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 -انمقذمت ومشكهت انبحث:

 الحم ػػ  لػػكلؾ   ػػت ، رة تطػػترا تتمػػ ىم فػػا شػػتا الى ػػم تاألخيػػ السػػاتات فػػ  العػػملـ شػػ  
                 ،  ػػػمـ  ى ػػػمؿ الريمبػػػ  بشػػػكاال فػػػ   ىيػػػا الى ػػػم ت تىا ػػػم تالتمػػػ ـ ىتاكبػػػ   ػػػكا التطػػػتر إلػػػا
،تبرترة ىرا مة ت ريبي  كتا ـ ىحتر العىمي  ال ا بيفلكلؾ كمف  ب  ىف التركيز  ما ال اتي   ت

الفرتؽ الفر ي  بيا ـ ف  كـ تكيؼ ىم يىتمكتاه ىف ككمء تق رات تاستع ا ات تىيتؿ،تالعىػؿ  مػا 
تحػيط ب ـ،فػ  بػتء الخبػرات تاىي  ى مرات ـ ىىم يىاح ـ الم رة  ما تصػتر تتخيػؿ األشػيمء التػ  

 ال  يػػػػ ة التػػػػ  ت عم ػػػػـ قػػػػم ريف  مػػػػا ىتاكبػػػػ  التطترات،تىتا  ػػػػ  التحػػػػ يمت الىسػػػػتمبمي  الىختمفػػػػ 
 لمتصتؿ الا الىستتيمت العميم .

تتعتبر السبمح  التامفسي  إح ى ى م ت السبمح  التا تىمرس تفؽ قتاايف تقتا ػ  ىحػ  ة 
ل ػػػتاة تفي ػػػم يخبػػػا الشػػػخص لبراػػػمى  تػػػ ريبا ىػػػاظـ تىعرتفػػػ  باظى ػػػم ا تحػػػم  الػػػ تلا لسػػػبمح  ا

ي  ؼ فا ا ميته تحميؽ إا مز رقىا ىاشت  ت كا يتطمب بكؿ ال    تا اتظمـ فا الت ريب لفتػرات 
طتيم  تىسػتىرة ، تقػ  شػ   التػمري  فػا السػاتات األخيػرة تمػ ىًم  مىيػًم ىمحتظػًم فػا ى ػمؿ التػ ريب 

ااعكػس كلػؾ  مػا زيػم ة البحػتث فبػًا  ػف الكتػب  الريمبا تت ريب السبمح  بصف  خمص  ، ق 
العمىي  الىتخصص  التا تسعا لاستفم ة ىف ال راسمت تالبحتث العمىي  تتتتج  كه ا ستفم ة فا 

 (     15،  11:  51)   ى مؿ تخطيط الت ريب .

تالتخطػػيط العمىػػا فػػا ى ػػمؿ التربيػػ  الريمبػػي  يعػػ  اىػػرًا حيتيػػًم بػػمل  األ ىيػػ  تالػػكى ظ ػػر 
ميػػًم فػػا تسػػمقط األرقػػمـ العملىيػػ  تاألتلىبيػػ  تيعتبػػر تخطػػيط التػػ ريب ا ػػـ الشػػرتط الازىػػ  لا ػػمح  

العىمي  الت ريبي  تاستخ اـ التسػملؿ تالظػرتؼ الخمصػ  بتحميػؽ األ ػ اؼ الىحػ  ة لىراحػؿ األ ػ ا  
 ( 15:  9الريمبي  تالىستمبمي  تالتا ي ب اف يحمم م الريمبا . ) 

إلػا الاػتاحا الفايػ  تالخططيػ  ب ا ػم قػ رة السػبمح  م(4991دلعفتاحا)أبو العالوعا بوتيشير 
 مػػا التتافػػؽ بػػيف ىكتاػػمت السػػبمؽ الىختمفػػ  ا تبػػمرًا ىػػف اىطػػا البػػ ء تالسػػبمح  تالػػ تراف تكيفيػػ  

 ( 11:  5تالىركب  لكا ىف  كه العامصر . )  األتلي التركيز  ما الىكتامت 

ا سػػػتخ اـ الفعػػػمؿ تالىػػػة ر فػػػ  قػػػتة  المػػػ رة  مػػػاإف األ اء الحركػػػ  ال يػػػ  لمسػػػبمح يىاحػػػه 
 بػػر  الىػػمء تاحتكػػمؾ  سػػـ السػػبمح، تالىسػػم  ة فػػ  ا اػػ فمع ىممتىػػ العبػػمي  الىات ػػ  لتمميػػؿ ح ت 

  ( 12:  7.) الىمء بشكؿ اسرع

 التػػمـ بػػيف ال  ػػمزيف العبػػم  تالعصػػب  تكػػكلؾ اسػػتخ اـ بعػػض تىػػف  ػػـ يتطمػػب التتافػػؽ
الى ىػػ  الىكتاػػ  لمى ػػمرة تالتركيػػز  يػػتـ ادحسػػمس بػػمأل زاء حتػػاالمػػ رات العمميػػ  تاد ػػ ا  الافسػػ  

 ( 25:  52. ) الحرك  تتطتير زىف األ اء  مي م ترفا كفمءة األ اء
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اف  اػػػمؾ  ا ػػػػ   تاىػػػؿ  مىػػػػ   ػػػ ًا ي ػػػػب اف  ما(4991)اSchubertشوووو ب تاتيةكػػػ  
ا مء تتبا فا ا  تبمر فا الت ريب لسبمحا الى سمفمت المصيرة تالىتتسط  ت ا الب ء تال تراف تا 

السبمؽ تيرا ا فا الت ريب اف يكتف ىطمبم  تىمىًم لىم ستؼ يتـ ا امء السبمقمت الحميمي  تاف كػؿ 
تحػ ة ىػف األ ػزاء السػمبم  تتطمػب تركيػػزًا  مليػًم تتػ ريبًم شػمقًم حتػا اصػػؿ ب ػم إلػا  ر ػ  ا ليػ  فػػا 

 ( 15:  37. )الكما لمسبمؽ  ريب  مي م ية ر ك يرًا  ما الرقـ الىس ؿاأل اء ل كه الى مرات تالت

تالػػر ميف الىتكػػررة التػػ  تعتىػػ   إف األ اء فػػ  ااػػتاع السػػبمح  يتشػػكؿ ىػػف حركػػمت الػػكرا يف
 ا امبمض الىتتػػمل  لمعبػػات، حيػػث اف التتافػػؽ الحركػػ  العػػمل  ىميػػ  مػػا التتافػػؽ الحركػػ   اػػ  

 ( 21:  32) تادحسمس به يعىؿ  ما التتفير ىف     السبمح 

 الكمىؿ الى ى خاؿ ىف ال سـ  بات  ىيا تمتي   ما البياتس تىريامت تعىؿ
 فا تسم  ت  لم سـ تالتتازف تالىرتا  العبمي  تالاغى  المتة تحسيف  ما تعىؿ ،كىم لمحرك 

 ، تاح ة كتح ة ال سـ ىا تتعمىؿ التىريامت ف كه ، الريمب  لأل اء األقصا الح  إلا التصتؿ
  ىيا  ما البياتس تىريامت تتركز ، تتامزلا تصم  ي يتحرؾ  ـ ال اخؿ ىف الت ريب فيب ا
 كىم( ال سـ ىف السفما ،ال زء ال سـ ىف العمتي ال زء ، تالبطف الظ ر  بات)  ال سـ ا زاء
 البطف ، بم  الىستميى  البطف  بم )  فا الىتى م  البطف  بات  ما التىريامت  كه تعىؿ

