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اٌفصً األٚي
-1اٌرعش٠ف تاٌثحس:
 -1-1أٌّمذِٗ ٚأّ٘١ح اٌثحس:
جٛطْ جٌُػ ٖٓ ٍ٤جُرحقػٝ ٖ٤جُؼحِٓ ٖ٤ك ٢جُٔؿحُ ٖ٤جُطٍذٝ ١ٞجالؾطٔحػ ٢ذحُطٍذ٤س جٍُ٣حػ٤س ذٞطلٜح
ظح ٍٙٛجؾطٔحػٜٔٓ ٚ٤س ٓٝإغٍ ٙك ٢جُٔؿطٔغ جإلٗٓحٗ ٢ذ ٖ٤جإلكٍجو أٗلٓٝ ْٜجُٔؿطٔغ جًُ٘٣ ١طٕٔٞ
ئُٝ ٚ٤كٗ ٢لّ جُٞهص ال ٌٖٔ٣جٕ ٗـلَ جُطأغ ٍ٤جُٞجػف ٝجُُٔ ْٜى ٌٝأُطٍذ ٚ٤أٍُ٣حػ ٚ٤ك ٢ضشٌَ٤
٣ٞٛس جُلٍو  ًِْٚٞٝك ٢جُٔؿطٔغ جًُٔ٣ ١ػَ أُِر٘ ٚجالْحْ ٚ٤جالُٝة جُط ٢ضٍضٌُ ػِٜ٤ح جُرىج٣حش
جُطر٤ؼ٤س ألٓ ١ؿطٔغ قؼحٌ٣ ١طٔطغ ك ٚ٤ئكٍجو ٙذٔٓط ٖٓ ٟٞجُ٘ؼؽ جُلٌٍٝ ١جالؾطٔحػ٤ُ ٢إّْ
ك ٢ػٞء يُي ػالهحش ئٗٓحٗٓ ٚ٤طوىٓ ٚػِٝ ٠كن جُٔ٘ظ ٌٞجالؾطٔحػٝ ٢جُ٘لٓ ٢جُكى٣ع ك ٢أُ٘ظٍٙ
جُ ٠جُؼالهس ذ ٖ٤جُلٍو ٝجُٔؿطٔغ ٝهى جٛطْ ػِْ جُ٘لّ جٍُ٣حػ ٢ذٔٞػٞع ضلحػَ جإلٗٓحٕ ٓغ
جٍُ٣حػس ٓ٘طِوح ذًُي أْحْ٤حش جُلٍٝع جُ٘ظٍ٣س ُؼِْ جُ٘لّ جُط ٢ضٜىف جُة ٝطق جُِٓٞى
ٝجُهرٍز ٝجُؼِٔ٤حش أُؼوِ ٚ٤ػٖ ؽٍ٣ن جُىٌجْس جُؼِٔ٤س جُٔو٘٘س ٝشٍـ أْرحخ قىٝغٜح ٝضأْٓ٤ح ػِ٠
ٓحضوىّ كوى شٌَ ػِْ جُ٘لّ جٍُ٣حػ ٢ػحٓال ٓشطًٍح ٓغ جُؼِ ّٞجُ٘لٓ٤س ك ٢جُركع ٝجُطوظ ٢ػٖ
جُكوحتن أُِٓ ٚ٤ًٞػ٘ى جٍُ٣حػ ٖٓ ٢نالٍ جُطىجنَ جُٔ٘طو ٢ذٝ ٚ٘٤ذ ٖ٤جُؼِ ّٞجُ٘لٓ٤س جالنٍب ٖٓٝ
ذٜ٘٤ح ػِْ جُ٘لّ جالؾطٔحػٝ ٢ػِْ جُ٘لّ جُ٘ٔٝ ٞضٌٖٔ أ٤ٔٛس جُركع ك ٢ضِٓ٤ؾ جُؼٞء ػِ٠
ؾٞجٗد ؿٓ ٍ٤ىٌْٝس ٗطوىّ كٜ٤ح أل ٍٙٓ ٍٝجُو٤حْ٤س ُؿٜحَ ك٘٤ح ٝذحُطحُ ٢جُكظ ٍٞػِ ٠أوم جُ٘طحتؽ

ِ 2-1شىٍح اٌثحس
ظهرتفًالوقتالحالًدراساتوأجهزهمتطورة خدمتالباحثٌن والعاملٌن فً
مختلف المجاالت ومنها المجال الرٌاضً ومن خالل كون الباحثة طالبة فً كلٌة
التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة واحتواء هذه الكلٌة على أجهزه متطورة فً
مختبراتهاكجهازفٌنافًمختبرعلمالنفسارتأتالباحثةفًمعرفةالفروقمابٌن
الرٌاضٌٌن والغٌر رٌاضٌٌن وعلى مستوى الجنس وقد تجسدت مشكلة البحث فً
السؤالاآلتً:
ٓ-ح ٢ٛجُلٍٝم ذ ٖ٤جٍُ٣حػٝ ٖ٤٤ؿ ٍ٤جٍُ٣حػ ٖ٤٤ػِٝ ٠كن جُؿّ٘ ذحنطرحٌجش ؾٜحَ ك٘٤ح ؟

2

3

 -3-1أ٘ذاف اٌثحس
-1اٌرعشف عٍ ٝئدسان ِح١ظ اٌش٠اض ٓ١١عٍٚ ٝفك اٌعٕس
 -2اٌرعشف عٍ ٝئدسان ِح١ظ اٌغ١ش س٠اض ٓ١١عٍٚ ٝفك اٌعٕس
 -3اٌرعشف عٍ ٝاٌفشق إلدسان اٌّح١ظ ت ٓ١اٌش٠اضٚ ٓ١١غ١ش اٌش٠اض ٓ١١عٍٚ ٝفك اٌعٕس

 -4-1فشضا اٌثحس
ٕ٘-1ان فشق ف ٟئدسان اٌّح١ظ ت ٓ١اٌش٠اضٚ ٓ١١غ١ش اٌش٠اضٓ١١
ٌٍ-2ثحس دٚس ف ٟاٌفشٚق ف ٟئدسان اٌّح١ظ ت ٓ١اٌش٠اضٚ ٓ١١غ١ش اٌش٠اضٓ١١

ِ -5-1عاالخ اٌثحس
 -1-5-1اٌّعاي اٌثششٞ

 :طٍثح ظاِعح اٌمادس١ح (اٌزوٛس ٚاإلٔاز)

-2-5-1اٌّعاي اٌّىأٟ

ِ :خرثش عٍُ إٌفس ف ٟوٍ١ح اٌرشت١ح اٌثذٔ١ح ٚعٍ َٛاٌش٠اض١ح

-3-5-1اٌّعاي أٌضِأٌ 2016/12/16/ ٟغا٠ح 2012/5/15
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 6-1ذحذ٠ذ اٌّصطٍحاخ
 1-6-1اإلدسان : Perception
ضؼٍ٣ق اُؼطٓ -: 2004ّٞكحُٝس ك ْٜجُؼحُْ ٖٓ قُ٘ٞح ٖٓ نالٍ ضلٓ ٍ٤جُٔؼِٓٞحش جُوحوٓس ٖٓ
جُكٞجِ جُ ٠جُىٓحؽ ٝجٕ جُل٘ٛ ْٜح ٘٣ط ١ٞػِ ٠جُطلٓٝ ٍ٤جُطٍٓٝ ُ٤جُطكِٝ َ٤جُطهُٖ٣
ٝجالْطؿحذس جُهحٌؾ٤س ػ٘ى جُكحؾس ( ،جُؼط. )33 : 2004 ، ّٞ
()1

 2-6-1ئدسان اٌّح١ظ Perception

: Peripheral

ضؼٍ٣ق (شٞكٍ٣ى) ٝآنٍ -: 2003 ٕٝئٌٓحٗ٤س جُلٍو ػِ ٠ئوٌجى أ ٝجُشؼ ٌٞذحُٔكٍػحش
جُ٘حذؼس ٖٓ جُٔك٤ؾ جُٔؿحٝ ٌٝجْط٤ؼحذٜح  ،كؼالً ػٖ جُوىٌز ػِٓ ٠ؼحُؿس جُٔؼِٓٞحش جٍُٔت٤س
جُٔك٤طس ذ ِ ٚػٖٔ قوَ أٓ ٝؿحٍ ئوٌجً ُٚجُرظٍ١
()2

.

ٔ 3-6-1ظش٠اخ ادسان اٌّح١ظ
ٔ -1ظش٠ح (ظثسG. Gibson Theory )ْٛ

 ٍٟ٣ػحُْ جُ٘لّ جألٍٓ( ٢ٌ٣ؾرٓ )ٕٞجٕ جإلوٌجى غٍٔز ٗشحؽ كحػَ ٣و ّٞذ ِ ٚجُلٍو ذك٤ع ٣إو١
ذ ِ ٚجُ ٠جُكظ ٍٞػِ ٠جُٔؼِٓٞحش جُؼٍ٣ٌٝس ػٖ جُؼحُْ جُهحٌؾٝ ، ٢جٗ ُٚذلؼَ  ِٙ ًٛجُؼِٔ٤س ضطؼَُ
ٌٓحٗس جُلٍو ك ٢جُر٤ثس  ،كٖٔ نالٍ ٓؼٍكس جٌُػ ٖٓ ٍ٤جألش٤حء ٝجألقىجظ ٝجُظٞجٝ ٍٛجُٔٞجهق
ٝجُهظحتض ٝجُؼالٓحش جُىجُس ػِٜ٤ح  ،كإٔ  ِٙ ًٛجُٔؼٍكس ضهلغ ٖٓ ضٞضٍجش جُلٍو ٝضٓحػى ُٙػِ٠
ض٘ظٝ ، ًِْٚٞ ْ٤ضٔ٘ك ُٚجُوىٌز ػِ ٠جُطٌ٤ق جُرُٞٞ٤ؾٝ ٢جُؼِٔٝ ٢جُٔؼٍكٓ ٢غ يجضٓٝ ٚغ جُر٤ثس
جُطر٤ؼ٤س ٝجإلؾطٔحػ٤س .
()3

