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 تأثير استخدام التعمم النشط عمى مستوى أداء مسابقة دفع الجمة
 والتوافق النفسي لتالميذ المرحمة اإلعدادية

 الباحث/هاني مجدي حسانين العزباوي 
 المنوفية -معلم تربية رياضية بإدارة منوف 

 المقدمة ومشكمة البحث: 
القهرن الحهادي والعيهرين  مع تزايد االهتمام بالتعليم وما يواجه  مهن وهعوبات وتحهديات فهي

ومهها بهه  مههن عههورة معرفيههة و معلوماتيههة ا فقههد تزايههد االهتمههام بايتيههار أسههالير التعلههيم والههتعلم ا  عههر 
إيجابيههة او التههي تم ههن المتعلمههين مههن تحقيههأ تعلههم أفضههم أ عههر مههن االهتمههام بال ي يههة التههي تم ههن 

النههههواحي المعرفيههههة والن سههههية  المعلههههم مههههن تقههههديم درس أفضههههم  فضههههتن يههههن إتاحههههة ال روههههة لتنميههههة
واالجتمايية الميتل ة للمتعلمين ولقد نجم ين هذا التغيير في التوج  إلى حدوث انتقام من الطرأ 
وا سالير التعليمية التي تتمحور حوم المعلم معم اإللقاء والمناقية التي يقودها المعلم إلى الطهرأ 

 ها  التعلم النيط . وا سالير التي تتمر ز حوم المعلم والمتعلم ومن
إلههى أن النظههام التعليمههي الموههري نظههام مر ههزي  م،3122"هدددي حسددن ونخددرون" وتيههير 

ياضههع لسههيطرة مر زيههة ويعههاني النظههام التعليمههي الموههري ب ههم يناوههرذ وب ههم مسههتويات  منههذ أمههد 
يهة وتطورهها بعيد من العديد مهن الميها م والتحهدياتا والتهي تمعهم ياحقهان حقيقيهان أمهام العمليهة التعليم

وبالتالي التحديث والتنمية الياملة. ولقد وضعت المناهج الحالية قبم فترة من الزمن و انت مناسبة 
للظروف االجتمايية حينذاكا وقهد أدت دورا بهارزان فهي المجتمهع طيلهة تلهك ال تهرةا ول نهها ال تناسهر 

ي واالقتوهادي والتقنهيا التطور السريع الذي حدث في المجتمع المعاور من حيث المستوي العقاف
وأسههههالير الحيههههاة اليوميههههةا ووسههههاحم العههههيش واإلنتههههاج ووسههههاحم المووههههتت واالتوههههاالت والتوسههههع 

العمرانههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههي فههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههي المههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدن والقههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههري.                                                                
(2:01) 

ة الرياضهههية بالمرحلهههة لتجويهههد يملههه   معلهههم لمهههادة التربيههه"الباحدددث"  فهههي محاولهههة جهههادة مهههن
اإليداديههةا وجههد انهه  أعنههاء درس التربيههة الرياضههية يههدة يوامههم تههؤعر بيهه م مبايههر يلههى أداء يملهه  

 –الجسمي  –الحر ي  –االن عالي -منها يواحص الطتر السنية التي هي مرحلة النضج العقلي
ت والوسهاحم المسهايدةا الن سي ... إلى آيرذ.  ذلك الديم المادي المتمعهم فهي ا دوا –االجتمايي 

وأيضان يبرة المعلم ن س  من حيث مواقهف التهدريس السهابقة وأنهوع التهدريبات ا  اديميهة التهي تلقهها. 
 لذا فان المعلم في حاجة ماسة إلى تطوير ذات  وأدوات  دايم المدرسة.

الووهههوم إلهههى أحهههدث ا بحهههاث العلميهههة وا ف هههار التدريسهههية الجديهههدة "الباحدددث" لههههذا حهههاوم 
والحديعههة لرفههع مسههتواذ العملههي والعلمههيا وقههد وجههد أن االههر هههذذ الدارسههات تعتمههد با سههاس يلههى 
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أسلور التدريس؛ ومن عم فهإن أالهر الهدوم المتقدمهة يلميهان تعتمهد يلهى طهرأ تهدريس حديعهة ومنهها 
استراتيجيات التعلم النيط التي تناسر مهع طبيعهة يمهم بالباحهثب وههي التهدريسا حيهث أنهها تعتبهر 

 ن االستراتيجيات الحديعة في التدريسا وأنها تنمي االبت ار لدي الطتر بالعملية التعليمية. م
واتضهههل ذلهههك مهههن يهههتم االطهههتع يلهههى بعهههض مهههن الدراسهههات المرجعيهههة الياوهههة بهههالتعلم 
النيههط والتوافههأ الن سههي وتعلههم مسههابقة دفههع الجلههة ممهها  ههان لهه  ا عههر اإليجههابي يلههى بالباحههثب فههي 

 لتنمية ذات  ومهارات ا وتجربة أسلور تدريس حديث معم التعلم النيط. زيادة رابت 
وبههههالنظر إلههههى واقعنهههها التربههههوي والتعليمههههي الحههههالي بالمههههدارس وفههههي حههههدود يمههههم بالباحههههثب 
والقراءات السهابقة له ؛ وجهد أن هنهاك ال عيهر مهن الميها م تعهوأ يمهم معلهم التربيهة الرياضهية أعنهاء 

ري بالباحثب أن  بحاجة إلى إتقهان أسهالير تهدريس جديهدة وحديعهة معهم درس التربية الرياضيةا لذا ي
تلههك التههي تحههوم موقههف المعلههم والطالههر مههن سههلبيان إلههى إيجابيههان  مهها تعيههر ال ضههوم للههتعلما وتسههايد 

 يلى الت  ير اإليجابي.
إلههى أن التقهههدم بالعمليههة التربويههة والتعليميهههة فههي مجهههام  م،:311"أشددرح حسدددنى" وييههير 

الرياضية ال يتم ين طريأ إضافة مواد وبرامج تعليمية جديدة إلى المناهج أو إضافة أجهزة التربية 
وأدوات إلى ا نظمة التعليمة فقطا ول ن يتم ذلك ين طريأ التوظيهف ا معهم لههذذ الموهادر التهي 

اف تيهههدم العمليهههة التعليميهههة والتهههي تقهههدمها التقنيهههات الحديعهههة ووهههوالن لههه داء ا معهههم لتحقيهههأ ا ههههد
 (  3: 2)      المنيودة.                                                               

( لههوزارة 2131-2104) ""الخطددة اتسددتراتيجية لمددتعمم جبددل الجددامعيو مهها أيههارت أيضههان 
ما إلى وجود لجوانر ضعف في منظومة المناهج والمهواد التعليميهة 2104التربية والتعليم الموريةب

 ليطة االستراتيجية للتعليم قبم الجامعي متمعلة في:با
 التطوير العيواحي للمناهج. 0/2/0
 محتوي المنهج نظري مجرد. 0/2/2
 المعلم هو اليبير ومودر تقييم المعلومات. 0/2/3
 الطالر متلقي سلبي. 0/2/4
 بيحة تعلم ضعي ة الت ايم واير مح زة يلى الميار ة. 0/2/5
 التذ ر ويرتبط بإودار ا ح ام.التقويم يقيس  0/2/6
 (026: 4نموذج تقليدي للمعلم.    ) 0/2/6

ومن هذذ االستراتيجيات اسهتراتيجية الهتعلم النيهط والهذي  م،3119" راشد حسين " وييير 
يعههد مههن أ عههر االسههتراتيجيات التههي تح ههز اإلبههداع والمعالجههة اإلبداييههة لحههم الميهه تت فههي حقههوم 
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م التههي تذيهذ بذحههدث مبت هرات العلهم المسههتندة إلهى المعرفههة العلميهة ونتههاحج التربيهة وايرهها مههن الحقهو 
 (34: 5البحث العلمي.                                                                     )

 أهمية البحث
التعرف يلى حم لمي تت قد تعوأ معلم التربية الرياضهية أعنهاء تعلهيم مسهابقة دفهع الجلهة 

التربيههة الرياضههيةا ومههن النظههر إلههى واقعنهها التربههوي والتعليمههي بالمههدارس وفههي حههدود القههراءات بههدرس 
السههابقة يبههدو انهه  بههدون إتقههان اسههالير التههدريس الحديعههة التههي تجعههم مواقههف المههتعلم إيجابيههان ولههيس 

وا فهي سلبيان ويسايدذ يلى الت  ير اإليجهابي. و هذلك فهإن قيهادات معلمهي التربيهة الرياضهية لهم يضهع
 الحسبان طرأ التدريس الحديعة التي تتناسر مع المرحلة اإليدادية )قيد البحث(.

 األهمية العممية 2/4/2
مسايهههرة االتجاهههات التربويههههة والتطبيقيههة الحديعههههة ومعرفههههه  أعهههرها يلههى المسههتو   0/3/0/0

 الن سي ومستو  ا داء المهار .
لههههت اسههههتيدام الههههتعلم النيههههط فههههي درس التربيههههة نههههدرة البحههههوث العلميههههة التههههي تناو  0/3/0/2
 الرياضية.
قههد تسههاهم هههذذ الدراسههة فههي توجيهه  البههاحعين إلههى إجههراء دراسههات يلميههة أيههر   0/3/0/3

تتناوم الجوانر التي لم تتعرض لها الدراسة الحالية وقد تساهم هذذ الدراسات مجتمعة فهي تحسيهههههن 
 مستو  التوافأ الن سي والمهار .

سههتيدام اسههتراتيجيات الههتعلم النيههطا  اسههتراتيجية للتههدريس الحههديث فههي يمليههة ا 0/3/0/4
التعليم قد ينمي القدرات الحر ية والعقلية والن سية للطهتر ممها تسهايد يلهى رفهع المسهتو  المههار  

 والتوافأ الن سي للتتميذ.
 األهمية التطبيقية 2/4/3
ت والتر يهههههز واالنهههههدماج مهههههع مسهههههايدة الطهههههتر فهههههي رؤيهههههة نمهههههوذج جيهههههد للمههههههارا0/3/2/0

 ال يديوههات والوور مما يتيل فروة التعلم الذاتي.
 قد يساهم البحث في رفع مستو  ا داء المهار  وتحسين التوافأ الن سي. 0/3/2/2
تزويهههد القههههاحمين يلههههى التعلههههيم بوهههه ة يامههههة والمتيووههههين بالتربيههههة الرياضههههية  0/3/2/4

ديعهة قهد ت يهد ينهد تهدريس موضهويات بمقهررات المههارات ياوةا باستيدام استراتيجيات تدريسية ح
 الحر ية وفأ المنهج الدراسي.