 تتست  ؼ( الىستعرب  البطف  بم  ، الىاحرف  الخمر ي  البطف  بم  ، الىاحرف  ال اخمي 
 العىؽ فا تت    بم  ت ا( الىستعرب  العبم ) البطف لعبات طبم  ا ىؽ التىريامت  كه
 ىعم الظ ر ت  ـ الىستعربػ  فملعبمػ  ، األخرى التىريامت اشكمؿ ىف الع ي  فا تعىؿ  

 الظ ر ا ـ ىف تالتخمص ال ي  األ اء ىفتمح  ت تتمتيت م ، البطف  بات بمامبمض  حتفمظ
 ( . 7 ، 5:  31) الخصر ىحيط تتمميؿ

ا هناكا دةامبادئاأساسيةاعتم يناتالعبيعتسا هى:
بتاسػػط  العمػػؿ  : تعىػؿ تىرياػػمت البػياتس ىػػف خػػاؿ إ راؾ كػؿ حركػػ  تالسػػيطرة  مي ػملعت كيوو  -5

 (35: ا11الكى ي ب اف يكتف فا حمل  تركيز كما  الـ  ما ال  ؼ ىف األ اء. )

فا بامء ىركز قتى لم سـ ىا تمميؿ ىحيط الخصر، تبطػف  : تسم   تىريامت البياتسلعم ك  -1
ىسطح  تالتحرؾ بسػ تل  ىػا تػ فؽ الحركػ  ىػف الػ اخؿ لمخػمرج، حيػث اف  ىيػا الحركػمت تبػ ا 

. حيث اف  بات الىركز ت  ـ العىت  الفمرى تاأل بمء ال اخمي  تتحسػيف األ اءىف الىركز 
(33 :15()35  :27) 

: تسػػم   تىرياػػمت البػػياتس  مػػا الػػتحكـ تادسػػتىرار فػػا التػػافس تالػػكى يػػاعكس  مػػا لعتوونفس -3
تحسػػف األ اء تالكفػػمءة فػػا إسػػتخ اـ طمقػػ  ال سػػـ، تالتػػافس بشػػكؿ صػػحي  يسػػم   فػػا الػػتخمص 

 (32:  31()55: 1ال سـ. ) الافسي  تالتتتر تتعزيز الطمق  تزيم ة اشمطىف الش ة 
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: ت ػػا إسػػتخ اـ العبػػات الىػػرا  تاىيت ػػم فػػا التىػػريف بشػػكؿ ىتامسػػؽ تصػػحي ، حيػػث لعدقووة -2
تسم   تىريامت البػياتس  مػا التحػرؾ بىزيػ  ىػف ال قػ  تالكشػؼ  ػف األبعػم  الطبيعيػ  لم سػـ. 

(23  :15()33 : 23) 

فا تىريامت البػياتس يػتعمـ الىىػمرس الػتحكـ فػا  بػات الػبطف اتً   ػـ  )لعسيط ة(:لعتحكما -1
يبػػ ا فػػا تعمػػـ الىزيػػ  ىػػف الحركػػمت ال ػػم ة الىتم ىػػ ، ىػػا الػػتحكـ فػػا ال سػػـ ا اػػمء األ اء تيكػػتف 

 (13: 33ا اء الحركمت ببطء تتحكـ. )

 ىيػػػا األ ػػػزاء ت ػػػا  بػػػمرة  ػػػف الػػػتحكـ الػػػ اخما  ػػػف طريػػػؽ العمػػػؿ فػػػا  لعتووودالالعح كوووى: -5
الىسػػتخ ى  فػػا التىػػريف حيػػث اداتمػػمؿ ىػػف حركػػ  إلػػا  خػػرى بسػػ تل  تيسػػر  تف تتقػػؼ ا اػػمء 

 (27:  35( )59:  35حرك . )األ اء حتا ادات مء ىف ال

 البطف  بات تمتي   ما تسم   ف ا ال سـ  ما ىتع  ة فتال  البياتس تلتىريامت
 الفمرى العىت  حتؿ العبات إطمل   ما تعىؿ كىم الفخك، ت بات الظ ر ت بات العىيم 
 فا تمتس ىف يعماا لىف المتاـ تع يؿ فا الت ريبمت  كه تتسم    مي م، التاقا البغط لتخفيؼ
 يكتف اف  ما يسم   ىىم ، الت  يؿ إ م ة براى  فا يستخ ـ حيث الكتفيف است ارة ات الظ ر
 يزي  ف كا ، تتمتيت م العبات إطمل   ما تعىؿ الت ريبمت  كه تألف ، لم سـ افبؿ تتازف  امؾ
 ( . 1:   53) األ اء  ا  ادصمب  احتىم ت ىاا  ما يسم   ىىم الىفمصؿ، حركػ  اطػمؽ ىف

 قتة تامسب اا م كىم ، الصحي  تالحمل  الىىمرس الفر  ليمق  بىستتى التىريامت  كه تت تـ
 تىريامت ىىمرس  تتتبىف ال سـ،  ما بغط ات برر اى يت     حيث فر ، لكؿ تىرتا 
 تتحسيف بمدطمل  الشعتر فا يسم   ىىم يتىيمً  ات اسبت يمً  ىرات  اث األقؿ  ما البياتس
 ( .51:  33) العبمي  الاغى 

اام0111)ا أخ  نامحج ب تابمؼ  اي ا اء  ت ر تعتبر الحركي  الى مرات ب ف(
 فمط الاظر ات المراءة طريؽ  ف ي ت    األسمسي  الحركي  الى مرات تعميـ إف إك ريمب  اشمط
اىم ف ، تادرشم  بملتعمـ ىمرتا  لأل اء الفعمي  الىىمرس  طريؽ  ف تا   ا تىمىمت اتلا ىف تا 

تمما م تالب اي  الريمبي  األلعمب ى مرات تعميـ تالىعمىيف تالى رسيف الى ربيف  تح ات بىف تا 
 ىف تعمى م  ا  كبير     إلا السبمح  ريمب  تتحتمج ، تىتسمسم  ىتخصص  تتعميىي   ت ريبي 

 ( 31:  51).ا بيفال قبؿ
إلا اف الى ربيف الريمبييف تالا بيف ت مىمء الريمبػ  م(ا0111) bel Walkerتتشير

يبح تف بشكؿ  الـ تىستىر  ف الطرؽ الت ريبي  الح ي   ب  ؼ تحسيف األ اء الريمب  تاكتسػمب 
كىم التمايػمت الىعرتبػ  فػ  الى ػمؿ الريمبػ . عتبػر احػ ى  ػكهي ىيزة تامفسي ، تالت ريب البصػري
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تبػػيؼ اف التػػ ريب البصػػري  بػػمرة  ػػف سمسػػم  ىتكػػررة لتػػ ريبمت العػػيف ب ػػ ؼ تحسػػيف التظػػملؼ 
 (21)البصري  األسمسي ، ت ا  مى  لمريمبييف ف   ىيا الريمبمت التامفسي .

