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قتفبببلتفول بببياتفواييكبببلتفوتميلببباتفوتبببيجتمبببي تفوطيبببات فو  بببجت تبببلتي بببتطي تيتطلبببلتفوت ببب ت
فوالعبلتفس ببت يمنتلب ت طاببلتطيطيتبقتفببلتت ييبقتفجوببمفوتفولا ب نتذت ومببلتيت يبقت وبب تي ببلت  ت

  وبب تلبب تذتيمبب  توببمالتفوالعببلتف طتتببيفتفوتببيجتفببلتطكببي تفو طببثتوتببمايلتفوطيبباتل بباتفو  ببجتتليلببي ت
 فوتبببلتتتهبببيمقتلطىلعبببيتفبببلتعتياببباويتذتتفوت  بببلفوتبببمايلتخبببالاتلتخاابببي تفبببلتتطميبببقتمبببافل ت

 فوب التي بيعمتعلبلتذت(تعيلبلت– فوتلتتمم تملعبيانتفس بتاخي تمت عيبقتف بتاخي تىعكبللتذتفوائي يةت
ف طبالاتلب تفوتب تاتفوطيلبلت فومبمتلت بجتلعببيانتفوتاب اتفوطيلبلتفوب التيتطلبقتميوتهبيطتفوللبيا ت يبب ت

يانتتاميزتفستتميهتعب تطايبقتت مبجتفو بامتفبلتفجفطبيات ام متتتكحتفوا انتفولتخيلةتتماي يي ت جتلع
ات طبببثتلطبببمسثت  خيابببةتطمببباتفولتيف بببةتمللبببيتتفوت  بببلذفجفطبببياتذتفمللبببيتزفمثتلطبببمسثتفوتبببمايلت

ت.فجمف تما انتمميانل ت الت

  تت يحت  تفهباتفواييكبلتفبلتاىعبيات فكباتلبيت (2002عالوى )محمد حسن  يهيات
فولتيف بببةتفواييكبببيةتتملببب تفبببلتعلليبببةتفوتميلببباتلبببيتمبببي تفولعبببيافثتعتبببمهتلببب تطبببمافثت لعبببيافثتفبببلت

ت فوابببب يثتفوممتيببببةتميويببببمانتثتفوخططيببببةذ فويببببمافثتفو اميببببةت فوممتيببببةتىميولعببببيافثتفو اميببببةذتفويببببماف
فوت  بببببيةتىميويبببببمانتعلبببببلتفس بببببتاخي ذتاميزتفواهبببببيطة(ت لبببببيتمبببببي تفولعبببببيافثتتذتفولا تبببببةذتتفوطكبببببلية
ت(ت14:101ى.ل تفولعيافثتفوت  يةتفوتا اتفوطيلل(ت غياويفستتميهذ

تطبمتتThinking Strategiesتفوت ميبا   تا بتافتي ييثت(5991) محمود عنان يهيات
 تل بات  بمتفجمطبيمتفولطافيبةتفوعيلبةتفبلتفو اب اتاوبلتتذفجخيبانتفبلتمبافل تفوتبمايلتفوطيلبلفولا لبةت

تذلتعلببلتفوكبب  طفوت ميببات فوت لببتت ييببقتل ببت ييثتعيويببةتلبب تف ت ببيزتفواييكببلتعبب تطايببقتعببزا
 يتبت تعتبقتتيليباتفوخب وتلب تفو هباتتذ فوتمايلتعللتو هتف  تافتي ييثتيططلتف   ي تميجلبي 

ت(ت331:11.ىفلتفجمف تفو املتل تفوىع افو تيةت يلت تفجخطي تذت
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اولتفجت ففتتفوت ميا تافتي ييثتايلم تتي يجت تقتت(2000)محمد العربى شمعون ت ماي ت
ت-تةتفو بببببمي تفوببببب فتلتف ي بببببيملف بببببتافتي يت-تفوت ميببببباتفبببببلتفو ف بببببلتفولعبببببياالتي يةتف بببببتافىتفوتيويبببببة
ت-تف ببتافتي يةتفوتهببميمتفوت  ببلت-تف ببتافتي يةتت زئببةتفجمف ت-تافتي يةتفومللببيثتفولزف يببةتوبب مف ف ببت

 ت(11:ت11ى.(فس تافتي ييثتفومميلة
 ميببات"تل تبب التفوتمأتعببيتتفوت ميببا ببتافتي ييثتات(2000)محمددد العربددى شددمعون تطبباوي ت

فوللببيا ت فولتي ببلتفببلتفولتيف ببيثتفواييكببيةت فوبب التيطلبباتعلببلتزيببيمنتفو يببةتمببيوت  ت فويببمانتعلببلت
تت(10:ت11ى  تي تفولتيف يثتفواييكيةت".مات تلطيو ةتفولهمالثتط
تطتيببمتلبب تل فطببوتل تبب التلببيتيلمبب ت  ت"تأتعببيتمتRushal (2001)روشددا  ملببيتعافعببيت

تت(00:ت14.ى  تي تفولتيف ةت"

فتي يةتفوت مياتفبلتفو ف بلتفولعبياالتفبلتاعبمفمتل تب التولت ميباتمعبموتفوتاميبزت تتل اتا تات
 مبب و تتيليبباتتذوللعببيانت فول ببياتفو تببلتل بباتفويبب نتفولم  وببةتتفولعببيانفببلتتفو تبب تلاف بباتفجمف علببلت

ا ببتخمفجتا ببتافتي يةتتفيعليببةفوهببط اتميوتطببلت يبب تيعمببمتفوطميببمتلبب تعللببي تفوببت  تفواييكببلتعلببلت
تطمببافويلببقتمي كببيفةتاوببلتتخ يببوت ببمنتتفو تببل ببلتفولعببياالتوت  ببي تل ببت التفجمف تفوت ميبباتفببلتفو ف

 (ت04:11.ىفواييكيةتفولتيف ة

فلبب تفجوليببةتاماف تتذتف ي ببيملتل تببيحتفوببت مجتف مافمببلتا ببتافتي يةتفو ببمي تفوبب فتلتم تطبب
ذتتيا فجفطببتلعببيافثهببيعات فجفمببيات فو ميببوتيببع اتفو ببمي تفوبب فتلتعلببلتفولذتميببوتيطلبباتفوطيببات

ت يهتفو مي تل تفوت    طبمتيابمحت وب تاي يميبي تعتبمليتيزيبمتتذت  خياف تميوتيتجتفوت مجتفلتفوطيات ف 
تت(314:11ىفواييكلتاولتت  قتمطاييةت لمية.ميتليتيامحتومفلي تعتمليتيت م تتذتل تطيلةتفو فث

ت-ت فولعيافثتفوت  يةت فوتبلتتتل باتفبلتفس بتاخيتتتلية  تت(5991) العربىمحمد ت يهيات
فوممتيبةتلبب تتفويبمافثفوبلت تبلتلب تتتليببةتت.تي بلت  تت بيات تمببي تتفوتاب اتفوطيلببلت-تتاميبزتفستتمبيه

 ي بببلتفوتاميبببزتعليعبببيتملبببيتوببب تفو بببياتفبببلتفولعبببيافثتفج ي بببيةتذتفومبببافل تفوط يلبببةتفولبببمالتتخبببالا
تت(361:ت10ى.فواييكيةتفولختل ةتو تهطة

ما توطبباللتمليببيثتفوتاميببةتفواييكببيةت تطتمبباتلببيمنتفو لمببيزتلبب تفولبب فمتفوتطميييببةتفوتببلتتبب
 فوت تتهماتاط مةتوميتفوطاللت ي تيعميتماتطيولتعل تمات عيزتل تفج عزنتفو بتةت للبةت

 تختلبببوت فيبببي تومبببات عبببيزذتملبببيتتتمبببيي تابببط مةتذتفولبببعمفنتتفولعبببيان اميبببةت تتمبببيي تما بببةتابببط مةت
وب تفول ب تفوائي بلتوت بيحتتذت يطتمباتل بت التفجمف فولعيافثتمفخاتفو للةتفو ف منتعللتمات عيز

 فو التيطتماتل الةتت يعاتفوطميمتل تفوت ف لتفوممتيةت فوت  بيةت فوطيليبةتتذتفوطاللتفلتو هتفوليمن
ت فو تية.
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طي وةتفوي زت  ت وليةتمميانتوميتسعم تفو لميزتوم تبقت طبات  عبزنتفو لمبيزت عيزتيطتمات ت
لعبيت للبةتي اميةت ف منتت فزيتف تتييفو تةتل ت ي تزل تفجمف تعليقت ي تيعميتفوالعلتلعيانت
خببباتآفوي بببزتطي وبببةت يطتمبببات عبببيزتذت اميبببةتميللبببةتعلببب ت يت عبببيزتلببب ت  عبببزنتفو لمبببيزتفجخببباالت

تت(60:ت11ىذ(1:6ىذ(3ذت1:ت0ى.فج عزنتفوت تهللعيتفوتط ياتفول تلا

 تطتماتلعيانتفوهيلمةتفجليليةتعللتفويمي تعللت عيزتطي وةتفوي زتل تفولعيافثتفوعيلةت
تعيتتل اتفج ي تولم ياتل تفولعيافثتفولتيملةت ي تتطمتو هتفولعيانتفواميزنذت فج ي تفو تلتج

جغللتفولعيافثتفوتلتتعمالتعللت عيزتطي وةتفوي زذتمليتتطمتعيلال تلهتامي تفلتلطىجتفوي زفثت
ت(ت11فوييت تيةتفوتلتتعمالتعللتو فتفو عيز.ى

ت فج ت تفوطامية تا تخمفجت ي تطاضتفومي  تمطضتفوماف يث تفيعلية تاول تتهيا تفوتل تمية
تتفوت مياتيثتي يفا تات تفولعياالفل تفجمف  ت ل ت ال تفوت  ية تفولعيافث تفتتط يا واييكيثتوالعمل