 هدح البحث  2/5
 يهدف البحث إلى التعرف يلى:
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ب مههد  تههذعير اسههتيدام الههتعلم النيههط يلههى مسههتو  أداء مسههابقة دفههع الجلههة لتتميههذ 0/4/0
 المرحلة اإليدادية قيد البحث ب.

ن الهههههتعلم النيهههههط والتوافهههههأ الن سهههههي لتتميهههههذ المرحلهههههة ب التعهههههرف يلهههههى العتقهههههة بهههههي 0/4/2
 االيدادية قيد البحث ب 

 فروض البحث  2/6
وجود فرأ ذات داللة إحواحية بين متوسهطي القياسهين القبلهي والبعهدي للمجمويهة  0/5/0

 الرقمي( للعينة قيد البحث.-المهار -التجريبية في االيتبارات )الن سي
واحية بين متوسهطي القياسهين القبلهي والبعهدي للمجمويهة وجود فرأ ذات داللة إح 0/5/2

 الرقمي( للعينة قيد البحث-المهار -الضابطة في االيتبارات )الن سي
وجهههود فهههرأ ذات داللهههة إحوهههاحية بهههين متوسهههطي القياسهههين البعهههديين للمجمهههويتين  0/5/3

 بحث.الرقمي( للعينة قيد ال-المهار -التجريبية والضابطة في االيتبارات )الن سي
 تعريفات البحث   2/7
 التعمم النشط 2/7/2

تعري هان للهتعلم النيهط بذنه  الهتعلم الهذي  ،م3127 ""سداا أحمدد، حسدن خميدل يطرح  تن من
يجعهم مههن الطالههر محههور العمليهة التعليميههة ويجعههم منهه  فههردان فهايتن ونايههطان وميههار انا لهه  دور فههي 

نيههطة التههي يتناولههها والتههي تتناسههر وفههأ راباتهه  إدارة العمليههة التعليميههة مههن حيههث تحديههد بعههض ا 
م انات .                                      (08: 6)                                      وا 

 التوافق النفسي    2/7/3
يطههرح يلمههاء الههن س م هههوم التوافههأ الن سههي يلههى أنهه  توافههأ ال ههرد مههع ذاتهه  وتوافقهه  مههع   

المستويينا ال ين وم ين ا ير وانما يؤعر فيه  ويتهذعر به ا فهال رد المتوافهأ  الوسط المحيط ب   م
ذاتيها ههو المتوافهأ اجتماييها؛ ويضهيف يلمهاء الهن س بقهولهم إن التوافهأ الهذاتي ههو قهدرة ال هرد يلههى 
التوفيههأ بهههين دوافعهه  وبهههين أدوارذ االجتماييههة المتوهههارية مههع ههههذذ الههدوافعا بحيهههث ال ي ههون هنهههاك 

 (228: 3ي.                                                                   ) وراع دايل
ينهوان الدراسههة يتقهة التوافهأ الن سههي بالتحوهيم العلمههي  ،(2)م 3113إثدار عبددد الكدريم 

لدرس الجمناستيك هدف الدراسة التعرف يلى ال روأ في التوافأ الن سهي بهين طلبهة وطالبهات  ليهة 
( طالبههة وطالههر 012ضههية جامعههة المووههم المههنهج المسههتيدم المههنهج الووهه ي العينههة)التربيههة الريا

 االيتبار التحويلي  –ا دوات المستيدمة مقياس التوافأ الن سي 
أههههم النتهههاحج وجهههود يتقهههة دالهههة بهههين مجهههاالت التوافهههأ الن سهههي والتحوهههيم العلمهههي لهههدرس 

 جامعة المووم.الجمناستيك لدي طلبة وطالبات  لية التربية الرياضية 
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استيدام استراتيجيات التعلم النيط يلى  أعرينوان الدراسة  ،(:)م3118هبه الشوبكشي 
ا تسار الم اهيم العلمية في مادة العلوم وتنمية االتجاهات التعاونية لدي تتميذ المرحلة اإليدادية 

يهههة االتجاههههات ههههدف الدراسهههة أعهههر التهههدريس باسهههتيدام اسهههتراتيجية المجمويهههات الوهههغيرة يلهههى تنم
التعاونيهههة وا تسهههار الم هههاهيم العلميهههة لتتميهههذ الوهههف ا وم اإليهههدادي المهههنهج المسهههتيدم المهههنهج 

( 78التجريبههي الههذي يعتمههد يلههى التوههميم التجريبههي مههن مجمههويتين )تجريبيههة وضههابطة. العينههة )
ر ا تسهههار ( ا دوات المسهههتيدمة ايتبههها39( تلميهههذة والضهههابطة )39تلميهههذة المجمويهههة التجريبيهههة )

مقيهاس االتجاههات التعاونيهة أههم النتهاحج وجهود فهروأ ذات داللهة احوهاحية بهين  –الم اهيم العلميهة 
متوسهههط درجهههات المجمويهههة التجريبيهههة ودرجهههات تتميهههذ المجمويهههة الضهههابطة فهههي التطبيهههأ البعهههدي 

 لوالل المجموية التجريبية
الهههتعلم النيهههط المهههديم  ينهههوان الدراسهههة تهههذعير اسهههتيدام ،(8)م3127عدددالء الددددين  دددال  

ال ترونيان يلى تنمية بعض المهارات ا ساسية في تنس الطاولة هدف الدراسة التعرف يلى فايلية 
الهههتعلم النيهههط المهههديم ال ترونيهههان يلهههى تنميهههة بعهههض المههههارات ا ساسهههية فهههي تهههنس الطاولهههة لتتميهههذ 

تلميههههذ ا دوات المسههههتيدمة  (21المرحلههههة اإليداديههههة المههههنهج المسههههتيدم المههههنهج التجريبههههي العينههههة )
االيتبارات المهارية أهم النتاحج استيدام التعلم النيط المهديم ال ترونيهان سهاهم  –االيتبارات البدنية 

بيهههه م إيجههههابي فههههي تحسههههين مسههههتو  أداء بعههههض المهههههارات ا ساسههههية فههههي تههههنس الطاولههههة لطههههتر 
 المجموية التجريبية

عير استيدام التعلم النيط يلى تعلم بعض ينوان الدراسة تذ ،(9)م3127ماا عبد الوهاب
المهههارات ا ساسهههية فهههي ألعهههار القهههو  لتتميهههذ الحلقههة ا ولهههى مهههن التعلهههيم ا ساسهههي ههههدف الدراسهههة 
التعههرف يلههى تههذعير اسههتيدام الههتعلم النيههط يلههى تعلههم بعههض المهههارات ا ساسههية فههي ألعههار القههو  

( تلميههذ 21المسهتيدم المهنهج التجريبهي العينهة )لتتميهذ الحلقهة ا ولهى مهن التعلهيم ا ساسههي المهنهج 
ايتبار بعض المهارات ا ساسية في ألعار القو  أهم النتاحج  –ا دوات المستيدمة ايتبار الذ اء 

وجود فروأ ذات داللة احواحية بين القياس القبلي والقياس البعهدي فهي بعهض المههارات ا ساسهية 
 جموية التجريبية لعار القو  ولوالل القياس البعدي للم
 التعميق عمى الدراسات السابقة

بعههرض بعههض مههن الدراسههات السههابقة والمرتبطههة بمجههام البحههث والتههي أجههري "الباحددث" قههام 
أالبها يلى تعلم بعض ا نيطة الرياضيةا وسيتم مناقيهتها مهن حيهث ا ههدافا والعينهةا والمهنهج 

ب  وااليهههتتف بينهههها وبهههين البحهههث المسهههتيدما وأههههم النتهههاحج المستيلوهههة بههههدف يهههرض أوجههه  اليههه
 الحالي وأيضان مد  االست ادة منها.

 مدي اتستفادة من الدراسات المرتبطة 3/3/5
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 تعتبر الدراسات المرتبطة بمعابة يبرات يلمية سايدت الباحث فيما يلي:
االسهههت ادة مهههن البرمجيهههات التعليميهههة واسهههتراتيجيات الهههتعلم النيهههط الميتل هههة مهههن  2/2/4/0
 يداد والتنظيم والتن يذ.حيث اإل

االسههت ادة مههن الدراسههات الن سههية المرتبطههة بههالتوافأ الن سههي والدافعيههة للههتعلم مههن  2/2/4/2
 حيث التنظيم وااليتبارات.

 استيدام المنهج المناسر لطبيعة البحث. 2/2/4/3
 طريقة ايتيار العينة وتحديدها. 2/2/4/4
 المناسبة إلجراء البحث.تحديد وساحم وأدوات جمع البيانات  2/2/4/5
 ايتيار انسر المعالجات اإلحواحية المتحمة إلجراء البحث. 2/2/4/6
 التعرف يلى  ي ية ت سير النتاحج المستيلوة من البحث. 2/2/4/7
المسههايدة فههي وضههع التووههيات المتحمههة والتههي ت ههتل مجههاالت ودراسههات يلميههة  2/2/4/8
 جديدة.

 إجراءات البحث 4/1
 ثمناج البح4/2

اسههههههتيدم بالباحههههههثب المههههههنهج التجريبههههههي نظههههههران لمتءمتهههههه  لطبيعههههههة هههههههذا البحههههههثا مسههههههتعينان 
بالتوميمات التجريبية فهي ا بحهاث العلميهة السهابقة؛ وههو التوهميم التجريبهي لمجمهويتين إحهداهما 

 تجريبية وا ير  ضابطة باستيدام القياس القبلي والبعدي ل ت المجمويتين.
 مجتمع وعينة البحث 4/3

تم ايتيار يينة البحث بالطريقة العمدية من تتميهذ مدرسهة منهوف الرياضهية التابعهة إلدارة 
 منوف التعليميةا محافظة المنوفية.