تتبػيحه ىػف خػاؿ  حرك  لمسبمح الكي يىكػف– تيرتبط كلؾ بىستتى اد راؾ الحس 
إلػػا اف يصػػب   حيػػث يعرفتاػػه ب اػػه   ىميػػ  تػػة ي ما(0111)امحجوو با رخوو  ن تعريػػؼ اد راؾ

العىميػ  بشػكؿ فػتري تىفػم    ػف طريػؽ الشػعتر  الفر  تا يًم لش ء ىػم فػ  ىحيطػه، تتحػ ث  ػكه
اد راؾ فمدحسػػػمس  تالعصػػػب  تاف سػػػاى   ػػػكه األ  ػػػزة ت ر ػػػ  اىت ػػػم تػػػة ر فػػػ   ىميػػػ  الحسػػػ 

  ( 21:  51)"..اـ الى ير، بياىم اد راؾ تفسير الى يراست
لعقود ةا) ت الكشؼ  ف ىم يىتمكه ىف ق رات،تىف كلؾ ا بتىف ا ـ ى اخؿ ا  تىمـ بمل

تلكػ  يسػتطيا الفػر   ، ط ارتبمطػم ت يمػم بملتػ ريب البصػرىتػرتبالتػ  Spatial Ability) لعمكانيوة
ىتقع م،تات م  م، بػػػ  ىػػػف  ىميتػػػ  ادبصػػػمر،تالتخيؿ،ت ىم إ راؾ العاقػػػ  بػػػيف األشػػػكمؿ تتح يػػػ  

حظػػػا ب  ىيػػػ   الىكػػماي  البصػػػري  مػػا التصػػػتر  ىميتػػيف اسمسػػػيتيف فػػ  التفكيػػػر البصػػػري،فملم رة
خمص  ف  بامء الىام   ال راسي ،فملطمب  يستفي تف ىف تطتير ق رات ـ الىكماي  ألا ػم تسػم    مػا 

فملمػػػ رة  مػػػا التفكيػػػر بصػػػريم تىكمايػػػم  ت تالرسػػػـت البيمايػػػ ،قػػػراءة تف ػػػـ الىػػػتا  البصػػػري  تالىخططػػػم
 ( 13: 3) لا بيف. يمعب  ترا  مىم فا اكتشمؼ الم رات العملي 

إلا اف الت ريبمت البصري  تستخ ـ ف  ى ػم ت  م(0114)اFrancine Eisnerتتشير
تيسػػتخ ـ     يػػ ة، تحػػت ىسػػىيمت ىختمفػػ  ففػػ  الى ػػمؿ الطبػػ  يسػػتخ ـ تحػػت ىسػػىا  ػػاج الرةيػػ

 يػػػؿ العا ػػػ  لمػػػ ىمغ تالعػػػيف تاسػػػتخ  ىػػػةخرا تحػػػت ىسػػػىا ك حػػػ  ااػػػتاع العػػػاج الطبيعػػػ  ات الت 
 بػػمرة  ػػف براػػمى  تػػ ريب  تمػػ ى  اي البػػ ء بمألسػػ ؿ  ػػـ األصػػعب تكلػػؾ المػػ رات الىكمايػػ  ، ت ػػت 

 (21).ىا  بات ال سـ  ب  ؼ تحسيف ىرتا  تتتافؽ  بات العيف

ااػ  يىكػف العجماليوةالمم يكيوةاعطوبالعاليو ننقعا نا م(0112هدىاحسناصاب )تتػرى 
 راسػػػػػػػ  التػػػػػػػ  يرات البصػػػػػػػري  ىػػػػػػػف خػػػػػػػاؿ ىحػػػػػػػ  يف اسمسػػػػػػػييف  ىػػػػػػػم التػػػػػػػ  يرات ال اخميػػػػػػػ  لمعػػػػػػػيف 

(Hardware تالتػػػ  يرات ) الخمر يػػػ ( لمعػػػيفSoftware تالتػػػ  يرات ال اخميػػػ  لمعػػػيف يمصػػػ  ب ػػػم ،)
تعمؽ بىكتامت العيف ال اخمي  كبغط العػيف كفمءة العيف ال اخمي  كمتة ادبصمر تكفمءت  تكؿ ىم ي

تغير ػم ت ػكه يػػتـ اسػتخ اى م فػ  الى ػػمؿ الطبػ  بك ػرة كعػػاج طػتؿ تقصػر الاظػػر تبعػض  يػػتب 
ادبصػمر تقػػ  تسػػتغرؽ سػػاتات لمعػػاج تاتمل  ػػم ىمزالػػت ىحػػؿ امػػمش ت ػػ اؿ  الىػػيف، اىػػم التػػ  يرات 

ف خػاؿ تحسػيف كػؿ ىػم يتعمػؽ بػمأل اء الخمر ي  لمعيف فيمص  ب م تحسيف كفمءة العيف الخمر ي  ى
الات   ف  الحيمة  مى  تفا الى مؿ الريمب  بصف  خمص  تتشػتىؿ  ػكه التػ  يرات  مػا تحسػيف 
ال ق  البصري  ب اتا  م ال مبت  تالىتحرك  تالت   الخمر   تالتركيز البصري تغير م ت كه تسػتخ ـ 

اك ػر ىػف الىتتقػا لف ػـ اد راؾ الصػحي   ف  الى مؿ الريمبػ  بصػترة كبيػرة تاتمل  ػم  الىػًم تكػتف



- 5 - 

 

لمىتاقػػػؼ الىختمفػػػػ  لػػػأل اء الفاػػػػ  ا اػػػمء التػػػػ ريب تالىبمريػػػمت ىىػػػػم يػػػة ى إلػػػػا سػػػاى  ت قػػػػ  األ اء 
 ( 33:  12الفا .)

تتطػػػػػتر بػػػػػمختاؼ الىسػػػػػتتى  ا  راؾ الىكػػػػػمااتقػػػػػ  تتصػػػػػمت بعػػػػػض ال راسػػػػػمت الػػػػػا اف 
 مػا المػ رة  ا بػيف،حيػث يىكػف تػ ريب الت ريبيػ  ،ت كا ي ؿ  ما اا ػم تاىػت بتمػ ـ الىراحػؿ الفااال

بتبػػىيا م ااشػػط   البػػراى  الت ريبيػػ  الىختمفػػ ىػػف خػػاؿ   ىػػر تػػ ريبا ات زىاػػاالىكمايػػ   اػػ  اي 
تيعػ  ا  راؾ ،ىسػتتى الا بػيف تىػ ى ف ػـ ا  اء الحركػا بصري  ىكمايػ  ىىػم يػة ي الػا تحسػيف 

مفػ  تىػف األسػس الى ىػ  لف ػـ الك يػر ىػف الىفػم يـ اسمس ادب اع العمى  فػ  العمػـت الىخت الىكماا
ىف الامحيػ  العىمىيػ  العمىي  الى ر ة،تل م  تر تاب  ف  تصتر األشيمء ىتع  ة األبعم  تالتعمىؿ 

 ( 2 – 3:   13بعي ا  ف الامحي  الريمبي  . )

 هإلػػا اف كػػؿ اشػػمط ريمبػػ  يتىيػػز بػػ  اءات ى مريػػ (م4991أموو الاالعبسوواط ا)تيػػككر
ىركب  تختمؼ ىف حيث الشػكؿ تالتكػتيف ىػف اشػمط إلػا  خػر تبعػًم  خػتاؼ ىتطمبمت ػم فيىػم بيا ػم 

 (23: 1). اءات الحركي  تكىيت مىف طبيع  الىامفس  تخصملص الاشمط تات ي  األ

ت ػػكا ىػػم ياطبػػؽ  مػػا ا  اء الفاػػا فػػا ى ػػمرات السػػبمح  ا اػػمء السػػبمقمت الىختمفػػ  تالتػػا 
الىرتا  تالمتة بمشكمل م الىختمفػ  تكػكلؾ المػ رة الىكمايػ  لا ػب فػا تح يػ   تتطمب  ر    ملي  ىف

ىتطمبػػمت السػػبمؽ ىػػف ىسػػمفمت السػػبمؽ تخطػػتط البػػ ء تالػػ تراف تالا ميػػ  فا ػػ  ك يػػر ىػػف الا بػػيف  
ا اػمء السػػبمقمت ياحػرؼ الا ػػب  ػف ىسػػمرة الحركػػا الصػحي  فػػا السػبمؽ اتي ػػ   ػ ـ المػػ رة  مػػا 

