةددب ن قدب ل1097ايققلدب ايةاييقددب ايةةي دب ل
( ي لددة 1018   1055يصددفت  ايسدد وب ايأتقةيقددب يايل يأددب  لةأددت  قلتهددة ايلنسدديةب وادد  ايتددياي  ل

 . بايةا ييقوص   ل  ايققلب 
( يةددديا  ددد ية لعأيقدددب ةدددق  تاللقددد  يتالقددد ات ايلددداا س ان اقدددب ييصدددةيم 5يومهددد  ايةددداي  ل    

أقددب   ودداا صددفت  ايسدد وب ايأتقةيقددب يايل يأددب وق ددًة   إ  ت اينددت ايتاللقدد   دد  ةلقدد  ايصددفةت ايةا
 ددقم لت( ايلنسددديةب  ددد  صدددفةت لليةييدددب ايسددد وب   يايليةييدددب ايعةلدددب يايقدددية ايأفةة قدددب ياددد  اوق  

 ايقسد يايقية ايأفةة قب يا ةاق  يايقية ايللقدلة ةةيسد وب يا ةد  ايقلأد  يايقدية ايللقدلة ةةيسد وب يا ةد  
( وأا ا ةدب ن قدب 1097ايةةي ب ل بايةا ييق( ي   ولة  ل  ايققلب 16033-9013ق  ليايا ب ( لة ة

( ولدة ةةيأسدةب يصدفت  ايسد وب ايأتقةيقدب يايل يأدب  لةأدت ايققلتدة  115( يوأا لستي  اييب ل498ل
 ( .1019   1019ايلنسيةتة  وا  ايتياي  ل

سياع  د  ايلداا س اينليلقدب وي ان اقدب  يقللأأة وولاع ايتفية اينةص  ياتاللق  وا  ايتالق ات    
إيدد  ايتقةيقددا ايةتلةوقددب اي اسددةب  دد  اةيةقددب ايلةتلدد  ايقلأدد  ةةيأسددةب يكأددةث يايتدد  تنددا يةمدددل  
لةق  لد  ن لدةته  ةدة ج ةقديته  للدة يده تدألق  سداة  واد  ايأدةنقتق  ايةاأقدب يايصدنقب   داًل ود  

 للتي  ايألدي    قدا  لد  للنةديب       ي ةد ا ( تألق اته ايساةقب ايةيق ة وا  ايقيام ايةسل  يلسد
و  ايتيي  ايةاأ  قعا  ا و لقب لةق ة  د  تقديقم ألدي ايفد ا يتيدي       داًل ود  وأده وندا ايلؤمد ات 

 ( .     119   9111للنةيب ي ة ا     ((ايت  تعة  و  نةيب ايألي وأا ان  اا 
ت لتدددأت  وق دددًة لددد   اةدددب ايددد لي   ددد  اياعدددب يقللددد  و  قلدددي  ايتفدددية ياتاللقددد  واددد  ايتالقددد ا      

 42ياين لدب وللد  لد  اإلأدةث    قدا ومدة ت ايلصددةا  إيد  و  ايد لي  قتن لدي  وللد  لد  اإلأددةث ل
  1986   cartty )   يو  اي لي  يهم اية وة يللة سب اياعب اين  وللد  لد  اإلأدةث لةاقفدب ينسد
  لب يللة سب ايأمةي اي قة   . ( ي ي لة قستيةب تمةق  اإلأةث وا  اين117   1984  

يي ةدددا لددد  اإلمدددة ة إيددد  وأددده يددديي انسدددةةب ايةق قدددب يايةتلةوقدددب ي ادددب اين لدددب يايأمدددةي ةةيأسدددةب     
ياتالق ات    ةلة يم تل   أةم   ية ةقأهلة   إ  قلدي   د   د   ايل نادب ايعل قدب تقدة ب  سدقييية  