ٔ-ظش٠ح ِعاٌعح اٌّعٍِٛاخ Theory Of Information Processing

ْحٔٛص ٝالوز جُكٞجْ٤د ك ٢ضرِ ٌٞئؽحٌ ٗظٍٓ ١طٔحْي ُطلٓ ٍ٤جألػٔحٍ جُٔرٌٍز جُط ٢ؾٍش
ق ٍٞجًُجًٍز ٝ ،جإلوٌجى ٝ ،جُطؼِْ  ،كٓٔ٤ص جُٔػٍ٤جش ٓىنالش  ٢ُْٔٝجُِٓٞى ٓهٍؾحش ٝأؽِن
ػِ ٠جُؼِٔ٤حش جُط ٢ضكىظ ذ ٖ٤جُٔػٍ٤جش ٝجإلْطؿحذحش ئْْ ٓؼحُؿس جُٔؼِٓٞحش جُٔؼٍك٤س
(ٝ ، )Cognition Information Processingجٕ ئضؿحٓ ٙؼحُؿس جُٔؼِٓٞحش  ًٍُ٣ػِ٤ً ٠ل٤س
ضؼحَٓ جُلٍو ٓغ جألقىجظ جُر٤ث٤س ٤ًٝل٤س ضٍُِٓٔ ُُٙ٤ؼِٓٞحش جُط٣ ٢ؿد ضؼِٜٔح ٝوٓؿٜح ذحُٔؼِٓٞحش
جُٔٞؾٞوز ك ٢جًُجًٍز ٝضهُ ٖ٣جُٔؼٍكس جُؿى٣ىز ك ٢جًُجًٍز ٝئْطٍؾحػٜح ػ٘ى جُكحؾس
()4

()1جُؼط ، ّٞػىٗحٕ ْٞ٣ق ( . )2004ػِْ إٌفس اٌّعشف ٟإٌظش٠ح ٚاٌرطث١ك  .ػٔحٕ  :وجٌ جٍُٔٓ٤ز ُِ٘شٍ ٝجُط٣َٞغ ٝجُطرحػس.
( )2ػحوٍ ػرى جٍُقٖٔ جُظحُكٝ ٢جنٍ: ٕٝجوٌجى جُٔك٤ؾ ٝػالهط ٚذحالؾٜحو جًُ ،٢٘ٛذكع ٓ٘شٓ ٌٞؿِس جُؼِ ّٞجُطٍذٝ ٚ٣ٞجُ٘لٓ ،ٚ٤جُؼىو
(،2012،)33ص .313
(٘ٓ)3ظ ، ٌٞػِٝ ، ٢جَٓ جالقٔى ( . )1336س١ىٌٛٛظ١ح االدسان .وٓشن ٘ٓ :شٌٞجش ؾحٓؼس وٓشن.
()4جٍُٔ٣حٓ ، ١ٝكٔى ػٞوز ٝ ،آنٍ . )2004( ٕٝعٍُ إٌفس اٌعاَ  .ػٔحٕ  :وجٌ جٍُٔٓ٤ز ُِ٘شٍ ٝجُط٣َٞغ ٝجُطرحػس  ،ؽ1
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اٌفصً اٌصأٟ
-2الدراساتالنظرٌهوالدراساتالسابقه 
1-2الدراساتالنظرٌه 
1-1-2ماهًادراكالمحٌط 
2-1-2الرٌاضهودورهافًالجوانبالنفسٌه 
3-1-2مقارنهبٌنالرٌاضًوغٌرالرٌاضًنفسٌا
2-2الدراساتالمشابهه
1-2-2دراسةد.شروقكاظمسلمانوآٌةفاخرالنائب
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 -2اٌذساساخ إٌظش٠ح ٚاٌذساساخ اٌّشات:ٗٙ
 -1-2اٌذساساخ إٌظش٠ح:
ِ -1-1-2ا٘١ح ادسان اٌّح١ظ:
ُوى جغحٌش ٓؼٍكس جٌُ٤ل٤س جُط٣ ٢ىٌى ذٜح جالكٍجو جالش٤حء ٝجالْطؿحذس ُٜح جٛطٔحّ جُؼى٣ى ٖٓ جُرحقػٖ٤
ك ٢شطة كٍٝع جُٔؼٍكْٞ ٚجء ًحٕ يُي ك٤ٓ ٢ىجٕ ػِْ جُ٘لّ ٝؿ ٖٓ ٍٙ٤جُٔ٤حوٝ،ٖ٣يُي ُظِطٚ
جُٔرحشٍز ذك٤حز جالكٍجو جيج ٣طؼحَٓ ًَ كٍو ٓ٘ح ٓغ جالالف ٖٓ جُٔػٍ٤جش جُط ٢ضططِد جُلٝ ْٜجُطكَِ٤
ٝجالْطؿحذ ٚجُلًٔ ٚ٣ٌٞح جٕ جوٌجً٘ح ُالقىجظ ٝجُٔٞػٞػحش ٖٓ قُ٘ٞح ٣ؼطٔى ػِة قى ًر ٍ٤ػِة
جٌُ٤ل٤س جُط ٢ضٍطى ذٜح جُٔػٍ٤جش ٝجٌُ٤ل ٚ٤جُط٣ ٢لٍٓ ذٜح جُىٓحؽ ػِ ٠ضك ًٙٛ َ٣ٞجُٔػٍ٤جش جُ٠
()1
ٓؼِٓٞحش هحذُِِ ٚلْٜ
ًُُي ػٍف (ْطٍ٘ٗ٤رٍؽ) جالوٌجى ذحٗ( ٚجُؼِٔ ٚ٤جُط٣ ٢طْ ػٖ ؽٍ٣ن ضؼٍ٣ق جُٔػٍ٤جش جُكٓٚ٤
جُوحوٓ ٖٓ ٚجُكٞجِ ٝض٘ظٜٔ٤ح ٝكٜٜٔح ٝؾؼِٜح يجش ٓؼ٘ٝ)٠ذًُي ؾحء ًٛج جُطؼٍ٣ق ٓ٘ٓؿٔح ٓغ
()2
ٌج( ١ذ٤حؾ)٢جًُ ١جػى جالوٌجى ُِ ِٚ٤ْٝطٌ٤ق ٓغ جُر٤ثٓٝ ٚػٍ٤جضٜح جُٔهطِلٚ
كحْطؼٔحٍ جُلٍو ُؼِٔ٤حض ٚجُؼوِ ٚ٤ذشٌَ ٣ط٘حْد ٝقؿْ جُططٌٞجش ٝجُٔشٌالش جُطٞ٣ ٢جؾٜٜحٝ ،جقىب
 ًٙٛجُؼِٔ٤حش جُؼوُِ ٚ٤الوٌجى ػِ ٠جٗ ٚوٓؽ جالقٓحْحش ٓغ جالوٌجًحش جُهحط ٚذحالؾٓحّ ٤ًٝق
ضٓطؼَٔ ذؼى يُي ضِي جُٔىًٌحش ٌُ ٢ضطؿ ٍٞك ٢جُؼحُْ جُٔىٌى ُٝوى جشحٌ ًَ ٖٓ ٌٓٞج١
(٤ُٝ )Muray1936لٖ()Levin1938جُ ٠جٕ ِْٞى جُلٍو ٓ ٌٕٞ٣إغٍ ػٖ ؽٍ٣ن ػٞجَٓ ٜٓ٘ح
(جُر٘حء جالوٌجً،٢جالوٌجى)ٝذًُي ٗؿى جٕ (ٞ٣ؾ ٢ذحٌج)٣و ٍٞجٗ ٚذٔوىٌٗٝح جٕ ٗىٌى ٓحٓ ٞٛك٤ؾ ذ٘ح
( )3
ػٖ ؽٍ٣ن قٞجْ٘ح ًحُرظٍ ٝجُٓٔغ

ِ 2-1-2رغ١شاخ ادسان اٌّح١ظ
ٓ-1ؿحٍ جٍُؤ٣ح
 -2جُطًٍ ُ٤جُرظٍ١
-3جالٗطرح ٙجُٔ٘وْٓ
 -4جُ٘ؼؽ جالٗلؼحُ٢
ٌ َٖٓ -5و جُلؼَ
--------------------------------------------------------------