ت تل : تما تماف ة تل ا ت فو ليعية فان رالت  ذ(11ىAnderson (2002)أندرسون فو امية
محمود  (ذ10ى(12ى(2002وليد أحمد جبر) ذ(10ىت(2002ىتVan Raalt, et., alوآخرون 

عبير رمضان سالمة ذ(8()2009عبد اهلل محمد حسن )ذ(16()2002عبد السالم فرج )
تفول حتفولا طلتولماف يثتت(12(ى2051صابر ) هدى حسن ذ(2ىت(2051)  ل تخالاتو ف

تفوت مياتيثتي يفا تاتس ىتعمجت   متماف ةتعلليةتتتي وثتت–فلت م متعلجتفومي  تت-فوطلليةت
ت.تطي وةتفوي زفجليليةتعللتفويمي تعللتت  يةت ل ت الت مف تلعيانتفوهيلمةتفلتتط ياتفولعيافثتفو

توطببباللتفو اطبببةتفوافمطبببةس بببىتفومي ببب تلببب تخبببالاتعللبببقتفبببلتتبببماي تلبببيمنتفو لمبببيزتتملبببيت
لعبيانتاتخ بيضتل بت الت مف ت يلطبةتلميتبةتفو بيمفثتت-فوتاميبةتفواييكبيةتمليبةتمىتخاب ت لمبيز(ت
 يمبببم ت وببب ت فكببب ي تلببب ت فطببب تفوماف بببةتتذطي وبببةتفوي بببز عبببيزتتفويبببمي تعلبببلعلبببلتفوهبببيلمةتفجليليبببةت

طباللتفلتليمنتفو لميزتوتفوطلللما يثتف ختمياتفو التطيجتمعيتفومي  تعللتفج ولتف  تطالعيةت
ولطببببببببيجتفو ببببببببيلطلتفببببببببلتفو ابببببببباتفوماف ببببببببلتفج اتميومليببببببببةتىتخابببببببب ت لمببببببببيز(تفوافمطببببببببةتفو اطببببببببةت
وطاللت يال  تعللتل ت التكطيوتل تل ل فتف%(ت40ى ي تتمي ت  تت مةتتذ1016/1011
علببلتفوببباغجتلبب تفو عبببمتفولمبب  اتلببب تتفوي بببزتطي وببةلعببيانتفوهبببيلمةتفجليليببةتعلبببلتفويببمي تعلبببلتفببلت

اوببلتعببمجتف وتلببيجتميو يتببلتفوطيلببلتوتطبب يات وبب تتفو ببملتفببلت بب ياتطببمت تتذت عكببي تويئببةتفوتببماي 
يببطتميو  فتببلتفوممتيببةت فو تيببةت ف وتلببيجتفتذميوي ببجتتفولعببيافثتفوت  ببيةتلبب ت يتببلتفويببيئلي تميوتببماي 

فيبمتا التوب فتتتطللتاي يمتفو ل اتفولتي مةتوعيذتفجلاتفو التيل ات   متلهملةتتذطيمتفوم  توللعيان
فومي ب ت تببقتلبب تفجوليببةتتتبي اتوبب هتفولهببملةتميوماف ببةتوت  يبباتفو يوبةتفو طتيببةتفوتببلتت ببم تولطيوببلت

 يببةتمببيوت  (تاوببلت ببليثتفوتكببطوت–يببزتعببمجتتامت–لبب تىتبب تاتتطلليببة خياببةت  تببي تف ختمببيافثتفو
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فجمف تخبالاتتاييبيف خاالت م باتاي يميبةتتلمتبقتلب تفوب علت عبمجتفوتهبتثتفي بتطي تفول يفىبةتعلبلت
ت.طيمتفوم  تفولعيان مف ت

تفوت ميببباتثيا بببتخمفجتا بببتافتي يتتبببأ ياعلبببلتوتطببباوتفبببلتفتم يبببثتفمبببانتفوم ببب ت توتبببيت لببب 
فولعبيافثتفوت  بيةتىفويبمانتعلبلتتطب ياوتف ي بيمل(تتفو بمي تفوب فتلت-تىفوت مياتفلتفو ف لتفولعبياال

لعببيانتفوهببيلمةتفجليليببةتعلببلتل ببت الت مف تعلببلتتاميببزتف تتمببيه(تت–فوتابب اتفوطيلببلتت–ف  ببتاخي ت
ت-ممليةتفوتاميبةتفواييكبيةتىتخا ت لميز(تتوطاللتفو اطةتفوافمطةتفوي زت عيزتطي وةفويمي تعللت

 . يلطةتلميتةتفو يمفث

 ف البحث :اهدأ

ىفوت مياتفلتفو ف بلتفوت مياتثيا تافتي يماتيل تليتاحتمإ تخمفجتتعموتفوم  تاولت ك ي
ممليبببةتفوتاميبببةتىتخاببب ت لمبببيز(توطببباللتفو اطبببةتفوافمطبببةتفو بببمي تفوببب فتلتف ي بببيمل(تت-تفولعبببياال

ت:ماتل تأ ياويتعللتت لطافةت يلطةتلميتةتفو يمفثت-فواييكيةت

ت.تاميزتف تتميه(ت–فوتا اتفوطيللتت–ي تفولعيافثتفوت  يةتىفويمانتعللتف  تاخت-1

 فوي ز.ت عيزتطي وةلعيانتفوهيلمةتفجليليةتعللتفويمي تعللتل ت الت مف تت-1

 فروض البحث :

فبببلتجفببافمتعيتببةتفوم بب تفج ي ببيةت فومطببمالتتت  ببمتفببا قتمفوببةتا اببيئيي تمببي تفوييي ببي تفويملببلت-1
تاميبزتف تتمبيه(توابيوحتفوييبي تت–طيلبلتفوتا اتفوت–فولعيافثتفوت  يةتىفويمانتعللتف  تاخي ت

تفومطمال.

فبببلتجفببافمتعيتببةتفوم بب تفج ي ببيةتفوييي ببي تفويملببلت فومطببمالتت  ببمتفببا قتمفوببةتا اببيئيي تمببي تت-1
لعبببيانتفوهبببيلمةتفجليليبببةتعلبببلتفويبببمي تعلبببلت عبببيزتطي وبببةتفوي بببزتوابببيوحتفوييبببي تل بببت الت مف ت

ت.تفومطمال

 مصطلحات البحث:

 :Strategies Thinkingإستراتيجيات التفكير 

و "ل تبب يتفوتهببيطتفوطيلبب تفوللببيا تطمببات   تببي ت مطببمتفجمف ت فوبب يتيتكببل ت ليبب ت تبب ففت
تت(11:ت11ىفو ل  ت فجفمياتلت تممفيةتفجمف ت  تلتفو ا ات  اف فثتفس ته ي ت فوتعمئة".
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 :Relaxationاإلسترخاء 
  تفوتخ يوتل ت بم  تت طمانتفوالعلتعللتفوت مجت فو يطانتفلت عكي ت  لقتولت"تتو 

تت(11:ت3ىفوت تا".
 :  Mental Imageryالتصور العقلى
  ببيلةتعيليببةت  ت مف تعيلببلتيلمبب تلبب تخالوببقتمال ببةتعيبباتفوالعببلتفواييكببلتومببلتوبب "ت

تي ت يلتطمييتوع هتفومال ةذتفمأ تفوتا اتفوطيللتيطتلت  تفوالعلتي ماتمطكالتقت".ت
ت(ت148:14ى

 :  Concentration تركيز اإلنتباه
"تتلامزتمبعانتفستتمبيهتعلبلتفوطاللبيثتفولاتمطبةتمبيجمف تفبلتفوميئبةتفول يطبةت فس ت بيىتتو 

تت(118ذت111:تت1ى.فلتال تفو علتف مافملتفولعطثت"تمع فتفوتلامزتو تانتزلتيةتت يق
 Task Specifis التفكير فى الواجب المهارى

 : 
لعبيانتفولاتمطةتميجمف ت ل يافثتفو امةتمأمف ت"و تفوتاميزتعللتفوت مياتفلتفوت ف لتفو تيةتتتتتتتت

تتت." فوي زت عيزتطي وةفوهيلمةتفجليليةتعللتفويمي تعللت
 Positive Self Talk الحديث الذاتى اإليجابى

 :ت
طيئلببببةتمطمببببيافثت فتيببببةتفي يميببببةتت ببببتخمجتفببببلتفول ىببببيثتفو ا ببببةتتفوطيوببببل"توبببب تف ببببتخمفجتتتتتتتتت

ت.ت"ت ف ختميافثتفوطلليةوتطلت  تي تفوتمايلت فج طيثتفوكيغطةت عتمليتيزمفمتف
 الدراسات المرتبطة:

تت(11ىAnderson (2002)أندرسون    اال تعلل ماف ة تفوتطاو تأ ياتت تعمفث
ت تا تخمفج تفوا تافتي ية تىفو مي  تفوت  ية تمطضتفولعيافث تعلل ت فتل تفوطيلل تاميزتت-فوتا ا
تذ تةت(16-14تيهئي تل تى(ت30تةتط فلعيتى تخمجتفومي  تفولتع تفوت ايملتعللتعي  تتذتف تتميه(

فولعيافثتفوت  يةتتأ ياف تاي يميي تعللتف ي يملتتا تافتي يةتفو مي تفو فتلت:تتع ات ل ت وجتفوتتيئ 
تتتتتتتطيمتفوم  .
 ببتعمفثت (تمماف ببةت10(ى2002ىتVan Raalt, et., alفددان رالددت وآخددرون طببيجت ت

ي بيملت فو بمي تفوب فتلتفو بلملتعلبلتل بت التفجمف تتأ ياتمباتلب تفو بمي تفوب فتلتف فوتطاوتعللت
هبتللثت  تتذ بتخمجتفومبي    تفولبتع تفوت ايمبل  تتذت  تي تفولميايبيثتفولعياالتوالعملتفوتت تفوتيهئي 