  اخؿ حمرة السبمؽ . تح ي  ىكما  الصحي 

تايبػػم يتبػػ  كلػػؾ  اػػ  ا اء حركػػ  الػػ تراف فػػا  ىيػػا السػػبمقمت ا ػػ  ك يػػرا ىػػف الا بػػيف 
تا اػػػمء ا اء الى ػػػمرة تفتمػػػ  الػػػا التسمسػػػؿ الحركػػػا السػػػميـ لمى ػػػمرة ىػػػف الػػػ تراف  ػػػـ الػػػ فا  ػػػـ الحركػػػ  

 ـ قػ رة الا ػب الر ت ي   ستكىمؿ السبمؽ تخمصمتُم  ا  ا اء ال فا  كػس   ػب اخػر اتي ػ  لعػ
 ما تح ي  ىكما  ) الم رة الىكماي  ( بم بػمف  الػا العتاىػؿ السػمبؽ ككر ػم ت ػا بػعؼ الىسػتتى 

 .الب اا تىستتى الىرتا  تالرشمق  ل ى السبمحيف ىىم ية ر  ما الىستتى الرقىا لمسبمحيف

   العىميػػػ  كىػػػ رس ىسػػػم   بمسػػػـ الىاػػػمز ت تالريمبػػػمت الىمليػػػ تىػػػف خػػػاؿ خبػػػرة البمح ػػػ 
تخصص سبمح  بكمي  التربي  الريمبي   مىع  اسػتاف، قػ  تبػيف اف  اػمؾ بعػض الصػعتبمت التػ  
تتا ه الا بيف ىا م ا امء العىمي  الت ريبي  تككلؾ الىامفسمت  ما ح  سػتاء، تالتػ  ىا ػم افتمػمر ـ 

اػػ  ) لعاصػػري ال قػػ  تالسػػر   تالىرتاػػ  فػػ  ك يػػرا ىػػف الى ػػمرات التػػا تتطمػػب تح يػػ  الا ػػب لىكم
المػػػ رة الىكمايػػػ  ( تخمصػػػ  فػػػ  ىتاقػػػؼ الىامفسػػػمت التػػػ  تتطمػػػب تتافػػػؽ تتػػػ زر بػػػيف حركػػػمت )اليػػػ  

 -التركيػػز البصػػري  -التتبػػا البصػػري –ىػػا العػػيف( ىػػف حيػػث الػػت   الخػػمر    فتالتسػػط تالػػر مي
  ملي  التركيز. ا راؾ العىؽ تال ق  البصري  ال مبت  تالىتحرك  خمص  اف كلؾ يتطمب  ر  
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ىػػػف الىتبػػػت مت ال مىػػػ  التػػػ  لػػػـ  التػػػا ت ػػػتـ بتاىيػػػ  المػػػ رة الىكمايػػػ ف التػػػ ريبمت حيػػػث ا
بصػف   لسػبمح تحظا بإ تىمـ كبير ىف البمح يف ف  الى مؿ الريمبػ  بصػف   مىػ  تفػا ريمبػ  ا

حيػػث تعتىػػ   ػػكه الريمبػػ  ا تىػػم   السػػبمحل ػػم ا ىيػػ  كبيػػرة لػػ ى  المػػ رة الىكمايػػ خمصػػ  حيػػث اف 
ال ػػػ ؼ ىػػػف اى ت ػػػكا ير ػػػا إلػػػا  تالب ايػػػ  تالى مريػػػ  كبيػػػر  مػػػا الك يػػػر ىػػػف الىتغيػػػرات البصػػػري 

 . ت ريبمت لمسبمحيف  ا تحسيف الىستتى الرقىا

 السبمح  ى مؿ فا العمىي  تاألبحمث لمىرا ا الىر ع  تالىس  ا طاع خاؿ تىف
 تفا البمح  تتصمت اليه  تىم الفراش  سبمح  ريمب  ت ريب ى مؿ فا الخبراء راى تاستطاع

تحسيف الم رة   ماالىملا  البياتس ت ريبمت ت  ير تامتلتمت  راس   ـ ت ت  البمح    مـ ح ت 
 ال راس   كه بإ راء الميمـ إلا  البمح   فا ىىم ، الفراش  سبمحا ل ى الرقىا الىستتىالىكماي  ت 

  ما ت  ير م ى ى ت راس  الىملا البياتس ت ريبمت ىف ى ىت مت بمقتراح الميمـ إلا ت  ؼ التا
 .الفراش  لسبمحا الرقى  الىستتىت  تحسيف الم رة الىكماي 

د ػػراء  ػػكه ال راسػػ  ب ػػ ؼ تبػػا تتصػػىيـ براػػمى  تػػ ريبا ىمتػػرح   ت ػػكا ىػػم  فػػا البمح ػػ
 المػ رة الىكمايػ  ما ت  ير  كا البرامى  الت ريب   ما تالتعرؼ  الىملا بياتسلبمستخ اـ ت ريبمت ا

 .  الىستتى الرقىا ل ى سبمحا الفراش   لمب ء تال تراف تتحسيف
 

 -:وانحاجت إنيه أهميت انبحث

ىف خاؿ اطاع البمح    ما بعض الىرا ػا تا بحػمث العمىيػ  تالىاحظػ  الىي اايػ  فػا 
ابتعػػػم  الىعمىػػػيف تالىػػػ ربيف العػػػمىميف فػػػا ى ػػػمؿ ريمبػػػ   تت ػػػ  السػػػبمح ى ػػػمؿ تػػػ ريب ريمبػػػ  

فػػا تاىيػػػ   الىػػملا تػػ ريبمت البػػػياتسفػػا اسػػتخ اـ طػػػرؽ تتسػػملؿ التػػ ريب الح ي ػػػ  ى ػػؿ  السػػبمح 
يخػ ـ ادرتمػمء بملىسػتتي الرقىػ  ىىػم يترتػب  مػ  كلػؾ  ىىػم تككلؾ الم رة الىكمايػ الصفمت الب اي  

 ث ف  الاممط التملي  :تحسيف ا  اء الفا  تتتب  ا ىي  البح
التػػ  تعىػػؿ بػػ تر م  مػػ  رفػػا ىسػػتتي األ اء  الىمليػػ  بػػياتستصػػىيـ  ػػ   ىػػف تػػ ريبمت ال -5

 . محا الفراش بلؾ تحسيف الم رة الىكماي  ل ى سككت الب ا  

ف  تخطيط تبامء البراى  الت ريبيػ  الخمصػ  تالتػ  سبمح  الق  تسم   اتمل  البحث ى رب   -1
 .الرقىا الىستتىتعىؿ  م  تحسيف 

تتحسػيف المػ رة  تبا اطمر ىعرف  لمىػ ربيف  ػف ا ػـ الامػمط التػ  قػ  تسػم ـ فػ  ا رتمػمء -3
 .السبمحيفالىكماي  ل ى 

 المبمء  م  الىمؿ ىف الت ريب تالتاتيا بمألسمليب الىختمف  . -2
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 -أهـذاف انبحـث:

 مػػا تالتعػػرؼ  الىػػملا بػػياتسلبمسػػتخ اـ تػػ ريبمت اتبػػا تتصػػىيـ براػػمى  تػػ ريبا ىمتػػرح 
الىسػػتتى الرقىػػا لػػػ ى لمبػػ ء تالػػػ تراف تتحسػػيف  المػػ رة الىكمايػػ  تػػ  ير  ػػكا البراػػمى  التػػ ريب   مػػػا 

 .  سبمحا الفراش  
 -فـزوض انبحـث:

االميمسمت المبمي  تالبع يه لعيا  البحث الت ريبي      ىتتسطمت بيف تت   فرتؽ  ال  إحصمليمً  -5 
لػػ ى  ياػػ  البحػػث تلصػػمل   لمبػػ ء تالػػ تراف لمػػ رة الىكمايػػ لصػػمل  الميمسػػمت البع يػػه فػػ  ىسػػتتى ا    

