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أثش إعزخذاو انزًشَُبد ادلشبثهخ نألداء ػهً حتغني  ثؼط يهبساد احلضاو األصفش 
 ُخ نهًجزذئني فً سَبظخ اجلىدووانمذساد انجذَ

 ـ.د/ أحمد محمد نجيب حممى مكسى                                          
 مدرس بقسـ المناهج كطرؽ تدريس التربية                                         

 مياطجامعة د –الرياضية كمية التربية الرياضية                                      
 ممخص البحث:
إلػ  التعػرؼ ىمػ   إػر إسػتاداـ التمرينػات الملػابءة لػ داس ىمػ  ت سػيف  بعػض  ييدؼ البحػث

كقػػد إسػػتادـ البا ػػث مءػػارات ال ػػزاـ ا وػػقر كالقػػدرات البدنيػػة لممبتػػد يف وػػ  رياضػػة الجػػكدك  
المػػػنءج لػػػبر التجريبػػػ  لمفسمتػػػر لءػػػدؼ كوػػػركض الب ػػػث كذلػػػؾ باسػػػتاداـ التوػػػميـ التجريبػػػ  

البعػػػدل) لكػػػؿ  -لمجمػػػكىتيف إ ػػػداهما تجريبيػػػة كا اػػػرل ضػػػابطة  كبكاسػػػطة القياسػػػيف (القبمػػػ 
) ِّ) مػػتعمـ  بمػػػي  جػػـ العينػػة ا ساسػػػية (ْْمجمكىػػة  ك قػػد بمػػػي  جػػـ ىينػػة الب ػػػث ككػػؿ (

) مػتعمـ  كبمػي  جػـ العينػة االسػتطفىية ُٔمتعمـ تػـ تقسػيمءـ إلػ  مجمػكىتيف قػكاـ كػؿ منءػا (
) سػػػنة  كتػػػـ إجػػػراس القياسػػػات كتطبيػػػؽ الب ػػػث اػػػفؿ ُُ-ٗة السػػػنية مػػػف () مػػتعمـ لممر مػػػُِ(

كما إستند البا ث إل  الكسا ؿ كا دكات  ـ،7102/ 9 /3ـ إلى 6/7102 /72القترة الزمنية 
التػػ  تعمػػؿ ىمػػ  ت قيػػؽ هػػذا الب ػػث ك لػػارت  هػػـ النتػػا ج إلػػ  تقػػكؽ المجمكىػػة التجريبيػػة التػػ  

ىف المجمكىة الضابطة التػ  إسػتادمت وػ  ملابءة ل داس التمرينات الاستادمت و  التدريس 
 التمرينػػػػاتضػػػػركرة ااهتمػػػػاـ باسػػػػتاداـ التػػػدريس  سػػػػمكب ا كامر(التقميػػػػدل)  كيكوػػػػ  البا ػػػث 

الملابءة كااستقادة منءا و  تعميـ مءارات رياضػة الجػكدك دااػؿ البػرامج التعميميػة  ك التدريبيػة 
تقانءػا  الااوة برياضة الجكدك  كذلؾ لما لءا م ف تأإير إيجػاب  ىمػ  ت سػيف تعمػـ المءػارات كاه

جػػراس المزيػػد مػػف كيمكػػف لجميػػم المػػدربيف االجتءػػاد ويءػػا  نءػػا ا ت تػػاج إلػػ  ت ميػػؿ  ركػػ    كاه
  لطبيعة الب ث ال ال  و  ا لعاب ا ارل. الدراسات كالب كث الملابءة
 مقدمة البحث كمشكمة البحث:

مجرد ممارسػة وقػط بػؿ  وػب ت إقتوػاد  ساسػ  لػدل لـ تعد الرياضة و  كؿ دكؿ العالـ 
الػػدكؿ كدليػػؿ ىمػػ  مػػدل التقػػدـ  كذلػػؾ يتطمػػب  ف يػػتـ إتبػػاع المػػنءج العممػػ  وػػ  التعمػػيـ كالتػػدريب 

 كتطبيؽ نتا ج ا ب اث. 
كرياضػػة الجػػكدك إ ػػدل هػػذا الرياضػػات كهػػ  رياضػػة ورديػػة يسػػتادمءا القػػرد لمػػدواع ىػػف 

د ىم  االستغفؿ ا مإؿ لمعقؿ كالمكانات الجسـ الماتمقة مػف نقسر كما  نءا دواىية هجكمية تعتم
 )ٕٔ: ّ جؿ ت قيؽ القكز مف افؿ نقاط ضعؼ الاوـ بأقؿ مجءكد كبأىم  كقاسة ممكنة.( 

إ تياجءػا لمككنػات بدنيػة كنقسػية ىاليػة نظػران لكجػكد ا تكػاؾ مبالػر مػم البسػػاط  ك باالضػاوة إلػ  
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كاانتقػاؿ بءػػا مػف مر مػػة التعػرؼ ىمػػ  المءػارة إلػػ  مر مػػة مػم الاوػػـ كلػذلؾ وػػيف تعمػيـ المءػػارات 
 )ٗٓ: ٗاالتقاف كالتإبيت يتطمب التمريف المستمر ىم  ا داسات ال ركية الماتمقة. (

اتفوءا كوعكبتءا وػيف معظػـ التمرينػات يجػب  ف تػتـ  كنظران لتنكع المءارات و  رياضة الجكدك كاه
عمميف كالمػدربيف ااتيػار التمرينػات التػ  مػف لػأنءا و  ظركؼ ملابءة ل داس  ك نر يجب ىم  الم

 ف تعمػػػؿ ىمػػػ  ت سػػػيف المءػػػارات ا ساسػػػية  كال ركيػػػة باالضػػػاوة إلػػػ  االرتقػػػاس بكػػػفن مػػػف النا يػػػة 
 البدنية كالنقسية. 

كلذلؾ ويف االتجاهػات ال ديإػة وػ  التعمػيـ كالتػدريب تلكػد ىمػ   هميػة اسػتاداـ التمرينػات 
وػػ   لػػابر ويءػػا اتجػػاا العمػػؿ العضػػم  مػػم المجمكىػػات العضػػمية العاممػػةالملػػابءة لػػ داس كالتػػ  يت

 ِّالتمريف ك ف تتقؽ مم المسار الزمن  لنقس المجمكىات العضمية المسػ كلة ىػف  داس المءػارة. (
:ِّ( 

كمػػا  ف اسػػتاداـ التمرينػػات الملػػابءة لػػ داس يسػػاىد وػػ  ت سػػف مسػػتكل ا داس المءػػارل كذلػػؾ  ف 
طبيعػػة  داس المءػػػارة ال ركيػػة وػػػ  المسػػار الاػػػاص بعامػػؿ الزمػػػاف كالمكػػػاف  كػػؿ تمػػػريف يتلػػابر مػػػم

لت قيػػػؽ ا سػػػاس الفىػػػب بالمسػػػار الوػػػ ية كلزيػػػادة واىميػػػة هػػػذا ا سػػػمكب ينبغػػػ  إتبػػػاع ا سػػػس 
 التالية:
 اف تككف التمرينات مناسبة لممر مة السنية. -
 التدرج مف البسيط إل  المعقد -
الءػػدؼ هػػك تنميػػة الوػػقات البدنيػػة الااوػػة بػػا داس ااهتمػػاـ بءػػذا ا سػػمكب ىنػػدما يكػػكف  -

 ال رك  مم ت سيف ا داس المءارل.
 التركيز ىم  جكدة ا داس  كان إـ التدرج بسرىة ا داس.  -
 )ُِّ  ُِِ:  ٔ( يتكقؼ ىدد التمريف ىم  قدرة كؿ اىب كمستكل المءارة.  -

ات الماتمقػػػػػة مػػػػػف كمػػػػػا  ف رياضػػػػػة الجػػػػػكدك مػػػػػف الرياضػػػػػات التػػػػػ  بءػػػػػا العديػػػػػد مػػػػػف المءػػػػػار 
 ىمػػػػػػػػػ  كمػػػػػػػػػف  سقؿ( ساسػػػػػػػػػية ك ركيػػػػػػػػػة بسػػػػػػػػػيطة ك ركيػػػػػػػػػة مركبػػػػػػػػػة كمػػػػػػػػػف  سػػػػػػػػػقؿ كبالتضػػػػػػػػػ ية 
باالضػػػػػاوة إلػػػػػ  الكاتػػػػػا  كت تػػػػػاج كػػػػػؿ هػػػػػذا المءػػػػػارات منػػػػػذ الوػػػػػغر إلػػػػػ  االتقػػػػػاف كلػػػػػيس مجػػػػػرد 

 ااداس وقط.
 ف إتقاف المءارات ا ساسية  ك ال ركيػة مػف ـ7112يحى الصاكم محمكد كآخركف كيذكر 
 )  ِْ: ِٖامة لك  يوبة المبتدئ ذك كقاسة كمقدرة  ركية ىالية.(ا لياس الء

كمػػػػػػف اػػػػػػفؿ ىمػػػػػػؿ البا ػػػػػػث وػػػػػػ  التػػػػػػدريس كالتػػػػػػدريب ككملػػػػػػرؼ ىمػػػػػػ  طػػػػػػفب التاوػػػػػػص 
القػػػػػػا ميف بػػػػػػالتعميـ كالتػػػػػػدريب وػػػػػػ  بعػػػػػػض ا نديػػػػػػة  ا ػػػػػػظ  ف المبتػػػػػػد يف  يػػػػػػر قػػػػػػادريف ىمػػػػػػ  

رة ىمػػػػػػ  لػػػػػػؼ اداس بعػػػػػض مءػػػػػػارات ال ػػػػػػزاـ ااوػػػػػػقر بلػػػػػػكؿ وػػػػػػ ية  كاوكوػػػػػػان ىػػػػػػدـ القػػػػػػد
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الكسػػػػط ىنػػػػد  داس المءػػػػارات ككػػػػؿ كمػػػػا  ف السػػػػقطات  إنػػػػاس  داس المءػػػػارات يػػػػتـ  دا ءػػػػا بلػػػػكؿ 
  ير و ية كبدرجة  قؿ مف  دا ءا ورديان.

المبتػػػػػػد يف  إنػػػػػػاس إاتبػػػػػػارات ال ػػػػػػزاـ  كلمتأكػػػػػػد مػػػػػػف المف ظػػػػػػة العػػػػػػابرة  قػػػػػػاـ البا ػػػػػػث بمتابعػػػػػػة 
لتعميميػػػػػة المنقػػػػػذة دااػػػػػؿ اانديػػػػػة كقػػػػػاـ بسػػػػػلاؿ المػػػػػدربيف ىػػػػػف م تػػػػػكل العديػػػػػد مػػػػػف البػػػػػرامج ا

الماتمقػػػػػػػػة بم اوظػػػػػػػػػة الدقءميػػػػػػػػة. ا ػػػػػػػػػظ  نءػػػػػػػػػا ا ت تػػػػػػػػكل ىمػػػػػػػػػ  طػػػػػػػػرؽ متنكىػػػػػػػػػة لتكوػػػػػػػػػيؿ 
المعمكمػػػػػات كالمعػػػػػارؼ ك نءػػػػػا قاوػػػػػرة ىمػػػػػ  التعمػػػػػيـ العلػػػػػكا   القػػػػػا ـ ىمػػػػػ  التمقػػػػػيف  كمػػػػػا  ف 
معظػػػػػـ القػػػػػػا ميف بػػػػػالتعميـ لممبتػػػػػػد يف اىبػػػػػػيف  كبػػػػػر سػػػػػػنان مػػػػػػنءـ كلػػػػػيس المػػػػػػدربيف  باالضػػػػػػاوة 
إلػػػػػ   ف ىمميػػػػػة تعمػػػػػيـ مءػػػػػارات رياضػػػػػة الجػػػػػكدك تأاػػػػػذ الكإيػػػػػر مػػػػػف الجءػػػػػد كالكقػػػػػت بالنسػػػػػبة 

 كيككف االهتماـ بالجانب البدن  ضعيؼ. لممعمـ  ك المدرب و  بعض ا ندية
ىػػػػػػف اسػػػػػػتاداـ تمرينػػػػػػات ملػػػػػػابءة لػػػػػػ داس تسػػػػػػاىد كمػػػػػػا قػػػػػػاـ باالستقسػػػػػػار مػػػػػػف المػػػػػػدربيف 

نػػػػد تعمػػػػيـ المبتػػػػد يف لمءػػػػارات رياضػػػػة الجػػػػكدك ىمػػػػ  االرتقػػػػاس بالجانػػػػب البػػػػدن  كالمءػػػػارل معػػػػان ى
ككجػػػػػػد  ف هنػػػػػػاؾ ضػػػػػػعؼ لػػػػػػديد وػػػػػػ  اسػػػػػػتاداـ التمرينػػػػػػات الملػػػػػػابءة لػػػػػػ داس دااػػػػػػؿ الك ػػػػػػدات 

 التعميمية. 
كبعػػػػػد مف ظػػػػػة البا ػػػػػث لممبتػػػػػد يف كسػػػػػلاؿ المػػػػػدربيف قػػػػػاـ البا ػػػػػث بػػػػػيجراس دراسػػػػػة إسػػػػػتطفىية 

كمعروػػػػػة المسػػػػػتكل با رقػػػػػاـ  مبتػػػػػدئ  إنػػػػػاس إاتبػػػػػارات ال ػػػػػزاـ لمتأكػػػػػد مػػػػػف المف ظػػػػػة  ُِىمػػػػػ  
 كقد  سقرت الدراسة ىف اآلت :

 
 ( يكضح مستكل أداء المتعمميف لمميارات قيد البحث0شكؿ )

كمػػػػػف اػػػػػفؿ قيػػػػػاـ البا ػػػػػث بػػػػػالرجكع ل ب ػػػػػاث العمميػػػػػة التػػػػػ  تتطػػػػػرؽ إلػػػػػ  هػػػػػذا المجػػػػػاؿ 
الب إػػػػػػػ   تبػػػػػػػيف نػػػػػػػدرة ا ب ػػػػػػػاث كالدراسػػػػػػػات المسػػػػػػػتادمة وػػػػػػػ  هػػػػػػػذا المجػػػػػػػاؿ ىمػػػػػػػ  الػػػػػػػر ـ مػػػػػػػف 

تػػػػػر النظريػػػػػة كالعمميػػػػػة وػػػػػ  ت سػػػػػيف مسػػػػػتكيات ا داس المءػػػػػارل كالبػػػػػدن  لماتمػػػػػؼ ا نلػػػػػطة  همي
الرياضػػػػػػية بوػػػػػػقة ىامػػػػػػػة كرياضػػػػػػة الجػػػػػػكدك بوػػػػػػػقة ااوػػػػػػة لػػػػػػذلؾ وكػػػػػػػر البا ػػػػػػث وػػػػػػ  تنػػػػػػػاكؿ 
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التمرينػػػػػات الملػػػػػابءة لػػػػػ داس كتأإيرهػػػػػا ىمػػػػػ  تطػػػػػكير الجانػػػػػب المءػػػػػارل كالبػػػػػدن  لممبتػػػػػد يف وػػػػػ  
 رياضة الجكدك.

