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 التعليق على الدراسات السابقة : 9/9/3
  م حتىى عىام 1991إنحصرت جميع الدراسات فى الفترة من عام

 0م2005
 0إتفقت معظم الدراسات عمى إستخدام المنهج الوصفى 

     إسىىىىتخدمت اعىىىىا الدراسىىىىات ةسىىىىموع الم حظىىىى  المو ىىىىوعي
سىىىتمارات جمىىىع الايانىىىات   واعىىىا الدراسىىىات إسىىىتخدمت ةلىىى   وا 

وجهىىىىىىىا  فيىىىىىىىديو لعىىىىىىىرا ال ىىىىىىىرا ج المصىىىىىىىورة تصىىىىىىىوير الفيىىىىىىىديو 
 0لممااريات

 

 وسائل وأدوات جمع البيانات : 9/9/3/1
إتفقىىىىت معظىىىىم الدراسىىىىات عمىىىىى إسىىىىتخدام وسىىىىا   وةدوات جمىىىىع 

 الايانات األتي  :
 

 0إستمارات تسجي  الايانات - 0الم حظ  العممي  -

 0 را ط فيديو - 0جها  فيديو -

 0ير فيديوكاميرا تصو  - 0جها  تميف يون -

  0اطاري   حن كهراا ي -

 
 المعالجات اإلحصائية : 9/9/3/9

إختمفىىىت المعالجىىىات اةحصىىىا ي  الخاصىىى  االدراسىىىات المرتاطىىى  
 0اإخت ف الهدف من ك  دراس 
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 أهم النتائج : 9/9/3/4
ةكثىر المهىىارات الدفاعيىى  إيجاايىى  فىى الىىدفاع ال ىىا ط   الحىىاد    -

تغطيى  الدفاعيى  كمىا فىى دراسى  حىاتم التسميم والتسمم والمقاام  وال
  12  0م 2000السعيد  

وجىىىود إرتاىىىىاط اىىىىين فاعميىىىى  األدادات المهاريىىىى  الدفاعيىىىى  ونتىىىىا ج  -
المااريات كما فىى دراسى  كى  مىن مىدحت ال ىافعى ورفعىت عاىد 

    دراسىىىىى  مصىىىىىطفى محمىىىىىود    49   0م  2005المطيىىىىىف   
   51  0م  2002

ما هىىىىىو الت ىىىىىكي  الىىىىىدفاعى             ةكثىىىىىر الت ىىىىىكي ت الدفاعيىىىىى  إسىىىىىتخدا -
                    كمىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىى دراسىىىىىىىىى  كىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىن ةكىىىىىىىىىرم كامىىىىىىىىى   1/  2/  3  
                   دراسىىىىىىىىىى  سىىىىىىىىىىحر جىىىىىىىىىىوهر وهالىىىىىىىىىى   كىىىىىىىىىىى  6م     2000  
 0  19  م   2000  

ةهم متغيرات الدفاعى الهجومى   ال ا ط   كانت الىدفاع  ىد  -
الكىىرات المرتىىدة   حىىا ط الصىىد كمىىا فىىى دراسىى  ناديىى  الصىىاو    

 0  54م     1999

  إلىىىىى ةن هنىىىىا   35م     1991ة ىىىىارت نتىىىىا ج كىىىىريم مىىىىراد    -
 ىىىىىعف فىىىىىى المرافاىىىىى  وخاصىىىىى  فىىىىىى الىىىىىدفاع المتقىىىىىدم وتحديىىىىىدا  

 0لممدافعين عمى مرك   األجنح 

    ةحمىىىىد  35م     1991فقىىىىت نتىىىىا ج دراسىىىى  كىىىىريم مىىىىراد   إت -
  عمىىىىى ةن هنىىىىا   ىىىىعف فىىىىى األداد  1م     1991حسىىىىين   

الىىدفاعى الجمىىاعى واىىاألخه فىىى مهىىارة التسىىميم والتسىىمم احجىى  
 0االقرع من دا رة المرمى
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 أوجه اإلستفادة من الدراسات السابقة : 9/9/4
 0ها ه ا الاحثإختيار ةنسع وسيم  لمتحمي  والتى تناول -

مسىىىىاعدة الااحىىىىث فىىىىى التوصىىىى  إلىىىىى معرفىىىى  وتحديىىىىد متغيىىىىرات  -
 0الدراس 

مسىىىىاعدة الااحىىىىث فىىىىى تحديىىىىد وسىىىىا   جمىىىىع الايانىىىىات الخاصىىىى   -
 0االاحث ومحاول  إاتكار وسا   جديدة

مسىىىاعدة الااحىىىث فىىىى التوصىىى  إلىىىى ةف ىىى  تصىىىميم ةسىىىتمارات  -
 0جمع الايانات

ا ى المناسىىىىع مسىىىىاعدة الااحىىىىث فىىىىى إختيىىىىار األسىىىىموع اةحصىىىى -
 0لنوعي  ه ا الاحث

توجيىىإ إهتمىىام الااحىىث إلىىى معرفىى  الخطىىوات المتاعىى  فىىى كيفيىى   -
 0إجراد ه ا الاحث

توجيإ إهتمام الااحث إلىى معرفى  كيفيى  عىرا النتىا ج وتع ىيد  -
 0نتا ج الاحث الحالي

 
من خى   التحميى  والدراسى  م حظى  ةن الاحىوث  الباحثكما تمكن 

كي  فيها عمى المو وعات الخاص  االدفاع اصىورة المرتاط  لم يتم التر 
ماا ىىىرة حيىىىث ةن معظىىىم الدراسىىىات الخاصىىى  االىىىدفاع كانىىىت تجمىىىع اىىىين 
الىىىدفاع والهجىىىوم   كمىىىا ةنىىىإ لىىىم يىىىتم تنىىىاو  مهىىىارات وطىىىر  وت ىىىىكي ت 
وةساليع الىدفاع اصىورة ةكثىر  ىموه  وهىو مىا سىيتناولإ الااحىث فىى احثىإ 

 0الحالي