                                                 
  .تعريف إجرائى 
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 بتخمفجتا:تت لب ت وبجتفوتتبيئ تذ(ت بتة10لتتت تل تفوتيهبئي تت بثتى(تسع14ىعيتةتفوم  تعللت
تتتتفوتت تفوتيهئي .تت التفجمف تفولعياالتوالعملفو مي تفو فتلتفسي يملتيعمالتاولتت  ي تل 

فطيويبةتف  بتافتي ييثتفوتطباوتعلبلت بتعمفثت مماف بةتت(10ى(2002)أحمد جبر وليدطيجت ت
تذفوطيليبببةتعلبببلتت  يبببقتفوتببب تات تطببب ياتل بببت الت مف تلعبببيافثتفوع ببب جتفولامبببلتفبببلت بببالحتفوهبببي 

 لبب تتذملتتخببلتلابباتولتيهببئي ت(تلمببيازف ت1ىت ببتخمجتفومي بب تفولببتع تفوت ايمببلتعلببلتعيتببةتعببمموي  ت
(تفو ببمي تفوببب فتلت-فو ف ببلتفولعببياالتت:تا ببتخمفجتف  ببتافتي ييثتفوطيليببةتىفوت ميبباتفببلت وببجتفوتتببيئ 

تي يوجتفلتت  يقتفوت تات تط ياتل ت التفجمف تومالتسعملت الحتفوهي .
فوتطبباوتعلببلتفيعليببةت ببتعمفثت ماف ببةتت(16()2002محمددود عبددد السددالم فددرج )  بباالت ت
التفواطلبلتفبلتل بيميةتفو  بلتا بتافتي يةتعيليبةتليتا بةتفبلتتتليبةتفو يبةتفواييكبيةت فول بت تتا تخمفج
(تطيومبي تميو اطبةتفو يو بةتاختيبياالت30 ف  بتخمجتفومي ب تفولبتع تفوت ايمبلتعلبلتعيتبةتط فلعبيتىتذفوطيول

عيليببةتا ببتخمفجتا ببتافتي يةت  لبب ت وببجتفوتتببيئ :ت  ات وطببيلتطبب التممليببةتفوتاميببةتفواييكببيةتميوزطببيزيقذ
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتليتا ةتي يوجتفلتت  ي تفو يةتفواييكيةت فول ت التفواطللتفلتفو  لتفوطيول.تت

 بببتعمفثتفوتطببباوتعلبببلتفطيويبببةت ماف بببةتت(8()2009عبدددد اهلل محمدددد حسدددن )  ببباالتملبببيت
تذتي وبببةا بببتخمفجتف  بببتافتي يةتفوطيليبببةتوتتليبببةتفو يبببةتمبببيوت  ت ل بببت الت مف تف ا بببياتفبببلتتبببت تفوط

تذ بتةت(11ى(تسعمبي تتبت تطي وبةتت بثت10 بتخمجتفومي ب تفولبتع تفوت ايمبلتعلبلتعيتبةتط فلعبيتى  ت
ت ب قتفول ل عبةتفوت ايميبةتعلبلتفول ل عبةتفوكبيمطةتفبلتت بلتت  ب تفوييبي ت :ت ل ت وبجتفوتتبيئ 

تفومطمالتع تفويمللتفلتفولعيافثتفوت  يةت ل ت الت مف تف ا ياتفلتتت تفوطي وة.
تببببأ يات ببببتعمفثتفوتطبببباوتعلببببلت ماف ببببةتمت(2ىت(2051رمضددددان سددددالمة )عبيددددر  طيلببببث ت

ف بببتخمفجتمطبببضتفس بببتافتي ييثتفوطيليبببةتوتتليبببةت مطبببيمتفوابببالمةتفوطيليبببةتملبببمخاتوت  بببي تفول بببت الت
(ت10   تخملثتفومي  ةتفولتع تفوت ايملتعللتعيتةتط فلعيتىتذلتات  ف ز100فواطللتولت يمييثت

  بب متفببا قتمفوببةتا اببيئيي تمببي ت لبب ت وببجتفوتتببيئ ت:تتذالتمفم فثتميواببوتفج ات فو ببيتلتف عببتلليبب
لتبات ب ف زتوابيوحت100فوييي ي تفويملبلت فومطبمالتفبلت مطبيمتفوابالمةتفوطيليبةت فول بت التفواطلبلتوببت

تتتتتتفوييي تفومطمال.ت
تبأ ياتف بتخمفجتفوتطباوتعلبلت بتعمفثت ماف بةتت(12(ى2051صدابر ) هدى حسدن   اث ت

فب تتقفيعليةتفجمف تفوع ب ل توبمالتتيهبئ تفوم لتيبللتت  يقتفوت تات ت ييثتفوطيليةتعمطضتف  تاتي
(ت16ت بثتىتتيهئي ت(ت11فولتع تفوت ايملتعللتعيتةتط فلعيتىتةفومي  تث تخمل  تتذتتيقفاييكةتفوميات

فيعليبببةتفجمف تزيبببيمنتت  يبببقتفوتببب تات تتفبببلف  بببتاتي ييثتفوطيليبببةت فيعليبببةت:ت لببب ت وبببجتفوتتبببيئ تذ بببتة
تت.تتتقوم لتيفوع  ل تومالتتيهئ تف
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 إجراءات البحث :
 منهج البحث:

  تخمجتفومي  تفولتع تفوت ايم تولالئلتقتوطميطةتفوم  تفولي اتذت  و تمإتميفتفوتاليجتت
تفوت ايم ت  تفول ل عةتفو ف منتمطاييةتفوييي تفويمل تفومطمي.

 مجتمع وعينة البحث:

فو اطةتفوافمطةت وجتطاللتتذطيجتفومي  تمإختيياتل تل تفوم  تمأمللقتميوطاييةتفوطلميةت
ت ت  ي  ت  ا تتخا ت لميز تفواييكية تفوتامية تفو يمفثت-مملية تلميتة تت يلطة تفو يلطلولطيج

تت1016/1011 تىذ تعمموج تطيومي ت16 فوميوغ تت( تىذ تعمم تمإختييا تفومي   تطيج تطاللت10 طم )
مليتتذتي ية تفوم  ت خياجتعيتةتفوم  تفج لميوطاييةتفوطه فئيةتولماف ةتف  تطالعيةتل تل ت

تى تعمم ت  تمطيم ت4تج طيومي تغياتلتتىلي (تت–طيولتلايلتت–(تطاللتىطيولتميط توإلعيمن
 .طيومي ت(ت11 م و ت ام ثتعيتةتفوم  تفج ي يةتط فلعيتى

 : عينة البحثأفراد  تجانس
تلطبمسثتفوتلب ت:فوتيويبةفومي  تمإ اف تفوت بيت تمبي ت فبافمتعيتبةتفوم ب تفبلتفولت يبافثتتطيج

فويببببمانتت-ىفو بببباعةتف تتييويببببةت فويببببمافثتفوممتيببببةتفوخياببببةتذتت(فوبببب مي ت–فوبببب ز تت–وطبببب اتفت-تىفو بببب 
لا تببةتت–تفوت لبباتولبب افعي ت لتطيببةتفومت ببي ت-علببلتفول بب اي تفوا  ببلت فجفيببلتتفوطكببليةتولببا لي 

(تتاميببزتف تتمببيهت-تفوطيلببلفوتابب اتت-فويببمانتعلببلتف  ببتاخي تىت فولعببيافثتفوت  ببية(ذتفو بب فت فو خبب 
ت(1ىتذت(1ىتي  بم وفو تتذتفوي بزت عيزتطي وةلعيانتفوهيلمةتفجليليةتعللتفويمي تعللت مف تالت ل ت ت
ت و .تتي ي ك 

 (5) جدو 
 أداءومستوى  النمو معدالتعينة البحث فى ل التوصيف اإلحصائى

  22=  ن              مهارة الشقلبة األمامية على اليدين على طاولة القفز                       
 المتغيرات

 وحدة
 القياس

 المتوسط
 الحسابى

 اإلنحراف
 المعيارى

 اإللتواء معام  الوسيط

 2..0 25.20 0.23 25.10 سنة السن

 0.21 519.10 1.29 5.5.00 سم الطو 

 0.12 12.10 2.21 11.10 كجم الوزن

 3..0 22.10 1.52 30.00 درجة  الذكاء

 0.12 1.00 5..5 1.39 درجة ىمهار الداء األمستوى 

ت–فوطب اتت-تىفو  تولطمسثتفوتل ف وت ف تتلطيلالث(ت  ت لي تطيجت1ل ت م اتىتيتكح
تفوي ببببزت عبببيزتطي وبببةلعبببيانتفوهبببيلمةتفجليليبببةتعلبببلتفويبببمي تعلبببلت مف ت ل بببت الت(تفوببب مي ت–فوببب ز ت
يهبياتاوب تاعتمفويبةتت زيب تتللي(ت3ى±تليتمي تتتت اات ليطعي ت(ت0.80تذت0.61ليتمي تىتتاف  ث
ت.فلتو هتفولت يافثتتةتفوم   فافمتعي
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 (2) جدو 
ت القدرات البدنية  البحث فىعينة ل التوصيف اإلحصائى

  22=  ن                       والمهارات النفسية قيد البحث                                    
 المتغيرات

 وحدة
 القياس

 المتوسط
 الحسابى

 اإلنحراف
 المعيارى

 ءاإللتوا معام  الوسيط

 0.23 2.22 0.19 2.25 ثانية من البدء المنطلق م (30) العدو
 0.93 20.00 2.22 25.10 سم القدرة العضلية للرجلين على المحور الرأسى
 0.12 2.20 0.22 2.21 متر القدرة العضلية للرجلين على المحور األفقى

 2..0 23.00 2.52 22.00 عدد التحم  للذراعين ومنطقة الكتفين
 0.15 9.10 ...3 50.21 سم الجذع والفخذ مرونة

 0.92 31.10 2.95 00..3 درجة القدرة على اإلسترخاء
 0.22 12.00 1.12 19.10 درجة العقلىالتصور 