ف ىمػػػػػ  تعمػػػػيـ كتػػػػػدريب رياضػػػػػة الجػػػػكدك متنػػػػػكىيف ومػػػػػنءـ مػػػػف هػػػػػك  كػػػػػاديم  كنظػػػػران  ف القػػػػػا مي
كيعمػػػػؿ وػػػػ  مجػػػػاؿ الب ػػػػث العممػػػػ  كمػػػػنءـ مػػػػف هػػػػك اػػػػريج وقػػػػط كمػػػػنءـ مػػػػف هػػػػك  يػػػػر  كػػػػاديم  
كهػػػػك ىػػػػدد لػػػػيس بالقميػػػػؿ مػػػػنءـ مػػػػف هػػػػك بطػػػػؿ كمػػػػنءـ مػػػػف هػػػػك ممػػػػارس هػػػػاكل  كمعظػػػػـ هػػػػلاس 

رينػػػػػػات نكىيػػػػػػة تناسػػػػػػب  يػػػػػػر قػػػػػػادريف ىمػػػػػػ  ت ميػػػػػػؿ مءػػػػػػارات الجػػػػػػكدك لكػػػػػػ  يقكمػػػػػػكا بكضػػػػػػم تم
ا داس التاووػػػػػ  كالعضػػػػػفت العاممػػػػػة وػػػػػ  اتجػػػػػاا المءػػػػػارة كالغيػػػػػر ىاممػػػػػة وػػػػػ  اتجػػػػػاا المءػػػػػارة  
لػػػػػذلؾ وكػػػػػر البا ػػػػػث وػػػػػ  كضػػػػػم تمرينػػػػػات ملػػػػػابءة لػػػػػ داس المءػػػػػارل تعتمػػػػػد ىمػػػػػ  لػػػػػكؿ ا داس 
كطبيعػػػػػة  دا ػػػػػر ب يػػػػػث تكػػػػػكف مػػػػػدافن يناسػػػػػب الجميػػػػػم كي ػػػػػاكؿ اف يضػػػػػيؼ لػػػػػي ان جديػػػػػد سػػػػػكاس 

 يف اك المتعمميف.     إل  المدرب
سػمير مصػط ى دراسػة كمف الدراسات العممية الت  رجم إليءا البا ث كتناكلػت التمرينػات 

استءدوت التعرؼ ىم  تأإير برنامج تػدريب  باسػتاداـ التمرينػات النكىيػة ( 00ـ()7112العجمى)
كقػػد اسػػتادـ ، رىمػػ  ت قيػػؽ متطمبػػات الترقػػ  لم ػػزاـ ااسػػكد ( داف كا ػػد ) لنالػػ  رياضػػر الكاراتيػػ

البا ػػػث المػػػنءج التجريبػػػ  لمجمػػػكىتيف إ ػػػداهما تجريبيػػػة كا اػػػرل ضػػػابطة كقػػػد بمػػػي  جػػػـ العينػػػة 
 ف البرنامج التدريب  باستاداـ ككانت مف  هـ النتا ج بالطريقة العمدية هـ تـ ااتيار ) اىب ك َّ(

المجمكىػة التجريبيػة التمرينات النكىية ىم  ت قيؽ متطمبات الترق  لم ػزاـ ااسػكد  المطبػؽ ىمػ  
ارتقػػػاع مسػػػتكل ا داس ك كػػػاف لػػػر ا إػػػر االيجػػػاب  ىمػػػ  ت سػػػف مسػػػتكل الوػػػقات البدنيػػػة الااوػػػة

 المءارل.
استءدوت التعرؼ ىم  تأإير برنامج تمرينات ( 01ـ()7102عماد محمد سيد)دراسة ك 

تادـ نكىية لإلدراكات ال س  ركية الااوة ىم  تعمـ مءارة التوكيب و  كرة السمة كقد اس
البا ث المنءج التجريب  لمجمكىتيف إ داهما تجريبية كا ارل ضابطة كقد بمي  جـ العينة 

البرنامج المقترح  إر  افككانت مف  هـ النتا ج بالطريقة العمدية هـ تـ ااتيار ) مبتدئ ك َْ(
 إيجابيان ىم  مستكل االدراكات ال س  ركية الااوة كسرىة تعمـ مءارات التوكيب قيد الب ث.

 إر تمرينات ملابءة استءدوت التعرؼ ىم  ( 02ـ()7106عدناف نغيش حسف)كدراسة 
لػػػ داس مػػػف منػػػاطؽ ماتمقػػػة وػػػ  تطػػػكير بعػػػض المءػػػارات ا ساسػػػية كالقػػػدرات العقميػػػة لػػػدل  ػػػراس 

كقػد اسػتادـ البا ػث المػنءج التجريبػ  لمجمكىػة كا ػدة كقػد ، المرم  اللػباب بكػرة القػدـ لموػاات
اف التمرينػات ككانػت مػف  هػـ النتػا ج بالطريقػة العمديػة هـ تػـ ااتيػار )  ػراس ك ٓبمي  جػـ العينػة (

الملػابءة لػ داس  إػػرت ايجابيػا وػ  تطػػكير مءػارات مسػػؾ كابعػاد الكػرات الجانبيػػة ا رضػية كالعاليػػة 
 ـ.7106 كالقدرتاف العقميتاف تركيز كت كيؿ االنتباا.

 تعريف إجرائى.* 
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اسػػػتاداـ تمرينػػػات ؼ ىمػػػ  اسػػػتءدوت التعػػػر ( 02()7102كػػػريـ جاسػػػـ محمػػػد)دراسػػػة ك 
مءارير ااوة مقاربة ل داس لتطكير بعض القدرات االدراكيػة ال ػس  ركيػة كمءػارة المناكلػة بمعبػة 

) اىبػػان َِكقػػد اسػػتادـ البا ػػث المػػنءج التجريبػػ  لمجمػػكىتيف كقػػد بمػػي  جػػـ العينػػة (، كػػرة القػػدـ
ير بعػػض القػػدرات اادراكيػػة اف لمتمرينػػات المءاريػػة الااوػػة واىميػػر وػػ  تطػػك ككانػػت  هػػـ النتػػا ج 

 كمءارة المناكلة لدل اىب  المجمكىة الت  طبقت تمؾ التمرينات. 
  ىدؼ البحث:

 إر إستاداـ التمرينات الملابءة ل داس ىم  ت سيف  بعض  يءدؼ الب ث إل  التعرؼ ىم 
 مءارات ال زاـ ا وقر كالقدرات البدنية لممبتد يف و  رياضة الجكدك كذلؾ مف افؿ:

 ىداد تمرينات ملابءة ل داس لممتغيرات قيد الب ث.إ -
التعػػػرؼ ىمػػػ   إػػػر إسػػػتاداـ التمرينػػػات الملػػػابءة لػػػ داس ىمػػػ  ت سػػػيف بعػػػض مءػػػارات ال ػػػزاـ  -

 لممبتد يف و  رياضة الجكدك. ا وقر
التعرؼ ىم   إػر إسػتاداـ التمرينػات الملػابءة لػ داس ىمػ  ت سػيف بعػض القػدرات البدنيػة وػ   -

 رياضة الجكدك.
قارنة نتا ج كف مف البرنامج المقترح (التمرينات الملابءة ل داس) كالبرنامج المتبم و  ت سيف  م -

 بعض مءارات ال زاـ ا وقر كالقدرات البدنية لممبتد يف و  رياضة الجكدك.
 فركض البحث: 

 و  ضكس هدؼ الب ث يضم البا ث القركض التالية:   
البعػػػدل) لممجمكىػػػة التجريبيػػػة ىمػػػ   –قياسػػػيف(القبم تكجػػد وػػػركؽ دالػػػة إ وػػػا يان بػػػيف متكسػػط ال -

ت سػػيف  بعػػض مءػػػارات ال ػػزاـ ا وػػقر كالقػػػدرات البدنيػػة وػػ  رياضػػػة الجػػكدك لوػػالة القيػػػاس 
 البعدل.

البعػػدل) لممجمكىػػة الضػػابطة ىمػػػ   –تكجػػد وػػركؽ دالػػة إ وػػا يان بػػيف متكسػػط القياسػػيف(القبم  -
نيػػػة وػػػ  رياضػػػة الجػػػكدك لوػػػالة القيػػػاس ت سػػػيف بعػػػض مءػػػارات ال ػػػزاـ ا وػػػقر كالقػػػدرات البد

 البعدل.
البعػػػػػدل) لممجمػػػػػكىتيف  –تكجػػػػػد وػػػػػركؽ دالػػػػػة إ وػػػػػا يان بػػػػػيف متكسػػػػػط وػػػػػرؽ القياسػػػػػييف (القبمػػػػػ   -

لممبتػػد يف وػػ  رياضػػة الجػػكدك  الضػػابطة) ت سػػيف بعػػض مءػػارات ال ػػزاـ ا وػػقر -(التجريبيػػة
 لممجمكىة لوالة القياس البعدل كلممجمكىة التجريبية.
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 :المصطمحات
 التمرينات المشابية لؤلداء: 

هػػ  التمرينػػات التػػ  تتلػػابر مػػم طبيعػػة كلػػكؿ ااداس ب يػػث تكػػكف مػػدافن مسػػاىدان لػػتعمـ المءػػارات 
 كالتدريب ىميءا كا يلترط  ف تطابقر.(*)

 المبتدئ: 
 هك المتعمـ الذل يمارس رياضة الجكدك  ديإان كلدية امقية ىف المءارات قيد الب ث.(*)

   حث:إجراءات الب
 منيج البحث:

اسػػػتادـ البا ػػػث المػػػنءج التجريبػػػ  لمفسمتػػػر لءػػػدؼ كوػػػركض الب ػػػث  كذلػػػؾ باسػػػتاداـ التوػػػميـ 
 البعدل). –التجريب  لمجمكىتيف إ داهما تجريبية كا ارل ضابطة  كبكاسطة القياسيف (القبم  

 :كعينة البحثمجتمع 
 سنر.  ُُ-ٗءمية لممر مة السنية يمإؿ مجتمم الب ث المبتد يف و  رياضة الجكدك بم اوظة الدق

 عينة البحث:
تػػـ إاتيػػػار ىينػػة الب ػػػث ا ساسػػية مػػػف نػػادل ال ػػػكار الرياضػػ   بالطريقػػػة العمديػػة مػػػف المبتػػػد يف 

) مبتػدئ  يػتـ تقسػيمءـ إلػ  مجمػكىتيف  يطبػؽ ىمػ   وػراد المجمكىػة ِّالمنتظميف كبمي ىػددهـ (
الملػػػابءة لػػػ داس كيطبػػػؽ ىمػػػ   وػػػراد المجمكىػػػة التجريبيػػػة البرنػػػامج المقتػػػرح بيسػػػتاداـ التمرينػػػات 

الضػػػابطة البرنػػػامج التقميػػػدل  كمػػػا تػػػـ ااتيػػػار ىينػػػة  اػػػرل مػػػف نقػػػس المجتمػػػم ا وػػػم  لمب ػػػث 
) ُِكباػػػػفؼ ىينػػػػة الب ػػػػث ا ساسػػػػية بءػػػػدؼ إجػػػػراس الدراسػػػػات ااسػػػػتطفىية كقػػػػد بمػػػػي قكامءػػػػا (

 .مبتدئ

  
 ( تكصيؼ عينة البحث7شكؿ )

  لبحث :اعتدالية تكزيع عينة ا
ب ساب معامؿ االتكاس لجميم القياسات المستادمة قيد الب ث  لمتأكد مف  ف  الباحثقاـ 

 ىينػػػػة الب ػػػػػث ا ساسػػػػية تتػػػػػكزع اىتػػػػداليان وػػػػػ  جميػػػػم المتغيػػػػػرات قيػػػػد الب ػػػػػث  كمػػػػا هػػػػػك مكضػػػػػة
 .(7(،)0بجدكلى)

 تعريف إجرائى.* 
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 –القدرات البدنية  -الكزف  –الطكؿ   –لزمنى ( إعتدالية تكزيع عينة البحث األساسية كاإلستطبلعية فى متغيرات العمر ا0جدكؿ )
 22األداء الميارل      )ف(= 

نية
لبد
ت ا

ص ا
ال

 

 معامؿ االلتكاء االنحراؼ المعيارم الكسيط المتكسط القياس كحدة المتغيرات
 ُٗ.َ- ّٓ.َ ََ.ُُ ْٖ.َُ سنة العمر الزمني
 َُ.َ- َٔ.ٖ ََ.ُّٔ ْٖ.ُّٓ سـ الطكؿ
 ٔٔ.ُ ٓٗ.ٔ ََ.ّٓ ِٖ.ّٓ كجـ الكزف
 ٕٕ.َ ٕٗ.َ ََ.ٓ ّٗ.ْ عدد الرشاقة

 َٖ.َ- ُٖ.ٖ ََ.ُِٓ ْٓ.ُِِ سـ القكة المميزة بالسرعة
 ُٓ.َ- َٗ.ّ ََ.ٓٔ ٖٔ.ّٔ درجة التكازف