م( والبههههال  2108-م 2107ومههههن التتميههههذ المقيههههدين بسههههجتت المدرسههههة للعههههام الدراسههههي )
جههراء تجربههة البحههث مههن ( تلميههذ مههن المرحلههة اإليداديههةا وتههم ايتيههار العينههة ال عليههة إل61يههددهم )

 ( طالر.48تتميذ الوف العالث االيدادي والبال  يددهم )
 ( تمميذ لعدة أسباب وهي23استبعد "الباحث" ) 4/3/2
 ( يمسة تتميذ.5التتميذ المت وقين رياضيانا ويددهم ) 3/2/0/0
 ذان.( تلمي2من لم يظهروا الجدية التزمة قبم تطبيأ تجربة البحثا ويددهم ) 3/2/0/2
 ( عتث تتميذ.3الطتر باقون لإليادةا ويددهم ) 3/2/0/3
 ( تلميذان.2الطتر الغير منتظمين في الحضورا ويددهم ) 3/2/0/4
 عينة البحث 4/3/3
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بايتيهار يينهة البحهث بالطريقهة العمديهة العيهواحيةا مهن طهتر مدرسهة منهوف  "الباحث"قام 
 م(. 2108-م2107الرياضيةا للعام الدراسي )

تم ايتيار العينة ال علية إلجراء تجربة البحث من تتميذ الوف العالث االيداديا والبال  و 
( مجتمهع 4:( من إجمالي مجتمع البحثا  ما يتضل من جدوم ) 80( تلميذ بنسبة )48يددهم )

 ويينة البحث.
 (4جدول )

 العينة الفعمية إلجراء تجربة البحث
 النسبة المئوية دالعد ال ح الدراسي نوع العينة الو ح م
 ;38 27 الثالث أساسية المجموعة التجريبية 2
 ;38 27 الثالث أساسية المجموعة الضابطة 3
 ;:2 23 الثالث دد الطالب المستبعدون 4
 ;38 27 الثالث استطالعية العينة اتستطالعية 5
 ;211 71 الثالث دد إجمالي مجتمع البحث 6

 تجانس وتكافؤ العينة
يلى الدراسات والبحوث التي أجريت في المجام الرياضي والمتعلأ بموضهوع  "الباحث"بعد إطتع 

البحههث فههي العديههد مههن الموههادر المتمعلههة فههي رسههاحم الماجسههتير والههد توراذ والبحههوث العلميههة وفههي 
المجتت والدوريات العلميةا قام الباحث بإيجاد التجانس إلفراد يينة البحث   م باسهتيدام معامهم 

وبعههض -الههوزن –الطههوم –واء للتذ ههد مههن وقويههها تحههت المنحنههى االيتههدالي لمتغيههرات )السههن االلتهه
( 5المتغيرات البدنية والمهارية والن سية(ا والتي قهد تهؤعر يلهى نتهاحج البحهث. و مها يوضهل جهدوم )

 يوضل تجانس يينة مجتمع البحث.
 

 (6جدول )
المتوسط الحسابي واتنحراح المعياري وجيمة معامل اتلتواء لعينة البحث في معدتت النمو 

 والمتغيرات البدنية والماارية.
 59ن=

وحدة  المتغيرات
 القياس

المتوسدددددددددددددددط 
 الحسابي

اتنحددددددددددددددراح 
معامدددددددددل  الوسيط المعياري

 اتلتواء
 41204 011444. 41315.9 019.41. سنة السن
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 1.03. 014444.. .111.1. 51.415.. سم الطول

 411.2 3014444 11.2.05 3319.92  جم الوزن

 2..41 414444.. 51.59.2. 119315.. سم وثب عريض من الثبات

 41352 314444 0.4..51 31.415 سم وجوح ميل الجذع

 41.13 313234 .4191.2 311023 متر كجم4رمي كرة طبية 

 41315 310044 .11423. 1.125. عانية م41عدو

 41504 91.444 4105504 1195.9 عانية الجري المتعرج لبارو

 41110 3.14444 .0..12. 321.1.3 درجة اتختبار النفسي

 41.02 2014444 .211019 2012.41 يدد اتختبار الماارى

 41959 41004.1 013444 015525 يدد المستوى الرجمي

 ا47=حريهة ودرجهة 1.15 معنويهة مستو  ندي االلتواء معامتت قيم05( أن 5يتضل من جدوم )
( مهها ييههير إلههى 3+) ( ممهها يههدم يلههى انههها تقههع بههين0.645 :41.02) االلتههواء قههد تراوحههت مهها بههين

االيتبهههار -االيتبهههارات البدنيهههة-الهههوزن–الطهههوم –ايتداليهههة توزيهههع العينهههة فهههي متغيهههرات النمهههو )السهههن 
 االيتبار المهار (-الن سي
االيتبههار -االيتبهارات البدنيههة-الههوزن–الطههوم –حوهاحي لمتغيههرات )السهن بالتحليههم اال "الباحددث"قهام 

( 6االيتبار المهار ( لمجمويتي البحث بغرض التعرف يلى ت افؤ المجمويتين وجدوم )-الن سي
 يوضل الت افؤ بين المجمويتين في ضوء المتغيرات قيد البحث.

 
 

 (7جدول رجم )
ة)ت( بين المجموعتين التجريبية والضابطة في المتوسط الحسابي واتنحراح المعياري وجيم

 متغيرات جيد البحث.
 27=3=ن  2ن

 المتغيرات
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

الفرق بين 
 متوسطين

 جيمة
المتوسط  "ت"

 الحسابي
اتنحراح 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

اتنحراح 
 المعياري

 *1.124 1.11562 1.50880 04.8875 1.69032 04.8809 السن
 *1.048 1.51111 9.40276 063.751 5.44670 064.2511 الطول
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 *1.381 0.25111 8.70756 56.4375 8.36834 55.0875 الوزن
وثب عريض 
 *1.075 1.87511 03.96424 068.7511 03.14288 069.625 من الثبات

وجوح ميل 
 *1.348 1.43751 4.18615 5.8025 3.36413 5.3751 الجذع

مي كرة ر 
 *2.544 1.78303 1.03927 5.3330 0.07396 6.0063 كجم4طبية 

 *9.214 3.03375 1.44204 8.9303 0.32373 5.7975 م41عدو
الجري 
المتعرج 
 لبارو

8.9816 1.44474 8.8594 1.46510 1.02025 1.878* 

اتختبار 
 *1.215 1.37511 7.91543 53.6875 5.35162 53.3025 النفسي

اتختبار 
 *1.247 1.08751 3.02451 24.0875 2.02525 24.3751 لماارىا

المستوى 
 *1.636 1.01938 1.39779 4.3344 1.51133 4.2251 الرجمي

 26ودرجة حرية =  1.16جيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 
( أن قيمة ت المحسوبة اقم من قيمتها الجدولية يند مستو  معنوية 6يتضل من جدوم )

دم يلى يدم وجود فروأ دالة إحواحيا مما يدم يلى ت افؤ المجمويتين التجريبية مما ي 1.15
 والضابطة في المتغيرات البدنية والمهارية قيد البحث.

 طرق جمع البيانات 4/4
استند بالباحثب لجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بمتغيرات البحث والتي تحقأ أهداف ا 

 ر هذذ اليروط التالية:وقد رايي بالباحثب في االيتيا
 أن ت ون سهلة التن يذ وأن تتوافر أجهزة القياس لها. 3/3/0
 أن ت ون فعالة في تيييص الجوانر المحددة للبحث. 3/3/2
 العبات(. –أن تتوافر المعايير العلمية )الودأ  3/3/3
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 عرض ومناجشة النتائج 5/1
 شتااعرض نتائج الفرض األول ومناج5/2
 الفرض األول5/2/2

بتوجد فروأ ذات داللة إحواحية بين متوسطي درجات القياسين القبلي والبعدي للمجموية 
 الرقمي( للعينة قيد البحث لوالل القياس البعديب.-المهار -التجريبية في االيتبارات )الن سي

 عرض النتائج5/2/3
 (22جدول )
البعدي لممجموعة التجريبية في اتختبارات دتلة الفروض بين متوسطي القياسين القبمي و 

 .الرجمي( لمعينة جيد البحث-الماارى-)النفسي
 (27)ن=
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 وحدة اتختبار
 القياس

 القياس البعدي القياس القبمي
الفرق بين 
المتوسط  جيمة "ت" متوسطين

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

االيتبههار 
 *1.05. 511.234 112.35. 3.13444 194305. 351.1.3 ددي الن سي

االيتبههار 
 *31101. 14.234.. 21.2429 5312344 51.2034 201.1.3 يدد المهار 

المسههتو  
 *.2140. 1.95.3. ..41003 .1421. 9..4159 015500 يدد الرقمي

 05ودرجة حرية = 1.15قيمة ت الجدولية يند مستو  معنوية 
(ا أن قيمة ت المحسوبة أ بر من قيمتها الجدولية 3(ا وي م رقم )00يتضل من جدوم )

( ممها يهدم يلهى وجهود فهروأ دالهة 20.466إلهى  2.238حيث انحورت قيمة ت المحسوبة بين )
إحوههاحيا بههين القياسههين القبلههي والبعههدي للمجمويههة التجريبيههة لوههالل القيههاس البعههدي ينههد مسههتو  

 .1.15معنوية 
لنتيجهههة إلهههى أن اسهههتيدام الهههتعلم النيهههط ير هههز يلهههى أن المهههتعلم ههههو ويعهههزو بالباحهههثب ههههذذ ا

م انية تطبيق  بوورة يلمية سليمة  محور العملية التعليمية حيث يقوم بالتعرف يلى ا داء الجيد وا 
ا فههالتعلم يعتمههد يلههى تجزحههة تعلههم المهههارة إلههى أجههزاء وفقهها للمراحههم ا ربعههة وذلههك فههي يهه م مهمههة 

لم في  هم مرحلهة يهن طريهأ است يهاف  إلم اناته  وقدراته  ومهن عهم التجريهر ا حر ية يقوم بها المتع
وأعناء ذلك يقهدم المعلهم للطالهر معيهرات حر يهة ل هي يوهم المهتعلم إلهى االسهتجابة الوهحيحة وذلهك 
من يتم المتحظة المسايدة سواء  انت فردية أو جمايية ين طريأ مرور المعلم يلى الطتر 

لحم من يتم يدة حلوم ينتقي منها المتعلم ا داء الوحيل وي رر المناسهر أعناء ا داء ليعطي ا
 وووال إلى مرحلة إتقان المهارة ويتم ذلك من يتم المناقية بين المعلم والطالر.