 .الميمس البع ى 
 فػا تحسػف الىسػتتى الرقىػا تالبع يػه المبميػ  الميمسػمت ىتتسػطمت بػيف تت   فرتؽ  ال  إحصمليمً -1

 . ل ى  يا  البحث تلصمل  الميمس البع ى
 الرقىا .تت    اق  ارتبمطي  بيف تحسيف الم رة الىكماي  تالىستتى  -3

 

 -بعط انمصطهحاث انىاردة في انبحث:

 :Pilates Exercisesتمزيناث انبيالتس

 ا ى ىت   ىف الحركمت الب اي  التا يصحب م ااىمط ىف التافس تية ي م الفر  إىم  ما 
البسمط ب تف ا تات ات بمأل تات الىخصص  ل م ، حيث يتـ كلؾ طبمًم لمىبم ئ العمىي  تالىكتامت 

تا تعتىػ   مي ػم تىرياػمت البػياتس ، تكلػؾ ب ػ ؼ تطػتير ىرتاػ  تفتػرة تتحىػؿ ال سػـ األسمسي  ال
ت  يمتصػػػر ت  ير ػػػم  مػػػا ال ماػػػب  تالعممػػػ تتحميػػػؽ تتازاػػػه ىػػػف خػػػاؿ الػػػ ى  بػػػيف ال ماػػػب البػػػ اا 

 ( .51:  13الب اا فمط بؿ يىت  ايبًم د م ة ت  يؿ ال سـ ىف  ىيا الاتاحا )
 Visual Trainingيت: انبصزاث انتذريب

 ريبمت التػ  تطبػؽ بمسػتخ اـ اسمتب ىف اسمليب الت ريب يشىؿ  ما بعض الت بمرة  ف 
  دح اث تغيير ف  است مبمت العيف كىستمبؿ حس  ىتى م  ف  الرةي  الىرتبط  ب م.العيف 

                                                                     (55 :17   ) 
 Static Visual Acuityانقذرة انمكانيت:  

 (25:  59). تحركمت ال سـ الىختمف التصتر البصرى لحرك  ا شكمؿ الم رة  ما 
 انذراساث انسابقت : 

 اوالً: انذراساث انعزبيت:

اا ليوةالعتود يباتالعبصو يةات اتاا ػم   (04م(ا)0112ناديةالعصا ي،ا ينباحتح تا) راس   -5
 لوو العمرووا لتالكد لكيووةا لعقوود لتالعبصوو يةا تحسووينالعمسووت يالعمرووا يالعرجوو م ااوو اكوو ةا

التعرؼ  م  تصىيـ برامى  لمت ريبمت البصري  تالتعرؼ  م  فم ميت ػم  مػ   ، ت  ؼ إل  لعيد
الى مرات اد راكي  تالم رات البصري  الىختمرة تى ي اسب  تحسيف الىستتي لمى مرات ال  تىي  

( طملبػػ  فػػ  كػػؿ ى ىت ػػ ، قػػ  اسػػتخ ىت 51فػػ  كػػرة اليػػ  تطبمػػت ال راسػػ   مػػ   ياػػ  قتاى ػػم )
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  تاشمرت إلا ا ـ الاتمل  اف البرامى  الىمتػرح لمتػ ريبمت البصػري  لػه البمح تمف الىا   الت ريب
فم ميػ  إي مبيػ  فػ  تحسػيف ىسػتتي ا اء الى ػمرات ال  تىيػ  تكػكلؾ تحسػف الى ػمرات اد راكيػػ  

 تالم رات البصري .
 

"توويري اتوود يبالع  يوو ات اتاا ػػم (ا42م()0112محموو دا بوودالعمحسوونا بوودالعوو حمنا) راسػػه  -1
ي ػػ ؼ  ػػكا البحػػث إلػػا تصػػىيـ دلءالعع ووبالعموودلاحالعحوو ااووىالعكوو  العطووا   "لعبصوو ي ا لووىاأ
 ، مػا ا اء الا ػب الىػ افا الحرفػا لعبػ  الكػرة الطػملرة ت  ير متىعرفػ  البصػري ت ريبمت لمرةيػ  

تػػـ اختيػػمره  ىػػ يًم لتطبيػػؽ باػػم ى الىايػػم الريمبػػا الا ػػب الميبػػرت   ياػػ  البحػػث  مػػ  اشػػتىمت
الىػا   البمحػث اسػتخ ـ  قي  البحػث ) قػتاـ الى ىت ػ    ػب تاحػ  فمػط (،  البصري الت ريبمت 
ا ػػر اي مبيػػًم  مػػا  اشػػمرت ا ػػـ الاتػػمل  إلػػ  اف البراػػمى  التػػ ريب  لمى ػػمرات البصػػري ت  الت ريبػػا

 ىتغيرات البحث البصريه تالى مريه لا ب الى افا الحر.
اتوويري اتسووتخدلمالعتوود يباتالعبصوو يةت اتاا ػػم    (01م(ا)0112)اب وووووناصودىاحسووووووه راسػػ   -3

البحػث   ػكا ي ػ ؼت   عدىاال بواتالعك ميتيو العنقاطا ت كي المنتبا ا لىاتحسينادقةاتسجيل
لتعرؼ تتح ي  ت  ير م تاالبصري  لا بمت الكتىيتيه فا ريمب  الكمراتي  الت ريبمت إستخ اـإلا 
تركيػز ا اتبػمه لػ ى   بػمت لػ ى   بػمت الكتىبتيػه، ىسػتتى   قػ  تسػ يؿ الامػمطىسػتتى  مػا 
ىػف   بػمت ال ر ػ  ا تلػا ىػف ىاتخػب ال مىعػ   (55)  يا  البحػث  مػ  اشتىمت تىيتيه،الك

إسػػػتخ ىت البمح ػػػ  الىػػػا   الت ريبػػػا  ،تفريػػػؽ كميػػػ  التربيػػػ  الريمبػػػي  لمباػػػمت  مىعػػػ  الزقػػػمزيؽ
اشػػػمرت ا ػػػـ الاتػػػمل  إلػػػ  اف البراػػػمى  التػػػ ريب  ت  ثالميػػػمس المبمػػػا البعػػػ ى لىامسػػػبته ل ػػػكا البحػػػ

 ا ر اي مبيًم  ما ىتغيرات البحث. لمى مرات البصري 

تووواري اتم ينووواتا  ب راسػػ  بعاػػتاف  ( 57)  م(ا0141محموودام سوووالالحموودا لخووو  نا) راسػػ   -2
ت ػػ فت  "العبوويعتسا لووىالعووتحكمااووىالعتوونفسا مسووت ىاتاللووماسووباحةالع حوو ا لووىالعووبطن

تعػػػرؼ  مػػػا تػػػم ير تىرياػػػمت البػػػياتس  مػػػا الػػػتحكـ فػػػا التػػػافس تىسػػػتتى تعمػػػـ ال راسػػػه الػػػا ال
( طملبػه تػـ تمسػيى م الػا 13سبمح  الزحؼ  ما البطف لمتمىيكات تاشتىمت  ياػه البحػث  مػا)

(طملبػػمت تاسػػتخ ـ الىػػا   53بػػمبطه قػػتاـ كػػا ىػػا ـ ) تاألخػػرى ت ريبيػػ ى ىػػت تيف احػػ  ىم 
الت ريبا فا البحث تكمات ا ـ الاتمل  اف البراػمى  التػ ريبا بمسػتخ اـ تىرياػمت البػياتس ا ػر 