 ٖٔ.َ- ّٓ.ِ ََ.ُٕ ْٔ.ُٔ عدد السرعة الحركية
 ٖٗ.َ- ٖٓ.َ ََ.ُُ َِ.ُُ ث التكافؽ

 ّٔ.ِ- ِٕ.َ ََ.ّ ُٔ.ِ سـ المركنو 

ءار 
الم

ت 
ا

 

 ِْ.َ- ٖٔ.َ َٓ.ٓ ِٗ.ٓ درجة السقطة الامقية
 ُٓ.َ- ِّ.َ ََ.ْ َٔ.ْ درجة السقطة الجانبية يميف
 ٖٗ.َ- ّٔ.َ َٓ.ْ ِِ.ْ درجة السقطة الجانبية شماؿ

 ُِ.ُ- ّٔ.َ َٓ.ْ ِٕ.ْ درجة السقطة األمامية الدائرية يميف
 ّٖ.َ- ّٔ.َ َِ.ْ ُٖ.ْ درجة السقطة األمامية الدائرية شماؿ

 ّٗ.َ- َِ.ُ ََ.َُ ِٓ.ٗ درجة إيبكف سيكناجى
 ٗٗ.َ ٗٔ.َ ٕٓ.َُ ٕٕ.َُ درجة أجكشى

 َٔ.َ- ٓٗ.َ َٓ.ٗ ّٔ.ٗ درجة أك سكتك جارل
 ْٓ.َ ُٖ.َ ََ.ُُ ٖٓ.َُ درجة كبساجاتامية

 ف جميػػػػػم قػػػػػيـ معػػػػػامفت االلتػػػػػكاس الم سػػػػػكبة تن وػػػػػر مػػػػػا بػػػػػيف   (0جػػػػػدكؿ )يتضػػػػػة مػػػػػف 
ّ تكزيم  وراد ىينة الب ث و  تمؾ المتغيرات. مما يدؿ ىم  اىتدالية 

األداء  –القدرات البدنية  -الكزف  –الطكؿ   –( إعتدالية تكزيع عينة البحث األساسية فقط فى متغيرات العمر الزمنى 7جدكؿ )
 37الميارل      )ف(= 

نية
لبد
ت ا

ص ا
ال

 
 اللتكاءمعامؿ ا االنحراؼ المعيارم الكسيط المتكسط القياس كحدة المتغيرات

 َِ.َ- ٕٓ.َ ََ.ُُ ْٖ.َُ سنة العمر الزمني
 ِٔ.َ ِٔ.ٖ َٓ.ُّٓ َٓ.ُّْ سـ الطكؿ
 ٕٕ.ُ ِٔ.ٕ ََ.ّٓ ِٗ.ّٓ كجـ الكزف
 ٗٔ.َ َّ.ُ ََ.ٓ َّ.ٓ عدد الرشاقة

 ٖٗ.َ- ٕٗ.ٖ ََ.ُِٓ ِٓ.ُِّ سـ القكة المميزة بالسرعة
 َٔ.َ- ُٖ.ِ ََ.ٓٔ ٗٔ.ّٔ درجة التكازف
 َٓ.ُ- ُٕ.ِ ََ.ُٕ ٕٓ.ُٔ عدد كيةالسرعة الحر 
 ْٕ.َ ٕٔ.َ ََ.ُُ ِٓ.ُُ ث التكافؽ

 ّٔ.ِ- َٖ.َ ََ.ّ ٗٓ.ِ سـ المركنو 

ت 
ءارا
الم

 

 َْ.َ- ْٗ.َ َٓ.ٓ َِ.ٓ درجة السقطة الامقية
 ُٔ.َ- ّٔ.َ ََ.ْ َْ.ْ درجة السقطة الجانبية يميف
 َُ.ُ- ّٓ.َ َٓ.ْ ِْ.ْ درجة السقطة الجانبية شماؿ
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 ٔٗ.َ- ّٕ.َ َٓ.ْ ِّ.ْ درجة ة األمامية الدائرية يميفالسقط
 ٔٔ.َ- ّٓ.َ َِ.ْ ُْ.ْ درجة السقطة األمامية الدائرية شماؿ

 ٕٓ.َ- َِ.ُ َٓ.ٗ ْٕ.ٗ درجة إيبكف سيكناجى
 ّٖ.َ ّٔ.َ ٕٓ.َُ ّٕ.َُ درجة أجكشى

 ْٗ.َ- َْ.ُ َٓ.ٗ ّٓ.ٗ درجة أك سكتك جارل
 َْ.َ َٖ.َ ََ.ُُ ّٖ.َُ درجة كيسا جاتامية

 ف جميػػػػػم قػػػػػيـ معػػػػػامفت االلتػػػػػكاس الم سػػػػػكبة تن وػػػػػر مػػػػػا بػػػػػيف   (7جػػػػػدكؿ )يتضػػػػػة مػػػػػف 
ّ .مما يدؿ ىم  اىتدالية تكزيم  وراد ىينة الب ث و  تمؾ المتغيرات  

 تكاول مجمكىات الب ث:
 ) يكضة ذلؾ: ّقاـ البا ث بييجاد التكاول بيف المجمكىتيف (التجريبية كالضابطة) كجدكؿ (

القدرات  -الكزف  –الطكؿ   –الضابطة( فى فقط فى متغيرات العمر الزمنى  –( التكافؤ بيف مجمكعتي البحث)التجريبية 3ؿ )جدك
 37=7+ف0األداء الميارل    ف –البدنية 

 
 المتغيرات

 كحدة
 القياس

 المجمكعة الضابطة المجمكعة التجريبية
 ت

 انحراؼ متكسط انحراؼ متكسط

بدنى
 

 ِٗ.َ- ٖٔ.َ ْٗ.َُ ْٓ.َ ٕٓ.َُ سنة نيالعمر الزم
 َٗ.َ ِْ.ٗ ُّ.ُّّ َِ.ٖ ٖٖ.ُّٓ سـ الطكؿ
 َٕ.َ ِْ.ٕ َِ.ّٓ َٓ.ٖ ّٗ.ّٓ كجـ الكزف
 ٖٓ.َ- ُٕ.ُ ُٗ.ٓ ٖٗ.َ ٖٖ.ْ عدد الرشاقة

 ّٓ.َ ِٕ.َُ ٗٔ.ُِِ ُُ.ٕ ُٖ.ُِّ سـ القكة المميزة بالسرعة
 ِٔ.َ َٖ.ِ ّٖ.ّٔ ٖٖ.ِ ََ.ْٔ درجة التكازف

 ُٓ.ُ َِ.ِ ُّ.ُٔ ِٗ.ِ ُٗ.ُٕ عدد لسرعة الحركيةا
 ّٗ.َ ٖٗ.َ ُّ.ُُ ِٔ.َ ّٖ.ُُ ث التكافؽ
 ٔٔ.َ- ٕٗ.َ ٗٔ.ِ ِٖ.َ َٓ.ِ سـ المركنة

ميارل
 

 َٔ.ُ- َٔ.ُ ّٕ.ٓ ٕٗ.َ َِ.ٓ درجة السقطة الامقية
 ِٖ.َ ْٗ.َ َّ.ْ ُٕ.َ َٔ.ْ درجة السقطة الجانبية يميف
 ّٓ.َ- ّٓ.َ ِٔ.ْ ّٔ.َ ِِ.ْ درجة السقطة الجانبية شماؿ

 ّٖ.َ ِْ.َ ُِ.ْ ّّ.َ ِٔ.ْ درجة السقطة األمامية الدائرية يميف
 ٗٔ.َ ّٔ.َ َُ.ْ ّٓ.َ ُٗ.ْ درجة السقطة األمامية الدائرية شماؿ

 ُّ.َ- ٖٗ.َ َٓ.ٗ ِْ.ُ ْْ.ٗ درجة إيبكف سيكناجى
 ٗٔ.َ ُٓ.َ ٔٔ.َُ ٕٓ.َ ُٖ.َُ درجة أجكشى

 َُ.ُ ْٗ.َ ّْ.ٗ ُِ.ُ ُٕ.ٗ ةدرج أك سكتك جارل
 ٓٓ.َ ٖٔ.َ ٕٓ.َُ ٕٔ.َ ُٗ.َُ درجة كيسا جاتامية
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 ُُّ.ِ.ِ=  َٓ.َالجدكلية ىند مستكل معنكية  Tقيمة 
الجػد كليػة ممػا يػدؿ ىمػ   Tالم سكبة اقؿ مػف قيمػة  T ف جميم قيـ  (3جدكؿ)يتضة مف 

 تكاول مجمكىت  الب ث و  تمؾ المتغيرات. 
 أدكات جمع البيانات:

استند البا ث و  جمم البيانات كالمعمكمات المرتبطة بالمتغيرات قيد الب ث  كالت  تعمؿ ىم  
 ت قيؽ هدؼ الب ث إل  ا دكات التالية:

 االستمارات كاإلختبارات كالمقابمة الشخصية:
 اإلستمارات بيدؼ تحقيؽ اآلتى:بتوميـ ىدد مف  الباحثقاـ 

 )ِ(مرفؽ: قيد البحث مرحمة السنيةمرتبطة بالال القدرات البدنيةإستمارة تحديد أىـ 
  .(3بجدكؿ )كما هك مكضة  الابراس السادة كااتباراتءا ىم  القدرات البدنيةتـ ىرض 

 2نسب مكافقة الخبراء عمى القدرات البدنية كاالختبارات الخاصة برياضة الجكدك       )ف(= (2جدكؿ )

مكافقة  القدرة البدنية ـ
 الخبراء

النسبة 
 ئكيةالم

مكافقة  االختبار 7كا
 الخبراء

النسبة 
 المئكية

 7كا

 *2.111 ٪22.1 2 ثانية 01اختبارا لجرل فى المكاف *2 ٪ 011 2 سرعة حركية ُ
قكة مميزة  ِ

 بالسرعة
 *2 ٪011 2 اختبار الكثب العريض مف الثبات *2 011٪ 2

 *2.111 ٪22.1 2 اختبار الدكائر المرقمة *2 ٪011 2 تكافؽ حركى ّ
ْ 
 
 
 
 

 2.111 ٪07.1 0 كقكؼ ثنى الجذع أمامان  *2 ٪011 2 مركنة

 *2 ٪011 2 الرشاقة ٓ
 01االنبطاح المائؿ مف الكقكؼ لمدة 

 *2.111 ٪22.1 2 ثكاني

 *2.111 ٪22.1 2 اختبار الكثب كالتكازف فكؽ العبلمات *2 ٪011 2 التكازف ٔ

 3.221=  1.11الجدكلية عند مستكل داللة  7قيمة كا
:  ََٓ.ْالم سػػكبة  لمقػػدرات البدنيػػة تراك ػػت مػػا بػػيف ( (7كػػا ف قيمػػة (  (2جػػدكؿ)ضػػة مػػف يت
الجدكليػة ( 7)كػا) الدالة إ وا يان كالت  قيمتءا  كبر مف قيمةِ*) كقد إرتض  البا ث  قيمة (كاٖ

لوػالة التكػرار ا كبػػر كهػك ىػدد المػػكاوقيف ممػا  يكضػة  ف الوػػقات الدالػة ه (السػرىة ال ركيػػة  
 .(3مرفؽ)ة المميزة بالسرىة  التكاوؽ  المركنة  الرلاقة  التكازف) القك 
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 (3مرفؽ ) :القدرات البدنيةإختبارات قياس 
ـ إلى اإلثنيف       7102/ 31/6السبت قاـ البا ث بيجراس دراسة إستطفىية و  القترة مف 

القياس كالتأكد مف  دكات  (9مرفؽ )التأكد مف تدريب المساىديف بءدؼ ـ 7102/ 7/2
 ساب الودؽ كالإبات لإلاتبارات البدنية ككانت نتا جءا المستادمة و  قياس القدرات البدنية  ك 

 كاآلت :
   تـ تدريب المساىديف ىم  إجراس القياسات كطريقة تسجيمءا و  االستمارات الماووة لذلؾ

 )ُمروؽ(
  االيقاؼ. تـ التأكد مف وف ية ساىة االيقاؼ كتجءيز االاتبارات كمعايرة ساىة 

 الصدؽ:
إسػػتادـ البا ػػػث طريقػػػة وػػػدؽ التمػػػايز ل سػػاب وػػػدؽ ااتبػػػارات الوػػػقات البدنيػػػة كذلػػػؾ   

) اىػػب بمجمكىػػة  اػػرل  يػػر مميػػزة ُِبمقارنػػة نتػػا ج مجمػػكىتيف   ػػدهما مميػػزة كيبمػػي قكامءػػا (
 ).ٓ) مبتدئ كما هك مكضة بجدكؿ (ُِكيبمي قكامءا (

 (07= 7=ف0قدرات البدنية )ف( حساب معامؿ الصدؽ إلختبارات ال1جدكؿ)

ا )  ف جميػػم قػػيـ اتا الم سػػكبة لممتغيػػرات قيػػد الب ػػث قػػد تراك ػػت مػػٓيتضػػة مػػف جػػدكؿ(
) ىنػػػػد ٕٔٗ.ُ) ك هػػػػذا القػػػيـ  كبػػػػر مػػػف قيمػػػػة ت الجدكليػػػة كالتػػػػ  بمغػػػت (ُّ.َّ:  ِٖ.ِبػػػيف(

  كيلػػير ذلػػؾ إلػػ  كجػػكد وػػركؽ دالػػة إ وػػا يا بػػيف المجمػػكىتيف كهػػذا يػػدؿ َٓ.َمسػػتكل معنكيػػة 
 ىم  ودؽ االاتبارات قيد الب ث.

 الثبات:
ىػػػادة التطبيػػػؽ   يػػػث تػػػـ إجػػػراس تط بيػػػؽ اااتبػػػارات اسػػػتادـ البا ػػػث طريقػػػة التطبيػػػؽ كاه

كبعػػد إفإػػة  يػػاـ تػػـ إىػػادة ) مبتػػدئ ُِالمسػػتادمة لقيػػاس القػػدرات البدنيػػة ىمػػ  ىينػػة يبمػػي قكامءػػا(
  التطبيؽ بنقس لركط االجراس ا كؿ. 