 17 

ايةصديا إيد  و  ايلسدتي  ايةداأ  قتمدةةه ةدق   يةاأ  لةق    ي ا ومة ا لوةا ايفتةح يسدعقا( ةهد ا
ايد لي  ياإلأدةث  ةدد  ايةاديت لدم تددلااا ايفد ية ةعدا ل ناددب ايةاديت   إ  تدلااا ايقددية ايع داقب لدلاًل يددا  
ايدد لي  لقة أددب ةةإلأددةث أتقةددب لقددةاة تددألق   ي لددي  ايتستيسددتق ي  ي  ليأددةت ايدد لي  لوةددا ايفتددةح 

 ( .95   9113يسقا  
     والتوصيات : االستنتاجات -4
 االستنتاجات :  4-0
يةددديا  ددد ية لعأيقدددب  ددد  ةلقددد  ايصدددفةت ايةاأقدددب ايتددد  تأةييهدددة ايةندددث ةدددق  تاللقددد  ايلددداا س   -1

 اينليلقب يان اقب ييصةيم ايلاا س اينليلقب .
يةددديا  ددد ية لعأيقدددب  ددد  صدددفةت لايسددد وب ايأتقةيقدددب   يليةييدددب ايسددد وب   يايقدددية ايأفةة قدددب  -9

ة ايللقددلة ةةيسد وب يا ةد  ايقلأدد  يايقسد     يايل يأدب ( ةددق  تالقد ات ايلدداا س ياد  اوق    يايقدي 
 ( سأب .19-11ان اقب ياينليلقب ييصةيم ايلاا س اينليلقب ياف ب ايعل قب ل

وام يةيا   ية لعأيقب    صفةت لايليةييب ايعةلب   ايقدية ايأفةة قدب ياد ةاق    اي مدة ب     -3
 اينليلقب يان اقب . ايا ب ( ةق  تالق ات ايلاا س 

يةدديا  دد ية لعأيقددب  دد  صددفةت لايسدد وب ايأتقةيقددب   يليةييددب ايسدد وب   ايليةييددب ايعةلددب      -4
يايقددية ايأفةة قددب يادد  اوق  يايدد ةاق    يايقددية ايللقددلة ةةيسدد وب يا ةدد  ايقلأدد  ياي ةدد  ايقسدد     

 ( سأب .19-11لياي مة ب   يايا ب( ةق  تاللق  تالق ات ايلاا س ان اقب يتولة  
ودددام يةددديا صدددفةت لعأيقدددب  ددد  صدددفت  ايسددد وب ايأتقةيقدددب يايل يأدددب ةدددق  تاللقددد  يتالقددد ات   -5

 ايلاا س ان اقب .
يةددديا  ددد ية لعأيقدددب  ددد  صدددفةت لليةييدددب ايسددد وب   ايليةييدددب ايعةلدددب   يايقدددية ايأفةة قدددب   -6

يقلدددق  يايقدددية ايللقدددلة ياددد  اوق    يايقدددية ايأفةة قدددب ياددد ةاق    يايقدددية ايللقدددلة ةةيسددد وب ي ةددد  ا
ةةيس وب ي ة  ايقسة    ياي مدة ب   يايا دب( ةدق  تاللقد  يتالقد ات ايلداا س اينليلقدب يتولدة  

 ( سأب ييصةيم ايتاللق  .19-11ل
ودددام يةددديا  ددد ية لعأيقدددب  ددد  صدددفت  لايسددد وب ايأتقةيقدددب يايل يأدددب( ةدددق  تاللقددد  يتالقددد ات   -7

 ايلاا س اينليلقب .

 
 
 
 التوصيات : 4-1
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ايتألقدددا واددد  إاا ات ايلددداا س ان اقدددب واددد  ايتيةقدددة ايعلاددد  ايفعاددد  يدددا س ايت ةقدددب اي قة دددقب  -1
 ياوتةة   ا سًة لأهةقًة  ةلًة يلة  قه ل  ل ايا صن  يةاأ  ياتاللق  يايتالق ات .

 
وادد  إاا ات ايلدداا س ان اقددب اي تلددةم ةمأمددةع ايلالوددب يايسددةنةت اي دد ي قب يتأفقددد   ايتألقددا -9

  ةقب اي قة قب     اًل و  تي ق  لة ب انايات اي قة قب ايالللب ياا س .ا س ايت
 
ايتألقا وا  إاا ات ايلاا س ان اقب ودام اسدت ال  ا س ايت ةقدب اي قة دقب  د  إويدةع ا يس  -3 

 والقب ن  و لقب   ا ايا س ي تق  و  ايا يس انة   .
 