()1طهالنعمه،صباحالعجٌلً:مدخلالئعلمالنفس،منشوراتالئالمجمعالعلمً،دائرةالعلوماالنسانٌه،سلسلةمدخل
العلوماالنسانٌه،العراق،2004،ص.30
()2عدنانٌوسفالعتوم:علمالنفسالمعرفً(النظرٌةوالتطبٌق)،الطبعهالثانٌه،عمان،دارالفكر،2009،ص.94
3-Humin know Ledge.The Analysis of Mind (London.2006)PP136-139
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 3-1-2اٌش٠اضٗ ٚدٚس٘ا ف ٟاٌعٛأة إٌفسٗ١ضؼطرٍ ٓٔحٌْس جالٗشط ٚجٍُ٣حػٚ٤
ٖٓ جالٓ ٌٞجُٔ ٜٚٔؾىج ُِظك ٚجُ٘لٓٝ ٚ٤جُؿٓٔحٗ٤س ُالٗٓحٕ ٝضهِظ َِٓ ٖٓ ٚجُك٤حز جُ٤ٓٞ٤س ،جُط٢
هى ضٓرد ُ ٚجُكحُ ٖٓ ٚجُوِن .جطركص جٍُ٣حػس ٓ ٜٚٔك ٢ق٤حز جٌُػ ٖٓ ٍ٤جالشهحص ُٔح ضكطٚ٣ٞ
ٖٓ كٞجتى ًر ٍٙ٤ػِ ٠جُظكس جُؿٓٔحٗ٤س ُالٗٓحٕ ًًُٝي جُ٘لٓ ٚ٤ق٤ع ٣طهِض جالٗٓحٕ ٖٓ نالُٜح
ٖٓ ذؼغ ػـٞؽ جُك٤حز ٝهى جطرف جٗشـحٍ ذؼغ جالشهحص ُٓحػحش ؽ ِٚ٣ٞك ٢جُؼَٔ
جٝجُىٌجْس ٘ٔ٣ؼٔٓ ٖٓ ْٜحٌْس أٗ ١شحؽ ٌ٣حػ ٢جٗ ٝشحؽ ٣ؼل ٢جُطؿى٣ى ػِ ٠ق٤حضٔٓ ْٜح ٣ؿؼَ
جُرؼغ ٣طهرط ٕٞك ٢جٍٓجع ؾٓٔ٤س جٗ ٝلٓ٤س ٗط٤ؿ٤س جُٔشحًَ جُط ٢ضطٍجًْ ػُِ ْٜ٤ؼـٞؽ جُك٤حز
جُ٤ٓٞ٤س ذؼى جٕ جطركٞج ٓ٘كظٍ ٖ٣ذ ٖ٤ونُِ ُْٜٞر٤ص ٝنٍٝؾُِ ْٜؼَٔ ج ٝجُىٌجْس ٓٔح أو ٟئُ٠
جُطأغ ٍ٤ػِِْ ْٜ٤رح ٖٓ جُ٘حق٤س جُ٘لٓ٤س ٗط٤ؿس ػىّ هىٌض ْٜػِٔٓ ٠حٌْس أٗ ١شحؽ ٓ٣حػى ْٛك٢
جُطهِض ٖٓ ػـٞؽحش جُك٤حز جُ٤ٓٞ٤س ػىج ػٖ جٍُشحهس ٝجُِ٤حهس جُرىٗ٤س كحٕ ٍُِ٣حػس ؾحٗد أنٍ ُٚ
أ٤ٔٛس ًرٍ٤ز أال  ٞٛٝجٍُجقس جُ٘لٓ٤س ُِ ،طٍك ٚ٤ػٖ جُ٘لّ ،ضكٓ ٖ٤جُُٔجؼ ٝجُطهِض ٖٓ جُؼـؾ
جُ٘لٓ . ٢إٔ جُطٔطغ ذحُكًٍس جُرىٗ٤س ٣ؿؼِي ضػحذٍ ػِٜ٤ح ذحٗطظحّ جُ ٠وٌؾس جٗ٣ ٚظؼد ػِ٤ي جُطٞهق
ػٖ ًٛج جُ٘ٔؾ كطرطْٓ ُي جُك٤حز كٓ ّٞ٣ ٢لؼْ ذحُكًٍس ٞٓ٣ٝء ٜٗحٌى أيج أهِؼص ػٖ جُو٤حّ
ذٍ٣حػطي جالػط٤حو٣س ال ضوطظٍ كٞجتى جٍُ٣حػس ػِ ٠جُؿٞجٗد جُلُٞٞ٣ُ٤ؾ٤س ًحُٔكحكظس ػِ ٠طكس
جُوِد ٝجُٔٓحػىز ك ٢نٓحٌز جُ َٕٞذَ ضطؼىجٛح ُطشَٔ جُؿحٗد جُ٘لٓٝ ٢هى أطركص جٍُ٣حػس ٜٓٔس
ؾىج ك ٢جُٓ٘ٞجش جألنٍ٤ز ٝهى جْطؼِٜٔح قط ٠جألؽرحء ًِ٤ْٞس ٍْ٣ؼس ُؼالؼ ٍٓػح ٖٓ ْٛجٌُػٍ٤
ٖٓ جإلٍٓجع ٝهى قع و٘٘٣ح جُك٘٤ق ػِ ٠ضؼِ ْ٤جٍُ٣حػس ألٝالوٗح ُٔح ُٜح ٖٓ كٞجتى ػِ ٠جُظكس
ٝيًٍ جُكى٣ع جُ٘ر ١ٞجُشٍ٣ق جُٓرحقس ٝجٍُٓح٣س ًٌٞٝخ جُه. َ٤
ق٤ع ٣لٍَ جُؿْٓ جكٗٞ٤حش ؽر٤ؼ٤س ( )Endorphins and Adrenalinجُط ٢ضؼِٓٗ ٞرطٜح ك ٢جُىّ
نالٍ هٔس جُطٔحٌ ٖ٣جُرىٗ٤س ٓٓ ٢ٛٝإُٝس ػٖ ٓشحػٍ جُٓؼحوز  ٝجٍُػٓ ، ٠كحٌذس جإلقرحؽ
ٝجُشؼ ٌٞذِوِن
ضؼَُ جٍُ٣حػس جُػوس ذحُ٘لّ  ،نحطس ػ٘ى ضكٓٓ ٖ٤ظ ٍٜجُؿْٓ ٝضكو٤ن جُ َٕٞجٍُٔؿٞخ كٚ٤
٘ٓٝف طكطي ٓحضكطحؼ ئُ ٖٓ ٚ٤جٛطٔحّ ٣ؼطًٛ ٢ج جُؿحٗد جُ٘لٓ٣ٍُِ ٢حػس جُىجكغ جألهُِٔ ٟٞػحذٍز
ػِٜ٤ح  ٝجٌُٔحكأز جُٔػُِِ ٠ؿْٓ .
ضكظَ ػِ ٠جُُٔ٣ى ٖٓ جُىػْ جُٔؼ٘ٝ ١ٞجُلٞجتى جُ٘لٓ ٚ٤جيج جهىٓص ذحٗطظحّ ػِ ٠ضٔحٌ ٖ٣جًػٍ شىٙ
ٝهٞز ٝهٔص ذٜح ذحُطٍ٣و ٚجُظك٤ك ٚجُٔ٘حْرس ُي.
(جُؿْٓ جُِٓ ْ٤ك ٢جُؼوَ جُِٓ ًٙٛٝ ) ْ٤جُٔو ُٚٞضؼ٘ ٢جٕ ٓٔحٌْس جٍُ٣حػس ضٓحػى ك ٢ض٘ٔ٤س جُوىٌجش
جُؼوُِ ٚ٤الٗٓحٕ ًٔح جٜٗح ضٔ٘ك ٚجٍُجقس جُ٘لٓ٤س ٝضهِظ ٖٓ ٚػـٞؽ جُك٤حز جُ٤ٓٞ٤س ٝضٔ٘كٚ
جُطؿى٣ى  ٢ٛٝضٍكغ ج٣ؼح ٖٓ جٍُٝـ جُٔؼ٘٣ٞس ُالٗٓحٕ ٣ٝطؼِْ ٖٓ نالُٜح جُظرٍ ٌ٣ٝطٓد غوس ًرٍ٤
ذحُ٘لّ ٣ٝطٔٓي وجتٔح ذوٞز جالٌجوز ٝجُطٓحٓف ًٔح جٜٗح ضٓحػى ػِ ٠شؼ ٌٞجالٗٓحٕ ذحالْطوٍجٌ
ٝجالٖٓ ٌٝجقس جُرحٍ
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ِ4-1-2ماسٔح ت ٓ١اٌش٠اضٚ ٟاٌغ١ش س٠اضٔ ٟفس١ا
الرٌاضةلٌستمجردحركهاوممارسةبعضاألنشطة.ولٌستمجردتغٌراتفًمظهر
الجسمولكنهاتغٌرفًالمعدالتالفسٌولوجٌةوكلمكوناتهوأعضائةوكفاءتهاعلىالمدى
الطوٌلكلماكانتالممارسةاكثركلماكانالتغٌٌراكبر.كماأنهاتؤثرعلىالحالةالنفسٌة
وتقًالجسممناالمراضواثرالشٌخوخةعلىالمدىالطوٌلوهوماٌختلفكثٌراعلىحالة
الشخصالذيالٌمارسالرٌاضة.انالشخصالرٌاضًشخصسعٌدواثقمننفسهٌساعده
شكلهوجسمهالمتناسقعلىتقبلذاتهومحبتهاكماتعملالرٌاضةعلىخلقشعور
بالفرحوالحرٌةوتمنعاألصابةباألمراضالنفسٌةوأهمهااالكتئابوالقلقفقدوجدأنالرٌاضة
تعملعلىأفرازهرموناتمسؤولةعنالشعوربالفرحومنناحٌةأخرىتؤديممارسة
الرٌاضةبشكلمستمرالىتحسٌنالمزاجالعاموخلقشخصٌةهادئةاألعصابقادرةعلى
مواجهةالظروفالمختلفةوالصعبةفممارسةالرٌاضةتعلماألنسانعلىالصبروالتحمل 