 مهها أ ههدت الدارسههات يلههى أن اسههتيدام ا سههالير الحديعههة ووسههاحم ت نولوجيهها الههتعلم  ههان 
لهها فعاليتهها فهي االرتقهاء بمسهتو  ا داء المههار ا المسهتو   أفضهم مهن طريقهة الهتعلم التقليديهة  هان

 الرقميا ومستو  التوافأ الن سي للطالر. 
 وبذلك يتحقق الفرض األول كميًا.
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 عرض نتائج الفرض الثاني ومناجشتاا5/3
 الفرض الثاني5/3/2

بلي والبعدي للمجموية بتوجد فروأ ذات داللة إحواحية بين متوسطي درجات القياسين الق
 الرقمي( للعينة قيد البحث لوالل القياس البعديب.-المهار -الضابطة في االيتبارات )الن سي

 عرض النتائج 5/3/3
 (23جدول )

دتلة الفروق بين متوسطي القياسين القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة في اتختبارات 
 الرجمي( لمعينة جيد البحث-الماارى-)النفسي

 (27= )ن

 اتختبارات
 
 وحدة
 القياس

 القياس البعدي القياس القبمي
الفرق بين 
المتوسط  جيمة ت متوسطين

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

اتختبددددددددار 
 *13.9. 2144444 144.91. 3315.23 31534.2 3515.23 عدد النفسي
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اتختبددددددددار 
 *14.3.. 115.234 .514401 521.1.3 21.2323 2015.34 عدد الماارى

المسددددددتوى 
 *11555 .1.395. 41030.0 315100 4134455 012234 عدد الرجمي

 25ودرجة حرية= 1.16جيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 
( وجود فروأ دالة إحواحيا بين القياسين القبلي والبعدي للمجموية 02يتضل من جدوم )
 بارات المهارية والن سية والمستو  الرقمي لوالل القياس البعديالضابطة في نتاحج االيت

والرقمهههي والتوافهههأ الن سهههي للمجمويهههة  المههههار ههههذا التقهههدم فهههي المسهههتوي  "الباحدددث"ويعهههزو 
الضابطة إلى فايلية وجدو  طريقة العرض واليهرح التهي ال يم هن إا الهها والتهي تعتمهد يلهى تلقهي 

نين والم ههاهيم مههن المعلههم وذلههك مههن يههتم قيامهه  بيههرح المهههارة الطالههر للمعههارف والمعلومههات والقههوا
ويههرض نمههوذج لههها وتوههحيل ا يطههاء بإيطههاء تغذيههة رجعيههة باسههتمرار يههتم مراحههم الههتعلم ممهها 

المستو  الرقمهي والتوافهأ الن سهي وا تسهار قهدر ال بهذس  المهار سايد يلى تحسن ورفع المستوي 
 ويت أ هذا مع نتاحج دراسة  ب  من المعارف والمعلومات لدي الطتر

والتي أيارت أههم نتهاحج دراسهتهم أن الطريقهة التقليديهة )العهرض واليهرح( لهها تهذعير إيجهابي 
 في تعلم المهارات والمستو  الرقمي والتوافأ الن سي قيد أبحاعهم ول ن اقم من الطرأ الحديعةا 

 وبذلك يتحقق الفرض الثاني كميًا.
 ومناجشتاا. عرض نتائج الفرض الثالث5/4
 الفرض الثالث5/4/2

بتوجههد فههروأ ذات داللههة إحوههاحية بههين متوسههطي درجههات القياسههيين البعههديين للمجهههويتين 
الرقمي( للعينة قيهد البحهث لوهالل -المهار -التجريبية والضابطة الضابطة في االيتبارات )الن سي

 القياس البعدي للمجموية التجريبيةب
 عرض النتائج5/4/3

 (24جدول )
لة الفروق بين متوسطي القياسين البعديين لممجموعتين التجريبية والضابطة في اتختبارات دت 

 الرجمي( لمعينة جيد البحث-الماارى-)النفسي
 (27=3= ن2)ن

وحدة  اتختبارات
 القياس

الفرق بين  الضابطة التجريبية
 جيمة ت متوسطين

االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط 
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 المعياري الحسابي المعياري الحسابي
اتختبار 
 *0.406 2.08751 6.11798 55.3025 6.82053 57.5111 عدد النفسي

 اتختبار
 *2.480 2.56251 3.11486 32.6875 2.72129 35.2511 عدد الماارى

المستوى 
 *3.944 1.64375 1.45404 5.3844 1.44570 6.1280 عدد الرجمي

 25ودرجة حرية= 1.16جيمة ت الجدولية عند مستوى معنوية 
(ا أن قيمههههة ت المحسههههوبة أ بههههر مههههن قيمتههههها 5(ا واليهههه م رقههههم )03يتضههههل مههههن جههههدوم )

( ممها يهدم يلهى وجهود فهروأ 0.453: 5.231الجدولية حيث انحوهرت قيمهة ت المحسهوبة بهين )
دالهههة إحوهههاحيا بهههين القياسهههين البعهههديين للمجمهههويتين التجريبيهههة والضهههابطة لوهههالل القيهههاس البعهههدي 

 .1.15ية التجريبية يند مستو  معنوية للمجمو 
ت ههوأ المجمويههة التجريبيههة يلههى الضههابطة باسههتيدام اسههتراتيجيات الههتعلم  "الباحددث"ويرجههع 

النيههط مههع المجمويههة التجريبيههة وذلههك نظههران لطبيعههة الههتعلم النيههط حيههث يتههيل للطالههر فروههة بنههاء 
طهههوم فتهههرة زمنيهههة وي هههون مهههن معرفتههه  ايتمهههادا يلهههى ن سههه   مههها يسهههايدذ يلهههى تعبيهههت المعلومهههات  

الوههعر يلههى الطالههر نسههيانها بسهههولة نظههران  نهه  ا تسههر القههدرة يلههى تحليههم وت سههير المهههارة يههن 
 طريأ اال تياف والوووم للي م النهاحي  داء المهارة وأقرر وأيسر الطرأ إلتقانها.
مههن تههذعير فعههام  أن اسههتراتيجيات الههتعلم النيههط تههؤعر إيجابيههان يلههى النههواحي المهاريههة لمهها لهه 

فههي التحوههيم المهههار  مقارنهه  بالطريقههة التقليديههة )العههرض واليههرح( وبههذلك يتحقههأ ال ههرض العالههث 
  ليا.

ههههذا التقهههدم فهههي مسهههتو  التوافهههأ الن سهههي والمسهههتو  الرقمهههي للمجمويهههة  الباحدددث"مههها يعهههزو ب
لمعلومهههات التهههي التجريبيهههة إلهههى فايليهههة اسهههتراتيجيات الهههتعلم النيهههط تسهههايد المهههتعلم يلهههى اسهههتيدام ا

ا تسههههبها نتيجههههة ايتمههههادذ يلههههى ن سهههه ا  مهههها أن مههههرور المههههتعلم بمراحههههم الههههتعلم سههههايدذ يلههههى فهههههم 
المعلومات بي م أوضل ومسلسم أ عر من ايرذا  ما أن  يعمم يلى تنمية النقد والقدرة يلى ال هم 

المعلم ال عام فهي واستيدام المعلومات والمعارف المتعلمة في المواقف الميتل ة باإلضافة إلى دور 
 تقديم التغذية الراجعة إلى الطتر وتوجيههم يتم مرحلة االست ياف. 

والتههي أيههارت أهههم نتههاحج دراسههتهم أن اسههتراتيجيات الههتعلم النيههط لههها تههذعير فعههام فههي الههتعلم 
 (. المهار  والتوافأ الن سي والمستو  الرقمي قيد أبحاعهم مقارن  بالطريقة التقليدية )العرض واليرح

 وبذلك يتحقق الفرض الثالث.
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 اتستنتاجات والتو يات       6/1
 اتستنتاجات6/2

فهههي ضهههوء أههههداف البحهههث وفروضههه  والمعالجهههة اإلحوهههاحية للبيانهههات ومناقيهههة النتهههاحج تهههم 
 اتستخالص التالي:التووم إلى 
يجا 5/0/0 بيهههان فهههي يهههؤعر البرنهههامج التعليمهههي باسهههتيدام اسهههتراتيجيات الهههتعلم النيهههط تهههذعيران وا 

مسهههايدة الطهههتر تحسهههين مسهههتو  التحوهههيم المههههار  والمسهههتو  والرقمهههي فهههي مسهههابقة دفهههع الجلهههة 
 وتحسين مستو  التوافأ الن سي لطتر المرحلة االيدادية.

يهههؤعر البرنهههامج التعليمهههي التقليهههدي )اليهههرح والنمهههوذج( تهههذعير إيجهههابي يلهههى فايليهههة  5/0/2
في مسابقة دفع الجلة وتحسين مستو  التوافأ الن سهي  مستو  التحويم المهار  والمستو  الرقمي

 لطتر المرحلة االيدادية.
استراتيجيات التعلم  –توجد فروأ دالة احواحيان بين المجمويتين )اليرح والنموذج  5/0/3

النيط( في القياس البعدي في فايلية مستو  التحويم المهار  والمستو  الرقمي فهي مسهابقة دفهع 
سهههتو  التوافهههأ الن سهههي لطهههتر المرحلهههة االيداديهههة لوهههالل المجمويهههة التجريبيهههة الجلهههة وتحسهههين م

 )استراتيجيات التعلم النيط(.
اسههههتيدام اسههههتراتيجيات الههههتعلم النيههههط أ عههههر تههههذعيران فههههي تنميههههة وتحسههههين اتجاهههههات  5/0/4

 الطتر نحو ممارسة ا نيطة الرياضية.
 التو يات6/3

 ي بالباحثب بما يلي:في ضوء ما أس رت ين  نتاحج البحث يوو
بنهههاء وتيطهههيط بعهههض الوحهههدات التعليميهههة فهههي ميهههدان التربيهههة الرياضهههية باسهههتيدام  5/2/0

اسهههتراتيجيات الهههتعلم النيهههط لرفهههع مسهههتو  االداء المههههار  وانع اسههه  يلهههى تنميهههة الجوانهههر الن سهههية 
 الميتل ة.
ابي يلهههى توظيهههف اسهههتراتيجيات الهههتعلم النيهههط فهههي المهههدارس لمههها لههه  مهههن أعهههر ايجههه 5/2/2

 المتعلم في تنمية االتجاهات نحو ممارسة االنيطة الرياضية. 
استيدام معلمهي التربيهة الرياضهية السهتراتيجيات الهتعلم النيهط لمها لهها أعهر ايجهابي  5/2/3

فههي ا تسههار الطههتر قههيم اجتماييههة مراوبههة متمعلههة فههي التعههاون والميههار ة ونبههذ االنانيههة واالنتمههاء 
 والرابة في االنجاز.
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 المراجع
يتقهة التوافهأ الن سهي بالتحوهيم العلمهي لهدرس الجمناسهتيكا مجلهة م(: 3113إثار عبد الكريم ) -2

 الرياضة المعاورةا جامعة المووما المجلد ا وما العدد ا وما بغداد. 
 ضبتههذعير برنههامج تعليمههي مقتهههرح باسههتيدام اإلنترنههت يلههى بعههه م(::311أشددرح حسددنى سددديد ) -3

المتغيرات المهارية والتحويم المعرفي في  رة اليد لطالبات المدرسة اإليداديهة الرياضهية 
 بمدينة المنيابا رسالة د توراذا  لية التربية الرياضيةا جامعة المنيا.