 اي ميبا  ما ىتغيرات البحث لصمل  الميمس البع ى 

توواري السووتخدلماتوود يباتا( ب راسػػ   ػػ فت الػػا التعػػرؼ  مػػا  31( ) ما0142مطوو ا)ا راسػػ   -1
دلءالعمرووا ىااووىالعباعيووةا مسووت ىالالايووةلعبي كيميا العمتغيوو لتلعبوويعتسا لعي  وواا لووىابالوو ا

 تػػػـ ، طملبػػػ 13 ىػػػف ال راسػػػ   ياػػػ  تتكتاػػػت الت ريبػػػ ، الىػػػا   اسػػػتخ اـ ،تػػػـلعطاعبووواتاعووودى
طملبػػػمت ( خبػػػعف لتػػػ ريبمت  53الػػػا ى ىػػػت تيف ، الى ىت ػػػ  ا تلػػػا ت ريبيػػػ  )  تمسػػػيى ف

 تػػػ ريب  لبراػػػمى  ،خبػػػعف( طملبػػػمت   53البػػػياتس تاليتغػػػم ، تالى ىت ػػػ  ال مايػػػ  بػػػمبط  ) 
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اسػػػتخ ىت تػػػ ريبمت  ااسػػػمبيا  تت ػػػ ت البمح ػػػ  تحسػػػف فػػػا اتػػػمل  العياػػػ  التػػػ 5 لىػػػ ة تمميػػػ ي
 .لمطملبمت الى مري األ اء تىستتى لمتعب البيتكيىيملي  الىتغيرات  ما تاليتغم البياتس

لرو اتم ينواتالعبويعتسا لكرقوالا لوىاب راسػ  بعاػتاف (  1) م(ا0142قواماسوام الع اوا ىا)ا -5
.ت ػ فت ال راسػ  الػا التعػرؼ  مػا  بال العمتغي لتالعبدنيةا لعكينامتكيةااوىاسوباحةالعف لشوة

ا ػػػر تىرياػػػمت البػػػياتس اسػػػمتب تحىػػػؿ المػػػتة  مػػػا بعػػػض الىتغيػػػرات الب ايػػػه تالكيامىتكيػػػ  فػػػا 
( طاب تاستخ اـ الىا   الت ريبا تكمات ا ػـ 53سبمح  الفراش  تاشتىمت  ياه البحث  ما)

رياػػػػمت البػػػػياتس تا  مػػػػمؿ ا ػػػػر اي ػػػػمبا  مػػػػا تحسػػػػيف تحىػػػػؿ المػػػػتة لمعبػػػػات الاتػػػػمل  اف تى
 الىست  ف  تككؾ الىتغيرات الكيامىتكي  الخمص  بملبحث . 

تيري الستخدلماتود يباتا  ب راس  بعاػتاف (53) م(ا0149محمدالب العحمدا بدالع هابا)اقمـ  -7
، " لووىاجرووا العمتوو ل يينالعبوويعتسا لووىابالوو العمتغيوو لتالعبدنيووةا مسووت ىالالدلءالعمرووا ى

بعػػض  امصػػر الميمقػػ   اسػػتخ اـ تػػ ريبمت البػػياتس تىعرفػػ  ت  ير ػػم  مػػات ػػ فت ال راسػػ  الػػا 
الىرتاػػ ( تكػػكلؾ ىسػػتتى ا اء ال ىمػػ  الى مريػػ   -التحىػػؿ العبػػما  –الب ايػػ  )المػػتة العبػػمي  

لىمػػمطا  مػػا الىر حػػ  ىػػف ادرتكػػمز ا -ل  ػػمز الىتػػتازييف تالتػػا تشػػىؿ )التقػػتؼ  مػػا الكتفػػيف
شػػتىمت  ياػػ  البحػػث ادرتكػػمز زاتيػػ ( ، تا -الىر حػػ  ىػػف ادرتكػػمز  مػػا الػػكرا يف -العبػػ يف
، تكمات ا ـ الاتمل  اف البرامى  الت ريبا بمسػتخ اـ تػ ريبمت البػياتس ا ى ( طاب 1 ما ) 

إلػا تحسػف ىسػتتى المػػتة العبػمي  تالتحىػؿ العبػما تالىرتاػػ   كػكلؾ ا ى إلػا تحسػف ىسػػتتى 
 ا اء  ىم    مز الىتتازييف.

تيري اتود يباتالعبويعتسا لوىابالو ا ب راس  بعاػتاف (  11)  ما(ا0149ناص امحمدا)اقمـ  -1
، ت ػ فت ال راسػ  الػا  لعمتغي لتالعبدنيةا لعمست ىالع قمىاعسباحىالعف لشوةابمحااةوةاأسو لن

بمت  مػػػا تصػػػىيـ ى ىت ػػػ  ىػػػف تػػػ ريبمت البػػػياتس تىحمتلػػػ  التعػػػرؼ  مػػػا تػػػ  ير تمػػػؾ التػػػ ري
تىمت  ياػػػ  ، تاشػػػفراشػػػ  باػػػم ى الشػػػىس بىحمفظػػػ  اسػػػتافالىسػػػتتى البػػػ اا تالرقىػػػا لسػػػبمحا ال

، تكماػػت ا ػػـ الاتػػمل   ػػا اف تاسػػتخ ـ البمحػػث الىػػا   الت ريبػػا ،( سػػبمح 13البحػػث  مػػا ) 
البراػػمى  التػػ ريبا الىمتػػرح لمى ىت ػػ  الت ريبيػػ  يمسػػتخ اـ تػػ ريبمت البػػياتس ا ػػر تػػ  يرًا اي مبيػػم 

 فا الىستتى الرقىا لمعيا  قي  البحث .
 انذراساث األجنبيه: ثانيًا: 

 Do generalized visual"تاا ػػػمت ا(02م()0110)Abernethy et al راسػػ  -9

Training programmers For sport really work An experimental 

invest Tigation""فػػػػػ  الى ػػػػػمؿ   ػػػػػ تىكات  الىكػػػػػماا  ػػػػػؿ بػػػػػراى  التػػػػػ ريب البصػػػػػري
فػػػػ  الى ػػػػمؿ   ػػػػ تىبػػػراى  التػػػػ ريب البصػػػػري كات اف  ت ػػػػ ؼ إلػػػػ  التعػػػػرؼ  مػػػػ الريمبػػػ  ، 
(ى ىت ػػػمت 3(امشػػ  تتػػـ تمسػػػيى ـ إلػػ  )23طبمػػت ال راسػػػ   مػػ   ياػػ  قتاى ػػػم )، الريمبػػ   
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ا ػـ الاتػمل  ، ق  اشػمرت الىا   الت ريب   مفالبمح  تاستخ ـترابع  كى ىت   بمبط   ت ريبي 
لمى ىت ػػمت األربعػػ   مػػ  الػػرغـ ىػػف ت ػػت  تحسػػف  هالمبميػػ  تالبع يػػ ت ػػت  فػػرتؽ بػػيف الميمسػػمت

 .تاب  لمى ىت تيف الت  إستخ ىت البرامى  البصري

 Effects of visual"( ت اتاا ػم 31ـ()1333)Elizabeth S3.Bresson راسػ  -53

skills training vision coaching and sport vision dynamics on the 

performance of sport skill, African Journal for physical"      فم ميػ
المػػ رة ا بصػػمري   ، أل اء الريمبػػ  ىػػف خػػاؿ تحسػػيف ا ػػاث ىفػػم يـ ىختمفػػ  بغػػرض تحسػػيف 

أل اء الريمبػػػ  ىػػػف ات ػػ ؼ إلػػػ  التعػػػرؼ  مػػ  فم ميػػػ   ػػػاث ىفػػم يـ ىختمفػػػ  بغػػػرض تحسػػيف 
ات بصػري  ت مسػمت تػ ريب تػـ تطبيػؽ براػمى  تػ ريب ى ػمر ، بصمر الريمب  دخاؿ تحسيف ا

