
 

 عُٕاٌ انجسث

 انمذو ثكشِ االسبسّٛ انًٓبساد ثعض رعهى فٙ( انٓٛجشيٛذٚب)انفبئمّ انٕسبئم  ثزمُٛخ انهعت اسزشارٛدّٛ اثش

 سُّ( 31-8)ثسٛظ عمهٙ عٕق نفئّ انخبصّ االززٛبخبد نزٔ٘ انخًبسٙ

 جٕس٘أ.د يٕاْت زًٛذ اند اسى انًششفخ +  ُْذ عجذ عهٙ اسى انجبزثخ

 

 انخبصّ االززٛبخبد نزٔ٘  انزعهًّٛٛ انعًهٛبد فٙ( انٓٛجشيٛذٚب) انفبئمّ ثزمُٛخ انٕسبئم سزخذيذ انجبزثخ اسزشارٛدٛخ انهعتا :  أًْٛخ انجسث

 بسّٛاالس انًٓبساد رعهى يٕضٕع رُبٔل انز٘ َٕعّ يٍ االٔل انجسث ٚعذ انجبزث عهى ٔزست انخًبسٙ انمذو كشح ثسٛظ يٓبساد عمهٙ عٕق فئّ

 ثسٛظ عمهٙ عٕق فئخ انخبصّ االززٛبخبد نزٔ٘ انخًبسٙ انمذو ثكشح

   ثسٛظ عمهٙ عٕق فئخ انخبصّ االززٛبخبد نزٔ٘ انٓٛجشيٛذٚب ثزمُّٛ ثبنهعت انزعهى السزشارٛدّٛ رعهًّٛٛ ٔزذاد اعذاد -3 : أْذاف انجسث

 ثسٛظ عمهٙ عٕق نفئّ انخبصّ االززٛبخبد نزٔ٘ انخًبسٙ انمذو شحثك االسبسّٛ انًٓبساد ثعض عهٗ ثبنهعت انزعهى اسزشارٛدّٛ عهٗ انزعشف-2

( انضبثطّ انزدشٚجّٛ،)  انًزكبفئزٍٛ نهًدًٕعزٍٛ ثبسهٕة ثسث اْذاف ٚسمك الَّ ٔرانك انزدشٚجٙ انًُٓح انجبزث اسزخذيذ       :يُٓح انجسث

 انزدشٚجّٛ انًدًٕعّ عهٗ ٚؤثش انز٘ ٚجٙانزدش انًزغٛش يبعذٖ انضشٔف خًٛع فٙ رًبيآ يزكبفئزٍٛ انًدًٕعزٍٛ ركٌٕ ثسث
 طبنت،ايب(07) عذدْى انجبنغ انٕفبء يعٓذ فٙ انخبصّ االززٛبخبد ثزٔ٘ انًزًثهّ انجبزثّ طشٚك عٍ انعًذّٚ ثبنطشٚمّ انجسث يدزًع اخزٛبس رى :عُٛخ انجسث

 ثعذ يدًٕعزٍٛ عهٗ انجسث عُّٛ رمسٛى رى زٛث يدًٕعّ نكم طبنت(30) ثٕالع طبنت( 37) اخزٛبس رى ارا انمشعّ ثطشٚمّ عشٕائٛآ اخزٛبسّْ رى زٛث انجسث عُّٛ

 .كشح ثم انًُبٔنّ،اندش٘ انمذو، ثٕخّ انذزشخّ انًٓبسّٚ ثبنخزجبساد انعُّٛ انزكبفؤ رى كًب(عًش-ٔصٌ-انطٕل)فٙ انزدبَس رسمك

 

اْى خذأل .)ٛش انًسزمم ٔانًزغٛش انزبثع ٔاالخزجبساد ٔإخشاءاد انزدشثخ انشئٛسخانًزغ)إخشاءاد انجسث ثشكم يهخص 

 انجسث    أ     شكم ثٛبَٙ 

 يزعذدِ رعهًّٛٛ ٔسبئم يٍ رزطًٍ ٔيب( انٓبٚجشيٛذٚب)  مّئانفب انٕسبئم ثزمُٛخ اسزشارٛدٛخ انهعت اسزعًبل اٌ-3 : أْى االسزُزبخبد

 انطبثطّ انًدًٕعّ يٍ افضم ثشكم انجسث يزغٛشاد رطٕس عهٗ انجسث انعُّٛ افشاد انسصٕل فٙ سبعذ انًسزعًم رعهًٛٙ يُٓبج ظًٍ

 فمظ انزذسٚس فٙ انزمهٛذ٘ انجشَبيح اعزًذد انزٙ

 االداء فٙ رفبَٛٓى انٗ ادٖ انجسث،يًب انعُّٛ افشاد نذٖ ٔانزسفٛض االثبسِ يٍ صاد انُٓبج فٙ انًسزعًهّ االنعبة فٙ انزُٕع اٌ-2

 ٔانزعهى
 ثكشح االسبسّٛ انًٓبساد رذسٚس فٙ انخبصّ انزشثّٛ ٔيعهى انًعٓذ يعهًبد يٍ انًمزشذ انزعهًٛٙ انًُٓبج اسزخذاو ضشٔح-3 :انزٕصٛبد أْى

 عهٗ انٕاضر ٔربثٛشِ ثسٛظ عمهٙ عٕق فئّ انخبصّ االززٛبخبد رٔ٘ يعٓذ فٙ انخًبسٙ انمذو كشح نزعهى يمزشذ يُٓبج أل نكَّٕ انخًبسٙ انمذو

 االداء

مستوى  الداللة
 الخطأ

 ت

 محتسبة

 المتغيرات االختبار القبلي االختبار البعدي س ف ع ف
 ا

 الدحرجة س ع س ع     

06267 067,6 060706 767000 6,,6, 00000 دال
7 

 المناولة 267677 ,,7677

6806, ,06026 26,2677 ,067,7 06777 00000 دال
7 

الجري  062677 067,60
 بالكرة

26087 767207 76,780 ,760,6 0,,0,6 00000 دال
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