ا ردن  –دار أسامة للطبهع والنيهر  –الوحة الن سيةا الطبعة ا ولى  م(::311جمال أبو دلو ) -4
 يمان –

وزارة التربيههة والتعلههيما  م(:3125( )3141-3125طددة اتسددتراتيجية لمددتعمم جبددل الجددامعي )الخ -5
 مطابع لوس أنجلوس الهاي ستر القاهرةا ج م ع.

باسهتراتيجية العوهف الهذهنيبا وزارة المعهارفا الممل هة  م(:3119راشد بن حسين العبد الكدريم ) -6
 العربية السعودية.

اسههتراتيجيات العلههم النيههط: أنيههطة  م(:3127ن خميددل الم ددالحة )سدداا أحمددد أبددو الحدداج، حسدد -7
وتطبيقههات يمليههةا الطبعههة ا ولههىا مر ههز ديبونههو لتعلههيم الت  يههرا دبههيا اإلمههارات العربيههة 

 المتحدة.
تههذعير اسههتيدام الههتعلم النيههط المههديم ال ترونيههان يلههى تنميههة  (:"3127عددالء الدددين إبددراهيم  ددال ) -8
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ية في تهنس الطاولهةا مجلهة بحهوث التربيهة الرياضهيةا  ليهة التربيهة بعض المهارات ا ساس
ا الجههههههزء ا وما أبريههههههم 011ا العههههههدد 54الرياضههههههية للبنههههههينا جامعههههههة الزقههههههازيأا المجلههههههد 

 م.2106
تههذعير اسههتيدام الههتعلم النيههط يلههى تعلههم بعههض المهههارات م(:  3127ماددا محمددد عبددد الوهدداب ) -9

الحلقهههة ا ولهههى مهههن التعلهههيم ا ساسهههيا مجلهههة بحهههوث ا ساسهههية فهههي ألعهههار القهههو  لتتميهههذ 
 (ا مور.011(ا العدد)54التربية الرياضيةا المجلد )

النيههط يلههى  أعههر اسههتيدام اسههتراتيجيات الههتعلم م(:3118هبددة جددالل السدديد محمددود الشوبكشددي ) -:
رحلهة ا تسار الم اهيم العلمية في مادة العلوم وتنمية االتجاهات التعاونية لهدي تتميهذ الم

 جامعة الزقازيأ. – لية التربية -اإليدادية 
بوعيقهة التربيهة الرياضهية  م(:3122هدى حسن شوجي، نجدالء عبدد الحميدد الماددى، ونخدرون ) -21

للمرحلة التعليم ا ساسيبا مر ز تطهوير المنهاهج والمهواد التعليميهةا وزارة التربيهة والتعلهيما 
 القاهرة.
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 بناء مقياس الذكاء االنفعالي لمدربات الجمباز بجمهورية مصر العربية

 هند مرزوق عبد الصمد

 مقدمة ومشكمة البحث :

تعتبر المنافسات الرياضية مظيرا من مظاىر النشاط األنسانى , الذى يتطمب تييئة الفرد 
, وخاصة فى المواقف ألقصى قواه وقدراتة النفسية والعقمية , لتحقيق أفضل المستويات الرياضية 

التنافسية الضاغطة , وترتبط المنافسة الرياضية بالعديد من المواقف اإلنفعالية المتباينة فى شدتيا 
وقوتيا , كما أنيا تعتبر مصدرا لكتير من المواقف اإلنفعالية ذاتيا , حيث تتعدد خبرات النجاح 

 لواحد , ومن نشاط إلى أخر.والفشل من موقف إلى أخر ومن لحظة ألخرى فى عضون الموقف ا

ويعد مجال الذكاء من أكثر مجاالت عمم النفس التى حظيت بإىتمام عممائو منذ ظيوره 
ولقد ظل الباحثون ولفترة طويمة يتناولون الفروق الفردية فى الذكاء كما لو أنيا ىى الفروق الوحيدة 

ر لمذكاء وبالتحديد معامل الذكاء بين األفراد عند إتخاذ قرارات بشأنيم , وحتى وقت قريب كان ينظ
 (I.Q  بإعتباره العامل المسئول عن اإلختيارات التعميمية واألكاديمية والمينية وأيضًا دوره فى )

تحديد المتأخرين دراسيًا وفى مجاالت الحياة المختمفة ليقدم ليم برامج خاصة وبالتالى كان لمذكاء 
 (233:   01بمثابة تأشيرة نجاح الفرد فى الحياة . )

عمماء النفس قديمًا اعتبروا أن االنفعاالت والتفكير نقيضان, حيث اعتبرت االنفعاالت و 
عائقًا أمام التفكير ويجب مقاومتيا والحد منيا لينمو تفكير اإلنسان وذكاؤه. أما حديثًا فان عمماء 

شكل كبير عمى النفس ينظرون إلى االنفعاالت عمى أنيا سموكيات منظمة تحكميا قوانين تعتمد ب
 (55:  8المعرفة والبيئة المعرفية لمفرد . )

فالذكاء اإلنفعالى تبرز أىميتة بأنة يعتنى بطبيعو األفراد والجماعات فى المجتمع ويكمن 
نفعبلت األخرين الذين  الفرد من أن يضع فى العبلقة بين أنفعاالتة وتفكيرة من ناحية وبين تفكيرة وا 

, وفى وقتنا ىذا فإن العبلقات األجتماعية تعانى من الفتور  بتعامل معيم من ناحية أخرى
الوجدانى , ليذا فإن أختبلف ميارات الذكاء اإلنفعالى لمفرد تساعد عمى تكوين العبلقات 

 اإلجتماعية وتوطيدىا .

وقد أثبتت كثير من الدراسات عمى أن من لدييم مستوى متميز من الذكاء االنفعالي 
يم القدرة عمى إدارتيا والتعامل مع مشاعر اآلخرين بكفاءة, ىم أنفسيم ويعرفون مشاعرىم ولدي

الذين نراىم متميزين في كل مجاالت الحياة, وىم األكثر إحساًسا بالرضا عن أنفسيم والتميز 
بالكفاءة في حياتيم واألقدر عمى السيطرة عمى بيئتيم العقمية, مما يدفع إنتاجيم قدمًا إلى األمام, 

دون إلى ميارات الذكاء االنفعالي فعادة يكون لدييم صراعات نفسيو داخمية تدمر أما من يفتق
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قدرتيم عمى التركيز في مجاالت عمميم وتمنعيم من التمتع بفكر واضح وتمنعيم أيًضا من 
 (44:  4) التكيف السميم .

ويعتبر الجمباز العام عمل جماعي يؤدى في صورة عروض  وىي كما أشار إلييا 
الدولي لمجمباز أما عروض كبيرة العدد وتقدم غالبا في المبلعب المفتوحة أو عروض االتحاد 

 (85: 03).قميمة العدد وتقدم في الصاالت أو المسارح 

وتحتل أنشطة رياضة الجمباز العام مكانا ىاما في برامج التربية الرياضية عمى جميع 
اسي في تنمية وتطوير المياقة البد نية, المستويات في مراحل التعميم المختمفة ,وىو النشاط األس

 (2: 3كما ينمي كثيرا من الصفات العقمية والسمات الشخصية وكفاءة وحيوية وأجيزة الجسم. )

ويعتبر الذكاء االنفعالى أحد الجوانب األساسية لممدربات , وىذا الجانب االنفعالى المرتبط 
انفعاالتيم النفسية وبالتالى تؤثر عمى بالذكاء لو دور فعال فى التحكم فى سموك المدربات و 

أستقرارىم النفسى , وأداء الرياضى بشكل عام , والذكاء االنفعالى ىو أساس األستقرار النفسى 
والعممى وىو منبع شحذ اليمم والطاقات وكمما ذادت معرفة المدربات بيذا الجانب زادت قدرتيم 

 عمى التعامل  مع المواقف االنفعالية .
حثة أن رياضة الجمباز تحتاج ألى مستوى عالى من المياقة البدنية والنواحى وترى البا

الفنية والسمات النفسية , وعمى الرغم من أنيا التتطمب  فى الكثير من فاعميتيا االحتكاك المباشر 
بين المنافسين , لذا فإن االمر يمتزم منو حسن التعامل مع المواقف المختمفة , وأن الوصول 

مى أعمى مستوى لؤلنجاز فى أى مسابقة من مسابقات الجمباز يعتمد عمى مدى تمكن المدربة غ
المدربة وقدرتيا عمى أستخدام أقصى طاقتيا وقدراتيا ) العقمية , والنفسية ( ومن خبلل عمل 
الباحثة كمدربة جمباز الحظت أن بعض المدربات غير  قادرين عمى األنجاز فى المسابقات 

ط ىذا بالنواحى النفسية واألنفعالية وقدرتيم عمى أستغبلليا بشكل إيجابى مما بشكل أكبر وقد يرتب
دعا الباحثة إلى إجراء ىذه الدراسة لمتعرف عمى مستوى الذكاء االنفعالى لمدربات الجمباز 

 بجميورية مصر العربية .
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 : أىمية البحث 1/3
مية النظرية , واألىمية تستمد ىذه الدراسة أىميتيا من مجالين أثنين ىما : األى

 العممية
 :األىمية النظرية  1/3/1

وتكمن االىمية النظرية ليذه الدراسة فى حداثة موضوعيا , والحاجو لمبحث فييا والمتوقع 
أضافتة من نتائج لممعرفة العممية فى ىذا المجال لذا فإن األىمية النظرية ليذ الدراسة تنبثق من 

 لذكاء األنفعالى لمدربات الجمباز .أنيا تحاول أن تستكشف مستوى ا
       :األىمية العممية  1/3/2

مساعدة مدربات الجمباز فى حسن توظيف الذكاء االنفعالى وتعزيزه لتحقيق أفضل  0/2/3/0
 مستوى من االداء 

 إعطاء معمومات ومؤشرات تساعد فى تحسين مستوى برامج األعداد النفسى . 0/2/3/3
راسة فى فتح أفاق عديدة أمام الباحثين لمبحث فى موضوع الذكاء تساىم ىذه الد 0/2/3/2

 اإلنفعالى .
تتناول ىذه الدراسة الذكاء اإلنفعالى نظرا ألىميتة وتأثيرة فى العديد من السموكيات  0/2/3/4