 2-2اٌذساساخ اٌّشاتٗٙ
( 1-2-2وٌجْس و.شٍٝم ًحظْ ٝآ٣س كحنٍ جُ٘حتد)
(ئدسان اٌّح١ظ ٚعاللرح تاٌحاظح اٌ ٝاٌّعشفح ٌذ ٜطٍثح اٌعاِعح)
ٛىكص جُىٌجْ ٚجُة:
 -1ه٤حِ ئوٌجى جُٔك٤ؾ ُى ٟؽِرس جُؿحٓؼس
 -2ه٤حِ جُكحؾس جُ ٠جُٔؼٍكس ُى ٟؽِرس جُؿحٓؼس
 -3ه٤حِ ئوٌجى جُٔك٤ؾ ُى ٟؽِرس جُؿحٓؼس ػِٝ ٠كن ٓطـ ٍ٤جُؿّ٘
 -4ه٤حِ جُكحؾس جُ ٠جُٔؼٍكس ُى ٟؽِرس جُؿحٓؼس ػِٝ ٠كن ٓطـ ٍ٤جُؿّ٘
ٝهى جْطهىٓص جُرحقػ ٚجُٜٔ٘ؽ جُٞطل ٢ألٗ ُٚأٗٓد جُٔ٘حٛؽ ُىٌجْس جُؼالهحش جإلٌضرحؽ٤س ذٖ٤
جُٔطـٍ٤جش  ،ئي  ٌٖٔ٣ئْطهىجٓ ٚك ٢وٌجْس جُٓٔحش ٝجُٜٔحٌجش ٝجإلضؿحٛحش ٝجًُُٔٞٞ٤حٗص
جُؼٜ٘٤حُركع ضطٌ )100( ٖٓ ٕٞؽحُد ٝؽحُرس ٖٓ ؾحٓؼس ذـىجو ٝجْط٘طؿص جُرحقػ ٚجٕ ػ٘٤س جًًٌُٞ
٣طٔطؼ(( ٕٞذٔؿحٍ ٌؤ٣س ٝ ،هٞز ضًٍٝ ، ُ٤ئٗطرح٘ٓ ٙوْٓ ٓٝ ،طْٞؾ َٖٓ ٌو جُلؼَ جٌُُِِٔ ٢ػ))ٍ٤
(ٌٓٗٞحش ئوٌجى جُٔك٤ؾ) أًػٍ ٖٓ ػ٘٤س جإلٗحغحٕ ٌٓٗٞحش ئوٌجى جُٔك٤ؾ (ٓؿحٍ جٍُؤ٣س ٝجُ٘ؼؽ
جالٗلؼحُ )٢ضٍضرؾ ئٌضرحؽح ً ئ٣ؿحذ٤ح ً ٓغ ٓطـ( ٍ٤جُكحؾس جُ ٠جُٔؼٍكس).جٓح ٌٓٗٞحش جوٌجى جُٔك٤ؾ (هٞز
جُطًٍٝ ، ُ٤جإلٗطرح ٙجُٔ٘وْٓ ٓٝ ،طْٞؾ َٖٓ ٌو جُلؼَ جٌُُِِٔ ٢ػ )ٍ٤ئٌضرؾ ئٌضرحؽح ً ِْر٤ح ً ٓغ ٓطـٍ٤
(جُكحؾس جُ ٠جُٔؼٍكس)
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جُلظَ جُػحُع
ٜ٘ٓ -3ؿ٤س جُركع ٝجؾٍجءجض ٚجُٔ٤ىجٗٚ٤
ٜ٘ٓ1 -3ؽ جُركع
ٓ 2-3ؿطٔغ جُركع ٝػ٘٤طٚ
ٓ1-2-3ؿطٔغ جُركع
 2-2-3ػ٘٤س جُركع
 3-3جالؾٝ ُٜٙجالوٝجش جُٔٓطهىٓٚ
 4-3جإلؾٍجءجش جُٔ٤ىجٗ٤س
 1-4-3ظٙاص فحص اخرثاس ئدسان اٌّح١ظ

Peripheral Perception Hardware

 5-3جُىٌجْس جالْططالػ٤س
 6-3جُىٌجْس جٍُت٤ٓ٤س
 7-3جُْٞحتَ جالقظحتٚ٤
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ِٕٙ-3ع١ح اٌثحس ٚاظشاءاذٗ اٌّ١ذأٗ١
ِٕٙ 1-3ط اٌثحس
استخدمتالباحثةالمنهجالوصفًباألسلوبالمسحًوذلكلمالئمةطبٌعةومشكلةالبحث .

ِ 2-3عرّع اٌثحس ٚعٕ١رٗ :
ٌقصدبمجتمعالبحثالمجموعةالكلٌةذاتالعناصرالتًٌسعىالباحثالىتعمٌمنتائج
بحثهِإلٌهاومجتمعالبحثهمطلبةكلٌةجامعةالقادسٌة،أنطٍ٤ش ػ٘٤س جُركع ذطٍ٣وس جُؼ٘٤س
جُؼٔى٣سوكانتعٌنةالبحثهم24فردابحٌثٌمثل()12منهممنكلٌةالتربٌهالبدنٌةوعلوم
الرٌاضهالمرحلةالرابعةبواقع()6ذكورو()6اناثوكذلك()12منقسمالعلومالتربوٌة
والنفسٌةالمرحلةالرابعةبواقع()6ذكورو()6اناث 

3-3االظٙضٖ ٚاألدٚاخ اٌّسرخذِح
-1جهازفٌنا 
-2حاسبهنوع  acer
-3قرص 
-4اوراقبند 
-5اقالم 
-5فالش 

 4-3االجراءات الميدانيه
 1-4-3ظٙاص فحص ئخرثاس ئدسان اٌّح١ظ ٚ( : Peripheral Perception Hardwareصف اإلخرثاس)٣:طْ ػٖ
ؽٍ٣ن ًٛج جإلنطرحٌ (جُؿٜحَ) جُؼحتى جُ٘ٓ ٠ظٓٞس ئنطرحٌجش ك٘٤٤ح ُشًٍس (شٞكٍ٣ى) ككض ئٌٓحٗ٤حش جُٔلكٞص
ػِ ٠ئوٌجى أ ٝجُشؼ ٌٞذحُٔكٍػحش جُ٘حذؼس ٖٓ جُٔك٤ؾ جُٔؿحٝ ُُٚ ٌٝئْط٤ؼحذٜح ٣ٝؼى أ٣ؼحً ه٤حِ ٓٞػٞػ ٢وه٤ن
ُكوَ أٓ ٝؿحٍ جإلوٌجى جُرظًٍُٜٝ ، ١ج جُـٍع ٣و ّٞجُؿٜحَ ذشى ئٗطرح ٙجُٔلكٞص كٓ ًٍُٓ ٢ؿحٍ ٌؤ٣ط ِ ، ٚئي
٣ؿد ػِ ٚ٤جُو٤حّ ذطٍٔٓ ٖ٣طحذؼس جُكًٍس ٝ ،ذحُٞهص يجض٣ ُٚطْ ئٌْحٍ ٓكلُجش ػٞت٤س ٓك٤ط٤س ٣طٞؾد جٕ ُٞ٣ى
جُٔلكٞص ٌوٝو كؼَ ضؿحٜٛح ٝ ،ضططِد  ِٙ ًٛجُٞقىز ٓ٘لً ضِِٓٓ )USP) ٢ئػحك ٢ػِ ٠جُكحْٞخ ُـٍع ٌذطٜح .
ٝطْٔ ًٛج جإلنطرحٌ ُطو ْ٤٤ئوٌجى ٓٝؼحُؿس جُٔؼِٓٞحش جٍُٔت٤س جُهحٌؾ٤س  ،ئي ٣ؼى جإلوٌجى جُرظٍ ١جُؿ٤ى ػٌٍٝز
ذحُ٘ٓرس ٌُِػ ٖٓ ٍ٤جُلؼحُ٤حش جُطٔ٣ ٢حٌْٜح جُرشٍ ٝج٥٥ش ٓؼح ً
٣ٝطٌ ٕٞئنطرحٌ(ؾٜحَ) ئوٌجى جُٔك٤ؾ ٖٓ غالغس ٌٓٗٞحش -:
أ-اٌعٙاص اٌشئ١س  :جًُ٣ ١طٌ ٖٓ ٕٞجألؾُجء ٝجٌُٔٗٞحش ج٥ض٤س -:
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٭ شحشس نحٌؾ٤س ٓك٤ط٤س (ػِ ٠شٌَ ؾ٘حق : )ٖ٤ضطٌٓ ٖٓ ٕٞظلٞكس ٖٓ جإلػحءجش جُظـٍ٤ز  LED Matrixيجش
(ٓ )3ظلٞكحش  )64(ٝػحٓٞو ػِ ًَ ٠ؾحٗد (ٖٓ جُؿ٘حـ جألٝ ٖٔ٣جُؿ٘حـ جأل. )ٍٓ٣
٭ ٓكلُجش (ٓػٍ٤جش) ػٞت٤س  ٖٓ :جًٍُُٔ جُٓ ٠ك٤ؾ ٓؿحٍ ٌؤ٣ح جُٔلكٞط. ٖ٤
٭ ٓو٤حِ ٓٓحكس كٞم طٞض٣ : Ultrasoun ٢و ّٞذطٓؿٞٓ َ٤هغ ٝذؼى ٌأِ جُٔلكٞص أٓحّ شحشس جُكحْٞخ ئي ٘٣رـ٢
إٔ ال ٣طؿح َٝذُؼى ٌأِ جُٔلكٞص ػٖ جُٔٓحكس جُٔهظظس ُ ُٚضطٍجٝـ ذًٔٝ . )ْْ 60 -40( ٖ٤ح ٓٞػف ذحُشٌَ
( )1ج٥ض: ٢

اٌشىً ( )1صٛسج ذٛض١ح١ح ٌٍعٙاص اٌشئ١س إلخرثاس ئدسان اٌّح١ظ
بٌٛ -حح االسرعاتح اٌشاٍِح ٢ٛٝ :Response Panel , Universalػرحٌز ػٖ ُٞقس ٓلحض٤ف شحِٓس ٓ٣طؼِٜٔح
جُٔلكٞص ُإلْطؿحذس ػِ٘ٓ ٠ظٓٞس ئنطرحٌجش ك٘٤٤ح جُشٌَ (ٞ٣ )2ػف يُي :

اٌشىً (ٛ٠ )2ضح ٌٛحح اإلسرعاتح اٌشاٍِح
ض -دٚاساخ اٌمذَ اٌشلّ١ح :Digital Foot Pedals
 ُِّ٣جُ ٠ؾحٗد ُٞقس جُٔلحض٤ف جُشحِٓس آٗلس جًًٍُ،وٝجْحش ٌهٔ٤س ضٞػغ ػِ ٠جألٌع أٓحّ جُٔلكٞص ٖٓ أؾَ
ضٓؿ َ٤جُلؼحُ٤حش ٝضطر٤ن جُٔو٤حِ جٗظٍ ُِشٌَ ( )3ج٥ض: ٢