 (07إلختبارات القدرات البدنية )ف=  ( حساب معامؿ الثبات6جدكؿ)

 كحدة المتغيرات
 القياس

 المجمكعة غير المميزة المجمكعة المميزة
 ت

 ع ـ ع ـ

نية
البد
ت 
درا
 الق

 *َُ.ُْ ٓٗ.َ ََ.ٓ ّٗ.َ ُٕ.ٗ عدد الرشاقة
 *ٕٓ.ْ ٖٔ.ٕ ِْ.ُِّ ٖٔ.ّ ٕٔ.ُّْ سـ القكة المميزة بالسرعة

 *ْٖ.َِ َٕ.ِ ِٓ.ّٔ ُُ.ُ ّٖ.َٖ درجة التكازف
 *ٖٕ.َِ َٕ.ُ ّّ.ُٕ َٗ.ُ َٓ.ِٔ عدد السرعة الحركية

 *ُِ.َّ ٕٔ.َ ِْ.ُُ ِٗ.َ َٖ.ٓ ث التكافؽ
 *ٗٓ.ٕ ٖٗ.َ ٕٔ.ِ ُٓ.َ ِْ.َ سـ المركنة

    0.296=  1.11قيمة "ت" الجدكلية عند مستكل معنكية  
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 المتغيرات
 كحدة
 القياس

 التطبيؽ الثاني التطبيؽ األكؿ
 ت ر

 ع ـ ع ـ

نية
البد
ت 
درا
 الق

 ّْ.َ ِٕ.َ ٕٗ.َ ِٗ.ْ ٓٗ.َ ََ.ٓ عدد الرشاقة
 ّْ.َ ٗٗ.َ ٖٖ.ٕ َٓ.ُِّ ٖٔ.ٕ ِْ.ُِّ سـ القكة المميزة بالسرعة

 ِٔ.َ ٔٗ.َ َِ.ّ َٖ.ّٔ َٕ.ِ ِٓ.ّٔ درجة التكازف
 ََ.ُ ٖٓ.َ َٖ.َ َٓ.ُٕ َٕ.ُ ّّ.ُٕ عدد السرعة الحركية

 ََ.ُ ُٗ.َ ٕٔ.َ َٓ.ُُ ٕٔ.َ ِْ.ُُ ث التكافؽ
 ََ.ُ ٓٗ.َ َٗ.َ ٖٓ.ِ ٖٗ.َ ٕٔ.ِ سـ المركنة

 1126= 1.11قيمة ر الجدكلية عند مستكل معنكية 
 7.710=  1.11قيمة "ت" الجدكلية عند مستكل معنكية 

 ف معامؿ اارتبػاط بػيف التطبيػؽ ا كؿ كالإػان  لإلاتبػارات البدنيػة  )ٔ(يتضة مف جدكؿ  
) ٕٔٓ.َ) كهػػذا القيمػػة  ىمػػ  مػػف قيمػػة( ر) الجدكليػػة كالتػػ  بمغػػت ( ٗٗ.َ: ِٕ.َيتػػراكح مػػف( 

) كهػػذا القيمػػة ََ.ُ: ّْ.َالم سػػكبة مػػف ( "ت"  كمػػا تراك ػػت قيمػػة َٓ.َىنػػد مسػػتكل معنكيػػة 
ممػا يػدؿ ىمػ  إبػات اااتبػارات المسػتادمة َٓ.َالجدكليػة ىنػد مسػتكل معنكيػة  T  قػؿ مػف قيمػة
 قيد الب ث. 

 مبحث:تحديد المجاؿ الميارل ل
قاـ البا ث بكضم  البية المءارات الت  يلديءا المتعمميف و  ال زاـ ااوقر قيد الب ػث  

 كذلؾ و  م اكلة منر لتطكيرها كاارتقاس بءا  كبناسن ىم  ذلؾ قاـ البا ث باآلت :
 (2مرفؽ) استمارة تقييـ األداء الميارم:

 اإلختبار الميارل: 
أحمد محمد نجيب       الذل وممءا تقييـ المءارات ا ساسية  قاـ البا ث باالستعانة بيستمارة  
 يػػث باالضػػاوة إلػػ  توػػميـ إسػػتمارة تقيػػيـ لممءػػارات ال ركيػػة قيػػد الب ػػث  ( 2)مرفػػؽ (060: 7)

قػاـ البا ػث بكضػػم النقػاط القنيػػة الااوػة بكػػؿ مءػارة كتػـ ت ديػػد درجػة كميػػة لءػا إػػـ ىرضػءا ىمػػ  
مػػة م تػكل ااسػػتمارة كت ديػد ا هميػػة النسػبية لكػػؿ ىبػػارة ) ابػػراس بءػدؼ ت ديػػد مػدم مف ٕىػدد (

كتكزيػم الدرجػة الكميػة لممءػارة ىمػػ  النقػاط القنيػة بءػا  إػـ قػػاـ البا ػث بجمػم الػدرجات لكػؿ الابػػراس 
بػػيجراس دراسػػة  الباحػػث   كقػػاـ(2مرفػػؽ)كجػػاس بالمتكسػػط إلػػ   ف تكوػػؿ لملػػكؿ النءػػا   لفسػػتمارة 

بءػػدؼ تػػدريب  ،ـ7102/ 2/2ـ إلػػى السػػبت 7102/ 2/2اء األربعػػإسػػتطفىية وػػ  القتػػرة مػػف 
المسػػػاىديف ىمػػػ  طريقػػػة إجػػػراسات اااتبػػػار المءػػػارل  كالتأكػػػد مػػػف وػػػف ية ا جءػػػزة المسػػػتادمة 

تػـ   نػرككانػت النتػائج  ساب الوػدؽ كالإبػات لإلاتبػار المءػارل كت ديد  وضؿ زاكية لمتوكير  ك 
 الت قؽ مف النقاط السابقة.

 الصدؽ: 
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لبا ػػػث طريقػػػة وػػػدؽ التمػػػايز ل سػػػاب وػػػدؽ االاتبػػػار المءػػػارل كذلػػػؾ بمقارنػػػة إسػػػتادـ ا
) متعمـ بمجمكىة  ارل  ير مميزة كيبمي قكامءا ُِنتا ج مجمكىتيف   دهما مميزة كيبمي قكامءا (

 .(2) ) متعمـ كما هك مكضة بجدكؿُِ(
 ( 07=) 7=ف0( حساب معامؿ الصدؽ لئل ختبار الميارل ف2جدكؿ)

 0.296= 1.11الجدكلية عند مستكل معنكية  Tقيمة 
 الجدكلية كهذا يدؿ ىم  ودؽ اااتبار Tالم سكبة  كبر مف قيمة T ف قيـ (2جدكؿ) يتضة مف
 الثبات:

ىادة التطب  يؽ   يث تـ إجراس تطبيػؽ االاتبػار المءػارل إستادـ البا ث طريقة التطبيؽ كاه
كبعػػد إفإػػة  يػػاـ تػػـ إىػػادة التطبيػػؽ بػػنقس لػػركط ) مبتػػدئ ُِىمػػ  ىينػػة يبمػػي قكامءػػا يبمػػي قكامءػػا(

  (.2كما ىك مكضح بجدكؿ ) االجراس ا كؿ
 (07= )7=ف0حساب معامؿ الثبات لئلختبار الميارل  ف (2جدكؿ)

 كحدة المتغيرات
 القياس

الدرجة 
 العظمى

 التطبيؽ الثانى التطبيؽ األكؿ
 ت ر

 ع ـ ع ـ

 األداء الميارل

 ٕٕ.َ ٖٗ.َ ِٕ.َ ٕٕ.ْ ْٕ.َ ُٖ.ْ َُ درجة السقطة الامقية
 ٖٗ.َ ٖٗ.َ َٖ.َ َْ.ْ ُٔ.َ َٕ.ْ َُ درجة السقطة الجانبية يميف
 ِٔ.َ ّٗ.َ ِٔ.َ ِٖ.ْ ِٔ.َ ِٗ.ْ َُ درجة السقطة الجانبية شماؿ

 َٗ.َ ْٗ.َ ِٗ.َ ِْ.ْ ِٗ.َ ِٔ.ْ َُ درجة الدائرية يميفالسقطة األمامية 
 ِٔ.َ ٓٗ.َ ِٖ.َ ُٓ.ْ ِّ.َ ُٕ.ْ َُ درجة السقطة األمامية الدائرية شماؿ

 ِٔ.َ ٗٗ.َ ٗٓ.ُ ّٖ.ٗ ٖٓ.ُ ّٗ.ٗ َِ درجة إيبكف سيكناجى
 ْٖ.َ ٕٗ.َ ْٖ.َ ٓٗ.َُ ٕٕ.َ ََ.ُُ َِ درجة أجكشى

 ِٔ.َ ٗٗ.َ ِٗ.ُ ٕٔ.ٗ ِٗ.ُ ْٔ.ٗ َِ درجة أك سكتك جارل
 ٕٕ.َ ٕٗ.َ ِٕ.َ ُٕ.ُُ ْٕ.َ ُّ.ُُ َِ درجة كيسا جاتامية

 1.126=1.11قيمة ر الجدكلية عند مستكل معنكية 

 كحدة المتغيرات
 القياس

الدرجة 
 العظمى

 المجمكعة غير المميزة المجمكعة المميزة
 ت

 ع ـ ع ـ

 األداء الميارل

 *ّٓ.ُٖ ْٕ.َ ُٖ.ْ ّٖ.َ ِِ.ٗ َُ درجة السقطة الامقية
 *ُّ.ْٖ ُٔ.َ َٕ.ْ ِّ.َ َّ.ٗ َُ درجة السقطة الجانبية يميف

 *َُ.ّْ ِٔ.َ ِٗ.ْ ِٕ.َ ٓٗ.ٖ َُ درجة السقطة الجانبية شماؿ

 *ُٓ.ّْ ِٗ.َ ِٔ.ْ ُٗ.َ ٖٓ.ٖ َُ درجة السقطة األمامية الدائرية يميف

 *ٖٓ.ُُ ِّ.َ ُٕ.ْ ُّ.ُ َٖ.ٖ َُ درجة السقطة األمامية الدائرية شماؿ

 *ّٖ.ُٕ ٖٓ.ُ ّٗ.ٗ ُٗ.َ ٖٓ.ُٕ َِ درجة إيبكف سيكناجى

 *ْْ.ِٗ ٕٕ.َ ََ.ُُ ُٔ.َ ٕٔ.ُٕ َِ درجة أجكشى

 *ٕٓ.ُٗ ِٗ.ُ ْٔ.ٗ َّ.َ َُ.ُٕ َِ درجة أك سكتك جارل

 *ٔٔ.ّّ ْٕ.َ ُّ.ُُ ُٗ.َ ٖٓ.ُٖ َِ درجة كيسا جاتامية
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 7.710= 1.11الجدكلية عند مستكل معنكية  Tقيمة 
 ف قيمػػة( ر) الم سػػكبة  ىمػػ  مػػف قيمػػة( ر) الجدكليػػة كمػػا يتضػػة  (2)جػػدكؿيتضػػة مػػف  

الجدكليػة ممػػا يػدؿ ىمػ  إبػػات اااتبػارات المسػتادـ قيػػد  T ة  قػؿ مػػف قيمػةالم سػكب T ف قيمػة 
 الب ث.

 إختيار التمرينات المشابية لؤلداء
قػػػػػػػاـ البا ػػػػػػػث بيىػػػػػػػداد التمرينػػػػػػػات الملػػػػػػػابءة لػػػػػػػ داس  كهػػػػػػػذا التمرينػػػػػػػات  إنػػػػػػػاس بنا ءػػػػػػػا   

إىتمػػػػػد البا ػػػػػث ىمػػػػػ  لػػػػػكؿ ا داس ككػػػػػؿ كسػػػػػءكلة كوػػػػػعكبة التمػػػػػريف مػػػػػف اػػػػػفؿ زمػػػػػف كسػػػػػرىة 
داس  كمػػػػػػا قػػػػػػاـ البا ػػػػػػث بػػػػػػالتنكيم وػػػػػػ  التمرينات(بػػػػػػدكف  دكات كبػػػػػػأدكات) كالءػػػػػػدؼ مػػػػػػف ذلػػػػػػؾ ا 

هػػػػػػػك  داس التمرينػػػػػػػات اػػػػػػػفؿ الك ػػػػػػػدة التعميميػػػػػػػة بءػػػػػػػدؼ االرتقػػػػػػػاس بالجانػػػػػػػب المءػػػػػػػارل كالبػػػػػػػدن  
كالبعػػػػػػد ىػػػػػػف الرتابػػػػػػة كتعمػػػػػػيـ كتطبيػػػػػػؽ لممءػػػػػػارات مػػػػػػف  جػػػػػػؿ الكوػػػػػػكؿ إلػػػػػػ  االتقػػػػػػاف  كمػػػػػػا قػػػػػػاـ 

 )ِٕ  ِِ  ُٕ  ُْ  ُِات كالمراجم مإؿ (البا ث بالرجكع لبعض الدراس
التأكػد مػف بءػدؼ  (6مرفؽ)ىم  بعض السادة الابػراس  (1مرفؽ )كقاـ البا ث بعرض التمرينات 

 مدل مناسبتيا لمميارات قيد البحث كلممرحمة العمرية، كىذه التمرينات ىى كاآلتى:
 ( عدد التمرينات المستخدمة فى البرنامج التعميمى9جدكؿ)

 ( عدد التمرينات المستخدمة فى البرنامج التعميمى9تابع جدكؿ)

كتـ كضم ىدد كبير مف التمرينات لممءارات الت  بءا دكراف ىند  دا ءا نظران لوعكبتءا  ككاف 
 هناؾ بعض التعديفت و  كتابة التمرينات كتـ تعديمءا.