 .0.1 2.10 2..5 2.23 عدد تركيز اإلنتباه

فويبببمافثتفوممتيبببةتفوخيابببةتفبببلتف وتببب ف تتلطبببيلالث(ت  ت ليببب تطبببيجت1لببب ت بببم اتىتيتكبببح
تتتتلبببيتمبببي تتتت ابببات ليطعبببي ت(ت0.23ت:ت0.01لبببيتمبببي تىتتاف  بببثطبببمتتطيبببمتفوم ببب ت بببيةفولعبببيافثتفوت  ت

ت.فلتو هتفولت يافثتيهياتاو تاعتمفويةتت زي ت فافمتعيتةتفوم  تللي(ت3ى±ت

 : أدوات جمع البيانات

ت:ت تتي جتاولتليتيللت
 : : األجهزة واألدوات المستخدمة فى البحث أوالا 

تليزف تطملتلطييا.تت-تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفومللتول  ج.تاتوييي تفوط ات عيزتفوا تيليت-

ت.طي وةتفوي ز عيزتت-تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت يعةتايييو.ت-

تايوةت لميزتل عزن.ت-تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلافتلت   ت ية.ت-

ت(1قتىلل :  حثاإلختبارات البدنية قيد الب:  ثانياا 

ت.فولتطلق(تل تفومم ت30اختمياتفوطم تىت-1

ت.ث تفختمياتفو  لتفوطل ميتو ياتت-1

ت.فختمياتفو  لتفوطايضتل تفو ميثت-3

ت.فختمياتفتمطيحتليئات تلتفو افعي ت-4

ت. تلتفو  فتل تفو ط وتاختميات-0

 (1قتىلل : اإلختبارات النفسية والعقلية:  اا ثالث

 (5925عالوى وأحمد السويفى )/اعمفمتتتتتتتتتتتت.تتتتتتت تاخي لييي تفويمانتعللتف ت-1

ت(5991عربى وماجدة إسماعي  )محمد الاعمفم/ .تتتتتتتتتتتتتتتتتتلييي تفوتا اتفوطيللت-1
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تت(5999محمد العربى شمعون )/اعمفم                             . اختمياتهممةتفوتاميزت-3

ت(2001السيد محمد خيرى )اعمفم/تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاختمياتفو مي تفوطيول.تت-4

 : المهارى قيد البحثداء األمستوى تقييم :  اا رابع

م ف بطةتتلعيانتفوهيلمةتفجليليةتعللتفويمي تعللت عبيزتطي وبةتفوي بز مف تتجتتيييجتل ت التت
يبتجتا بتمطيمتتذتعللت  ت(تما يث10ما ةتل تىت  و تمإعطي تفوطيولتذت(3ىلل قتت(تل ملي 4ى

 فوما تي تفومماالت فوا االت يتجتف ميي تعللتفوما تي تفوميطيتي تعللت  تيعخ تلت  طعلي.ت

 قيد البحث:النفسية البدنية و المعامالت العلمية لإلختبارات 
 :لإلختبارات النفسية المحكمين صدق : أوالا 

اتي تفوتاببب تلييبببت-و  بببيلتابببمقتف ختمبببيافثتفوت  بببيةتىلييبببي تفويبببمانتعلبببلتف  بببتاخي ت
مإ بتخمفجتفوابمقتفولتطيبلتتطبيجتفومي ب (تاختمبياتفوب مي تفوطبيولت-تاختمبياتهبممةتفوتاميبزت-فوطيللت

(تلبب تفوخمبباف تفببلتعلببجتفوببت  ت3  وبب تعبب تطايببقتعبباضتف ختمببيافثتفوت  ببيةت فوطيليببةتعلببلتعببممتى
 طبمتتذعميافثتف ختميافثتوليت كبطثتلب ت  لبقتتطيي  ممف تفوا التفلتلمالتت(4ىلل قتتفواييكل

%(تللببيتيهببياتاوببلتتبب ففاتفواببمقت100ىتطببماوي هببياثتفوتتببيئ تاوببلتات ببيقتفول ملببي تمت ببمةتلئ يببةت
تفولتطيلتوع هتف ختميافثتفوت  يةتطيمتفوم  .

 ثانياا : صدق التمايز لإلختبارات البدنية قيد البحث:

متىطيببفوممتيببةتعبب تطايببقتفوتلببييزتمتطميببقتفسختمببيافثتتلطيلبباتفواببمقت  ببيلطببيجتفومي بب تم
طببباللتلببب تل تلببب تفوم ببب ت خبببياجتفوطيبببةت(ت10فوم ببب (تعلبببلت فبببافمتفوطيتبببةتفس بببتطالعيةتط فلعبببيتى

  و تةتميومليةتىل ل عةتغياتلليزن(ت(تطاللتميو اطةتفو يتي10فج ي يةتىل ل عةتلليزن(ذت عممتى
ذت ب (ىطيبمتفومفوممتيبةتفسختمبيافثتتمسوةتفو با قتمبي تفول لب عتي تفولليبزنت غيباتفولليبزنتفبل ي يمت

 (تي كحت و .3 م اتىفو تذتت10/1/1011  تلتت11/1/1011 طمتتجت و تفلتفو تانتل ت

 (3جدو  )
 المجموعتين المميزة وغير المميزة داللة الفروق بين 

 )قيد البحث(البدنية فى االختبارات 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 مميزةمجموعة 
 50ن=

 مميزةغير مجموعة 
 قيمة "ت" 50ن=

 ع م ع م

 *2..2 0.25 2.19 0.52 2.22 ثانية من البدء المنطلق م (30) لعدوا

 *2.33 2.21 31.10 2.13 25.00 سم القدرة العضلية للرجلين على المحور الرأسى

 *3.21 0.50 2.00 0.52 2.20 متر القدرة العضلية للرجلين على المحور األفقى

 *.3.9 3.22 25.00 3.39 20..2 عدد التحم  للذراعين ومنطقة الكتفين

 *.3.0 2.05 20.. 5.21 50.00 سم مرونة الجذع والفخذ

 0.01* دا  عند مستوى                                                 2.505= 0.01قيمة "ت" الجدولية عند         
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تفول لبب عتي مببي تت0.00ت(ت  بب متفببا قتمفوببةتا اببيئيي تعتببمتل ببت ال3يتكببحتلبب ت ببم اتى
لليتيهياتاولتتفولليزنذفول ل عةتىطيمتفوم  (توايوحتتفوممتيةتختميافثياتفولليزنتفلتف فولليزنت غ

ت.تطيمتفوم  تامقتفسختميافث
 :لإلختبارات البدنية والنفسية اا : معام  الثباتلثثا

تف ختميات جتاعيمتقتلانت خاالتمإ تخمفجتطاييةتتطميقت و  يلتلطيلاتفو ميثتطيجتفومي  
 بببجتاعبببيمنتتذتفوت  بببيةتعلبببلتفوطيتبببةتفس بببتطالعيةفوممتيبببةت تيبببقتفسختمبببيافثتطم  وببب تعببب تطايبببقتتتذ

فسختميافثتفوت  بيةت(ت ييجتوإلختميافثتفوممتيةتذت ليت3ىفوتطميقتعللتت  تفوطيتةتم يااتزلتلتطماهت
  تبببببلتت11/1/1011  وببببب تفبببببلتفو تبببببانتلببببب تتذلببببب تفوتطميبببببقتفج اتت(ت يبببببيج10ىفمبببببي تفو يابببببات

تفو م ا تتفج ات فو يتلتذتيلاتفساتميطتفوم يطتمي تتتيئ تفوتطمييي تجت  يلتلط تتذت11/1/1011
ت و .تي كحت(4ى

ت(2) جدددو 
 50ن=              النفسية )قيد البحث(البدنية و معام  الثبات لإلختبارات                 

وحدة  المتغيرات
 القياس

 ع م ع م قيمة "ر" التطبيق الثانى التطبيق األو 
 *0.293 0.22 .2.3 0.52 2.22 ثانية من البدء المنطلق م (30) العدو

 *11..0 2.22 25.10 2.13 25.00 سم القدرة العضلية للرجلين على المحور الرأسى
 *0.292 0.51 2.21 0.52 2.20 متر القدرة العضلية للرجلين على المحور األفقى

 *.2..0 3.52 22.00 3.39 20..2 عدد التحم  للذراعين ومنطقة الكتفين
 *15..0 9..5 50.10 5.21 50.00 سم مرونة الجذع والفخذ
 *22..0 2.02 00..3 2.25 31.30 درجة القدرة على اإلسترخاء

 *39..0 .1.2 0.20. 1.59 12.10 درجة العقلىالتصور 
 *5...0 5.12 2.20 5.12 2.10 عدد تركيز اإلنتباه

 *21..0 5..2 30.10 2.31 29.20 درجة الذكاء
 0.01* دا  عند مستوى                                         0.132=  0.01عند مستوى  الجدولية" ر" قيمة

مبببي تفوتطمييبببي تت0.00(ت  ببب متااتمبببيطتمفاتا ابببيئيي تعتبببمتل بببت الت4يتكبببحتلببب ت بببم اتىت
ت.تافثف ختمي ميثتلليتيهياتاولتتطيمتفوم   فوت  يةفوممتيةت تختميافثتف فلتفج ات فو يتلت

        :برنامج إستراتيجيات التفكير المقترح

 أهداف برنامج إستراتيجيات التفكير المقترح:

ت.تاميزتف تتميه(ت–فوتا اتفوطيللتت–فولعيافثتفوت  يةتىفويمانتعللتف  تاخي تتط ياتت-1

ت.لعيانتفوهيلمةتفجليليةتعللتفويمي تعللت عيزتطي وةتفوي زت  ي تل ت التت-1
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 : لبرنامجأسس وضع ا
فوطكبببللتول اببب اتاوبببلت فكببباتل بببت التلببب تف  بببتاخي تتطاييبببةتفوتخيببباتف  بببتاخيئلا بببتخمفجتت-1