اٌشىً ( )3دٚاساخ اٌمذَ اٌشلّ١ح
ذطث١ك اإلخرثاس:
ػ٘ى ض٤ٜثس جُٔلكٞص ُإلنطرحٌ ٘٣رـ ٢إٔ ٓٓ ٌٕٞ٣ط ٟٞؾِ ُْٚٞذك٤ع ضٌ ٕٞػ ٚ٘٤ذٔٓطٝ ٟٞجقى ٓغ جُؼالٓحش
جُهؼٍجء جُٔٞؾٞوز جُٓ٣ٝ ٖ٤ٔ٣ ٠حٌ ئؽحٌ ٝقىز ئوٌجى جُٔك٤ؾ ًُ ،ج كإ ٝؾٞو ٓ٘ؼىز  /ٝأ ٢ًٍْ ٝهحذَ ُطؼىَ٣
جإلٌضلحع ٣ؼى ػٌٍٝز ك ِٙ ًٛ ٢جُكحٍ ٝ ،ذحُطٍ٣وس يجضٜح ٘٣رـ ٢إٔ  ٌٕٞ٣ؾِ ِٞجُٔلكٞص ذك٤ع ٌ ٌٕٞ٣أُْٚ
(جُٔٞهغ جألكوُ٘ٔ ٢طظق جُؼٞٓ )ٕٞ٤جؾُ٘ٔ ٚطظق جإلؽحٌ (جُٔإشٍ ذحُِ ٕٞجألٌَم جُٔٞؾٞو ػِ ٠جإلؽحٌ)
أ ١ذٔؼ٘ ٠جٕ ٌ ٌٕٞ٣أْ ٚذحُؼرؾ ك٘ٓ ٢طظق جُؿٜحَ ٝ ،ػ٘ى جُرىء ذحُلكض ٝئؾالِ جُٔلكٞص ذحُطٍ٣وس
جُٔالتٔس ٤ْ ،طكٍى ٓػ ٍ٤ػٞت ٢جًُ٣ ١كىظ ػٖ ؽٍ٣ن جٗرؼحظ ئشحٌجش ضرٍَ ك ٢جُؿٜحَ ٝذٍٓػس ٓكىوز ِْلحً
(ػ٘ى قىٝظ جُط ـٍ٤جش) أٓح جُٔػ ٍ٤جُكٍؼ جًُ٣ ١رٍَ ك ٢أغ٘حء جُٔىز جُُٓ٘٤س جُلحطِس ك ٜٞجًُ٣ ١ؿد جٕ ٣طلحػَ ٓؼُٚ
جُٔلكٞص ػٖ ؽٍ٣ن جُؼـؾ ػِ ٠وٝجْس جُوىّ جُٔٞػٞػس ضكص هىٓ ٚػِ ٠جالٌع  ،ئي ٣و ّٞجُٔلكٞص
ذحُؿِٝ ِٞجُ٘ظٍ جُ ٠شحشس جُكحْٞخ ٝضًٍ ُ٤ئٗطرح ٚٛجُ ًٍُٓ ٠جُشحشس جُط٘٣ ٢رـ ٢إٔ ٣رطؼى ػٜ٘ح ٓٓحكس ٓح ذٖ٤
(ٝ ، )ْْ 60-40ػ٘ى ضكٍى جُٔلكٞص أهَ أ ٝأًػٍ ٖٓ جُٔٓحكس جُٔٓٔٞـ ذٜح ْٞف ٣ظ ٍٜض٘ر ٚ٤ػِ ٠شحشس
جُكحْٞخ ُط٘ر ٚ٤جُٔلكٞص ٍُِؾٞع ػٖٔ جُٔى ٟجُو٤حُِْ ٢لكض ٝ ،ذؼى يُي ٣وُ٘ ّ٤ح جُؿٜحَ َج٣ٝس ٓؿحٍ ٌؤ٣س
جُٔلكٞص جٌُِٝ ، ٢جُشٌَ (ٞ٣ )4ػف يُي :
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اٌشىً (ٛ٠ )4ضح أحذ اٌّفحٛص ٓ١ضّٓ عٕ١ح اٌثحس ٠ ٛ٘ٚثذأ ترطث١ك ئخرثاس ئدسان اٌّح١ظ
ِشاحً اإلخرثاس  :جٕ ًَ ئنطرحٌ ٣طْ ضطر٤و ٚػٖٔ ٓ٘ظٓٞس جنطرحٌجش ك٘٤٤ح ٜ٘ٓٝVTSح أوجز جُركع (ئوٌجى جُٔك٤ؾ)
 ٍٔ٣ذػالظ ٍٓجقَ ٌتٓ٤س  ٌٖٔ٣ئ٣ؿحَٛح ذٔح -: ٢ِ٣
ِ -1شحٍح اٌرعٍّ١اخ ٣ -:Instruction Phaseؼط ٠جُٔلكٞص ضؼِٔ٤حش ٓٝؼِٓٞحش ػٍ٣ٌٝس نطٞز كهطٞز
ػٖ جإلنطرحٌ ٝػٔح ْٞف ٞ٣جؾ ٜٚجُٔلكٞص ك ٢جالنطرحٌ.
ِ -2شحٍح اٌرّش ٢ٛٝ -: Practice Phase ٓ٠جٍُٔقِس جُط ٢ضطرغ ٍٓقِس جُطؼِٔ٤حش ٣ٝ ،طْ كٜ٤ح ضٍٖٔ٣
جُٔلكٞص ػِ٤ً ٠ل٤س جإلْطؿحذس ُإلنطرحٌ ػٖ ؽٍ٣ن ذؼغ جألٓػِس جُطٞػ٤ك٤س جُلؼِ٤س  ،كايج هحّ
جُٔلكٞص ذاٌضٌحخ غالغس أنطحء أ ٝئيج ُْ ٣وْ ذأ ١ئْطؿحذس ٜٗحت٤ح ػٖٔ ٓىز ( )5وهحتن  ،كحٕ ٍٓقِس
جُطٍْٔٞ ٖ٣ف ضطٞهق ٣ٝو ّٞجُرٍٗحٓؽ ذحُطِد جُ ٠جُٔلكٞص ذحٍُؾٞع جُ ٠جُلحقض ُطِو٣ُٓ ٢ى ٖٓ
جُطؼِٔ٤حش .
ِ -3شحٍح اإلخرثاس  ٢ٛٝ -:Test Phaseجٍُٔقِس جُط ٢ضطرغ ٍٓقِس جُطٍٔٓ ٖ٣رحشٍز  ،جُط٘٣ ٢رـ ٢كٜ٤ح
ئْطؼٔحٍ جُٔورغ جُىٝجٌ جُٔٞؾٞو كُٞ ٢قس جإلْطؿحذس جُشحِٓس (آٗلس جًًٍُ) ٓغ ئْطؼٔحٍ وٝجْس جُوىّ
جُ ٠٘ٔ٤أ ٝجُٝ ٍٟٓ٤قٓد جٍُؿرس جٓح جُٔطـٍ٤جش جُط ٌٖٔ٣ ٢ه٤حْٜح ػٖٔ ئنطرحٌ ئوٌجى جُٔك٤ؾ كٌٖٔ٤
ضٞػ٤كٜح ًٔح ٣أض: ٢
أ -اٌّرغ١شاخ اٌشئ١سح : Main Of Variables
٭ِعاي اٌشؤ٠ح -:Field Of Vision
ضؼط٘٤ح جُ٘ط٤ؿس ػٖٔ ًٛج جُٔطـٓ ٍ٤ؿحٍ ٌؤ٣س جُٔلكٞص جٌُحِٓس ٓكٓٞذس ذحُىٌؾحش ٝ ،جُ٘حضؽ ػٖ ٓؿٔٞع َٝج٣ح
جٍُؤ٣س ٌَُ ٖٓ جُؼ ٖ٤جُٝ ٠٘ٔ٤جُؼ ٖ٤جُ٣ٝ ، ٍٟٓ٤طْ قٓحخ َٝج٣ح جٍُؤ٣س ئْط٘حوجً جُٞٓ ٖٓ ًَ ٠هغ جُشرٌس ػٖٔ
ؾٜحَ ئوٌجى جُٔك٤ؾ ٞٓٝ ،هغ نط ٢جُطوحؽغ ٝ ،ذؼى جٍُأِ ػٖ ٝقىز جُو٤حِ .
٭ صٚا٠ا اٌشؤ٠ح ( Visual Anglesاٌ / ٓ١ّ١اٌ١ساس) -:
ً
ضؼط٘٤ح جُ٘ط٤ؿس ػٖٔ ًٛج جُٔطـ ٍ٤وٌؾحش َٝج٣ح جٍُؤ٣س (ٌَُ ٖٓ جُؼ ٖ٤جُٝ ٠٘ٔ٤جُؼ ٖ٤جُ )ٍٟٓ٤ئْط٘حوج جًَُ ٠
ٖٓ ٓٞهغ جُشرٌس ػٖٔ ؾٜحَ ئوٌجى جُٔك٤ؾ ٞٓٝ ،هغ نط ٢جُطوحؽغ ٝ ،ذُؼى جٍُأِ ػٖ ٝقىز جُو٤حِ
(ًٔ . )Schuhfried , et al , 2009 : 15-16ح ٓٞػف ك ٢جُشٌَ (: )5