س اينليلقددب اأتقدةع ايتاللقدد  يايتالقد ات ايدد ق  ايتألقدا واد  لعالدد  ايت ةقدب اي قة ددقب  د  ايلداا   -4

( سددددأب يتدددديةقههم ايتيةقدددده ايصددددنقم أنددددي ايفعةيقددددب 19-11قلالددددي  ايلي ةددددب  دددد  ايف ددددب ايعل قددددب ل
 اي قة قب ايلأةسةب يايتةصا ةهة .

 
( سدددددأب واددددد  للة سدددددب انأمددددديب اي قة دددددقب 19-11تمدددددةق  ايتالقددددد ات  ددددد  ايف دددددب ايعل قدددددب ل -5

 .يةةةصب    ايلةة  ايلا س  
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 ) المصادر (
( : تةيدددقي ةددد ال  ايتدددا قب يتدددا قب 1997وةدددي ايلةدددا   ولددد  يايأللددد    ةلدددة  إسدددلةوق  ل -1

   ل لل ايلتةب   ايقة  ة . 1اية اوم يايأةم ق     ل ة ايقام   ج
( : يددد ة ايتدددا قس  ددد  لةدددة  1984ةسييقسددد    انلدددا يايسدددةل ا     وةدددةس انلدددا صدددةيم ل -9

   ليةة  ةةلعب ايليص  . ايت ةقب اي قة قب
( : ايتيةققددةت اإلنصددة قب  دد  1996ايتل قتدد    ياقدد  قةسددق  يايعةقدداي   نسدد  لنلددا وةددا ل -3

 ةنيث ايت ةقب اي قة قب   اا  ايلتب يايةةوب يايأم     ةةلعب ايليص  .
( : اإلوددااا ايةدداأ  ياأسددةع   اا  1986ايتل قتدد    ياقدد  قةسددق  يلنلددا وادد    قةسددق  يدده ل -4

 ايةةوب يايأم     ةةلعب ايليص  .ايلتب ي
( وادددم ايتدددا قب اي قة ددد   ددد  انولدددة  ايلةتافدددب   اا  ايفلدددد  1998نسدددق     ةسدددم نسددد  ل -5

 ان ا  .-يايةةوب يايأم  يايتيلق    ولة 
(: ايةتةددة ات يايققددةس ياإلنصددةع  دد  ايلةددة  اي قة دد   9114اينلددقم   وادد  سددايم ةددياا ل -6

 ال    ةةلعب ايقةاسقب . يلا ة ايتعاقم ايعةي  يايةنث ايع
 1تةيددقي يتيةقددة ي قددةاة   ي –( : ايتددا قب اي قة دد  ايندداقث 1998نلددةا   لفتدد  إةدد ا قم ل -7

   اا  ايفل  ايع ة  .
( : لسدددتيقةت لعقة قدددب ن دددم وأةصددد  اياقة دددب ايةاأقدددب 1989اينقدددةي    أي ددد  لنلدددا لنلددديا ل -8

قددد  لأمددددي ة   لاقددددب ايت ةقددددب ايةةصدددب يالوددددب ايا ةددددب انييدددد  ةلددد ة ايقددددا    سددددةيب لةةسددددتق  ا
 اي قة قب   ةةلعب ايليص  .

( : تددألق  تل قأددةت ايتيا ددة وادد  1984ةاقفددب   أةقاددب لنلددا ينسدد    إةددال  لنلددا إةدد ا قم ل -9
تألقب ايقا ات ايا القب ياين لقب ياإلا ام اين لد  ةدةيتيال    لةادب ةنديث ايت ةقدب اي قة دقب   