 والتصرفات لدى المدربات .
ز بجميورية تساعد ىذة الدراسة فى تحديد مستوى الذكاء اإلنفعالى لمدربات الجمبا 0/2/3/5

  . مصر العربية

 :ىدف البحث  1/4
ييدف البحث لمتعرف عمى  الذكاء اإلنفاالى لمادربات الجمبااز بجميورياة ملار العربياة 

 من خالل :

 بناء مقياس الذكاء اإلنفالى لمدربات الجمباز بجميورية مصر العربية. 0/4/0
 : فروض البحث 1/5

 :تية تسعى ىذه الدراسة لإلجابة عمى األسئمة األ 
 ؟ ما مستوى الذكاء اإلنفالى لمدربات الجمباز بجميورية مصر العربية 0/5/0
ىل توجد فروق ذات داللة أحصائية فى مستوى الذكاء اإلنفالى لمدربات الجمباز  0/5/3

 ؟ بجميورية مصر العربية
 
 
 : ملطمحات البحث 1/6
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 الذكاء اإلنفعالى :

وا نوايــــاىم ىو القـــدرة عمـــى إدراك الحـــاالت ا لمزاجيـــة خـــرينآلل والتمييـــز بينيـــا راكد 
ودوافعيــــم ومــــشاعرىم ويتــــضمن ذلــــك الحــــساسية لتعبيــــرات الوجــــو والــــصوت واإليحاءات وكذلك 

عيــــــة مــــــع القدرة عمى التمييـز بـين المؤشـرات المختمفـة التـي تعتبـر ىاديـات لمعبلقـات حاالجتما
 (337:  05القــــــدرة عمــــــى االســــــتجابة المناســــــبة بمــــــا يــــــسمبالتــــــأثير فــــــي اآلخــــــرين .)

 الدراسات السابقة :

فاعمية برنامج لتنمية  "وكان عنوانيا ( 5( )م2112)  دعاء فاروق محمد حسنــــ دراسة  0
الى وعالقتة بأساليب مواجيو الضغوط لدى طالبات كمية التربية الرياضية بنات الذكاء اإلنفع

ومن اىم اىدافيا فاعمية برنامج لتنمية الذكاء اإلنفعالى وعبلقتة بأساليب  جامعة الزقازيق ",
مواجيو الضغوط لدى طالبات كمية التربية الرياضية بنات جامعة الزقازيق وقد استخدم الباحث 

وبمغ عدد افراد العينة طالبات كمية التربية الرياضية بنات جامعة الزقازيق وكانت   فيالوصالمنيج 
 . اىم النتائج أن الذكاء االنفعالى ميم لمتعامل مع الضغوط بكفاءة

الشغب المدرسى  وعالقتة  "وكان عنوانيا ( 9( )م2118)  عمى كرم غموم  دشنىــــ دراسة  3
و ممارسة االنشطة الرياضية لدى طالب المرحمة المتوسطة بدولة بالذكاء االنفعالى واالتجاه نح

ومن اىم اىدافيا العبلقة بين الشغب المدرسى  وعبلقتة بالذكاء االنفعالى واالتجاه نحو  الكويت ",
  الوصفيممارسة االنشطة الرياضية لدى طبلب المرحمة المتوسطة وقد استخدم الباحث المنيج 

( طالب وكانت اىم النتائج وجود عبلقة ذات داللو أحصائية بين 021وبمغ عدد افراد العينة )
وجود عبلقة ذات داللو ,  الشغب المدرسى والذكاء االنفعالى  لدى طبلب المرحمة المتوسطة

أحصائية بين الذكاء االنفعالى واالتجاه نحو ممارسة االنشطة الرياضية لدى طبلب المرحمة 
 . الوسطى
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 لبحثإجراءات ا 3/1
 منيج البحاث: 3/1

جراءاتـو باسـتخدام األسـموب المسـحي, نظـرًا  ةالباحث تاستخدم المـنيج الوصـفي بخطواتـو وا 
 لمبلئمتو لطبيعة عينة البحث.

 مجتمع وعينة البحث : 3/2
 مجتمع البحث: 3/2/1

 .مدربات الجمباز بجميورية مصر العربيةيتحدد مجتمع البحث الحالي في 
 عينة البحث: 3/2/2

 مدربة ومساعدة مـدرب( 61باختيار عينة البحث بالطريقة العمدية وقواميا ) ةالباحث تامق
 مدربة ومساعدة مدرب.( 01تم إجراء الدراسة االستطبلعية عمي عينة قواميا )

 أسباب اختيار العينة:  1/ 3/2/2

 في اختيار العينة ما يمي :  ةالباحث تراع
حـث مـن حيـث التوزيـع الجغرافـي حيـث قـام باختيـار مــن أن تكـون ممثمـة لمجتمـع الب  3/2/2/1/1

 مدربات الجمباز.مختمف 
  من مدربات الجمباز .أن تكون العينة ممثمة لجميع   3/2/2/1/2

 أدوات جمع البيانات : 3/3
 : اااا جمع البياناتأدوات في  ةالباحث تاستخدم

 "ةاعداد الباحثالذكاء االنفعالي لمدربات الجمباز " مقياس 2/2/0

 "ةاعداد الباحث"الذكاء االنفعالي لمدربات الجمباز خطوات بناء مقياس  2/2/0/0

 الذكاء االنفعالي لمدربات الجمبازمراجعة األطر النظرية والدراسات السابقة المرتبطة  -0

مـــن خـــبلل المســـح  الـــذكاء االنفعـــالي لمـــدربات الجمبـــازتـــم تحديـــد المحـــاور المقترحـــة لمقيـــاس  -3
 -:وىى ثماني محاور ددىاالمرجعي , وقد بمغ ع

  االنفعاالت. 
  المعرفة االنفعالية. 
  ادارة االنفعاالت. 
   تنظيم االنفعاالت. 
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 . التعاطف 
 . التوالل االجتماعي 
 . االستقاللية 
 . القدرة عمي التكيف 
 
 

 

 :لمحاور المقياس المقترحة اإلجرائي تحديد المفيوم النظري 3/3/1/1/1

الذكاء االنفعـالي لمـدربات رائية لممحاور المقترحة لمقياس بوضع تعريفات إج ةالباحث تقام
( من األساتذة المتخصصين 01, تمييدا لعرضيا عمى السادة الخبراء والذين بمغ عددىم ) الجمباز

 (1) مرفق رقم , مجال القياس والتقويم.عمم النفسفي 
 :عرض المحاور المقترحة عمى السادة الخبراء 3/3/1/1/2

ـــ تقامـــ ـــك  محـــورينإعـــداد اســـتمارة اســـتطبلع رأى تضـــم ب ةالباحث ومفيـــوميم اإلجرائـــي وذل
 (2) مرفق رقملعرضيا عمى الخبراء. 

(1) جدول  
 المقترحة لمقياس رأى السادة الخبراء فى مدى مناسبة المحاور

 الذكاء االنفعالي لمدربات الجمباز
 (11)ن=

 النسبة المئوية للموافق التكرار المحاور م
 %71 7 التتنظيم االنفعا 0
 %011 01 التعاطف 3

ـــى محـــاور مقيـــاس0) يتضـــح مـــن جـــدول ـــة الخبـــراء عم ـــذكاء االنفعـــالي  ( أن نســـبة موافق ال
 بجميع المحاور. ةالباحث ت( لممحاور وقد ارتض%011, %51) لمدربات الجمباز

اقتراح عبارات لكل محاور مان محااور المقيااس فاى ضاوء الفيام والتحميال النظاري  3/3/1/1/3
 :لكل محور الخاص

بصــياغة عبــارات المقيــاس فــي ضــوء الفيــم والتحميــل النظــري الخــا  لكــل  ةالباحثــ تقامــ
لمبحـوث السـابقة حيـث تـم الحصـول الـذكاء االنفعـالي بـبعض مقـاييس  ةالباحثـ تمحور, وقد استعان
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وتـــم إعـــداد  مـــدربات الحمبـــاز,عمـــى بعـــض العبـــارات منيـــا وتـــم تعـــديل صـــياغتيا بمـــا يتناســـب مـــع 
وصياغة العبارات تحت كل محور كبًل حسب  حيث تم إعداد في ضوء الخطوات السابقة, المقياس

 (3) مرفق رقم( عبارة. 35طبيعتو, وتكونت الصورة األولية لممقياس من )
 في لياغة العبارات ما يمى : ةالباحث توقد راع

 أن تكون العبارات واضحة ومفيومة. 
 .أال توحي العبارة بنوع االستجابــة 
 الذكاء االنفعالي لمدربات الجمباز.كون العبارة ايجابية تؤيد موضوع أن ت 
 أال تشتمل العبارة عمى أكثر من معنى. 
عاارض العبااارات الخالااة لكاال محااور عمااى السااادة الخبااراء لمتحقااق ماان اللاادق  3/3/1/1/4

 :المنطقي لمالئمة العبارات المقترحة لكل محور

وليــة عمـــى نفــس عينــة الخبـــراء التــي ســـبق بعـــرض المقيــاس فــي صـــورتو األ ةالباحثــ تقامــ
 ذكرىا, وذلك بيدف التعرف عمى:

 .مدى سبلمة صياغة العبارات المقترحــة 
 ."مدى مناسبة العبارات بكل محور "انتماء العبارة لممحور 
 .حذف أو تعديل أو إضافة عبارات أخــرى 

 : من خالل استطالع رأى السادة الخبراء إلى ما يمى ةالباحث توقد تولم

 .حذف بعض العبارات من المقيـــاس 
 .تعديل الصياغة المفظية لبعض العبارات  
 إعداد شروط وتعميمات تطبيق المقيااس, وتحدياد فئاات االساتجابة عماى العباارات, 3/3/1/1/5

 :ثم توزيع العبارات عشوائيًا داخل المقياس, مع استبعاد العناوين الدالة عمى المحاور

حيــث  ( عبــارة35قيــاس فــي صــورتو النيائيــة والتــي تكونــت مــن )بوضــع الم ةالباحثــ تقامــ
 (4مرفق رقم). استبعاد العناوين الدالة عمى المحاور ةالباحث تقام
 حساب المعامالت العممية لممقياس وىى : 3/3/0/0/6

 لدق المقياس : 3/3/1/1/6/1

 لادق المحكمياان: 3/3/1/1/6/1/1

 (2) جدول
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 (    8  (   (  الثاهن م(   ) الجزء  4109(  لعام ) ديسوبر( شهر )    42رقن الوجلد )         
 

 تنظيم االنفعاالت األولالخبراء حول عبارات المحور السادة  النسبة المئوية آلراء
 11ن=