تق    بصمر الريمبد يامىيمت ا بم تبمرهىف تـ ىتع   األاظى  ىح   ت  يمي بصمر التمد م  ا
 اختيػمر ف(  ػمـ تػـ 12 -59تراتحػت ا ىػمر ف ىػم بػيف)ت (فتػمة 73 يا  البحث  م  ) اشتىمت
تتػػـ  الى ػػمرات البصػػري  اختبػػمراتسػػمس ى ػػمرات تىريػػر الكػػرة  مػػ  الشػػبك  تا ال ػػف فػػ  ا مػػ  

اشػػمرت ا ػػـ ، قػػ  ( ى ىت ػػمت  ػػاث ى ىت ػػمت ت ريبيػػ  تى ىت ػػ  بػػمبط  2تمسػػيى ف إلػػ  )
الاتمل  إل  ت ت  تحسف ف   ق  تىرير الكرة  م  الشبك  بملاسب  لمى ىت مت ال ا   تاظ رت 

بخػػاؼ كبػػر ا بصػػمر اظ ػػرتا تحسػػامً دالاسػػب  الىلتيػػ  لمتحسػػف اف ى ىت ػػ  براػػمى   يامىيػػمت ا
 .البرامى يف األخرييف

 إجزاءاث انبحث:

 منهج انبحث:

  ى ىت الالىا   الت ريب  بمستخ اـ التصىيـ الت ريب  كت   البمح  ستخ ـستؼ ت
 ت ريبي  بملميمسمت المبمي  تالبع ي  تكلؾ لىالىته لتطبيؽ البحث تا  راءاته.ال

 مجتمع انبحث :

 لعمسجليناا العسجعتاالعشمسابمحااةةاأس لنلعف لشةابنادىايمرلامجتمحالعبحثاسباح ا
ا ا)اباعنادىلع ياضية ابين اما اأ ما هم اتت ل ح ا لعت  اا42، العبحثا02: امجتمح ا دد ابلغ ا قد ا، اسنة اااااااا(

 .(اسباحاًاا21)
 عينت انبحث:

لعف لشةا(اسباحًاامناسباح اا41 ق لمراا)اتـ اختيمر  يا  البحث بملطريم  العى ي ستؼ ي
 . بمحااةةاأس لنبنادىالعشمسا

 مجاالث انذراست:

    انمجال انمكاني :

تالتػػ  يت ػػ  فيػػه  بحىػػمـ سػػبمح  اػػم ى الشػػىس بىحمفظػػ  اسػػتافيػػتـ ا ػػراء ال راسػػ  سػػتؼ 
 ا تات قماتاي  تاىمكف لمت ريب تا  زة تتسملؿ  زى  ل كا البحث. 
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 انمجال انبشزي : 

يىم م ـ فا افػس العىػر التػ ريبا تىم ابنادىالعشمسامسجليناا العسجعتالع ياضيةا سبمحيف
 (   ب. 53ت    ـ )  تالزىاا

 انمجال انزمني : 

 ـ 1315-1313يتـ تطبيؽ ال راس  خاؿ فترة ا   ا  لمىتسـ الت ريب  ستؼ 
 أدواث ووسائم جمع انبياناث:

 أوالً: األجهزة واألدواث انمستخذمت في انبحث:

 ىيزاف طب  ىعمير لميمس التزف 
 شريط قيمس 
 طبي  كرات 
  كرات ستيسري 
    ا  زة  يـ ىتع. 
 . ا ممؿ ب تزاف ىختمف 
 .ايس تماؾ 
 سم   ايممؼ. 
 . ال يامىتىيتر لميمس المتة العبمي  ال مبت 

 -أدواث جمع انبياناث :ثانيا :

الىسػتخ ى  فػا  الىمليػ  تػ ريبمت البػياتساستىمرة استطاع اراء الخبػراء حػتؿ تح يػ  ا ػـ  -
 .البحث

 .الت ريبمت التا تاىا الم رة الىكماي  استىمرة استطاع اراء الخبراء حتؿ تح ي  ا ـ  -
زىا ػػػػم (  اخػػػػؿ  –تىرياػػػػمت البػػػػياتس ) ىتقع ػػػػم  تح يػػػػ لاسػػػػتىمرة اسػػػػتطاع اراء الخبػػػػراء  -

 . البرامى  الت ريبا
 

 -خطىاث تنفيذ انبحث:

 -سىف تتبع انباحثت انخطىاث انتانيت نتنفيذ انبحث:

 األ اري . الىتافممت -5
 الىس  الىر ع  لمتعرؼ  م  ىتغيرات البحث. -1
ا  ا  تتصىيـ ا ستىمرات الخمص  بىتغيرات البحث ت رب م  مػ  الخبػراء فػ  صػترت م  -3

 الىب لي  ،  ـ تع يم م ت رب م ف  صترت م الا ملي .
 الىمترح.ا مى  الت ريبياتصىيـ البر تفري  اتمل  ا ستىمرات تالشرتع فا ا  ا  ت  -2
 ال راسمت ا ستطا ي  لمت ك  ىف ص ؽ ت بمت ا ختبمرات )قي  البحث(.ا راء  -1
 ا راء الميمس المبم  لىتغيرات البحث . -5
 .  ما الى ىت   الت ريبي الىمترحا مى  الت ريبياتطبيؽ البر  -7
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 ا راء الميمس البع ي لىتغيرات البحث. -1
 ا راء الىعمل مت ا حصملي  لىتغيرات البحث. -9
 .  رض تىامقش  الاتمل  -53
 ا ستخاصمت تالتتصيمت. -55

 انمعانجاث اإلحصائيت:

 بىف خط  الىعمل   ادحصملي  لمبيمامت األتلي :تتستؼ 
      الىتتسط الحسمب 
 ا احراؼ الىعيمري 
  ىعمىؿ ارتبمط بيرستف 
  ىعمىؿ ا لتتاء 
 . اختبمر  ؼ 
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 انمزاجــــع

 -أوالً: انمزاجع انعزبيت:

اـ5992السبمح  لمىستتيمت العميم،  ار الفكر العربا، المم رة،  ت ريبلعالوعا بدلعفتاحا:اأبو  -1
 راسػػػ  تحميػػػؿ ألاػػػتاع األ اءات الحركيػػػ  الىركبػػػ  )الىا ى ػػػ ( فيػػػبعض  أمووو الااأحمووودالعبسووواط :ا-0

الريمبػػي   األلعػػمب ال ىم يػػ  خػػاؿ الىبػػمرة ، رسػػمل   كتػػتراه غيػػر ىاشػػترة، كميػػ  التربيػػ 
 .ـ5992إسكا ري ،لمبايف،  مىع  

 ف  تالتحصيؿ الىكما  البصري التصتر بيف العاق   :ساعمابنامصلحابنالعشك  ا، بدام   يلا-2
 رسػػػػػػػمل  ،  الطػػػػػػػملؼ بىحمفظػػػػػػػ  ا بت اليػػػػػػػ  الىرحمػػػػػػػ  تاىيػػػػػػػك لػػػػػػػ ى الريمبػػػػػػػيمت ىػػػػػػػم ة

 ـ 1352،  المرى اـ  مىع  ، التربي  ىم ستير،كمي 
ىرا ع  ىحى  حسػف  ػاتى ،  ار الفكػر  التربي  الحركي  ،:  لمينالن  العخ عىا،السامةاكاملا-1

 ـ 5995العربا ، 
، كميػ    تالافسػي  البياتس تاليت م التممء العمؿ ىا ال س ، ى م  الصح  ال س ي  : لعحمص اتما ل-1