 تحديد أبعاد البرنامج: 
ت المرجعيػػة كابػػرة البا ػػث وػػ  التػػدريس كمعروػػة بعػػد االطػػفع ىمػػ  الدراسػػا الباحػػثقػػاـ   

 العدد ات قيد الب ثالمءار  ـ
 ٕ السقطة الامقية ُ
 ٕ السقطة الجانبية يميف ِ

 ٕ السقطة الجانبية شماؿ ّ

 العدد المءارات قيد الب ث ـ
 ٕ السقطة األمامية الدائرية يميف ْ
 ٕ السقطة األمامية الدائرية شماؿ ٓ

 َِ سيكناجىإيبكف  ٔ

 َِ أجكشى ٕ

 ٗ أك سكتك جارل ٖ

 ٕ كيسا جاتامية ٗ
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لت ديػد المجػاؿ الزمنػ   (2مرفػؽ )مستكل المبتد يف بالرجكع إل  السػادة الابػراس مػف اػفؿ إسػتمارة 
 (:01كىذا ما يكضحو جدكؿ  جدكؿ)لمب ث 

 زمف البرنامج كالكحدة اليكمية (01جدكؿ )

زمف الكحدة  المجمكعة زمف البرنامج
اإلعداد  كالتييئة اإلحماء التعميمية

 البدنى

 الجزء الرئيسى
 الختاـ

 تطبيقى تعميمى

  سابيم ٔ
ك دات  ّ

  سبكىيان 
 -تجريبية 
 ضابطة

 ؽٓ ؽَٓ ؽِٓ ؽَُ ؽَٗ

 البرنامج التعميمى:
تػػـ وػػيا ة البرنػػامج التعميمػػ  المقتػػرح وػػ  ضػػكس المر مػػة السػػنية  بءػػدؼ ت سػػيف مسػػتكل 

ران بمرا ػػؿ الػػتعمـ ال ركػػ   تػػ  الكوػػكؿ إلػػ  االتقػػاف كمػػا قػػاـ ا داس المءػػارل لػػدل المتعممػػيف مػػرك 
)  ُِ  ُُالبا ث ىند تنقيذ التمرينات الملابءة ل داس بالتدرج و  الوعكبة  كما هك وػ  مروػؽ(

بػيجراس دراسػة إسػتطفىية لمتعػرؼ ىمػ  التمرينػات  الباحػثكلمتعرؼ ىم  مستكيات المتعمميف قػاـ 
السػػػبت ا لممتعممػػػيف ككيقيػػػة تنقيػػػذها  كتػػـ إجرا ءػػػا وػػػ  القتػػػرة مػػف الملػػابءة لػػػ داس كمػػػدل مناسػػبتء

 .ـ7102/ 00/2ـ إلى اإلثنيف 7102/ 9/2
 قياسات معدالت النمك:

ـ إلػى اإلثنػيف 7102/ 2/2السػبت بيجراس دراسػة إسػتطفىية وػ  القتػرة مػف  الباحثقاـ 
لػػكزف ) كمعروػػة ا –التأكػػد مػػف وػػف ية الجءػػاز المسػػتادـ لقيػػاس(الطكؿ  بءػػدؼ ـ7102/ 9/2

 (.0مرفؽ )العمر الزمن  كتـ تقريي نتا ج القياسات و  ااستمارات الماووة لذلؾ 
 إختيار المساعديف: 
  كتػػـ تػػدريبءـ ىمػػ  كيقيػػة القيػػاس لجميػػم (9مرفػػؽ )بػػبعض المسػػاىديف  الباحػػثإسػػتعاف 

ات الماووػػة المتغيػػرات الماتمقػػة قيػػد الب ػػث  ككػػذلؾ كيقيػػة تقريػػي كتسػػجيؿ النتػػا ج وػػ  االسػػتمار 
 لذلؾ ككيقية تقييـ الطفب.
 الدراسات االستطبلعية:

لممتغيػػرات اآلتيػػة ( ملػػكمة الب ػػث   اسػػتطبلعية دراسػػات ( 1عػػدد) بػػيجراس  الباحػػثقػػاـ  
ـ 72/6/7102األربعػاء  بدن   مءارل  الطكؿ كالكزف  البرنامج التعميم ) و  القتػرة الزمنيػة مػف

ىينة إسػتطفىية مػف مجتمػم الب ػث كمػف اػارج ىينػة    كذلؾ ىم ـ00/2/7102إلى األربعاء 
 :مف أبرز النقاط التى تـ اإلست ادة بياالب ث ككاف 

  التأكػد مػف مناسػػبة ا زمنػة لمم تػػكل المعػركض ىمػػ  المتعممػيف كالتأكػػد مػف وػػف ية ا دكات
 كا جءزة المستادمة و  الب ث  كالوالة المطبؽ بءا التجربة.
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 ممتغيرات قيد الب ث. ساب المعامفت العممية ل 
 .إاضاع الملكمة لممف ظة العممية المقننة 

 إجراءات تن يذ التجربة:
 القياسات القبمية:

بػيجراس القياسػات القبميػة لممجمكىػة التجريبيػة وػ  جميػم المتغيػرات قيػد الب ػث  الباحثقاـ   
 ـ.06/2/7102ـ  إلى 7102/ 02/2افؿ القترة الزمنية 

 تطبيؽ التجربة:
يػػؽ برنػػامج التمرينػػات الملػػابءة لػػ داس المقتػػرح ىمػػ  المجمكىػػة التجريبيػػة اػػفؿ القتػػرة تػػـ تطب 

 . ـ7102/ 2/ 79ـ إلى 7102/ 2/ 02الزمنية مف 
 القياسات البعدية: 

تػػػـ إجػػػراس القياسػػػات البعديػػػة لممجمكىػػػة التجريبيػػػة وػػػ  جميػػػم المتغيػػػرات المسػػػتادمة قيػػػد الب ػػػث  
ـ إلػػػػػػى 7102/ 0/9ميػػػػػػة اػػػػػػفؿ القتػػػػػػرة الزمنيػػػػػػة مػػػػػػف كبػػػػػػنقس لػػػػػػركط كترتيػػػػػػب القياسػػػػػػات القب

 ـ.3/9/7102
 المعادالت اإلحصائية المستخدمة فى البحث:

سػػػتند البا ػػػث وػػػ  سػػػتعاف البا ػػػث َٓ.َالنتػػػا ج إلػػػ  مسػػػتكل دالػػػة إ وػػػا ية ىنػػػد مسػػػتكل  كاه   كاه
 )ِْٖ -ِٕٕ: ُٖبالجداكؿ اال وا ية لمتعرؼ ىم  القيمة الجدكلية مرجم رقـ.(

 عرض كمناقشة النتائج:
 عرض كمناقشة نتائج ال رض األكؿ:

             جريبية في المتغير الميارل كالبدنى  قيد البحثالت لممجمكعة (البعدم-القبمي يف)القياسمتكسط داللة ال ركؽ بيف  (00جدكؿ )
 (06ف =) 

 البيانات             ـ
 المتغيرات

كحدة 
 القياس

 القياس البعدم القياس القبمي
 قيمة
المتكسط  ت

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 *ََ.ُٕ ّْ.َ ُّ.ٗ ٖٗ.َ ٖٖ.ْ عدد الرشاقة ُ
 *ٕٗ.ٓ ُْ.ُ ّٖ.ُّْ ُُ.ٕ ُٖ.ُِّ سـ القكة المميزة بالسرعة ِ
 *ٕٕ.ُٗ ّٓ.ُ ُّ.َٖ ٖٖ.ِ ََ.ْٔ درجة التكازف ّ
 *ٗٓ.ّ ْٖ.َ ُّ.ُٗ ِٗ.ِ ُٗ.ُٕ عدد السرعة الحركية ْ
 *ٖٓ.ُِ ْٖ.َ ٖٕ.ٔ ِٔ.َ ّٖ.ُُ ث التكافؽ ٓ
 *ْٓ.َُ َٓ.َ ّٖ.َ ِٖ.َ َٓ.ِ سـ المركنة ٔ
 *ِّ.ُٕ ْْ.َ ُٔ.ٗ ٕٗ.َ َِ.ٓ درجة ةالسقطة الامقي ٕ

المتكسط  -
 الحسابى.

اإلنحراؼ  -
 المعيارل

معامؿ   -
 االرتباط

-
- 

 7كا - معدؿ التغير
معامؿ  - الكسيط -

 االلتكاس.
-  
ا -
ل
م
ى
ي
ا
ر 
م
. 

   النسبة الم كية٘ - ااتبار (ت)
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 *ّٕ.ّٓ ّٓ.َ َّ.ٗ ُٕ.َ َٔ.ْ درجة السقطة الجانبية يميف ٖ
 *َٔ.ِٔ ِٕ.َ ْٖ.ٖ ّٔ.َ ِِ.ْ درجة السقطة الجانبية شماؿ ٗ
 *َُ.ٕٔ ّٖ.َ ٕٗ.ٖ ّّ.َ ِٔ.ْ درجة السقطة األمامية الدائرية يميف َُ
 *ِٓ.ُّ ِٓ.َ ُٓ.ٖ ّٓ.َ ُٗ.ْ درجة السقطة األمامية الدائرية شماؿ ُُ
 *ٗٓ.ُِ ِٔ.َ ّٗ.ُٔ ِْ.ُ ْْ.ٗ درجة إيبكف سيكناجى ُِ
 *ٕٖ.ِّ ُّ.َ ْْ.ُٕ ٕٓ.َ ُٖ.َُ درجة أجكشى ُّ
 *َٕ.ِْ ُِ.َ ٗٓ.ُٔ ُِ.ُ ُٕ.ٗ درجة أك سكتك جارل ُْ
 *ّٓ.ّٓ ُْ.َ َٔ.ُٖ ٕٔ.َ ُٗ.َُ درجة كيسا جاتامية ُٓ

 * دالة إحصائيان        7.030=  1.11قيمة )ت( الجدكلية عند مستكم 
) كجكد وركؽ دالة إ وا يان بيف القياسييف القبم  كالبعدم  ُُ يتضة مف جدكؿ (

 ) لوالة القياس البعدم  يث  ف قيمة (ت) الم سكبةَٓ.َلممجمكىة التجريبية ىند مستكم (
  ) .َٓ.َ كبر مف قيمة (ت) الجدكلية ىند مستكم ( كهذا القيـ  َْ.ْٕ: ٗٓ.ُِتراك ت 

 نسب التحسف لممجمكعة التجريبية فى المتغير الميارل قيد البحث:
  (06نسب التحسف لممجمكعة التجريبية فى المتغير الميارل كالبدنى  قيد البحث ف =)  (07)جدكؿ 

 معدؿ التغير ال رؽ متكسط البعدل متكسط القبمي كحدة القياس المتغيرات ـ

لمتغير ٘ اُٖ.ٕٖ ِٓ.ْ ُّ.ٗ ٖٖ.ْ عدد الرشاقة ُ
المءارل كالقدرات 
البدنية المتغير 
المءارل كالقدرات 

 البدنية

 ّ٘ٓ.ٖ ٔٓ.َُ ّٖ.ُّْ ُٖ.ُِّ سـ القكة المميزة بالسرعة ِ
 ْ٘ٗ.ِٓ ُّ.ُٔ ُّ.َٖ ََ.ْٔ درجة التكازف ّ
 ّّ٘.ُِ ُِ.ِ ُّ.ُٗ ُٗ.ُٕ عدد السرعة الحركية ْ
 ّٖ٘.َْ ٗٓ.ْ- ٖٕ.ٔ ّٖ.ُُ ث التكافؽ ٓ
 ََ٘.ٖٓ ُّ.ِ- ّٖ.َ َٓ.ِ سـ المركنة ٔ
 َّ٘.ِٖ ُّ.ْ ُٔ.ٗ َِ.ٓ درجة السقطة الامقية ٕ
 ّ٘ٔ.ُِِ ٕٗ.ْ َّ.ٗ َٔ.ْ درجة السقطة الجانبية يميف ٖ
 ٘ٓٔ.َُٗ ّٔ.ْ ْٖ.ٖ ِِ.ْ درجة السقطة الجانبية شماؿ ٗ
 ُ٘ٔ.َُٔ ْٓ.ْ ٕٗ.ٖ ِٔ.ْ درجة السقطة األمامية الدائرية يميف َُ
 ُّ٘.َُّ ِّ.ْ ُٓ.ٖ ُٗ.ْ درجة لدائرية شماؿالسقطة األمامية ا ُُ
 ِ٘ٗ.ٕٗ ْٗ.ٕ ّٗ.ُٔ ْْ.ٗ درجة إيبكف سيكناجى ُِ
 ِٕ٘.ُٔ ّٔ.ٔ ْْ.ُٕ ُٖ.َُ درجة أجكشى ُّ
 ٕ٘ٗ.َٕ ٖٖ.ٔ ٗٓ.ُٔ ُٕ.ٗ درجة أك سكتك جارل ُْ
 ٘ٔٓ.ٓٔ ُٓ.ٕ َٔ.ُٖ ُٗ.َُ درجة كيسا جاتامية ُٓ
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االقياسيف القبمي كالبعدم لممجمكعة التجريبية في المتغير ( داللة ال ركؽ كنسب التحسف بيف 3شكؿ )
 الميارل كالبدنى

قػد ت سػنت لػدل  وػراد المجمكىػة المءػارات  ف جميػم (3( كالشػكؿ )07جػدكؿ)يتضة مف 
كيعزك هػذا الت سػف إلػ  ٘   ّٔ.ُِِ٘ : ِٕ.ُٔالتجريبية  يث تراك ت نسب الت سف ما بيف 

اسػػتاداـ التمرينػػات الملػػابءة لػػ داس كالػػذم إ تػػكل ىمػػ  العديػػد وعاليػػة البرنػػامج التعميمػػ  المقتػػرح ب
مػػف التمرينػػات  التػػ  تتلػػابر مػػم ااداس ال ركػػ  الػػذل يجػػب  ف يقػػكـ بػػر المػػتعمـ كلكػػف وػػ  وػػكر 
ماتمقػػة كبييقػػاع ماتمػػؼ  يػػث يقػػـك المػػتعمـ بػػأداس التمرينػػات بيسػػتاداـ جميػػم مرا ػػؿ النػػداس ىمػػ  

ف السءكلة كالوعكبة كهذا كمر سػاىد ىمػ  ت سػيف مسػتكم ا داس التمريف  باالضاوة إل  التنكع بي
ك ف البرنػػامج التعميمػػ  المقتػػرح بمػػا تضػػمنر مػػف مجمكىػػة متنكىػػة التمرينػػات لممبتػػد يف  المءػػارم 

القردية كالزكجية ساىد ىم  البعد ىف العلػكا ية كزيػادة النظػاـ كظءػكر االيقػاع المك ػد لممجمكىػة 
وػ  تعمػيـ المءػارات  واىميةا ءـ مم بعضءـ البعض مما  دم إل  كجكد  ك بيف كؿ زميميف  إناس آد

 قيد الب ث. 
)  ِٕـ)(َََِ)  ياسػػر   مػػد ىيسػػ  ( ٕـ) (ُٔٗٗ( دراسػػة  ػػاـز  سػػف م مػػكد كهػػذا يتقػػؽ مػػم 

)ىػػػػػػػدناف نغػػػػػػػيش ُِـ)(َُِٓ)  طػػػػػػػارؽ م مػػػػػػػد جػػػػػػػابر(َُـ) (ََُِريػػػػػػػـ م مػػػػػػػد الدسػػػػػػػكق  (
)   سيؿ جميؿ كاطم  كساـ وػفح ىبػد ُٕ( ـ)َُِٕ)  كريـ جاسـ م مد (ُْـ)(َُِٔ سف(

ىم   همية إستاداـ التمرينات الت  تتلػابر مػم طبيعػة ا داس  )ٓـ)(َُِٖال سيف  إنعاـ النجار(
 يػػث  نءػػا تكػػكف مػػدافن مناسػػبان لتعمػػيـ كتطػػكير المءػػارات الماتمقػػة كذلػػؾ مػػف اػػفؿ تػػكوير مكاقػػؼ 

مػػػتعمـ لديػػػة كىػػػ  مكػػػان  كزمػػػان  ىنػػػد  داس ملػػػابءة لمكاقػػػؼ المعػػػب ال قيقيػػػة  كمػػػا  نءػػػا تجعػػػؿ ال
 المءارات الماتمقة.