 النسبة المئوية التكرار ارةــــــــــــــــــــــــــــالعب م
 %91 9 أكسب األصدقاء بسيولة. 0
 %011 01 اعتقد بأنني شخ  محبوب. 3
 %91 9 احتمل مسئولية انفعاالتي. 2



 

 
    الرياضة التربية البدنية وعلوم مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (    9  (   (  الثاهن م(   ) الجزء  4109(  لعام ) ديسوبر( شهر )    42رقن الوجلد )         
 

 (2) جدولتابع 
 تنظيم االنفعاالت األولة الخبراء حول عبارات المحور الساد النسبة المئوية آلراء

 11ن=
 النسبة المئوية التكرار ارةــــــــــــــــــــــــــــالعب م
 %011 01 أقدر عمي تحقيق تمبية حاجات زمبلئي. 4
 %011 01 اتفيم انفعاالت زمبلئي في المسابقات الرياضية. 5
 %71 7 سابقات الرياضية.اتجنب ايذاء انفعاالت زمبلئي في الم 6
 %71 7 لدي القدرة عمي االستجابة النفعاالت زمبلئي في الممعب. 7
 %011 01 استخدام انفعاالتي في معرفة كيفية قيادة حياتي الرياضية. 8
 %21 2 فى وجود الضغوط نادرا ما أشعر بالتعب 9
 %91 9 أشعر بالفشل قبل ان أبدأ اي عمل جديد. 01
 %011 01 عن حياتي التجريبية كميا.أنا راضي  00
 %71 7 أمتمك درجة عالية من الصبر عند الفشل في تحقيق أي نتائج ممموسة. 03

تنظايم يوضح الجدول السـابق نسـب الموافقـة عمـى كـل عبـارة مـن عبـارات المحـور الرابـع  )
 م حـذفتلـم يـ%, و 75بنسـبة  ةالباحثـ ت%( وقـد ارتضـ011% ,21( قـد تراوحـت بـين )االنفعاالت
 عباراة. 00ليكون المحور من  اي عبارة 

 (3) جدول
 التعاطف الثانيالسادة الخبراء حول عبارات المحور  النسبة المئوية آلراء

 11ن=
 النسبة المئوية التكرار ارةــــــــــــــــــــــــــــالعب م
 %011 01 لدي القدرة عمي الثبات االنفعالي في البطوالت الرياضية. 0
 %81 8 ستطيع التعرف عمي انفعاالت اي العب لمجرد النظر إليو.أ 3
 %81 8 أحفز نفسي عند القيام بأي عمل جيد. 2
 %011 01 أستطيع أستعادة ىدوئي بشكل سريع. 4
 %91 9 أستطيع التحكم في انفعاالتي عندما يزعجني أمر ما. 5
 %91 9 تربطني عبلقات جيدة بزمبلئي . 6
 %011 01 مي التحكم بتصرفاتي.أمتمك القدرة ع 7
 %011 01 أمتمك القدرة عمي التحكم بانفعاالتي. 8
 %71 7 امتمك القدرة عمي التحكم في أفكاري. 9
 %011 01 أواسي نفسي إذا تعرضت لمشكمة ما واخفف عنيا  01
 %011 01 اتحمي باليدوء عند إنجاز أي مسابقة رياضية. 00
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 (    01  (   (  الثاهن م(   ) الجزء  4109(  لعام ) ديسوبر( شهر )    42رقن الوجلد )         
 

 

 (3) جدولتابع 
 التعاطف الثانيالسادة الخبراء حول عبارات المحور  وية آلراءالنسبة المئ

 11ن=
 النسبة المئوية التكرار ارةــــــــــــــــــــــــــــالعب م
 %91 9 صريح حتي إذا كانت صراحتي تضايق زمبلئي الرياضين. 03
 %011 01 حياتي تعني ممارسة رياضتي المفضمة. 02

  الثانيافقة عمى كل عبارة من عبارات المحور يوضح الجدول السابق نسب المو 
 تم حذفلم ي% , و 75 بنسبة  ةالباحث ت%( وقد ارتض011% ,22قد تراوحت بين ) (التعاطف)

 . عباراة 02ليكون المحور من  اي عبارة 
 :لدق االتساق الداخمي 3/3/1/1/6/1/2

من  اعدة مدربمدربات ومس( 01بتطبيق االستبيان عمى عينة قواميا ) ةالباحث تقام
بحساب  ةالباحث تمجتمع البحث ومن خارج عينة البحث االساسية ليا نفس مواصفات ثم قام

 معامبلت االرتباط لبيرسون بين:
 كل عبارة من عبارات االستبيان ودرجة المحور التى تنتمى اليو. -0
 االبعاد والدرجة الكمية لممقياس . -3

 (4) جدول
 تنظيم االنفعاالتوالدرجة الكمية لممحور  األولمحور معامل االرتباط بين درجة عبارات ال

 11ن=
 معامل االرتباط ارةــــــــــــــــــــــــــــالعب م
 *1.818 أكسب األصدقاء بسيولة. 0
 *1.701 اعتقد بأنني شخ  محبوب. 3
 *1.666 احتمل مسئولية انفعاالتي. 2
 *1.803 أقدر عمي تحقيق تمبية حاجات زمبلئي. 4
 *1.670 اتفيم انفعاالت زمبلئي في المسابقات الرياضية. 5
 *1.987 اتجنب ايذاء انفعاالت زمبلئي في المسابقات الرياضية. 6
 *1.799 لدي القدرة عمي االستجابة النفعاالت زمبلئي في الممعب. 7
 *1.875 استخدام انفعاالتي في معرفة كيفية قيادة حياتي الرياضية. 8
 *1.983 وط نادرا ما أشعر بالتعبفى وجود الضغ 9
 *1.869 أشعر بالفشل قبل ان أبدأ اي عمل جديد. 01



 

 
    الرياضة التربية البدنية وعلوم مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (    00  (   (  الثاهن م(   ) الجزء  4109(  لعام ) ديسوبر( شهر )    42رقن الوجلد )         
 

 (4) جدولتابع 
 تنظيم االنفعاالتوالدرجة الكمية لممحور  األولمعامل االرتباط بين درجة عبارات المحور 

 11ن=
 معامل االرتباط ارةــــــــــــــــــــــــــــالعب م
 *1.798 ي التجريبية كميا.أنا راضي عن حيات 00
 *1.877 أمتمك درجة عالية من الصبر عند الفشل في تحقيق أي نتائج ممموسة. 03

 10632= 1015قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 
   األوليوضح الجدول السابق أن معامبلت االرتباط بين كل عبارة من عبارات المحور 

مى اليو , وبمقارنة بقيمة ر المحسوبة بقيمة ر الجدولية ( والمحور التى تنتتنظيم االنفعاالت)
  األوليتضح وجود ارتباط دال احصائيًا مما يؤكد عمى صدق االتساق الداخمى لعبارات المحور 

 (تنظيم االنفعاالت)
 (5) جدول

 التعاطفوالدرجة الكمية لممحور  الثانيمعامل االرتباط بين درجة عبارات المحور 
 11ن=

 معامل االرتباط ارةــــــــــــــــــــــــــــالعب م
 *1.879 لدي القدرة عمي الثبات االنفعالي في البطوالت الرياضية. 0
 *1.838 أستطيع التعرف عمي انفعاالت اي العب لمجرد النظر إليو. 3
 *1.628 أحفز نفسي عند القيام بأي عمل جيد. 2
 *1.667 أستطيع أستعادة ىدوئي بشكل سريع. 4
 *1.683 أستطيع التحكم في انفعاالتي عندما يزعجني أمر ما. 5
 *1.797 تربطني عبلقات جيدة بزمبلئي . 6
 *1.708 أمتمك القدرة عمي التحكم بتصرفاتي. 7
 *1.879 أمتمك القدرة عمي التحكم بانفعاالتي. 8
 *1.780 امتمك القدرة عمي التحكم في أفكاري. 9
 *1.876 لمشكمة ما واخفف عنيا  أواسي نفسي إذا تعرضت 01
 *1.855 اتحمي باليدوء عند إنجاز أي مسابقة رياضية. 00
 *1.709 صريح حتي إذا كانت صراحتي تضايق زمبلئي الرياضين. 03
 *1.684 حياتي تعني ممارسة رياضتي المفضمة. 02

 10632= 1015قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 



 

 
    الرياضة التربية البدنية وعلوم مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (    04  (   (  الثاهن م(   ) الجزء  4109(  لعام ) ديسوبر( شهر )    42رقن الوجلد )         
 

   الثانيعامبلت االرتباط بين كل عبارة من عبارات المحور يوضح الجدول السابق أن م
( والمحور التى تنتمى اليو , وبمقارنة بقيمة ر المحسوبة بقيمة ر الجدولية يتضح وجود التعاطف)

 (التعاطف)  الثانيارتباط دال احصائيًا مما يؤكد عمى صدق االتساق الداخمى لعبارات المحور 
 (6) جدول

 ن المحاور والدرجة الكمية لممقياسمعامل االرتباط بي
 11ن=

 10632= 1015قيمة ر الجدولية عند مستوى معنوية 
يوضح الجدول السابق أن معامبلت االرتباط بين كل محور والدرجة الكمية لممقياس , 

المحسوبة بقيمة ر الجدولية يتضح وجود ارتباط دال احصائيًا مما يؤكد عمى وبمقارنة بقيمة ر 
 صدق االتساق الداخمى لمحاور المقياس.