تفوطيلل.ت ت
فو بب ت امببل(تول ابب اتاوببلت فكبباتت–فو ببلطلتت–ا ببتخمفجت مطببيمتفوتابب اتفوطيلببلتىفومابباالتت-1

تفوتتيئ .
تا تخمفجت  ل لتتاميزتف تتميهتفومفخللت فوخيا لتفوكيق.تت-3
تفو مي تفو فتلتف ي يمل(.ت-تي يتلتىفوت مياتفلتفو ف لتفولعياالتا تخمفجتا تافت-4
 :إستراتيجيات التفكيرحتوى م

تمطيمتول:عمنت عللتتةفوليتا تت ت التف  تافتي ييث
 ية األساسية:نفسالمهارات ال -5

تفوطيلل. تتفس تاخي تفوطكلل -
تفوتا اتفوطيلل. -
تتاميزتفستتميه. -

 :ةالتفكير المقترح تاإستراتيجي -2
تفلتفو ف لتفولعياال.تفوت ميا -
تفو مي تفو فتلتف ي يمل. -

 :ات المقترحةإلستراتيجيا محاور
تول:ل ي اتعللتعمنتتةفوليتا تيث  تافتي يفتأ  تت

ت:تضمنوي المحور األو : التدريب العقلى األساسى
 العقلى:و االسترخاء العضلى  -5

تبببجت تتذة ميببباتفوليتا بببفوتتيثا بببتافتي يتوببب فتفومطبببمت  بببمتفجمطبببيمتفوتلعيميبببةتفوعيلبببةتفبببلتطبببمي
(توتت يبب توبب فتفومطببمت فوتببلتتتكببل ت مف ت ل ببلةتلبب ت0قتل بب ببتخمفجتطاييببةتف  ببتاخي تفوتخيلببلتىلا

فستيميكبببيثتفوطكبببليةتملبببمخاتف بببتاخي تتبببيجت الت تبببقتيعبببموتاوبببلتفوتلييبببزتمبببي تفوتببب تات فستم بببيطت
يبببياتلببب تلببب تلافعبببينت  تيبببتجتفستتتذفوطكبببللتملبببمخاتول اببب اتاوبببلتفس بببتاخي تفوطكبببللتفوطليبببق

تبجتملبيتتذتل ل عةتعكليةتاولت خاالت تلتيتجتفس تاخي تفلت لي تفول ل عيثتفوطكليةتميو  ج
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مإعتمبيات  تفوتبت  تفوطليبقتفواب يحتتذوتت ي تف  تاخي تفوطيلبلتف تخمفجت  ل لتفوت مجتفلتفوتت  
تولتفول تيحتفوائي لتسمت يلتفس تاخي تفوطيلل.

 التصور العقلى: -2
 يب تلب تفجوليبةتتذةفوليتا بتفوت ميباتيثا بتافتي يل تفجمطيمتفوعيلةتفلت فتفومطمتيطتماتو

 يطتلمتتذتتييتعيتطماتت ىي عيتفلتفوتهيطتفواييكلتفوتخاالف ت تتت  يةفوتمايلتعللتو هتفولعيانتفو
وبب فتفومطببمتعلببلتتمبب ي تابب انتعيليببةت  ويببةت فوتببماجتمعببيتوتمبب  تابب انتعيليببةت فكبب ةتيلمبب تفوببت مجت

 وب تلمبي تيطمب تفواف بةت فوعبم  تيبتجتتاب اهتذتفو ا اتاولتفو  بانتفوطيليبةتفيعيت  و تل تخالات
تمطمتفو ا اتاولتما ةتلتي مةتل تفس تاخي .تتفوطيولم ف طةت

لعيانتفوهيلمةتفجليليةتعللتفويمي تعلبلت عبيزتطي وبةتلاف ات مف ت جتمطمت و تيتجتتا ات
 ي تي ت التوب فتفوتاب اتعلبلت ليب تا ات فططيةتوع فتفجمف تمفوطيولتل تخالاتف تمعي تتفوي ز

ت ت امية(ت فو يوةتفست طيوية.ت فو ت–فو لطيةتت–جمف تىفوماايةت مطيمتف
 تركيز االنتباه: -3

 فو التي يوجتم يعليةتفبلتذتتةفوليتا ا تافتي ييثتفوت مياتيطتماتتاميزتفستتميهت  متاميئزت
لعببيانتفوهببيلمةتولتلاف بباتفجمف تفو تببلت طببمتتببجتف ببتخمفجتتببمايميثتتاميببزتفستتمببيهتعلببتذت ييببقت ومففببق

لبب تلافعببينت  تيهببتلاتوبب فتفومطببمتعلببلتتببمايميثتتذفجليليببةتعلببلتفويببمي تعلببلت عببيزتطي وببةتفوي ببز
تتاميزتعيجت ت  ياتفستتميهت جتتاميزتفستتميه.

 :التفكيرإستراتيجيات : نىالمحور الثا
تاستراتيجية التفكير فى الواجب المهارى: -5

 طبمتتبجتف بتخمفجتتبمايميثتفوت ميباتفبلتتذةفوليتا بتفوت ميباتيثا بتافتي يتوبليل اتو فتفومطمت
  وبب تلبب تخببالاتتببمايميثتفوتابب اتتذفو ف ببلتفولعببياالتمعببموتفوتاميببزتعلببلتفوتبب ف لتفو تيببةتوبب مف 

م يبب تيببتجتتابب اتلاف بباتفجمف تتذفوطيلببلتلتطببممتفجمطببيمت تاميببزتفستتمببيهتفببلتفو تببانتفو ببيميةتوبب مف 
لهبتللةتعلبلتفوتاب اتفوماباالتتيلمةتفجليليةتعللتفويمي تعللت عيزتطي وةتفوي زلعيانتفوهوتفو تل

 مبب و تفوببت مجتفببلتذت تابب اتفو يوببةتفست طيويببةتت–فوتابب اتفو بب ت امببلتت–فوتابب اتفو ببلطلتت–
تفوتا اتل تفوتاميزتعللتفولتطلميثتفو تيةتو مف تفو يم.ت

تمف تفو يم.فوتاميزتعللتفوت ف لتفو تيةتو مف ت لتطلميثتفجتالهدف:
 خطوات التنفيذ: 

ت تخملثتفوتمايميثتفوتيويةتولتاميزتعللتفوت ف لتفو تيةتو مف : 
تتمايميثتولتاميزتعللتمطضتفوت ف لتفو تيةتفوعيلةت  تي تفجمف . -
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ت.نتمايميثتولتاميزتعللتفولمالتفو املتومطضت  زف تفو  جت  تي ت مف تفولعيات -

ت وةت  تي تفجمف .تمايميثتولتاميزتعللتليمفاتفوي نتفولم  -

   تي تفجمف .ف ت ييميةتتمايميثتولتاميزتعللت -
 استراتيجية الحديث الذاتى اإليجابى: -2

 فلتوب فتفومطبمتتبجتف بتخمفجتتبمايميثتذةفوليتا بتفوت مياتيثا تافتي يت  ي يل اتو فتفومطمت
ل ببت الت  ببي توتتليببةتلعببيافثتفو ببمي تفوبب فتلتف ي ببيملتم بباضتفوتببأ ياتعلببلتفولهببيعات فجفمببياتوت

م ي تتعمالتاوبلتتبأ يافثتتطيول  و تع تطايقتت ميمتعميافثت فتيةتاي يميةتخياةتمماتتذفجمف 
ت.لعيانتفوهيلمةتفجليليةتعللتفويمي تعللت عيزتطي وةتفوي ز مف تل ت التتعللاي يميةت

 الهدف:

يبةتعلبلتلعيانتفوهبيلمةتفجليلل ت الت مف تتتليةتلعيافثتفو مي تفو فتلتف ي يملتوتط ياتت
ت.فويمي تعللت عيزتطي وةتفوي ز

 خطوات التنفيذ:

ت:تفوتمايميثتوالاتيي تميو مي تفو فتلتف ي يملت ت ييقتفجومفوتفو يميةو هتتجتف تخمفجت

لعبببيانتفوهبببيلمةتفجليليبببةتعلبببلت مف تف بببتخمفجتعمبببيافثتفو بببمي تفوببب فتلتف ي بببيملتوت  بببي ت -
 .فويمي تعللت عيزتطي وةتفوي ز

تو مي تفو فتلتف ي يملتسيييوتفجفمياتفو لمية.ف تخمفجتعميافثتف -

 ف تخمفجتعميافثتفو مي تفو فتلتف ي يملتوت  ياتفجفمياتفو لميةتاولتاي يمية. -

ت ل ت ل لةتفوطميافثتفول تخملةتفلتو هتف  تافتي يةتلييللت:

 .لعيانتفوهيلمةتفجليليةتعللتفويمي تعللت عيزتطي وةتفوي زيعمالتتطيولتيت فكات  -

ت.لاف ات مف تفولعيان  تطي تفوتاميزتفلتلختلوت تيت -

 .مما ةتعيويةتل تت  لت تيت ف ق -

تل تف ختميافثتفوتطمييية.تخيو تيتست  -

  تيتا  لتفولطت يةتعيوية. -

ت(.6ملل قىل كحتتفوليتاحفوت مياتيثتا تافتي يماتيل ت يهياتفومي  تاولت  تل ت الت
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 :ستراتيجيات التفكير المقترحإلالتوزيع الزمنى 

ت(ذ1(ذى1ىتفوت  بببلفولتخاابببةتفبببلتفوتبببمايلتتف طبببالفتعلبببلتفولاف ببب تفوطلليبببةتلببب تخبببالا
ت(10ىتذ(12ىتذ(16(ذى2(ذى8ى مطضتفوماف بيثتفولاتمطبةتتذ(18ىذ(11ىذ(13(ذى11(ذى10ىذ(3ى

(ت  بيمي تم فطب ت8ىتمبب   بتافتي ييثتفوت ميبات ميمتفو تانتفوزلتيةتولماتيل تفوليتاحتل تتتلم تفومي  
تفو  بمفثذت مب و تملبغتا لبيولتعبممت  بمنت(تمطييبةتومبات30  بم عيي تملطبماتىتيلتت  ل  متي تتمات
ت.  من(ت16ىتفوت  لولتمايلت