سػتطاىكا  ككمما زاد ااهتماـ بتقديـ تػدريبات مماإمػة لمكاقػؼ المناوسػة كممػا تطػكر  داس المتعممػيف كاه
 )ُُٔ ْ(  داس المءارة بالطريقة الو ي ة كىم  ن ك اوضؿ.
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رة كمقػدرة المتعممػيف  ىمػ   داس المءػارة ويءا يزيد مػف ابػ كما  ف تنكيم التمرينات كتنظيمءا كالتنكع
 )ِِٖ: ُّبطريقة  وضؿ.(
اف إستاداـ التمرينات الملابءة ل داس يلدم ال  تطػكير المءػارة كالكوػكؿ بءػا الػ  باالضاوة إل  

التكتيؾ الو ية كا كتكماتيكية و  ااداس كالقدرة ىم  معروة الاطأ كت ديدا كنقؿ اإر الػتعمـ الػ  
 )ُٕٔ  ِٔبءة.(مءارات اارل ملا

كلكػػػ   ي ػػػدث ت سػػػف وػػػ  مسػػػتكل ا داس ابػػػد ك ف يمػػػر المػػػتعمـ بمرا ػػػؿ الػػػتعمـ ال ركػػػ   
كالمر مػػة ا كلػػ  يظػػؿ ويءػػا المػػتعمـ لقتػػرة طكيمػػة كيعتقػػد المعمػػـ  نػػر  قػػؽ تعمػػيـ جيػػد كلكػػف يكػػكف 

متكسػطة ااداس  ير إابت ك يػر  قيقػ  كلػذلؾ يجػب  ف يمػر المػتعمـ بالمر مػة ا كليػة كالمر مػة ال
 )ُٕ  َٕ: َّكمر مة اآللية كاالتقاف.(

كالبرنامج التعميم  المقنف باستاداـ التمرينات الملػابءة لػ داس كالػذل إ تػكل ىمػ  العديػد 
مف التمرينات الت  تلدل بوكرة تتقػؽ مػم طبيعػة ا داس المءػارل كتأاػذ نقػس المسػار ال ركػ  لػر 

البدنيػػة كبالتػػال  مسػػتكل ا داس المءػػارل كالتػػدرج كذلػػؾ لمػػا لػػر مػػف  إػػرا القعػػاؿ وػػ  ت سػػيف القػػدرات 
 و  مرا ؿ التعمـ ال رك   ت  الكوكؿ إل  االتقاف.

)  ياسػػػػػػر   مػػػػػػد ىيسػػػػػػ  ٕـ) ( ُٔٗٗكهػػػػػػذا يتقػػػػػػؽ مػػػػػػم دراسػػػػػػة  ػػػػػػاـز  سػػػػػػف م مػػػػػػكد(
) ىمػػػ  َِـ)(َُِٖ)  م مػػػد  سػػػيف ىمػػػ (ُٕـ)(َُِٕ)  كػػػريـ جاسػػػـ م مػػػد (ِٕـ)(َََِ(

لكػػػؿ مػػػف الجانػػب البػػػدن  كالػػػذل يػػػرتبط ارتباطػػػان كإيقػػػان بالجانػػػب   هميػػة التمرينػػػات الملػػػابءة لػػػ داس
  المءػػارل كمػػا  ف تنػػكع التمرينػػات المسػػتادمة كالتػػدرج ويءػػا يػػلإر ىمػػ  ا داس المءػػارل كيرتقػػ  بػػر

كيرجػػػم البا ػػػث  يضػػػا هػػػذا الت سػػػف إلػػػ  انتظػػػاـ المتعممػػػيف وػػػ  تنقيػػػذ البرنػػػامج كمػػػا  ف التمرينػػػات 
 ر هاما و  تعميـ كت سيف المءارات.الملابءة ل داس ت تؿ دك ا

كما  نر ىندما يتقؽ التمريف مم المسار ال رك  لممءارة المراد تعممءا كالتدريب ىميءا كتلترؾ ويءا 
العضفت العاممة  كيككف هناؾ تدرج ىند  داس التمرينات مف السءؿ إل  الوعب ككذلؾ التدريب 

وػيف  ات بطريقة منظمة كمتسمسمة وػ  طبيعتءػاىم  ال ركات الءجكمية إـ الدواىية ككضم التمرين
 )ِٓ:   ِّ( .ذلؾ يلدل إل  تطكر القدرات البدنية كا داس المءارل

كاىػػب الجػػكدك يمزمػػر العديػػد مػػف القػػدرات البدنيػػة مإػػؿ السػػرىة ال ركيػػة كالرلػػاقة كالمركنػػة كالقػػكة 
ت الماتمقػة كتطبيقءػا كمػا المميزة بالسرىة كالقكة العضمية  كذلؾ يكػكف لػرط  ساسػ  لػتعمـ المءػارا

 نءػػا تػػرتبط بمسػػتكل ا داس المءػػارل  كيجػػب  ف يكػػكف دا مػػان هػػدؼ المعمػػـ االرتقػػاس بالجانػػب البنػػ  
 ) ِٗ: ِٓ)( ُْٗ: ُّكالمءارل معان.(

 كبيذا يتحقؽ صحة ال رض األكؿ كالذل ينص عمى: 
جمكىة التجريبية البعدل) لمم –تكجد وركؽ دالة إ وا يان بيف متكسط القياسييف  (القبم  
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 و  المتغير المءارل كالبدن  لوالة القياس البعدل .
 عرض كمناقشة نتائج ال رض الثانى :

             الضابطة في المتغير الميارل البدنى قيد البحث لممجمكعة (البعدم -القبمي ) يفالقياسمتكسط داللة ال ركؽ بيف  (03جدكؿ )
 (06ف =) 

 البيانات             ـ
 لمتغيراتا

 كحدة القياس
 القياس البعدم القياس القبمي

 قيمة
المتكسط  ت

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 *ٖٖ.ّ َٓ.َ ّٖ.ٔ ُٕ.ُ ُٗ.ٓ عدد الرشاقة ُ
 *ٖٔ.ِ ِٖ.ٕ ِٓ.ُِٗ ِٕ.َُ ٗٔ.ُِِ سـ القكة المميزة بالسرعة ِ
 *ْٖ.ْ ِٗ.ِ ْٗ.ٕٔ َٖ.ِ ّٖ.ّٔ درجة التكازف ّ
 *َْْ.ِ َٓ.َ ّٔ.ُٕ َِ.ِ ُّ.ُٔ عدد السرعة الحركية ْ
 *ُِ.ّ ْٓ.َ ِٓ.َُ ٖٗ.َ ُّ.ُُ ث التكافؽ ٓ
 *ُٕ.ِ ّٔ.َ ََ.ِ ٕٗ.َ ٗٔ.ِ سـ المركنو ٔ
 *ُٔ.ْ ّْ.َ ْٕ.ٔ َٔ.ُ ّٕ.ٓ درجة السقطة الامقية ٕ
 *ٕٔ.َُ ّٗ.َ ّٗ.ٓ ْٗ.َ َّ.ْ درجة السقطة الجانبية يميف ٖ
 *ِٕ.ٖ ّْ.َ ُٓ.ٓ ّٓ.َ ِٔ.ْ درجة السقطة الجانبية شماؿ ٗ
 *ّٕ.َُ َٕ.َ ُٔ.ٔ ِْ.َ ُِ.ْ درجة السقطة األمامية الدائرية يميف َُ
 *ٓٓ.ٗ ْٕ.َ ٖٖ.ٓ ّٔ.َ َُ.ْ درجة السقطة األمامية الدائرية شماؿ ُُ
 *َٖ.َُ ّْ.َ ُّ.ُِ ٖٗ.َ َٓ.ٗ درجة إيبكف سيكناجى ُِ
 *ِٓ.ٕ ْْ.َ ْٗ.ُُ ُٓ.َ ٔٔ.َُ درجة أجكشى ُّ
 *ِٗ.ٓ ِٖ.َ َٓ.ُُ ْٗ.َ ّْ.ٗ درجة أك سكتك جارل ُْ
 *َِ.ٔ ُٖ.ُ ِٓ.ُّ ٖٔ.َ ٕٓ.َُ درجة كيسا جاتامية ُٓ

 * دالة إحصائيان        7.030=  1.11قيمة )ت( الجدكليو عند مستكم 
م كجػػػكد وػػػركؽ دالػػػة إ وػػػا يان بػػػيف القياسػػػييف القبمػػػ  كالبعػػػد ( 03 جػػػدكؿ )يتضػػػة مػػػف 

 ) لوػػالة القيػػاس البعػػدم  يػػث  ف قيمػػة (ت) الم سػػكبةَٓ.َلممجمكىػػة التجريبيػػة ىنػػد مسػػتكم (
 ) . َٓ.َت) الجدكلية ىند مستكم ( كبر مف قيمة ( كهذا القيـ  ٕٔ.َُ: ٖٔ.ِتراك ت 

 نسب التحسف لممجمكعة الضابطة فى المتغير الميارل كالقدرات البدنية قيد البحث:
 (06لممجمكعة الضابطة فى المتغير الميارل البدنى قيد البحث ف =) نسب التحسف  (02)جدكؿ 

 معدؿ التغير ال رؽ متكسط البعدل متكسط القبمي كحدة القياس المتغيرات ـ

 ٖ٘ٗ.ِِ ُٗ.ُ ّٖ.ٔ ُٗ.ٓ عدد الرشاقة ُ
 ّ٘ٓ.ٓ ٔٓ.ٔ ِٓ.ُِٗ ٗٔ.ُِِ سـ القكة المميزة بالسرعة ِ
 َِ٘.ٕ ٔٓ.ْ ْٗ.ٕٔ ّٖ.ّٔ درجة التكازف ّ
 َ٘ٗ.ٖ ِّ.ُ ّٔ.ُٕ ُّ.ُٔ عدد السرعة الحركية ْ
 ٕٖ٘.ٕ ٖٖ.َ- ِٓ.َُ ُّ.ُُ ث التكافؽ ٓ
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 ( داللة ال ركؽ كنسب التحسف بيف االقياسيف القبمي كالبعدم لممجمكعة التجريبية في المتغير الميارل كالبدنى2شكؿ )
قػػػػد ت سػػػػنت لػػػػدل  وػػػػراد المءػػػػارات ) ف جميػػػػم ٔ  ٓ) كاللػػػػكؿ ( ُْيتضػػػػة مػػػػف جػػػػدكؿ(

يعػػػػزك هػػػػذا ٘   ّٔ.ْٕ٘ : ّٓ.ٓبطة  يػػػػث تراك ػػػػت نسػػػػب الت سػػػػف مػػػػا بػػػػيف المجمكىػػػػة الضػػػػا
الت سػػف إلػػ  البرنػػامج التعميمػػ  التقميػػدل الػػذل  دل إلػػ  ت سػػف جميػػم المءػػارات كالقػػدرات البدنيػػة 

كهذا الت سف يرجعر البا ث إلػ  التكػرار لمبرنػامج التعميمػ    كلكف بنسبة  قؿ مف البرنامج المقترح
لدير المتعممػيف قبػؿ اللػركع وػ  تطبيػؽ التجربػة ممػا  دل إلػ  ت سػف القػدرات التقميدل الذل كاف ي

ىطا ػر تغذيػػة  البدنيػة كالمءػارات قيػػد الب ػث  باالضػػاوة إلػ  دكر المعمػـ دااػػؿ البرنػامج التعميمػػ  كاه
كتدىيمػر بػبعض النمػاذج العمميػة  كا داس العممػ  لممتعمميف كتكرار المعمكمات  إناس اللػرح راجعة 
مف قبؿ المتعمميف و  ظؿ تكجيءات المعمـ  كم اكلة تو ية ا اطاس وكر  دكإءا كؿ  لممءارات

 هذا  دل إل   دكث ت سف مم كظ و  نتا ج القياس البعدل.