 يت ةقب اي قة قب ياةأق  ةةةلعب ايل ةلقة. ( يلاقب ا9-1ايلةاا اني    ايعااا  ل
 ( : ايألي اين ل    اا  ايفل  ايع ة    ايقة  ة .1991 اتب   وسةلب لةل  ل -11
   ايقة  ة. 8( : وام أفس ألي اييف  يايل ا قب   ي1986ل  ا    نةلا وةا ايسالم ل -11
ودةيم ايلتدب   ( : وادم أفدس ايألدي ل اييفد  يايل ا قدب ( 1991ل  ا    نةلا وةا ايسدالم ل -19

 ايقة  ة .
( : وسةسددقةت ايتل قأددةت ايةاأقددب   لأمددأة ايلعددة   1998مددنةتب   لنلددا إةدد ا قم ي ةدد ا  ل -13

 ةةإلسلأا قب   لص  . 
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( : ايةتةددة ات يلةددةائ اإلنصددةع 1984وةددا ايةةددة     ددقس أددةة  يانلددا   ةسييقسدد  ل -14
    ايلةة  اي قة     ليةعب ةةلعب ة ااا   ة ااا .

( : اياقة دب ايةاأقدب يلليأةتهدة   اا  1978للة  ينسدةأق    لنلدا صدةن  ل وةا اينلقا   -15
 ايفل  ايع ة    ايقة  ة .

( : اياقة ددددب ايةاأقددددب يلليأةتهددددة 1997وةددددا اينلقددددا   للددددة  ينسددددةأق    لنلددددا صددددةن  ل -16
   اا  ايفل  ايع ة    ايقة  ة . 3ي ة ايققةس   ي –انوااا ايةاأ   –ايأم قب 

( :  سددقيييةقة اياقة ددب ايةاأقددب   9113ايعددال يسددقا   انلددا أصدد  ايدداق  لوةددا ايفتددةح   وةددي  -17
 اا  ايفل  ايع ة    ايقة  ة .

   اا  ايلعة   ةلص .  4( : وام ايأفس اي قة     ي1983واليي   لنلا نس    ل -18
( : ألددي ودداا لدد  وأةصدد  اياقة ددب ايةاأقددب 9111 صددييب   أددا  وةددا اينلقددا وادد  ةةسددم ل -19

اا قب ا اسب لقة أب    سةيب لةةسدتق  اقد  لأمدي ة   لاقدب ايت ةقدب اي قة دقب      ايلا سب ايةت
 ةةلعب ايليص  . 

( : ايتعام اين ل    ت ةلب وةا واد  أصدق    ليةعدب اا  ايلتدب 1987لةأق    لي ت ل -91
 يايةةوب يايأم     ةةلعب ايليص  .

تدب يايةةودب يايأمد  ( : ايتدا قب اي قة د    لاق قدب اا  ايل1988لةقا    قسة  ة قةي ل -91
    ةةلعب ايليص  .

( : تيةققةت  د  وادم ايفسدقيييةقة يايتدا قب اي قة د    اا  1997لةقا    قسة  ة قةي ل -99
 ايم ية   ولة  .

( : وام اين لب   ايتيي  اين ل  ل  ايديياة ينتد  ايمدقةيةب   1987لنةيب   يةقه ل -93
   ة ااا . 9ج
  اا  يا دد  يايةةوددب  1ايتيددي  اين لدد    ي( : أم قددةت ايددتعام ي 9111لنةدديب   يةقدده ل -94

 ولة  .-يايأم    ان ا 
( : أم قددددةت ايددددتعام يايتيددددي  اين لدددد    ليةعددددب يلا ة 9111لنةدددديب   يةقدددده ي ةدددد ا  ل -95

 ايت ةقب   ة ااا .
( : ايتددا قب اي قة دد  ةددق  ايأم قددب 1979ايلأدداييي    ةسددم نسدد  يانلددا   سددعقا انلددا ل -96

 . يايتيةقة   ليةعب والع   ة ااا
  ليدددةة   9( : وصدددي  ايتدددا قب   ت ةلدددب وةدددا واددد  أصدددق    ي1991 دددة ة   اقتددد   ل -97

 ايتعاقم ايعةي    ةةلعب ايليص  .

Cartty , J. ,(1979) : perceptual and motor Deviopment in infants and 28- 

childem .new Jersy prentice-Hall , inc .                                                  
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