 لقياسات القبلية:ا

عيتببةتفوم بب تفج ي ببيةتفببلتفولعببيافثتفوت  ببيةتفببافمتطببيجتفومي بب تمببإ اف تفوييي ببيثتفويمليببةتجت
/ت16/1و تبانتلبب تفتفبلتطي وبةتفوي بزلعبيانتفوهبيلمةتفجليليبةتعلبلتفويبمي تعلببلت عبيزت ل بت الت مف ت

ت.18/1/1011  تلتت1011
 :إلستراتيجيات التفكيرتطبيق البرنامج المقترح 

تولبمنتعيتبةتفوم ب تفج ي بية فبافمتعلبلت   بتافتي ييثتفوت ميباتجتتطميبقتفوماتبيل تفوليتباحتت
فلتفو تانتتو   تذت  من(تمطييةتومات30  م عيي تملطماتىت  متي تتمايلتت  لم فط تتذت(ت  يمي 8ى

ت.ذت تجتفوتطميقتمايوةتفو لميزتميومليةت16/4/1011  تلتت1/3/1011ل ت
 : القياسات البعدية

عيتببةتفوم بب تفج ي ببيةتفببلتفولعببيافثتفوت  ببيةت ل ببت التجفببافمتا بباف تفوييي ببيثتفومطميببةتتببجت
ت30/4/1011فو تببانتلبب تتفببللعببيانتفوهببيلمةتفجليليببةتعلببلتفويببمي تعلببلت عببيزتطي وببةتفوي ببزت مف ت

تمت  تفوتاتيلت فج ل لتفو الت  ايثتمقتفوييي يثتفويملية.ت1/0/1011  تلت

 : المعالجات اإلحصائية
 خمجتفومي  تفولطيو يثتف  ايئيةتفوتيويةت:تت  

 Mean                          .فولت  طتفو  يملت-

 Standard Deviation    ف ت افوتفولطيياال.ت-

 Mediain                       فو  يط.ت-

 Skewness                     لطيلاتف وت ف .ت-

 Correlation Cofficients       لطيلاتف اتميطتفوم يط.ت-

 T.Test                          تاختميات"ث".ت-

 Progress Ratios          تت لتفوت   .ت-
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 عرض ومناقشة النتائج :
ت  بمتفبا قتمفوبةتا ابيئيي تمبي ت" :األو  والدذى يدنع علدى  الفرضنتائج ومناقشة : عرض  أوالا 

فبببلتفولعبببيافثتفوت  بببيةتىفويبببمانتعلبببلتجفبببافمتعيتبببةتفوم ببب تفج ي بببيةتفوييي بببي تفويملبببلت فومطبببمالت
 ."تاميزتف تتميه(توايوحتفوييي تفومطمالت–فوتا اتفوطيللتت–ف  تاخي ت

 (1جدددو  )
 راد عينة البحثألفداللة الفروق بين القياسين القبلى والبعدى 

  52ن =                        قيد البحث النفسيةالمهارات األساسية فى                                

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 ع م ع م قيمة "ت " القياس البعدى القياس القبلى

 *2.55 3.31 22.23 9..3 31.10 درجة على اإلسترخاء القدرة

 *1..3 2.95 .1.5. 1.22 19.00 درجة العقلى التصور

 *3.92 .5.5 55.00 5.15 1..2 عدد اإلنتباه تركيز

 0.01* دا  عند مستوى                 2.205=  0.01قيمة "ت" الجدولية عند مستوى 

مي تفوييي بي تفويملبلتت0.00(ت   متفا قتمفوةتا ايئيي تعتمتل ت الت0يتكحتل ت م اتىت
فوتابب اتت–ىفويببمانتعلببلتف  ببتاخي تتفوت  ببيةتفولعببيافثتفوم بب تفج ي ببيةتفببلجفببافمتعيتببةت فومطببمالت
 يا  تفومي  تفوت  ب توبمالت فبافمتعيتبةتفوم ب تذت وايوحتفوييي تفومطمالتتاميزتف تتميه(ت–فوطيللت

(تاوببلتتاميببزتف تتمببيهت–فوتابب اتفوطيلببلتت–فج ي بيةتفببلتفولعببيافثتفوت  ببيةتىفويببمانتعلببلتف  بتاخي ت
 فو التذتي ييثتفوت مياتفوليتا ةت فوتلت هتللثتعللتل  اتفوتمايلتفوطيللتفج ي لتفيعليةتا تافت

 ل  اتذتتاميزتف تتميه(تت–فوتا اتفوطيللتت– وتجتمتتليةتفولعيافثتفوت  يةىفويمانتعللتف  تاخي ت
ذتعلببلتا بببتافتي يةتفوت ميببباتفببلتفو ف بببلتفولعبببياالتت  تببب ث فوتبببلتذتا ببتافتي ييثتفوت ميببباتفوليتا ببةت

لب تخبالاتطيبمتفوم ب تفولعبيافثتفوت  بيةتتطب يات تافتي يةتفو مي تفوب فتلتفجلباتفوب الت  بعجتفبلت ف ت
 :تطيبببمتفوم ببب ذت تت بببقتوببب هتفوتتي بببةتلببب تلبببيت هبببياتاويبببقتوللعبببيانت عبببجتفوطيوبببلتوللتطلمبببيثتفوت  بببيةت

ا تافتي يةتفوت مياتفلتفوت مياتىتيثاولت  تا تافتي يت(2003) سمير عبد القادر مصطفى باهى 
 م بباتفول ببممفثت وليببةتفببلتتطبب ياتتف ي ببيمل(تلبب فو ببمي تفوبب فتلتا ببتافتي يةتت- ف ببلتفولعببياالتفو

إ فتميتبببثتاببب انتفوالعبببلتعببب تت  بببقتاي يميبببةتفو بببليثتفبببتذ تطزيزوبببيتفولعبببيافثتفوت  بببيةتولاييكبببيي ت
ت(ت30:18ى. يم  مف تتملعيافثتت  يةتعيوية فولماميثتفع تيتلت ت

تAnderson (2002)أندرسوووون  ف بببةتمببباتلببب ت:تت بببقتوببب هتفوتتي بببةتلببب تتتبببيئ تماتملبببيت
 (2002) وليد أحمدد جبدر ذ(10ىت(2002ىتVan Raalt, et., alفان رالت وآخرون  ذت(11ى
 ذ(8) (2009عبددد اهلل محمددد حسددن ) ذ(16()2002محمددود عبددد السددالم فددرج ) (ذ10ى(12ى

علببلت وليببةتا ببتخمفجتت(12(ى2051صددابر ) هدددى حسددن ذ(2ىت(2051عبيددر رمضددان سددالمة )
تا تافتي ييثتفوت مياتفلتتتليةتفولعيافثتفوت  يةتومالتسعملتفواييكيثتفو اميةت فو ليعية.
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 (1جدددو  )
 تحسن القياس البعدى عن القبلى ألفراد عينة البحث  نسب

 المهارات النفسية قيد البحث فى األساسية

 اتالمتغير 
 52ن =             المجموعة الواحدة          

 التحسن  نسب بعدى قبلى

 %32..5 22.23 31.10 على اإلسترخاء القدرة

 %50.39 .1.5. 19.00 العقلى التصور

 %5..21 55.00 1..2 اإلنتباه تركيز

(ت   متت بلتت  ب تولييبي تفومطبمالتعب تفويملبلتجفبافمتعيتبةتفوم ب ت6يتكحتل ت م اتىت
مت بلت(تتاميزتف تتميهت-تيللفوطفوتا اتت-فويمانتعللتف  تاخي تفولعيافثتفوت  يةتىفج ي يةتفلت

ت.(%10.11ت-ت%10.32ىلئ يةتتاف  ثتليتمي ت

مأوليةتتط ياتليمانتفوالعلتت(5991محمود عنان ) تت قتو هتفوتتي ةتل تليت هياتاويقتت
 فوتاب اتفوطيلبلتولاف باتفجمف تفو تبلتوللعبيانتتعللتت  يقتف تتميهتت  تفول يافثتفولاتمطةتمبيجمف ذ

  يببقتفوطيطببةتفوت  ببيةتفول لببلتفوتببلتت ببيعمتفوالعببلتعلببلتتطمئببةتطبب فهتفوممتيببةت يبب ت  ت وبب تي ببلحتمت
ت(ت311:ت11 ف ت طيويةت فوطيليةتعللتت  ت فكا.ى

 وبذلك يتحقق صحة الفرض األو 

ت  متفا قتمفوةتا ايئيي تمي ت ثانياا : عرض ومناقشة نتائج الفرض الثانى والذى ينع على :"ت
فلتل ت الت مف تلعيانتفوهيلمةتفجليليةتعللتمتعيتةتفوم  تفج ي يةتجفاففوييي ي تفويمللت فومطمالت

ت.ت"فويمي تعللت عيزتطي وةتفوي زتوايوحتفوييي تفومطمال
 (.جدددو  )   

  مستوى ألفراد عينة البحث األساسية فىداللة الفروق بين القياسين القبلى والبعدى 
  52ن =             على اليدين على جهاز طاولة القفزمهارة الشقلبة األمامية أداء                       

 المتغير
وحدة 
 القياس

 قيمة   القياس البعدى القياس القبلى
 ع م ع م "ت "

 *.2.2 5.19 2.92 5.22 .1.5 درجة مستوى أداء الشقلبة األمامية على طاولة القفز

 0.01* دا  عند مستوى                    2.205 = 0.01قيمة "ت" الجدولية عند مستوى 

مي تفوييي بي تفويملبلتت0.00(ت   متفا قتمفوةتا ايئيي تعتمتل ت الت1يتكحتل ت م اتىت
لعببيانتفوهببيلمةتفجليليببةتعلببلتفويببمي تعلببلت مف تتل ببت التجفببافمتعيتببةتفوم بب تفج ي ببيةتفببل فومطببمالت