اٌشىً (ٛ٠ )5ضح ِعاي ٚصٚا٠ا اٌشؤ٠ح اٌّصاٌ١ح ٌٍع ٓ١اٌٚ ّٕٝ١اٌ١سشٜ
بِ -رغ١ش اٌس١طشج :Control Variable
٭ جإلٗكٍجف ػٖ ضطرغ جألغٍ  -:Tracking Deviationضؼط٘٤ح جُ٘ط٤ؿس ػٖٔ ًٛج جُٔطـ ٍ٤وٌؾس ئٗكٍجف نط٢
جُطوحؽغ (جُٔٓ٤طٍ ػِٜ٤ح ٖٓ جُٔلكٞص ذاْطؼٔحٍ هٍص وٝجٌ ػُِٞ ٠قس جُٔلحض٤ف جُشحِٓس ُٔ٘ظٓٞس ئنطرحٌجش
ك٘٤٤ح) ػٖ ٛىف ٓطكٍى (ذٍٓػس غحذطس ٌُٜ٘ح ٓطـٍ٤ز ك ٢جإلضؿح ٖٓ ٙجُ ٖ٤ٔ٤جُ ٠جُٓ٤حٌ ٝذحُؼٌّ) ػِ ٠شحشس
جُكحْٞخ ٝ ،ذًُي كٓ ٜٞإشٍ ػٖ هٞز جُطًًٍٔ ُ٤ح ٞٓ ٞٛػف ك ٢جُرٍٝك َ٤جُٓحذن شٌَ (Schuhfried , ( ، )5
. )et al , 2009 : 16
ض -اٌّرغ١شاخ اٌّساعذج اإلضاف١ح: Subsidiary Variab
٭ عذد االصاتاخ اٌصح١حح  ِٓ(Number Of Hitsاٌٚ / ٓ١ّ١اٌ١ساس) (ِإشش عٓ لٛج اإلٔرثاٖ)ٝ-:ضؼط٘٤ح جُ٘ط٤ؿس
ػٖٔ ًٛج جُٔطـ ٍ٤ػىو جٍُٔجش جُط ٢ػُـطص كٜ٤ح وٝجْس جُوىّ  Foot Pedalئْطؿحذس جُ ٠ظٓ ٌٜٞلحؾة ُٔكلُ
قٍؼ ( Critical Stimulusنؾ ػٞت ٢ػحٓٞو )١ػِ ٠جُؿ٘حـ جأل ٖٔ٣أ ٝجُؿ٘حـ جأل ٍٓ٣ػِٝ ٠قىز جُو٤حِ
جُطحذؼس ُؿٜحَ ئوٌجى جُٔك٤ؾ (ػِ ٠جٕ  ٌٕٞ٣نط ٢جُطوحؽغ ػِ ٠شحشس جُكحْٞخ ػٖٔ جُٔى ٟجُٔٓٔٞـ
ذ ِ. )Schufried , et al , 2009 : 16( ، )Tolerance Range ٚ
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٭ عذد سدٚد االفعاي اٌٍّّٙح ٣ٝ-:Number of Omitted Reactionو ّ٤ػىو جٍُٔجش جُط ٢ال ٞ٣ؾى كٜ٤ح ٌو كؼَ
ئْطؿحذس جُ ٠جُٔكلُجش جُكٍؾس  ،أ ١ذٔؼ٘ ٠ػىو جٍُٔجش جُط٣ ُْ ٢طْ كٜ٤ح جُؼـؾ ػِ ٠وٝجْس جُوىّ ػِ ٠جٍُؿْ ٖٓ
ٝؾٞو ٓكلُ قٍؼ (ظ ٌٜٞنؾ ػٞت ٢ػحٓٞو . )Schuhfried , et al , 2009 : 16( ، )١ػِٔح ً جٕ ًٛج جُٔطـٍ٤
٣ؼى ٌٓٔالً ُٔطـ ٍ٤ػىو جإلطحذحش جُظك٤كس (جُٔإشٍ ػٖ هٞز جإلٗطرح ، )ٙكٌِٔح ئَوجو ػىو ٌوٝو جألكؼحٍ جُِٜٔٔس
ًِٔح ًحٕ ٓإشٍجً ذاضؿح ٙػؼق (جإلٗطرح ٙجُٔ٘وْٓ) .
٭ عذد سدٚد االفعاي غ١ش اٌصح١حح ِ( ReactionsNumber Of Incorrectionsإشش عٓ لٍح إٌضط اإلٔفعاٌ)ٟ
-:ػىو جٍُٔجش جُط ٢ػـطص كٜ٤ح وٝجْس جُوىّ ٖٓ و ٕٝظ ٌٜٞج ٝػٍع ٓكلُ قٍؼ كؼِ( ٢نؾ ػٞت ٢ػحٓٞو)١
ػِ ٠جُؿ٘حـ جألٝ ٖٔ٣جُؿ٘حـ جأل ٍٓ٣ػِٝ ٠قىز جُو٤حِ جُطحذؼس ُؿٜحَ ئوٌجى جُٔك٤ؾ Schuhfried , et al , ( ،
. )2009 : 16
٭ ِإشش صِٓ سد اٌفعً ٌٍّص١ش ( Median Reaction Time To Stimuliاٌ / ٓ١ّ١اٌ١ساس) ٝ:ضٓطؼَٔ ٘ٛح ٌوٝو
جألكؼحٍ جُظك٤كس كوؾ ٖٓ أؾَ قٓحخ ٓطْٞؾ َٖٓ ٌو جُلؼَ  ،ئْطؿحذس ُِٔػٍ٤جش جُط ٢ضظ ٍٜػِ ٠جُؿ٘حـ جألٖٔ٣
ٝػِ ٠جُؿ٘حـ جأل ٍَ ً( ٍٓ٣ػِ ٠قىُٞ )ٙقىز جُو٤حِ جُطحذؼس ُؿٜحَ ئوٌجى جُٔك٤ؾSchuhfried , et al , 2009 ( ،
. ): 16
٭ ِرٛسظ صِٓ سد اٌفعً اٌىٌٍٍّ ٟص١ش ٝ -:ضٓطؼَٔ ٘ٛح ٌوٝو جألكؼحٍ جُظك٤كس كوؾ ٖٓ أؾَ قٓحخ ٓطْٞؾ َٖٓ
ٌو جُلؼَ جٌُِٝ ، ٢يُي ػٖ ؽٍ٣ن ئْطهٍجؼ جُْٞؾ جُكٓحذٓ ٖٓ ٌَُ ٢طْٞطٌ َٖٓ ٢و جُلؼَ ُِٔػٓ( ٍ٤كٓٞذحً
ذٔحتس ؾُء ٖٓ أؾُجء جُػحٗ٤س) ٖٓ ؾٜس جُ ٖٓٝ ٖ٤ٔ٤ؾٜس جُٓ٤حٌ . )Schuhfried , et al , 2009 : 16( ،
أشىاي االخرثاس ٘ٛ:Test Formsحى شٌَ ه٤حْٝ ٢جقى كوؾ ُالنطرحٌ ذـ ٓ 40كلُ(ٓ 20كلُ ٖٓ ؾٜس جُٓ٤حٌ20/
ٓكلُ ٖٓ ؾٜس جُ. )Schuhfried and et al , 2009 : 16( ، )ٖ٤ٔ٤
ِإششاخ صذق ٚشثاخ ئخرثاس ئدسان اٌّح١ظ :
ً
ضطٔطغ ٓ٘ظٓٞس ك٘٤٤ح ذهظحتض ْحٌٓٞ٣طٍ٣س ػحُ٤س ؾىج ك ٢جُظىم ٝجُػرحش ٝجُٔٞػٞػ٤س ٝجُشٔ٤ُٞس ٝجُىهس جُؼحُ٤س
ؾىجً ٝجُؼىجُس ك ٢جُططر٤ن ٝهى ضْ ئقطٓحخ ٓؼحُِ ٍ٤٣ظىم ٝجُػرحش ُطِي جُٔوحُ ّ٤٣ألؿٍع جُركػ٤س كوؾ ً ٕٞضِي
جُٔ٘ظٓٞس ٓٝوحٜٓ٤٣ح قحطِس ػِ ٠شٜحوجش جُؿٞوز جُؼحُٔ٤س ًٜٗٞح ضوٓ ّ٤ح ٝػؼص ُو٤حْ٣ ، ٚطٔطغ ئنطرحٌ ئوٌجى
جُٔك٤ؾ ذأٗٞجع ػىز ٖٓ جُظىم  ٌٖٔ٣ ،ضر٣ٞرٜح ًٔح ٣أض: ٢
أ -اٌصذق -:Validityجٕ ئنطرحٌ ئوٌجى جُٔك٤ؾ ٣طٔطغ ذؼىو ٖٓ أٗٞجع جُظىم جالض٤س :
أٚالً  :اٌصذق اٌّ١ذأ( ٟاٌرعشت-:Empirical Validity )ٟضكون ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جُظىم ٖٓ نالٍ جُطٍ٣ن جُٔ٤ىجٗ٢
جُطؿٍذ ٢ك ٢ضكِٝ َ٤ئػىجو جإلنطرحٌ ٖٓ جُشًٍس جُٔظ٘ؼس .
شأ١ا ً  :صذق اٌّحر٣ٝ -:Content Validity ٜٛطكون ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ نالٍ جُطكِ َ٤جُؼوالٗRational ٢
ُٔ Analysisكط ٟٞجإلنطرحٌ ٝ ،ضكى٣ى ٙجُ ٠أقٌحّ يجض٤س ٝ ،جٕ ٘ٛحى ٗٞػًٛ ٖٓ ٖ٤ج جُظىم  :جُظىم جُٔ٘طو٢
ٝجُظىم جُظحٝ . )Nunnlly , 1978 : 111( ، ١ٍٛهى ضكون ك ٢أوجز جُركع ًٔح ٣أض: ٢
ً
 -1جُظىم جُٔ٘طوٝ -:Logical Validity ٢هى ًحٕ ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جُظىم ٓطٞجكٍج ك ٢أوجز جُركع (ئوٌجى
جُٔك٤ؾ) .
 -2جُظىم جُظحٝ -:Face Validity ١ٍٛهى ضْ جُطكون ٖٓ ًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جُظىم ذىٌؾس ػحُ٤س ػ٘ىٓح
ػٍُع جُٔو٤حِ ػِٓ ٠ؿٔٞػس ٖٓ جُٔكٌُٔ ٖ٤ـٍع ضؤٜ٣ٞح ػ٘ى ضظٔٝ ْ٤ئػىجو أوجز جُركع (جوٌجى
جُٔك٤ؾ) ٖٓ هِرَ جُشًٍس جُٔظ٘ؼس .
شاٌصا ً  :صذق اٌثٕاء ُ.-:Construct Validityوى ضْ جُطكون ٖٓ يُي ػٖ ؽٍ٣ن جُٔإشٍ ج٥ض: ٢
ػحٍ ٖٓ جُىهس إلْطهٍجؼ
جٕ ذ٘حء (ئوٌجى جُٔك٤ؾ  )Perpheral Perceptionضْ ذطٍ٣وس ال ُرّ كٜ٤ح ٝذٔٓطٍ ٟٞ
جُىٌؾحش جٌُِ٤س جُهحّ ٝجُٔؼ٤حٌ٣س ُإلنطرحٌ جُط ٢ضؼى ذٔػحذس ه٤حْحش ٓكٌ٤س آٗ٤س Immediate Criterion
) )Measuresػٖ ؽٍ٣ن ئٌضرحؽٜح ذىٌؾحش جألكٍجو ػِ ٠جإلْطؿحذحش ٝ .جُٔو٤حِ أ ٝجإلنطرحٌ جًُ ١ض٘طهد كوٍجضٚ
ػِٝ ٠كن ًٛج جُٔإشٍ ٔ٣طِي طىهح ً ذ٘حت٤حً ٝ ، )1))Lindsley, 1951 : 286( ،هى ًحٗص أوجز جُركع (ئوٌجى
جُٔك٤ؾ) طحوهس ذ٘حت٤حً ػِٝ ٠كن ًٛج جُٔإشٍ ٝيُي ػ٘ى جُو٤حّ ذاؾٍجء ضظٔ ْ٤جإلنطرحٌ ٖٓ جُشًٍس جُٔظ٘ؼس .
ساتعا ً  :اٌصذق تّحه  -:Criterion Validityضْ ئؾٍجء وٌجْس ٓطؼىوز جًٍُُٔ٣س ك ٢ؾحٓؼس ٓحٗ(University ( ْ٤ٜ
 ًٍُٓٝ of Mannheimضو ْ٤٤ػِْ جُ٘لّ جٍُٔ Infar Traffic) (PsychologyAssessment Center ١ٌٝك ٢ؾ٘ٞخ
جُ٘ٔٓح ُِطكٍ ١ػٖ جُؼالهحش جإلٌضرحؽ٤س ذٓ ٖ٤ؿحٍ جٍُؤ٣ح  ، Field of Visionجُٔوحِ ذانطرحٌ ئوٌجى جُٔك٤ؾ ،
ٝأوجء جُٓ٤حهس جُلؼِ)Standardised Driving Test) ٢
--------------------------------------------------------------------------------(1) Lindsley , D.B (1951) . emotion , in s.s. stevens (ED.) , hand book of experimental
psychology . new york : wiley .
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اٌصثاخ ٣:Reliabilityطٔطغ ئنطرحٌ ئوٌجى جُٔك٤ؾ ذػرحش ػح ٍٍ ؾىجً ػٖٔ ؾٔ٤غ جُىٌجْحش جُٔطٞجكٍز جُط ٢وٌْطً٘ٓ ُٚ
ئػىجو ًٛج جإلنطرحٌ ُٝـح٣س ج ، ٕ٥ئي ٣طٔطغ ًٛج جإلنطرحٌ ذاضٓحم وجنِ( )Internal Consistency)٢أُلحًٍٗٝ -رحل
()1
ٓ (Alpha Cronbachح ذ)Schuhfried and et al , 2009 : 3 , 7 ( ، )0.33 – 0.36( ٖ٤
ِذج اإلخرثاس :جٕ جُٞهص جُٔطِٞخ ُإلنطرحٌ قٞجُ )15( ٢وه٤وس (ذٔح ك ٢يُي جُطؼِٔ٤حش ٍٓٝقِس جُطٍٔ)ٖ٣
-5-3اٌذساسح االسرطالع١ح :هحٓص جُرحقػس ذططر٤ن جالنطرحٌ ذطحٌ٣م  2017/1/20/ػِ ٠ؽالخ ٝؽحُرحش ًِ٤س
جُطٍذ٤س جُرىٗ٤س ٝػِ ّٞجٍُ٣حػس ٝؽالخ ٝؽحُرحش هْٓ جُؼِ ّٞجُطٍذ٣ٞس ٝجُ٘لٓ٤س ٝجُرحُؾ ػىو )24( ْٛكٍوج ُِطؼٍف
ػِ ٠طالق٤س جالنطرحٌ ٖٓ ق٤ع جُططر٤ن ٝطالق٤س جالؾٝ ُٜٙجالوٝجش ٓٝؼٍكس َٖٓ ًَ جنطرحٌ  ٖٓٝنال
جُطؿٍذس جالْططالػ٤س ضْ جُطحًى ٖٓ طالق٤س ؾٔ٤غ جالؾٝ ُٜٙجالوٝجش جُٔٓطهىٓس ك ٢جُركع
-6-3اٌذساسح اٌشئ١س١ح :
ضٔص جإلْطؼحٗس ذٔ٘ظٓٞس (ك٘٤٤ح) ُِ Vienna Test Systemلكض ٝجُطو ْ٤٤جُ٘لٓ ٢ئقى٘ٓ ٟطؿحش شًٍس جُىًطٌٞ
(شٞكٍ٣ى)  ،Dr.Schuhfriedئػطٔحو ئنطرحٌ (ئوٌجى جُٔك٤ؾ) جُٔىػْ ذحُكٞجْ٤د جُٔٞؾٞو كٓ ٢هطرٍ ػِْ جُ٘لّ ك٢
ًِ٤س جُطٍذ ٚ٤جُرىٗٝ ٚ٤ػِ ّٞجٍُ٣حػٝ ، ٚذؼى يُي هحٓص ذططر٤ن جُٔو٤حِ ػِ ٠ػ٘٤س جُركع جُططر٤و٤س ٝجُط ٢ذِـص
( )24ؽحُد ٝؽحُرس ٖٓ ؽِرس ؾحٓؼس جُوحوْٝ ،ٚ٤هى قٍطص جُرحقػس ػِ ٠ضطر٤ن جُٔو٤حِ ذ٘لٜٓح ُٝ ،ـٍع
جُٔؼحُؿس جإلقظحت٤س ئْطؼحٗص جُرحقػس ذحُكو٤رس جإلقظحت٤س ُِؼِ ّٞجإلؾطٔحػ٤س.
2-3جُْٞحتَ جإلقظحت٤س ٓ(-:ؼحوُس جُىٌؾس جُٔؼ٤حٌ٣س،ذٓ،ٍْٕٞ٤ؼحوُس جُهطأ جُٔؼ٤حٌ،١جُْٞؾ جُكٓحذ.)،٢