 ـ.1353ا  اب  مىع  تشريف، الاكقي ، ستريم، يتليت 
يمانا،ا اجيرانامحمداا لدا-2  ه مػا بعػض الىتغيػرات الى مريػ البصػري:فم ميػ  التػ ريب  يودا بودالال 

الى م  ، بحتث التربي  الشمىم  ى م بحث ىاشتر،  ،الكرة الطملرة ف تالم رات البصري  
ا.ـ1331،، مىع  الزقمزيؽكمي  التربي  الريمبي  لمبامتال ما ، الع   ال ما ، 

 ـ. 1333، السبمح ، ىمف،األر ف لريمب  العمىي  الىتست  :  بدالااسمي ا  ل، -7
ا ػر تىرياػمت البػياتس تا  مػمؿ  مػا بعػض الىتغيػرات الب ايػ  تالكيامىتكيػ  فػا سام الع اوا ىا:ا"اا–2

العمـت ا اسػماي  ،  –سبمح  الفراش    ، بحث ىاشتر  ، ى م   مىع  الا مح لابحمث 
 ـ 1351 مىع  الا مح ، 

تػػ  ير تاىيػػ  ال مػػ  الػػ ترى التافسػػا  مػػا الىسػػتتى الرقىػػا لمسػػبمح ، رسػػمل   : طوو ا لووىابسي نووووىا-9
 3ـ(5995ىم ستير، كمي  التربي  الريمبي ،  مىع  الزقمزيؽ  )

فم مي  برامى  لت ريبمت البياتس  ما الميمق  الممبي  التافسي  تبعػض  اعيةا ادلاشمسالعدينا:اا-41
ا الػػػرقص الحػػػ يث ، رسػػػمل   كتػػػتراه غيػػػر الحركيػػػ  تىسػػػتتى ا  اء فػػػ لميمقػػػ ىكتاػػػمت ا

 ـ .1339ىاشترة ، كمي  التربي  بامت ،  مىع  الزقمزيؽ ، 
بعػض  اتػ  ير تػ ريبمت الرةيػ   مػ  : ماجدامصطفىالحمداتسما يل،ا بدالعمحسنا ك يواالحمودا-44

 طبحػث ىاشػتر، ى مػ  اسػيت ،ا  الم رات البصري  تىستتى األ اء الى مرى ف  كػرة المػ ـ
 ـ. 1335لعمـت تفاتف التربي  الريمبي ،الع   ال ملث تالعشرتف، ال زء الرابا،
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اظريػمت التعمػيـ تالتطػتر الحركػ ،  : محج ب،ا جي ا لحمودابود ياحسوينا موا نا بودالعروادياا-40
 ـ 1333،   ار الكتب تالت ملؽ، بغ ا 

 مػا بعػض الىتغيػرات الب ايػ   تػ  ير اسػتخ اـ تػ ريبمت البػياتس محمدالب العحمدا بودالع هوابا:ا-42
ى مػ  اسػيتط لعمػـت ،اابحػث ىاشػتر،  "اتىستتى ا  اء الى مرى  ما   ػمز الىتػتازييف

 ـ 1359تفاتف التربي  الريمبي  ، كمي  التربي  الريمبي  ،  مىع  اسيتط  ، 
 رسػػػمل  ، السػػػبمح  فػػػ  لمامشػػػليف األ اء زىػػػف  مػػػ  تتػػػ  يره العممػػػ  التصػػػتر:محمووودا شووواامحمووودا-41

 ـ 1335،  المم رة حمتاف، ، مىع  ىاشترة غير ىم ستير
 السػػػػػبمح  بػػػػيف الاظريػػػػػ  تالتطبيػػػػػؽ، ىكتػػػػب العزيػػػػػز لمكىبيػػػػػتتر، الزقػػػػػمزيؽ : محمووووودا لوووووىالعقوووووطا-41

 3ـ  5991
 .ـ 1333الىبم ئ العمىي  لمسبمح ، ىكتب العزيز لمكىبيتتر، الزقمزيؽ   :محمدا لىالعقط-42
  تػم ير :  ي س ا،اديناامت عىا،ا طنيوةالحمودامحمو دامحمدام سالالحمدا،امحمدااتحى -57

، تىريامت البياتس  ما التحكـ فا التافس تىستتى تعمـ سبمح  الزحؼ  مػا الػبطف  
بحث ىاشتر ، الى م  العمىي  لعمـت التربي  الب اي  تالريمب  ، كمي  التربي  الريمبػي  ، 

 ـ  1352 مىع  الىاصترة ، 
توويري اتوود يبالع  يووةا لووىاأدلءالعموودلاحالعحوو ااووىالعكوو  ا: لعوو حمنامحموو دا بوودالعمحسوونا بوودا-51

 .ـ1331،رسمله  كتتره، غير ىاشتره،كميه التربيه الريمبيه،  مىعه الىايم،لعطا  ة

:    اق  الم رة الىكماي  بملم رة  ما تعمـ بعض ى مرات الىبمرزة   ،  محىالعدينادس قىا-49
 ـ 1333بحث ىاشتر ، ى م  كمي  التربي  بملزقمزيؽ ، 

 

ىسػػػتتى التصػػػتر البصػػػري الىكػػػما  لػػػ ى طػػػاب الىرحمػػػ   :م كل ،ارووودابوووناتبووو لهيمابوووناأحمووودا-01
 ـ 1353،  الىتتسط ،رسمل  ىم ستير،كمي  التربي ، مىع  اـ المرى

فم مي  الت ريبمت البصري   ما الى مرات اد راكي    : ناديةاحسنالعصا يا،ا ينبا لىاحتح تا-04
بحػػث ىاشػػتر،  ،"تالمػػ رات البصػػري  تتحسػػيف الىسػػتتى الى ػػمرى ال  ػػتى  فػػ  كػػرة اليػػ 

ى مػػػػػػ  الىػػػػػػةتىر العمىػػػػػػ  الػػػػػػ تل  ال ملػػػػػػث، كميػػػػػػ  التربيػػػػػػ  الريمبػػػػػػي  لمباػػػػػػمت،  مىعػػػػػػ  
اـ.1331الزقمزيؽ،

بعػض الىتغيػرات الب ايػ  تالىسػتتى الرقىػا تػ  ير تػ ريبمت البػياتس  مػا ص امحمداشالبانا:ا"ناا–00
ى م  اسيتط لعمـت تفاػتف التربيػ  ،اابحث ىاشتر"اا،االسبمحا الفراش  بىحمفظ  استاف

 ـ 1359الريمبي  ، كمي  التربي  الريمبي  ،  مىع  اسيتط  ، 
تىرياػػمت البػػياتس لتحسػػيف  امصػػر الميمقػػ  الب ايػػ  الىرتبطػػ   :اانسوومةامحموودااوو لجا بوودالعالةوويما-ا02

 ـ .  1351، ىةسس   ملـ الريمب  لماشر ت ار التفمء ل ايم الطبم   ،    بملصح 
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ت  ير استخ اـ الت ريبمت البصري   ما تحسيف   قػ  تسػ يؿ الامػمط "اهدىاحسناصاب اي س :اا-01
رسػمل  ىم سػتير غيػر ىاشػتر ، كميػ  التربيػ  ،   تتركيز اداتبػمه لػ ى   بػمت الكتىيتيػه

اـ.1331الريمبي  لمبامت،  مىع  الزقمزيؽ،
ا

حركي  خاؿ  -ت  ير ات مه حىؿ الت ريب  ما ىستتى بعض الم رات  الحس :هشامالحمدامريبا-01
ا.ـ1331،، ىتقا  مىع  السمطمف قمبتس،  ىمف  ىرحم  التكيؼ الىبمشر
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