ت وايوحتفوييي تفومطمال.تت عيزتطي وةتفوي ز

لعببيانتفوهببيلمةتفجليليببةتعلببلتفويببمي تعلببلتل ببت الت مف تتفومي بب ت وبب تفوت  بب تفببلتا بب  ي 
تي ييثتفوت ميباتفوليتا بةتفبلتاولتفيعليةتا بتافعيتةتفوم  تفج ي يةتومالت فافمتت عيزتطي وةتفوي ز
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لعيانتفوهبيلمةتفجليليبةتعلبلتل ت الت مف تفولعيافثتفوت  يةتطيمتفوم  تلليت مالتاولتت   تتط يات
ا بتخمفجتا بتافتي يةتتمأوليبةت(2000محمدد العربدى )ليت هبياتاويبقت تت قتو هتفوتتي ةتل تتذفويمي 

فوت مياتفلتفو ف لتفولعياالت ف  تافتي يةتفو مي تفوب فتلتف ي بيملتلب تفوبت  تولت لبلتعلبلتلهبيمات
ت(ت14:11فولتيف ةت ك  طعيت فو ا اتاولتطلةتفجمف .ى

ى عل  Mikes (2055)ميكس  ،(5999أسامة راتب ) :تماتل تيت ق فلتو فتفواممت

 فوتبلتت بيعمتعلبلتت ييبقتذت  تمافل تفوتمايلتفوت  لتولت  بمت  بميلتفجمف تفولتليبزتولاييكبيي ت
ت(ت146:تت13ىذ(114:1ىفوت  قتفلتفول ياتفواييكل.

تAnderson (2002)أندرسوووون  تت بببقتوببب هتفوتتي بببةتلببب تتتبببيئ تماف بببةتمببباتلببب ت:ملبببيت
 (2002وليدد أحمدد جبدر) ذ(10ىت(2002ىتVan Raalt, et., alفان رالدت وآخدرون  ذت(11ى
 ذ(8) (2009عبددد اهلل محمددد حسددن ) ذ(16()2002محمددود عبددد السددالم فددرج ) (ذ10ىت(12ى

تعلبلت  توتبي تااتمبيطت(12(ى2051صدابر ) هددى حسدن ذ(2ىت(2051عبير رمضدان سدالمة )
مي تت   تفولعيافثتفوت  يةتل تخالاتتطميقتمافل تا تافتي ييثتفوت ميات ت  ب تل بت التتاي يمل

تجمف تفو املتولاييكيي .ف
 (2جدددو  )

  مستوى فىألفراد عينة البحث األساسية تحسن القياس البعدى عن القبلى  ةنسب
 مهارة الشقلبة األمامية على اليدين على جهاز طاولة القفزأداء 

 المتغير
 52ن =                     المجموعة الواحدة 

 نسب التحسن  بعدى قبلى

 %.22.1 2.92 .1.5 شقلبة األمامية على طاولة القفزمستوى أداء ال

جفبافمتعيتبةتفوم ب تت  ب تولييبي تفومطبمالتعب تفويملبلتتة  ب متت بم(ت8يتكحتل ت بم اتىت
مت مةتلئ يةتتلعيانتفوهيلمةتفجليليةتعللتفويمي تعللت عيزتطي وةتفوي ز مف تل ت التفلتفج ي يةت

ت.ت(%44.01ىطماويت

اوبلت Roure, et., al (2001)(16)رور وآخدرون هبياتاويبقتتت قتو هتفوتتي ةتل تلبيت  ت
ت يوجتفلتخلقتتلي جتت للتمي  ت يميثتفآلويةتفو فتيةذتاكيفةتاولت تعيتتفوت مياا تافتي ييثت  ت

ت ببيوجتفببلتمتببي تتىببجتلطيتببةتم بباضتخملببةتفوطلليببةتفوتمايميببةت فولليا ببةتفو يييببةذت مبب و تف ات ببيفت
تلليتي عجتفلتتط ياتل ت التفجمف تفواييكل.تتيكلذمل ت التفومففطيةتومالتفو امتفواي

 الثانىوبذلك يتحقق صحة فرض 
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تاإلستخالصات:

ل تفومي  تتلم تفلتك  تا اف فثتفوم  ت  م متفوطيتةتفج ي يةت فوت لياتف  ايئلت
تاولتف  تخالايثتفوتيوية:فوت اات

تتف تاتيأ تفوليتاحتا تافتي ييثتفوت مياتماتيل تيع اتت-1 (ت0.00فاتا ايئيي تعتمتل ت التىماي يميي 
تتاميزتف تتميه(.تت–فوتا اتفوطيللتت–عللتفولعيافثتفوت  يةتىف  تاخي ت

تمفاتا ايئيي تعتمتل ت التىت-1 تاي يميي  (ت0.00يع اتماتيل تا تافتي ييثتفوت مياتفوليتاحتتأ ياف 
ت.تلعيانتفوهيلمةتفجليليةتعللتفويمي تعللت عيزتطي وةتفوي ز مف تل ت التعللت

تت-3 تفل تفوم  تفج ي ية تعيتة تفويمللتجفافم تولييي تفومطمالتع  تت لتت    فولعيافثت   م
مت لتلئ يةتتاف  ثتليت(تتاميزتف تتميهت-تفوطيللفوتا اتت-فويمانتعللتف  تاخي تفوت  يةتى

ت.%(10.11ت-%ت10.32ىمي ت

 مف تل ببت الت بيةتفبلت  ب متت بمةتت  ب تولييبي تفومطبمالتعب تفويملبلتجفبافمتعيتبةتفوم ب تفج يت-4
ت.ت%(44.01ىمت مةتلئ يةتطماويتتلعيانتفوهيلمةتفجليليةتعللتفويمي تعللت عيزتطي وةتفوي ز

تالتوصيات:

تفوم  ت تتتيئ  ت   اثتعتق تعللتلي تا تخالايثتتمتي ف  تل  تتاتلتعليعي ت لي ي التذ
تمليتيلل:تفومي  

تت-1 تا تخمفج تفوليتاح تفوت ميا تا تافتي ييث تماتيل  تتط يا تففل تىف  تاخي  تفوت  ية ت–ولعيافث
تت–فوتا اتفوطيللت تل تتأ ياتتاميزتف تتميه( توعي فوهيلمةت مف تتل ت الفلتت  ي تتفطياولي

ت. يلطةتفو يمفثت–وطاللتمليةتفوتاميةتفواييكيةتتفجليليةتعللتفويمي تعللتطي وةتفوي ز

ف  تاخي ت فوتا اتتكا انتفوتمايلتعللتفولعيافثتفج ي يةتولتمايلتفوطيللت ما ةتخياةت-1
تفطيويةتا تافتي ييثتفوت ميات ت ييقت تل تم اتفطياتفلتزييمن توعي تولي فوطيللت تاميزتف تتميه

 .فوهيلمةتفجليليةتعللتفويمي تعللتطي وةتفوي ز فكاتفوتتيئ تفلت مف ت

فوت مياتتتلمي يةتف  ت يمنتل تا تخمفجتا تافتي يفو لميزتتتخا فلتتفوطاللتطليجتكا انتت-3
تو مف ت تلتيلم تت ييقت فو مي تفو فتلتف ي يملتفلتفو ف لتفولعياالت تفو يمية فلتفو تان

تل ت التفجمف . تتط ياتفولعيافثتفوت  يةت فكاتفوتتيئ تفلت

تتيي تتخالافوم  تتطيما تخمفجتف ختميافثتفوت  يةتت-4 ممليةتفو لميزتتطاللتتخا ت  يقت ف 
  يلطةتفو يمفث.ت–فوتاميةتفواييكيةت
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 راجعالم

 : المراجع العربيةأوالا : 

تم فف تفوت  قتفلتفوتهيطتفواييكلذتمفاتفو ماتفوطاملذتفوييوان. (:5999) أسامة كام  راتب -5
 ف عمفمتفوت  لتوتمايلتفوتيهئي ذمفاتفو ماتفوطاملذفوييوان.ت(:2005أسامة كام  راتب ) -2
 تفاتفو ماتفوطاملتذتفوييوان.ذتمتفس تاخي فوتهيطتفوممتلت ت(:ت2002ىأسامة كام  راتب  -3
تذماف ببةتهببا طت تطليلببيثتف ختمببياتذتاختمببياتفوبب مي تفوطببيولت:(2001السدديد محمددد خيددرى ) -2

تفوييوان.تذتلمتمةتفوتعكةتفولاايةتذ1ط
مف تفولعبيايتعلب ت ي ليميتميبةتوبمفوخابيئ تفو ":(2002) فؤو رؤوف عبد الكريم عبد الدر  -1

ذتا ببيوةتلي  ببتياذتمليببةتفوتاميببةت"فوعتم بب  اببي تفوي ببزتفبب تكبب  تتطببمياتفوتاببليجت
تفواييكيةتولمتي تذت يلطقت ل ف .

ميويببمي تمي ببتخمفجت عببيزتتطبب ياتميتيليميببةتفساتمببيزتت":(2005) سددعيد عبددد الرشدديد خدداطر -1
فوتاميببةتفوهببيللةتذتذتل لببةت"ل ببيعمت تأ ياوببيتعلبب تل ببت يتفجمف تعلبب ت اببي تفوي ببز

تذت يلطةتفوزطيزيق.تتولمتيثتمليةتفوتاميةتفواييكيةفوتاوتفج اتذت
 يمب وب  يببببةتل ف عببببةتفوكببب  طتفبببلتفول ببببيات(:ت2051ىتعبدددد العزيدددز عبدددد المجيدددد محمدددد -.