 -----------------------------------(1)• Schfried , g. (2009/2010) . Vienna test system : psychological assessment
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-4عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها
 1-4عرض النتائج وتحليلها
1-1-4عرض النتائج الوصفيه لمتغيرات ادراك المحيط للرياضين وغير
الرياضين (الذكور) 
بغٌةالتعرفعلئقٌممتغٌراتادراكالمحٌطتعرضالباحثهالنتائجالوصفٌه
للمعالماالحصائٌهباالوساطالحسابٌهواالنحرافاتالمعٌارٌهوفرقاالوساطوقٌمة
))tالمحسوبهونسبةالخطاوالداللهوكمامبٌنوفًالجدولرقم( .)1
جدول رقم  1
يبين فروق األوساط وقيمة Tالمحسوبة والداللة إلدراك المحيط للذكور
قيمة Tنسبة الداللة
فرق
الرياضيين
ت المتغيرات غير الرياضيين
ع األوساط المحسوبة الخطأ
س
ع
س
1.956 1.611 171.476 2.149 169.52
 000 3.557معنوي
 1مجال
الرؤيا
الكلي
5.72
 2التركيز 2.021 1.054 51.938 1.052 49.917
 000معنوي
البصري
 3االنتباه 2.878 0.882 83.146 0.915 80.268
 000 5.125معنوي
المنقسم
1.169 0.465 1.368 0.418 2.537
 000 4.331معنوي
 4النضج
االنفعالي
 5زمن رد 0.095 0.041 0.650 0.035 0.745
 000 5.227معنوي
الفعل


ٌبنالجدولرقم()1انقٌمةالوسطالحسابًلغٌرالرٌاضٌٌنلمجموعمجالالرؤٌابلغت
()169.52واالنحرافالمعٌاري()2.149كماانقٌمةالوسطالحسابًللرٌاضٌنلمجموع
مجالالرؤٌابلغت()171.476واالنحرافالمعٌاري()1.611وكانفرقاالوساطبٌن
الرٌاضٌنوغٌرالرٌاضٌن()1.956وكانتقٌمة()tالمحسوبه()3.557ونسبةالخطا()000
وكانتالداللهمعنوٌة.كماانقٌمةالوسطالحسابًللتركٌزالبصريلغٌرالرٌاضٌٌنبلغت
()49.917واالنحرافالمعٌاري()1.052كماانقٌمةالوسطالحسابًللتركٌزالبصري
للرٌاضٌٌنبلغت()51.938واالنحرافالمعٌاري()1.054وكانفرقاالوساطبٌنهم
()2.021وكانتقٌمة()tالمحسوبه()5.72ونسبةالخطا()000وكانتالداللهمعنوٌة.كما.
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انقٌمةالوسطالحسابًلالنتباهالمنقسملغٌرالرٌاضٌٌنبلغت()80.268واالنحرافالمعٌاري
()0.915كماانقٌمةالوسطالحسابًلالنتباهالمنقسمللرٌاضٌٌنبلغت()83.146
واالنحرافالمعٌاري()0.882وكانفرقاالوساطبٌنهم()2.878وكانتقٌمة()tالمحسوبه
()5.125ونسبةالخطا()000وكانتالداللهمعنوٌة..كماانقٌمةالوسطالحسابًللنضج
االنفعالًلغٌرالرٌاضٌٌنبلغت()2.537واالنحرافالمعٌاري()0.418كماانقٌمةالوسط
الحسابًللنضجاالنفعالًللرٌاضٌٌنبلغت()1.368واالنحرافالمعٌاري()0.465وكان
فرقاالوساطبٌنهم()1.169وكانتقٌمة()tالمحسوبه()4.331ونسبةالخطا()000وكانت
الداللهمعنوٌة..واخٌرابلغتقٌمةالوسطالحسابًلزمنردالفعللغٌرالرٌاضٌٌن()0.745
واالنحرافالمعٌاري()0.035كماانقٌمةالوسطالحسابًللرٌاضٌٌنبلغت()0.650
واالنحرافالمعٌاري()0.041وكانفرقاالوساطبٌنهم()0.095وكانتقٌمة()tالمحسوبه
()5.227ونسبةالخطا()000وكانتالداللهمعنوٌة .