 ٖ٘ٓ.ِٓ ٗٔ.َ- ََ.ِ ٗٔ.ِ سـ المركنة ٔ
 ُْ٘.َِ َُ.ُ ْٕ.ٔ ّٕ.ٓ درجة السقطة الامقية ٕ
 ّ٘ٔ.ْٕ ُٗ.ُ ّٗ.ٓ َّ.ْ درجة السقطة الجانبية يميف ٖ
 ّّ٘.ِٗ ِٓ.ُ ُٓ.ٓ ِٔ.ْ درجة السقطة الجانبية شماؿ ٗ
 ّ٘ٔ.ْٔ ٓٗ.ُ ُٔ.ٔ ُِ.ْ درجة السقطة األمامية الدائرية يميف َُ
 ِ٘ٗ.ّْ ٖٕ.ُ ٖٖ.ٓ َُ.ْ درجة السقطة األمامية الدائرية شماؿ ُُ
 ّ٘ٔ.ِٕ ّٔ.ِ ُّ.ُِ َٓ.ٗ درجة إيبكف سيكناجى ُِ
 َِ٘.ُِ ِٖ.ُ ْٗ.ُُ ٔٔ.َُ درجة أجكشى ُّ
 َٖ٘.ِّ ُٔ.ِ َٓ.ُُ ّْ.ٗ درجة أك سكتك جارل ُْ
 ِ٘ٔ.ِّ َٓ.ِ ِٓ.ُّ ٕٓ.َُ درجة كيسا جاتامية ُٓ
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 ف المعمػـ هػك الػذل  ـ(7116أبػك النجػا أحمػد عػز الػديف )كهػذا يتقػؽ مػم مػا يلػير إليػر 
كيقػػػػـك بمف ظػػػػة ا داس الاػػػػاط   يقػػػػكـ بعمميػػػػة اللػػػػرح كىػػػػرض النمػػػػكذج  كيتاػػػػذ جميػػػػم القػػػػرارات 

ىطػػاس المػػادة التعميميػػة لممتعممػػيف وػػ   كالعمػػؿ ىمػػ  توػػ ي ر كتقػػديـ التغذيػػة الراجعػػة لممتعممػػيف كاه
مكانيػػة تطبيقءػػا سػػريعان  باالضػػاوة إلػػ   ف المػػدرس هػػك  وػػكرة منطقيػػة ممػػا يسػػمة لءػػـ بتػػذكرها كاه

 ) ٗٔ -ٕٔ: ُمودر لقاىمية الدرس كالعممية التعميمية.(
) ف المءػارات ال ركيػة يػتـ تعممءػا ىػف طريػؽ قيػاـ ـ0992م تى إبراىيـ حماد)يلير  كما 

جػػادة المءػػارات  المػػتعمـ بالممارسػػة كبػػذؿ المزيػػد مػػف الجءػػد ممػػا يػػلدل إلػػ  تغيػػر سػػمككر ال ركػػ  كاه
 )ُُٖ  َُٖ: ِْالت  يتعممءا بلكؿ  وضؿ.(

(، 2ـ( )7112ت )خالػد فريػد عػز كيتقؽ ذلؾ مم ما تكومت إلير نتا ج دراسات كؿ مػف 
إلػػ   ف ا سػػمكب المتبػػم (06ـ( )7106(، فػػايزة محمػػد شػػبؿ)3ـ( )7106أحمػػد محمػػد نجيػػب)

 (التقميدل) لر تأإير إيجاب  م دكد ىم  ت سيف مستكل ا داس المءارل كالبدن .
 كبيذا يتحقؽ صحة ال رض الثانى كالذل ينص عمى: 

البعدل) لممجمكىة الضابطة ىم  ت سيف  – تكجد وركؽ دالة إ وا يان بيف متكسط القياسيف(القبم
 بعض مءارات ال زاـ ا وقر كالقدرات البدنية و  رياضة الجكدك لوالة القياس البعدل.

 عرض كمناقشة نتائج ال رض الثالث:
 بدنىالبعدل( بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة فى المتغير الميارل كال -داللة فرؽ فركؽ القياسيف )القبمى (01جدكؿ )

 (06= ) 7= ف0ف

 المتغيرات
كحدة 
 القياس

 المجمكعة الضابطة  المجمكعة التجريبية 
متكسط  ت

 قبمى
متكسط 
 بعدل

متكسط  ال رؽ
 قبمى

متكسط 
 بعدل

 ال رؽ

 *ُٕ.ُٖ ُٗ.ُ ّٖ.ٔ ُٗ.ٓ ِٓ.ْ ُّ.ٗ ٖٖ.ْ عدد الرشاقة ُ
 *ٕٔ.ِ ٔٓ.ٔ ِٓ.ُِٗ ٗٔ.ُِِ ٔٓ.َُ ّٖ.ُّْ ُٖ.ُِّ سـ القكة المميزة بالسرعة ِ
 *ٗٓ.ُٖ ٔٓ.ْ ْٗ.ٕٔ ّٖ.ّٔ ُّ.ُٔ ُّ.َٖ ََ.ْٔ درجة التكازف ّ
 *ٕٓ.ٗ ِّ.ُ ّٔ.ُٕ ُّ.ُٔ ُِ.ِ ُّ.ُٗ ُٗ.ُٕ عدد السرعة الحركية ْ
 *َُ.ُِ ٖٖ.َ- ِٓ.َُ ُّ.ُُ ٗٓ.ْ- ٖٕ.ٔ ّٖ.ُُ ث التكافؽ ٓ
 *َٔ.ٖ ٗٔ.َ- ََ.ِ ٗٔ.ِ ُّ.ِ- ّٖ.َ َٓ.ِ سـ المركنة ٔ
 *ّْ.ُٗ َُ.ُ ْٕ.ٔ ّٕ.ٓ ُّ.ْ ُٔ.ٗ َِ.ٓ رجةد السقطة الامقية ٕ
 *ٖٓ.ُٖ ُٗ.ُ ّٗ.ٓ َّ.ْ ٕٗ.ْ َّ.ٗ َٔ.ْ درجة السقطة الجانبية يميف ٖ
 *ٔٔ.ُٔ ِٓ.ُ ُٓ.ٓ ِٔ.ْ ّٔ.ْ ْٖ.ٖ ِِ.ْ درجة السقطة الجانبية شماؿ ٗ
 *ِِ.ُّ ٓٗ.ُ ُٔ.ٔ ُِ.ْ ْٓ.ْ ٕٗ.ٖ ِٔ.ْ درجة السقطة األمامية الدائرية يميف َُ
 *ُٓ.ُٓ ٖٕ.ُ ٖٖ.ٓ َُ.ْ ِّ.ْ ُٓ.ٖ ُٗ.ْ درجة قطة األمامية الدائرية شماؿالس ُُ
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 0.213كعند طرؼ كاحد =   1.11قيمة )ت(الجدكلية عند مستكل معنكية 
البعػدل)  –كجكد وركؽ دالة إ وػا يان وػ  وػرؽ القياسػيف (القبمػ   (01جدكؿ )يتضة مف 

وػػالة المجمكىػػة التجريبيػػة  بػػيف المجمػػكىتيف التجريبيػػة كالضػػابطة وػػ  المتغيػػر المءػػارل كالبػػدن  ل
 )ت(كهذا القيمة  ىم  مػف قيمػة ( 21.22: 7.26)الم سكبة تراك ت ما بيف )ت(  يث  ف قيـ 

 .َٓ.َىند مستكل معنكية  (0.213)الجدكلية  كالت  بمغت 
  ل كالبدنىفركؽ ال ركؽ كفرؽ معدالت التغير بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة فى متغير المتغير الميار  (06جدكؿ )

         (06)=7= ف0ف

ت سػػػف  وػػػراد المجمكىػػػة التجريبيػػػة وػػػ  المتغيػػػر المءػػػارل كالبػػػدن  ىػػػف  (06جػػػدكؿ )يتضػػػة مػػػف 
 المجمكىة الضابطة.

 

 

 *َْ.ِٕ ّٔ.ِ ُّ.ُِ َٓ.ٗ ْٗ.ٕ ّٗ.ُٔ ْْ.ٗ درجة إيبكف سيكناجى ُِ
 *ْٕ.َْ ِٖ.ُ ْٗ.ُُ ٔٔ.َُ ّٔ.ٔ ْْ.ُٕ ُٖ.َُ درجة أجكشى ُّ
 *ُٕ.ِْ ُٔ.ِ َٓ.ُُ ّْ.ٗ ٖٖ.ٔ ٗٓ.ُٔ ُٕ.ٗ درجة أك سكتك جارل ُْ
 *ُْ.ُٔ َٓ.ِ ِٓ.ُّ ٕٓ.َُ ُٓ.ٕ َٔ.ُٖ ُٗ.َُ درجة جاتامية كيسا ُٓ

 المتغيرات
كحدة 
 القياس

فرؽ  المجمكعة الضابطة  المجمكعة التجريبية 
 ال ركؽ

فركؽ معدالت 
 معدؿ التغير ال رؽ معدؿ التغير ال رؽ التغير

البدنى
 

 ِ٘ٗ.ْٔ َٔ.ّ ٖ٘ٗ.ِِ ُٗ.ُ ُٖ٘.ٕٖ ِٓ.ْ عدد الرشاقة
 ُٖ٘.ّ ََ.ْ ّ٘ٓ.ٓ ٔٓ.ٔ ّ٘ٓ.ٖ ٔٓ.َُ سـ القكة المميزة بالسرعة

 ِ٘ٗ.ُٖ ٕٓ.ُُ َِ٘.ٕ ٔٓ.ْ ْ٘ٗ.ِٓ ُّ.ُٔ درجة التكازف
 ِْ٘.ْ ُٖ.َ َ٘ٗ.ٖ ِّ.ُ ّّ٘.ُِ ُِ.ِ عدد السرعة الحركية

 ِ٘ٓ.ْٖ ُٕ.ّ- ٕٖ٘.ٕ ٖٖ.َ- ّٖ٘.َْ ٗٓ.ْ- ث التكافؽ
 ٖ٘ٓ.َُُ ْْ.ُ- ٖ٘ٓ.ِٓ ٗٔ.َ- ََ٘.ٖٓ ُّ.ِ- سـ المركنة

الميارل
 

 ٖ٘ٗ.ُٔ َّ.ّ ُْ٘.َِ َُ.ُ َّ٘.ِٖ ُّ.ْ درجة السقطة الامقية
 ََ٘.ٕٓ َٔ.ّ ّ٘ٔ.ْٕ ُٗ.ُ ّ٘ٔ.ُِِ ٕٗ.ْ درجة السقطة الجانبية يميف
 ِّ٘.َٖ ّٖ.ّ ّّ٘.ِٗ ِٓ.ُ ٘ٓٔ.َُٗ ّٔ.ْ درجة السقطة الجانبية شماؿ

 ِ٘ٓ.َٔ ٗٓ.ِ ّ٘ٔ.ْٔ ٓٗ.ُ ُ٘ٔ.َُٔ ْٓ.ْ درجة السقطة األمامية الدائرية يميف
 ْٖ٘.ٗٓ ْٓ.ِ ِ٘ٗ.ّْ ٖٕ.ُ ُّ٘.َُّ ِّ.ْ درجة ألمامية الدائرية شماؿالسقطة ا

 ٘ٔٔ.ُٓ ٖٔ.ْ ّ٘ٔ.ِٕ ّٔ.ِ ِ٘ٗ.ٕٗ ْٗ.ٕ درجة إيبكف سيكناجى
 ِ٘ٓ.ْٗ ّٓ.ٓ َِ٘.ُِ ِٖ.ُ ِٕ٘.ُٔ ّٔ.ٔ درجة أجكشى

 ُٕ٘.ْٕ ِٕ.ْ َٖ٘.ِّ ُٔ.ِ ٕ٘ٗ.َٕ ٖٖ.ٔ درجة أك سكتك جارل
 َّ٘.ِْ ٓٔ.ْ ِ٘ٔ.ِّ َٓ.ِ ٘ٔٓ.ٓٔ ُٓ.ٕ درجة كيسا جاتامية
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 ( داللة ال ركؽ كنسب التحسف بيف االقياسيف البعدييف لممجمكعة التجريبية كالضابطة في المتغير الميارل كالبدنى1شكؿ )

فػػػى فػػػػرؽ  ) كجػػػكد وػػػركؽ دالػػػة إ وػػػػا يان ٖ  ٕ) كاللػػػكؿ رقػػػػـ (06(يتضػػػة مػػػف جػػػدكؿ 
وػػػ  المتغيػػػر المءػػػارل كالبػػػدن  لوػػػالة كالضػػػابطة  –التجريبيػػػةلممجمػػػكىتيف القياسػػػيف البعػػػدييف 
  كيقسر البا ث سبب تقػدـ متعممػ  المجمكىػة الضػابطة وػ  القيػاس البعػدل المجمكعة التجريبية

إلػػ  البرنػػامج التعميمػػ  المتبػػم (التقميػػدل) كالػػذل ا تػػكل ىػػف القبمػػ  لجميػػم المتغيػػرات قيػػد الب ػػث 
ىمػ  طػرؽ ك سػاليب التعمػيـ التػ  يتبعءػا معظػػـ المػدربيف كلكنػر ا يسػتقيد مػف التمرينػات الملػػابءة 
ل داس بلكؿ ااص كما هك مطبؽ ىم   وراد المجمكىة التجريبيػة  كلػذلؾ نجػد  ف التقػدـ ال ػادث 

البعدل يلكد  ف البرنامج المقترح كاف  كإر تػأإيران ىمػ  كػؿ مػف بيف المجمكىتيف و  نتا ج القياس 
 المتغير المءارل كالبدن .

كمػػػا ا ػػػظ البا ػػػث  يضػػػان  ف ت سػػػف السػػػقطة الجانبيػػػة لػػػماؿ كااماميػػػة الدا ريػػػة لػػػماؿ وػػػ  كػػػف 
البرنامجيف  قؿ و  القياس القبم  كالبعدل مف الجانب ا يمف  كهذا يػدؿ ىمػ   ف الجانػب ا يسػر 

نقص ك نر ي تاج إل  المزيد مف االهتماـ مف قبؿ المعمـ  كتعزيزان لنتػا ج الب ػث نجػد  ف القػرؽ  بر
بػػػيف الجانػػػب ا يمػػػف كاايسػػػر وػػػ  برنػػػامج التمرينػػػات الملػػػابءة لػػػ داس  قػػػؿ بكإيػػػر مػػػف البرنػػػامج 

 التعميم  التقميدل  كهذا يدؿ ىم   ف البرنامج المقترح  كإر ت سينان لمستكل المتعمميف.
 كبيذا يتحقؽ صحة ال رض الثالث كالذل ينص عمى: 

البعػػػػػدل) لممجمػػػػػكىتيف  –تكجػػػػػد وػػػػػركؽ دالػػػػػة إ وػػػػػا يان بػػػػػيف متكسػػػػػط وػػػػػرؽ القياسػػػػػييف (القبمػػػػػ   -
لممبتػػػد يف وػػػ  رياضػػػة  الضػػػابطة) ىمػػػ  ت سػػػيف بعػػػض مءػػػارات ال ػػػزاـ ا وػػػقر -(التجريبيػػػة

 الجكدك لممجمكىة لوالة القياس البعدل كلممجمكىة التجريبية.