تفواييكلتذتلامزتفومتيلتولتهاتذتفوييوانت.
فطيويببةتا ببتخمفجتف  ببتافتي يةتفوطيليببةتوتتليببةتفو يببةتمببيوت  ت (:"2009عبددد اهلل محمددد حسددن ) -2

مليبببةتفوتاميبببةتفواييكبببيةتتا بببيوةتلي  بببتياذتذفوطي وبببة"ت ل بببت الت مف تف ا بببياتفبببلتتبببت 
ت يلطةتفوزطيزيق.تولمتي ذ

تبأ ياتف بتخمفجتمطبضتفس بتافتي ييثتفوطيليبةتوتتليبةت مطبيمت(ت:"ت2051عبير رمضان سدالمة ) -9
لتببات بب ف ز"ذت100فواببالمةتفوطيليببةتملببمخاتوت  ببي تفول ببت التفواطلببلتولت ببيمييثت

ذتمليببةتتفو ببز تفو ببيتلتذت(41فوطببممىتذتواييكببيةل لببةت  ببي طتوطلبب جت فتبب  تفوتاميببةتف
ت.  ي ط يلطةتتذتفوتاميةتفواييكية

فوتمايلتفوطيللتفلتفول ياتفواييكلتذتمفاتفو ماتفوطاملتت(:5991محمد العربى شمعون ) -50
تذتفوييوان.ت

لامزتفومتبببيلتجتفوبببت  تفواييكبببلت فوييبببي تفوت  بببلذعلبببت(:5999) محمدددد العربدددى شدددمعون -55
تن.ولتهاذتفوييوات
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طيبةتفو لتذ بتافتي ييثتفوت ميباتفبلتفولتيف بيثتفواييكبيةات(:2000) محمد العربى شدمعونت-52
تفوييوان.تذفولاايةتوطلجتفوت  تفواييكل

لامبببزتتذ1طذتوتبببمايلتفوطيلبببلتفبببلتفول بببياتفواييكبببلفت(:2005)محمدددد العربدددى شدددمعون  -53
تفومتيلتولتهاذتفوييوان.

تمفاتفو مباتفوطامبلتيلت فولتيف يثتفواييكبيةذ  تفوتماتعلجتت(:2002) محمد حسن عالوى -52
تذتفوييوان.ت

ذت4فوييببي ت فوتيبب يجتفبب تفوتاميببةتفوممتيببةت فواييكببةتذتطت:(2005)محمددد صددبحى حسددانين  -51
تذتمفاتفو ماتفوطام تذتفوييوان.1 ب

:"تفيعليبةتا بتخمفجتا بتافتي يةتعيليبةتليتا بةتفبلتتتليبةت(2002محمدود عبدد السدالم فدرج ) -51
ييكببيةت فول ببت التفواطلببلتفببلتل ببيميةتفو  ببلتفوطببيول"ذتل لببةتم بب  تفوتاميببةتفو يببةتفوات

مليببببةتفوتاميببببةتفواييكببببيةتولمتببببي ذت يلطببببةتتذ(11فوطببببممىتذ(41ىتفول لببببمتذفواييكببببيةت
تفوزطيزيق.

فوتىايبببةتت– بببيم و  يةتفوتاميبببةتفوممتيبببةت فواييكبببيةتت(:5991) محمدددود عبدددد الفتددداح عندددان -.5
تذتفوييوان.تفوطاملذتمفاتفو ماتت فوتطميقت فوت ايل

تتليببببةت ت ببببيم و  يةتفوت بببب قتفواييكببببلتت(:2003سددددمير عبددددد القددددادر )و  مصددددطفى بدددداهى -52
تفوييوان.تذتلمتمةتفوتعكةتفولاايةتذتفولعيافثتفوطيلية

تببأ ياتف ببتخمفجتمطببضتف  ببتاتي ييثتفوطيليببةتعلببلتت  يببقتت(:"2051صددابر ) هدددى حسددن -59
ف تاييكةتفومياتيق"ذتفول لبةتتقفوم لتيتفوت تات تفيعليةتفجمف تفوع  ل تومالتتيهئ 
ذتمليبببببةتفوتاميبببببةتتفو بببببز تفج ات(تذ16ىتفوطلليبببببةتولتاميبببببةتفوممتيبببببةت فواييكبببببةتذتفوطبببببمم

ت يلطةت ل ف .تذفواييكيةتولمتي ت

فطيويبببةتف  بببتافتي ييثتفوطيليبببةتعلبببلتت  يبببقتفوتببب تات تطببب ياتت"(:2002وليدددد أحمدددد جبدددر ) -20
ا ببببيوةتتذلت ببببالحتفوهببببي ت"ماف ببببةت يوببببة"امببببلتفببببل ببببت الت مف تلعببببيافثتفوع بببب جتفول

ت يلطةت ل ف .ذتمليةتفوتاميةتفواييكيةتولمتي تهذممت اف
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 ملخع البحث
 أثير إستخدام إستراتيجيات التفكير لتطوير بعض المهارات النفسية على ددت

 القفز طاولةجهاز على اليدين على  أداء مهارة الشقلبة األمامية مستوى
 

 *م.د/ محمد سامى محمود سعيد                                                               

ىفوت ميبباتفبلتفو ف ببلتفوت مياتثماتبيل تليتبباحتمإ بتخمفجتا بتافتي ييت كبب  بتعموتفوم ب ت 
ممليبببةتفوتاميبببةتىتخاببب ت لمبببيز(توطببباللتفو اطبببةتفوافمطبببةتفو بببمي تفوببب فتلتف ي بببيمل(تت-تفولعبببياال

ت:ماتل تأ ياويتعللتت لطافةت يلطةتلميتةتفو يمفثت-فواييكيةت
ت.تاميزتف تتميه(ت–فوتا اتفوطيللتت–فثتفوت  يةتىفويمانتعللتف  تاخي تفولعياتت-1
 فوي ز.ت عيزتطي وةل ت الت مف تلعيانتفوهيلمةتفجليليةتعللتفويمي تعللتت-1
فوافمطبببببةتيو اطبببببةتمتطيومبببببي ت(ت11ىت بببببتخمجتفومي ببببب تفولبببببتع تفوت ايمبببببلتعلبببببلتعيتبببببةتط فلعبببببي  تتت

ت.طةتلميتةتفو يمفث يلت-ممليةتفوتاميةتفواييكيةتىتخا ت لميز(ت
فوتاب اتلييبي تت–فويبمانتعلبلتفس بتاخي تلييبي تت-اختميافثتممتيةتتومن أدوات البحث :

لعببببيانتفوهببببيلمةت مف تل ببببت التتتييببببيجت-تفوطببببيولاختمببببياتفوبببب مي تت-تتاميببببزاختمببببياتهببببممةتفوت–فوطيلببببلت
تح.فوليتاتا تافتي ييثتفوت مياتماتيل تت-فجليليةتعللتفويمي تعللت عيزتطي وةتفوي زت

ف ت بافوتفولطيبياالتت-فولت  طتفو بيملت : اإلحصائية التالية ستخدم الباحث المعالجاتأو 
تت لتفوت   .تت-اختميات"ث"تت-لطيلاتف اتميطتفوم يطتت-تلطيلاتف وت ف ت-فو  يطتت-

 :ئجومن أهم النتا
(ت0.00 ببت التىيببع اتماتببيل تا ببتافتي ييثتفوت ميبباتفوليتبباحتتببأ ياف تاي يميببي تمفاتا اببيئيي تعتببمتلت-1

تتاميزتف تتميه(.تت–فوتا اتفوطيللتت–عللتفولعيافثتفوت  يةتىف  تاخي ت
(ت0.00يببع اتماتببيل تا ببتافتي ييثتفوت ميبباتفوليتبباحتتببأ ياف تاي يميببي تمفاتا اببيئيي تعتببمتل ببت التىت-1

ت.تلعيانتفوهيلمةتفجليليةتعللتفويمي تعللت عيزتطي وةتفوي ز مف تل ت التعللت
تات:ومن أهم التوصي

                                                 

 جامعة مدينة السادات.  –كلية التربية الرياضية  –لرياضية *مدرس بقسم نظريات وتطبيقات الجمباز والعروض ا
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ت–ا بببتخمفجتماتبببيل تا بببتافتي ييثتفوت ميببباتفوليتببباحتفبببلتتطببب ياتفولعبببيافثتفوت  بببيةتىف  بببتاخي تت-1
فوهببيلمةت مف تتل ببت التاميببزتف تتمببيه(تولببيتوعببيتلبب تتببأ ياتفطببياتفببلتت  ببي تت–فوتابب اتفوطيلببلت

ت يلطةتفو يمفث.ت–وطاللتمليةتفوتاميةتفواييكيةتتفجليليةتعللتفويمي تعللتطي وةتفوي ز
Research Summary 

Effect of using thinking strategies to develop some 

psychological skills Performance level of the front 

somersault skill on the hands on 

 the jumping table device 
 

Dr., : Mohamed Samy Mahmoud Said. 

       The aim of the research was to develop a proposed program using the 

thinking strategies (thinking about the skillful duty - positive self talk) for 

students of the fourth year (Gymnastics) at the Faculty of Physical 

Education - Sadat City University and to know their impact on:         

0 - psychological skills (the ability to relax - mental perception - 

concentration of attention).                                    

2 - the level of performance of the skill of the front somersault on the 

hands on the jump table.                                                                                

 

        The researcher used the experimental method on a sample of (02) 

students in the fourth (gymnastics) in the Faculty of Physical Education - 

Sadat City University.                                          

         Research tools include: physical tests - relaxation ability scale - 

mental perception scale - focus network test - high IQ test - assessment of 

the performance of the foreskin skill on the hands on the jump table - 

proposed thinking strategies program                                                            

 

The most important results are:                                          
0. The proposed thinking strategies program has a statistically significant 

positive effect at (1015) level on psychological skills (relaxation - mental 

perception - concentration of attention).                                         

2. The proposed thinking strategies program has a statistically significant 

positive effect at (1015) on the level of the performance of the front-

facing sulcus on the jumping table.                                                               

                                     

The most important recommendations are:                                    
0 - The use of the proposed strategies of thinking in the development of 

psychological skills (relaxation - mental perception - attention focus) 

because of their effective impact in improving the performance of the 
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forefoot on the hands on the jumping table for students of the Faculty of 

Physical Education - Sadat University.                                                         

ت