2-1-4عرض النتائج الوصفيه لمتغيرات ادراك المحيط للرياضيات وغير
الرياضيات (االناث)
بغٌةالتعرفعلئقٌممتغٌراتادراكالمحٌطتعرضالباحثهالنتائجالوصفٌه
للمعالماالحصائٌهباالوساطالحسابٌهواالنحرافاتالمعٌارٌهوفرقاالوساطوقٌمة
))tالمحسوبهونسبةالخطاوالداللهوكمامبٌنوفًالجدولرقم( .)2
جدول رقم 2
يبين فروق األوساط وقيمة Tالمحسوبة والداللة إلدراك المحيط لإلناث
قيمة Tنسبة الداللة
فرق
الرياضيات
ت المتغيرات غير الرياضيات
ع األوساط المحسوبة الخطأ
س
ع
س
1.74
1.46 1.116 170.434 1.537 168.974
 000معنوي
 1مجال
الرؤيا
الكلي
1.217 0.855 50.819 1.075 49.602
 000 2.653معنوي
 2التركيز
البصري
 3االنتباه  000 2.0199 1.728 1.099 81.792 0.877 80.064معنوي
المنقسم
0.889 0.204 1.708 0.366 2.597
 000 2.645معنوي
 4النضج
االنفعالي
0.081 0.042 0.664 0.034 0.745
 000 1.101معنوي
 5زمن رد
الفعل
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ٌبنالجدولرقم()2انقٌمةالوسطالحسابًلغٌرالرٌاضٌاتلمجموعمجالالرؤٌا
بلغت()168.974واالنحرافالمعٌاري()1.537كماانقٌمةالوسطالحسابًللرٌاضٌات
لمجموعمجالالرؤٌابلغت()170.434واالنحرافالمعٌاري()1.116وكانفرقاالوساط
بٌنالرٌاضٌاتوغٌرالرٌاضٌات()1.46وكانتقٌمة()tالمحسوبه()1.74ونسبةالخطا
()000وكانتالداللهمعنوٌة.كماانقٌمةالوسطالحسابًللتركٌزالبصريلغٌرالرٌاضٌات
بلغت()49.602واالنحرافالمعٌاري()1.075كماانقٌمةالوسطالحسابًللتركٌز
البصريللرٌاضٌاتبلغت()50.819واالنحرافالمعٌاري()0.855وكانفرقاالوساط
بٌنهم()1.217وكانتقٌمة()tالمحسوبه()2.653ونسبةالخطا()000وكانتالداللهمعنوٌة
.كما.انقٌمةالوسطالحسابًلالنتباهالمنقسملغٌرالرٌاضٌاتبلغت()80.064واالنحراف
المعٌاري()0.877كماانقٌمةالوسطالحسابًلالنتباهالمنقسمللرٌاضٌاتبلغت()81.792
واالنحرافالمعٌاري()1.099وكانفرقاالوساطبٌنهم()1.728وكانتقٌمة()tالمحسوبه
()2.0199ونسبةالخطا()000وكانتالداللهمعنوٌة..كماانقٌمةالوسطالحسابًللنضج
االنفعالًلغٌرالرٌاضٌاتبلغت()2.597واالنحرافالمعٌاري()0.366كماانقٌمةالوسط
الحسابًللنضجاالنفعالًللرٌاضٌاتبلغت()1.708واالنحرافالمعٌاري()0.204وكان
فرقاالوساطبٌنهم()0.889وكانتقٌمة()tالمحسوبه()2.645ونسبةالخطا()000وكانت
الداللهمعنوٌة..واخٌرابلغتقٌمةالوسطالحسابًلزمنردالفعللغٌرالرٌاضٌات()0.745
واالنحرافالمعٌاري()0.034كماانقٌمةالوسطالحسابًللرٌاضٌاتبلغت()0.664
واالنحرافالمعٌاري()0.042وكانفرقاالوساطبٌنهم()0.081وكانتقٌمة()tالمحسوبه
()1.101ونسبةالخطا()000وكانتالداللهمعنوٌة .

 2-4مناقشة النتائج
ٌتبٌنمنخاللالجدولرقم()1هناكعالقهمعنوٌهبٌنكلمن(مجالالرؤٌاالكلً،التركٌز
البصري،واالنتباهالمنقسم،والنضجاالنفعالً،وزمنردالفعل)،وبٌنادراكالمحٌط
للرٌاضٌنمنالذكور،وهناكعالقهمعنوٌهبٌنكلمن(مجالالرؤٌاالكلً،التركٌز
البصري،واالنتباهالمنقسم،والنضجاالنفعالً،وزمنردالفعل)،وبٌنادراكالمحٌطلغٌر
الرٌاضٌنمنالذكور 
ٌتبٌنمنالجدولرقم()2هناكعالقهمعنوٌهبٌنكلمن(مجالالرؤٌاالكلً،التركٌز
البصري،واالنتباهالمنقسم،والنضجاالنفعالً،وزمنردالفعل)،وبٌنادراكالمحٌط
للرٌاضٌاتمناالناث،وهناكعالقهمعنوٌهبٌنكلمن(مجالالرؤٌاالكلً،التركٌز
البصري،واالنتباهالمنقسم،والنضجاالنفعالً،وزمنردالفعل)،وبٌنادراكالمحٌطلغٌر
الرٌاضٌاتمناالناثومناجلتحقٌقالقدرهالتوافقٌةٌجبانٌكونهناكارتباطوثٌقبٌن
الصفاتالحركٌةوالصفاتالبدنٌةوعلئانتكوناجهزةجسمالرٌاضًسالمهومنخالل
ا لنتائجٌتبٌنانالرٌاضٌٌنمنالذكورواالناثافضلمنغٌرالرٌاضٌٌنمنالذكورواالناث 
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 -5االستنتاجات والتوصيات
 1-5االستنتاجات
-1هناكعالقهمعنوٌهبٌنالرٌاضٌٌنوغٌرالرٌاضٌنوادراكالمحٌط 
-2هناكعالقهمعنوٌهبٌنالرٌاضٌاتوغٌرالرٌاضٌاتوادراكالمحٌط
 -3جٕ ػ٘٤س جٍُ٣حػ٣ ٖ٤٤طٔطؼ(( ٕٞذٔؿحٍ ٌؤ٣س ٝ ،هٞز ضًٍٝ ، ُ٤ئٗطرح٘ٓ ٙوْٓ ٓٝ ،طْٞؾ َٖٓ ٌو جُلؼَ جٌُِ))٢
(ٌٓٗٞحش ئوٌجى جُٔك٤ؾ) أًػٍ ٖٓ ػ٘٤س جُـ٣ٌ ٍ٤حػ. ٖ٤٤


 2-5التوصيات
-1ضرورةاإلستعانةباإلختباراتالمحوسبةفًبحوثالماجستٌروالدكتوراه،لمالهامن
خصائصساٌكومترٌةمنالصدقالثباتوالدقةالعالٌةوالموضوعٌةوالشمولٌةوالعدالةفً
التطبٌق .
-2إقامةندواتتثقٌفٌةوعلمٌةداخلالجامعةتتناولالموضوعاتالتًتشجعالطلبةعلى
المشاركةالفعالةكالموضوعاتالخاصةبالقدراتالعقلٌةوكٌفٌةالعملعلىتطوٌرهاوتنمٌتها .
-3اعتماداختباراتجهازإدراكالمحٌطفًالعدٌدمنالمؤسساتالرٌاضٌةفًانتقاء
وتصنٌفاألفرادلمالهذاالجهازمنأهمٌةكبٌرهفًتشخٌصومعرفةإدراكالمحٌطلدئ
المفحوصٌن 

اٌّمرشحاخ :
 -1ئؾٍجء وٌجْحش ٓشحذٜس ُِىٌجْس جُكحُ٤س ػِ ٠ػ٘٤حش ٖٓ ٍٓجقَ ػٍٔ٣س ٓهطِلس ًحٍُٔقِس
جُٔطْٞطس ٝجإلػىجو٣س .
 -2جالْطؼحٗس ذأؾُٜز جُٔهطرٍ جُ٘لٓ ٢إلؾٍجء وٌجْحش ٓٔحغِس ٌُٜٗٞح ضطٔطغ ذٔٞجطلحش
جإلنرحٌ جُؿ٤ى ٝذػرحش ٝطىم ػحُ. ٖ٤٤
ٌ -3ذؾ ٓطـ ٍ٤ئوٌجى جُٔك٤ؾ ذحُطكظ َ٤جُىٌجُْ ٢ى ٟجُطِرس .
-4ئؾٍجء وٌجْحش أنٍ ٟضٍذؾ ذ ٖ٤أقى ٌٓٗٞحش ئوٌجى جُٔك٤ؾ ذٔطـ ٍ٤آنٍ 
-5جالْطؼحٗس ذٔطـٍ٤جش ٓكْٞرس أنٍ٘ٓ ٖٓ ٟظٓٞحش ؿ٘ٓ ٍ٤ظٓٞس ك٘٤٤ح جألنٍ ، ٟألٕ جُٔهطرٍ
جُ٘لٓ٣ ٢ؼُْ أًػٍ ٖٓ ٓ٘ظٓٞس .
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