 ستنتاجات : اال
في ضكء عينة البحث كأدكات جمع البيانات كفي ضكء أىداؼ كفركض البحث تكصؿ  

 الباحث لبلستنتاجات التالية: 
  ىمػػػ  المتغيػػػر تػػػأإيران إيجابيػػػان الملػػػابءة لػػػ داس  إػػػر البرنػػػامج المقتػػػرح باسػػػتاداـ التمرينػػػات

 المءارل.
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  ىمػػػ  المتغيػػػر تػػػأإيران إيجابيػػػان  داس الملػػػابءة لػػػ إػػػر البرنػػػامج المقتػػػرح باسػػػتاداـ التمرينػػػات
 البدن .
 التكصيػات : 

 في ضكء ما أظيرتو نتائج البحث كاالستنتاجات التي تـ التكصؿ إلييا، يكصي الباحث باآلتي:
  الملػابءة كااسػتقادة منءػا وػ  تعمػيـ مءػارات رياضػة  التمرينػاتضركرة ااهتماـ باسػتاداـ

تدريبيػة الااوػػة برياضػة الجػكدك  كذلػؾ لمػا لءػا مػػف الجػكدك دااػؿ البػرامج التعميميػة  ك ال
تقانءػا  كيمكػف لجميػم المػدربيف االجتءػاد ويءػا  تأإير إيجاب  ىم  ت سيف تعمػـ المءػارات كاه

  نءا ا ت تاج إل  ت ميؿ  رك . 
 الملػػػابءة لطبيعػػػة الب ػػػث ال ػػػال   داس المءػػػارات مػػػف ىمػػػ   إجػػػراس المزيػػػد مػػػف الدراسػػػات

 الجانب ا يسر.
 الملابءة لطبيعة الب ث ال ال  ىم  مرا ؿ سنية ماتمقة. المزيد مف الدراسات إجراس 
 الملابءة لطبيعة الب ث ال ال  و  ا لعاب كالمنازات القرديػة  إجراس المزيد مف الدراسات

 ا ارل.

 المراجػػػػػػػػػػػع
 أكال:المراجع العربية:

 (7116)أبك النجا أحمد عزالديف 0
 

  مكتبػػة ثػػة فػػى طػػرؽ تػػدريس التربيػػة الرياضػػيةاإلتجاىػػات الحدي :
 لجرة الدر  المنوكرة.

تػػػػػأإير ا لعػػػػػاب التمءيديػػػػػة وػػػػػ  تعمػػػػػـ بعػػػػػض المءػػػػػارات ا ساسػػػػػية  : (7107أحمد محمد نجيب) 7
  كميػػػة التربيػػػة رسػػػالة ماجسػػػتيرلممبتػػػد يف وػػػ  رياضػػػة الجػػػكدك  

 الرياضية  جامعة المنوكرة.
تراتيجية كيمػػػر المدىمػػػة بالكسػػػا ط المتعػػػددة ىمػػػ  بعػػػض تػػػأإير إسػػػ : (7106أحمد محمد نجيب) 3

السػػػمات النقسػػػية كمسػػػتكل تعمػػػػـ المءػػػارات ااساسػػػية وػػػ  رياضػػػػة 
   كمية التربية الرياضة  جامعة المنوكرة.رسالة دكتكراهالجكدك  

   دار زهراف  القاهرة. اسس تخطيط برامج التدريب الرياضي : (0929أسامة كامؿ راتب) 2

 كاطع،  أسيؿ جميؿ 1
 كساـ صبلح عبد الحسيف،

 (7102إنعاـ النجار) 

تػػأإير تمرينػػات ملػػابءة لمعػػب كوقػػا لػػبعض ىػػادات العقػػؿ وػػ  تعمػػـ  :
مر مة الطيراف بطريقة التعمؽ و  وعالية الكإب الطكيػؿ لمطالبػات  

  ّ  العػددُٗ  مجمػة العمػـك التربكيػة كالنقسػية  المجمػدإنتاج عممى
 لب ريف.مركز النلر العمم   جامعة ا
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 إػػػر اسػػػتاداـ التمرينػػػات الملػػػابءة لت سػػػيف بعػػػض مءػػػارات القػػػكة  : (0996حاـز حسف عبد اهلل) 6
  كميػػػػػػة التربيػػػػػػة رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتيركالإبػػػػػػات لفىبػػػػػػ  الجمبػػػػػػاز  
 الرياضية  جامعة ااسكندرية.

 إػػر إسػػتاداـ  سػػمكب التمرينػػات الملػػابءة لت سػػيف بعػػض مءػػارات  : (0996حاـز حسف محمكد) 2
  كميػػػة التربيػػػة رسػػػالة ماجسػػػتيركة كالإبػػػات لفىبػػػ  الجمبػػػاز  القػػػ

 الرياضية بنيف  جامعة االسكندرية.
تػأإير برنػػامج تمرينػػات نكىيػػة لتنميػة القػػدرات التكاوقيػػة ىمػػ  بعػػض  : (7112خالد فريد عزت) 2

 مظػػػػاهر اانتبػػػػاا كمسػػػػتكل ا داس القنػػػػ  لنالػػػػ  رياضػػػػة الجػػػػكدك 
 الرياضية  جامعة المنوكرة.   كمية التربيةرسالة دكتكراه 

 خمؼ محمكد الدسكقى، 9
 (7101ىالة نبيؿ يحى)

  مكتبػػة بعػػض األسػػس النظريػػة كالتطبيقيػػة فػػى رياضػػة الجػػكدك :
 الجفس الجامعية  بكرولاد.

تػدريب ) لمتػدريبات الملػابءة لػ داس ىمػ   –تأإير برنامج (تعميم   : (7101ريـ محمد الدسكقى) 01
اريػػة لجءػػاز ال ركػػات ا رضػػية لممبتػػد ات وػػ  درجػػة الجممػػة االجب

  كميػة التربيػة الرياضػية  رسػالة دكتػكراهسنكات   ٕالجمباز ت ت 
 جامعة المنوكرة.

تػػػأإير برنػػػامج تػػػدريب  باسػػػتاداـ التمرينػػػات النكىيػػػة ىمػػػ  ت قيػػػؽ  : (7112سمير مصط ى العجمى ) 00
  تيررسػػالة ماجسػػمتطمبػػات الترقػػ  لم ػػزاـ ااسػػكد ( داف كا ػػد )  

 كمية التربية الرياضية  جامعة المنوكرة.
تػػػػأإير التػػػػدريبات الملػػػػابءة لػػػػ داس وػػػػ  المفىػػػػب الموػػػػغرة ىمػػػػ   : (7101طارؽ محمد جابر) 07

  إنتػػػاج عممػػػىسػػػرىة اتاػػػاذ القػػػرار الاططػػػ  لنالػػػ   كػػػرة القػػػدـ  
  كميػػػة التربيػػػة ُالمػػػلتمر الػػػدكل  لعمػػػـك الرياضػػػة كالوػػػ ة  العػػػدد

 سيكط  مور.الرياضية  جامعة  
عبد الحميـ محمد عبد  03

 (7103الحميـ)
  دار الكوػاس لػدنيا الطباىػة كالنلػر  الطرؽ الحديثة لتعميـ الجكدك :

 االسكندرية.
 إر تمرينات ملابءة ل داس مف منػاطؽ ماتمقػة وػ  تطػكير بعػض  : (7106عدناف نغيش حسف) 02

اللػػباب  المءػػارات ا ساسػػية كالقػػدرات العقميػػة لػػدل  ػػراس المرمػػ 
  مجمػػة القادسػػية لعمػػـك التربيػػة عممػػى إنتػػاجبكػػرة القػػدـ لموػػاات  

   جامعة القادسية  العراؽ.ِ  العددُٔالرياضية  المجمد 
تػػػأإير برنػػػامج تمرينػػػات نكىيػػػة لإلدراكػػػات ال ػػػس  ركيػػػة الااوػػػة  : (7102عماد محمد سيد) 01
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ة   المجمػػانتػػاج عممػػىىمػػ  تعمػػـ مءػػارة التوػػكيب وػػ  كػػرة السػػمة  
  كميػػػة التربيػػػة ُٕالعمميػػػة لمتربيػػػة البدنيػػػة كىمػػػـك الرياضػػػة  العػػػدد

 الرياضية لمبنيف  جامعة  مكاف  القاهرة.
تػػأإير إسػػتاداـ التمرينػػات النكىيػػة ىمػػ  تعمػػـ بعػػض مءػػارات الكػػرة  : (7106فايزة محمد شبؿ) 06

  إنتاج عممىالطا رة لتمميذات ال مقة الإانية مف التعميـ ا ساس   
  ُجامعػػة مدينػػة السػػادات لمتربيػػة البدنيػػة كالرياضػػة  المجمػػدمجمػػة 
   المنكوية.ِٔالعدد

اسػػػتاداـ تمرينػػػات مءاريػػػة ااوػػػة مقاربػػػة لػػػ داس لتطػػػكير بعػػػض  : (7102كريـ جاسـ محمد) 02
القػػدرات االدراكيػػة ال ػػس  ركيػػة كمءػػارة المناكلػػة بمعبػػة كػػرة القػػدـ  

  ِ  العػددَُالمجمػد   مجمػة ىمػكـ التربيػة الرياضػية  انتاج عممى
 جامعة ا نبار  العراؽ.

 محمد جابر بريقع، 02
 إيياب حامد البراكل،
 (7111أحمد أحمد الجندل)

   المنار لمادمات العممية  المنوكرة.مبادئ اإلحصاء التطبيقى :

 محمد حسف عبلكم، 09
 (0992محمد نصر الديف رضكاف)

 القاهرة.    دار القكر العرب  اختبارات األداء الحركى :

تػػػػأإير برنػػػػامج تػػػػدريب  باسػػػػتاداـ التػػػػدريبات النكىيػػػػة ىمػػػػ  بعػػػػض  : (7102محمد حسيف عمى) 71
  رسػػػالة ماجسػػػتيرالعضػػفت العاممػػػة لسػػػبا   الوػػػدر كالقرالػػػة  

 كمية التربية الرياضية  جامعة بنءا.
  دار  ّؿ  طالجػػػزس ا ك القيػػػاس كالتقػػػكيـ فػػػى التربيػػػة البدنيػػػة،  : (0991محمد صبحي حسانيف) 70

 القكر العرب   القاهرة. 
الم ػػددات البيكميكانيكيػػة لػػربط مءػػارت  تكالػػيؼ وػػتة مػػم جينجػػر  : (7116محمد ضاحى عباس) 77

رسػػػالة ىمػػػ  جءػػػاز العقمػػػة كأسػػػاس لكضػػػم التمرينػػػات الغرضػػػية  
   كمية التربية الرياضية  جامعة اسيكط.دكتكراه

  دار الكتػػػػػب القكميػػػػػة  عة الركمانيػػػػػة الحػػػػػرةمكسػػػػػكعة المصػػػػػار  : (7113مسعد عمى محمكد) 73
 المنوكرة.

   دار القكر العرب   القاهرة.التدريب الرياضي الحديث : (0992م تػػى إبراىيـ حمػػاد) 72

  كميػػػة التربيػػػة الرياضػػػية لمبنػػػات  جامعػػػة تقنيػػػات فنػػػكف الجػػػكدك : (7102ني يف حسيف محمكد) 71
 الزقازيؽ  الزقازيؽ.
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   ىماف  دار كا ؿ لمنلر. التعمـ كجدكلة التدريب الرياضى : (7110كجيو محجكب) 76

تػػأإير تطػػكير بعػػض القػػدرات ال ركيػػة الااوػػة بتمرينػػات ملػػابءة  : (7111ياسر أحمد عيسى) 72
ل داس ال رك  با إقػاؿ ىمػ  مسػتكل ااداس المءػارل لمكاتػا لنالػ  

ة   كميػػػة التربيػػػ، رسػػػالة ماجسػػػتير) سػػػنةُِ -ُُالكاراتيػػػر مػػػف (
 الرياضية بنيف  جامعة االسكندرية.

   كمية التربيػة الرياضػية  جامعػة الجكدك لكميات التربية الرياضية : (7112يحي الصاكم كآخركف) 72
  مكاف.

 يحي الصاكم محمكد، 79
 محمد حامد شداد،
ياسر يكسؼ عبد 

 (7116الرؤكؼ)

  الجػػػػزس الإػػػػان    كميػػػػة التربيػػػػة أساسػػػػيات التػػػػدريب فػػػػي الجػػػػكدك :
 الرياضية  جامعة  مكاف. 



 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل

Web : www.isjpes.com       E-mail :  info@isjpes.com           
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 ثانيان: المراجع بالمغة األجنبية:

 
 

 
 

Physical Education for Elementary School Children 
.Ninth Edition. 
 

: Kirchner. G, 
Fishburne. 
G(ُٗٗٓ) 

َّ 

Motor learing and application , mc Graw – Hill , 
Boston.  

: Magill. A . 
Richard(ُٖٗٗ) 

ُّ 

Software for planning sport training basketball 
application analysis in sport university wales institute 
Cardiff, ُ December. 

: 
Perez. M. 
Aet(ََِّ) 

ِّ 

 ثالثان: الشبكة الدكلية لممعمكمات:

https://www.ekb.eg/c/portal/saml/sso;jsessionid=gn2FBruoRNkZ3WLZ
13qaw2-2.undefined 

ّّ 

http://www.eulc.edu.eg/eulc_v1/libraries/start.aspx?ScopeID=0.& ّْ 