 ثبات المقياس: 3/3/1/1/6/2

 أعادة تطبيق االختبار: 3/3/1/1/6/2/1

 Test- Re- Testحساب ثبات المقياس عن طريق إعادة تطبيق االختبار: 

( 01س عمى عينة التقنين)العينة االستطبلعية( وقواميا )بتطبيق المقيا ةالباحث تقام
من خارج عينة البحث األساسية, وتم إعادة التطبيق عمى نفس العينة  مدربات ومساعدة مدرب

بفارق زمني قدره أسبوعين عن التطبيق األول وفى نفس ظروف التطبيق األول عمى قدر اإلمكان, 
في التطبيقين  عمى المقياس دربات ومساعدة مدربموتم حساب معامبلت االرتباط بين درجات 

 األول والثاني:
 
 
 
 
 

 االرتباط اورـــــــــــــــالمح م
 *1.882 تنظيم االنفعاالت 0
 *1.853 التعاطف 3



 

 
    الرياضة التربية البدنية وعلوم مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (    03  (   (  الثاهن م(   ) الجزء  4109(  لعام ) ديسوبر( شهر )    42رقن الوجلد )         
 

 (7) جدول
 معامالت االرتباط بين التطبيق االول والتطبيق الثانى لمحاور المقياس والدرجة الكمية لممقياس 

 (11)ن=

معامل الثبات  التطبيق الثانى التطبيق األول المحور م
 ع -س ع -س (ر)

 *1.889 0.39 37.01 0.48 36.81 تتنظيم االنفعاال 0
 *1.679 0.07 23.61 0.45 23.01 التعاطف 3
 *1.934 5.81 072.91 6.69 057.51 الدرجة الكمية 

 أن جميع قيم معامبلت االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى (7) يتضح من جدول
أن تتمتع بمعامل ( مما يشير إلى 1.802إلى1.750وأن معامبلت الثبات تتراوح بين ) (1.15)

 ثبات دال إحصائيًا وىذا يدل عمى إمكانية االعتماد عمى ىذه المحاور.
 : الدراسة االستطالعية 3/4

 م01/5/3108الي الفترة م 31/2/3108 بتطبيق الدراسة االستطبلعية ةالباحث تقام
 جمبازمدربات ( 01وقواميا ) مدربات الجمباز لجميورية مصر العربيةعمى عينة عشوائية من 

 خارج عينة البحث األساسية بيدف:
 .التأكد من وضوح وفيم العينة لعبارات المقياس 
 .توضيح طريقة اإلجابة عمى عبارات المقياس 
 : الدراساة األساسياة 3/5

الذكاء بتطبيق الدراسة األساسية بعد حساب المعامبلت العممية لمقياس  ةالباحث تقام
  عمى عينة اساسية وقواميا م 3108/ 35/01الي الفترة  م0/6/3108من خبلل الفترة االنفعالي 

 .مدربة ومساعدة مدرب ( 61)
  : أسموب المعالجة اإلحلائية لمبيانات 3/6

 تم تحميل البيانات المستخملة من ىذا البحث وفقًا لألساليب اإلحلائية التالية :
 المتوسط الحسابي. 3/6/1
 االنحراف المعياري. 3/6/2
 االرتباط.معامل  3/6/3
 النسبة المئوية. 3/6/4
 األىمية النسبية.  3/6/5
 عرض وتفسير ومناقشة النتائج: 4/1
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 (    02  (   (  الثاهن م(   ) الجزء  4109(  لعام ) ديسوبر( شهر )    42رقن الوجلد )         
 

 عرض النتائج : 4/1

 :بالفرض االولعرض النتائج الخالة  4/1/1

   ؟(اإلنفالى لمدربات الجمباز بجميورية ملر العربيةما مستوى الذكاء )الفرض ينص ىذا 

ب األىمية النسبية والوزن التقديرى لدرجة عينة البحث ولئلجابة عمى ىذا التساؤل تم حسا
ورصدت نتائج ذلك فى الجداول التالية  (الذكاء االنفعالي لمدربات الجمبازعمى عبارات استبيان )

: 

 (8) جدول
 إلجابات عينة البحث  األىمية النسبية والتكرارات والنسبة المئوية

 تنظيم االنفعاالتالرابع  عمى المحور
 61ن= 

 ارةــــــــــــــالعب م
الوزن  ال الى حد ما نعم س

 التقديرى
االهمية 
 2كا النسبية

 % ك % ك % ك
 03.71 77.78 041 30.67 02 32.22 04 55.11 22 3.22 أكسب األصدقاء بسيولة. 1
 06.21 76.00 027 38.22 07 05.11 9 56.67 24 3.38 اعتقد بأنني شخ  محبوب. 2
 35.31 71.11 036 42.22 36 2.22 3 52.22 23 3.01 ية انفعاالتي.احتمل مسئول 3
أقدر عمي تحقيق تمبية حاجات  4

 زمبلئي.
3.38 25 58.22 7 00.67 08 21.11 027 76.00 09.91 

اتفيم انفعاالت زمبلئي في  5
 المسابقات الرياضية.

3.27 26 61.11 01 06.67 04 32.22 043 78.89 09.61 

انفعاالت زمبلئي اتجنب ايذاء  6
 في المسابقات الرياضية.

3.47 29 65.11 01 06.67 00 08.22 048 83.33 37.01 

لدي القدرة عمي االستجابة  7
 النفعاالت زمبلئي في الممعب.

3.25 25 58.22 00 08.22 04 32.22 040 78.22 07.01 

استخدام انفعاالتي في معرفة  8
 06.91 78.89 043 30.67 02 31.11 03 58.22 25 3.27 كيفية قيادة حياتي الرياضية.

 07.51 77.78 041 35.11 05 06.67 01 58.22 25 3.22 احاول ان  9
أشعر بالفشل قبل ان أبدأ اي  11

 عمل جديد.
3.45 40 68.22 5 8.22 04 32.22 047 80.67 25.01 



 

 
    الرياضة التربية البدنية وعلوم مجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (    05  (   (  الثاهن م(   ) الجزء  4109(  لعام ) ديسوبر( شهر )    42رقن الوجلد )         
 

 
 (8) جدولتابع 

 عينة البحث  إلجابات األىمية النسبية والتكرارات والنسبة المئوية
 تنظيم االنفعاالتالرابع  عمى المحور

 61ن= 

 ارةــــــــــــــالعب م
الوزن  ال الى حد ما نعم س

 التقديرى
االهمية 
 2كا النسبية

 % ك % ك % ك
أنا راضي عن حياتي التجريبية  11

 كميا.
3.33 23 52.22 9 05.11 09 20.67 022 72.89 02.21 

من الصبر  أمتمك درجة عالية 12
عند الفشل في تحقيق أي نتائج 

 ممموسة.
3.27 27 60.67 8 02.22 05 35.11 043 78.89 33.91 

( وجود فروق دالة احصائيًا بين استجابات عينة البحث عمى عبارات 8يتضح من جدول )
( فى جميع العبارات حيث كانت قيمة الذكاء االنفعالي( الستبيان )تنظيم االنفعاالتالمحور )

, كما اتضح أن النسب المئوية 1.15المحسوبة أعمى من قيمتيا الجدولية عند مستوى معنوية 3اك
 %( 81.82% ,   90.67الستجابات أفراد عينة البحث عمى عبارات المحور قد تراوحت بين ) 

 (9) جدول
 إلجابات عينة البحث  األىمية النسبية والتكرارات والنسبة المئوية

 لتعاطفا الخامس عمى المحور
 61ن= 

 ارةــــــــــــــالعب م
الوزن  ال الى حد ما نعم س

 التقديرى
االهمية 
 2كا النسبية

 % ك % ك % ك
لدي القدرة عمي الثبات االنفعالي  1

 في البطوالت الرياضية.
3.41 27 60.67 01 06.67 02 30.67 044 81.11 30.91 

أستطيع التعرف عمي انفعاالت  2
 رد النظر إليو.اي العب لمج

3.55 43 71.11 9 05.11 9 05.11 052 85.11 26.21 

أحفز نفسي عند القيام بأي عمل  3
 02.21 72.89 022 20.67 09 05.11 9 52.22 23 3.33 جيد.

أستطيع أستعادة ىدوئي بشكل  4
 سريع.

3.48 28 62.22 02 30.67 9 05.11 049 83.78 34.71 
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 (9) جدولتابع 
 إلجابات عينة البحث  بية والتكرارات والنسبة المئويةاألىمية النس

 التعاطف الخامس عمى المحور
 61ن= 

 ارةــــــــــــــالعب م
الوزن  ال الى حد ما نعم س

 التقديرى
االهمية 
 2كا النسبية

 % ك % ك % ك
أستطيع التحكم في انفعاالتي  5

 عندما يزعجني أمر ما.
3.42 28 62.22 01 06.67 03 31.11 046 80.00 34.41 

 08.01 77.33 029 36.67 06 05.11 9 58.22 25 3.23 تربطني عبلقات جيدة بزمبلئي . 6
أمتمك القدرة عمي التحكم  7

 بتصرفاتي.
3.42 29 65.11 8 02.22 02 30.67 046 80.00 37.71 

أمتمك القدرة عمي التحكم  8
 بانفعاالتي.

3.42 25 58.22 06 36.67 9 05.11 046 80.00 08.01 

امتمك القدرة عمي التحكم في  9
 أفكاري.

3.37 22 55.11 01 06.67 07 38.22 026 75.56 02.91 

أواسي نفسي إذا تعرضت لمشكمة  11
 ما واخفف عنيا 

3.27 26 61.11 01 06.67 04 32.22 043 78.89 09.61 

اتحمي باليدوء عند إنجاز أي  11
 مسابقة رياضية.

3.41 28 62.22 8 02.22 04 32.22 044 81.11 35.31 

صريح حتي إذا كانت صراحتي  12
 تضايق زمبلئي الرياضين.

3.43 26 61.11 02 30.67 00 08.22 045 81.56 09.21 

حياتي تعني ممارسة رياضتي  13
 26.21 85.11 052 05.11 9 05.11 9 71.11 43 3.55 المفضمة.

يًا بين استجابات عينة البحث عمى عبارات ( وجود فروق دالة احصائ9يتضح من جدول )
المحسوبة 3( فى جميع العبارات حيث كانت قيمة كاالذكاء االنفعاليالستبيان ) )التعاطف(المحور 

, كما اتضح أن النسب المئوية الستجابات 1.15أعمى من قيمتيا الجدولية عند مستوى معنوية 
 %(85.82% , 78.22ين ) أفراد عينة البحث عمى عبارات المحور قد تراوحت ب

 مناقشة النتائج: 4/2

 مناقشة نتائج الفرض األول : 4/2/1
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فى ضوء نتائج التحميل اإلحصائى لبيانات الدراسة تحاول الباحثة التأكد من تحقيق 
 فروض البحث ومناقشة ىذة النتائج مسترشدًا بنتائج الدراسات السابقة والمراجع العممية.

مستوى الذكاء اإلنفعالى إلى أنيم يتحكمون فى تصرفاتيم  إلى أرتفاع الباحثة تعزو
 ومشاعرىم ويكبحون مشاعرىم السمبية ويجيدون فيم ومعرفة مشاعر األخرين .

إلى أن األفراد الذين يتمتعون بالذكاء اإلنفعالى لدييم  م(2112فوقية راضى )وتشير 
ياتيم اإلنفعالية ويتمتعون بفكر القدرة عمى السيطرة عمى بنيتيم العقمية ويمكنيم التحكم فى ح

واضح , كما أن الذكاء اإلنفعالى يجعميم أكثر قدرة عمى تحفيز أنفسيم واإلستمرار فى مواجية 
اإلحباطات والقدرة عمى تنظيم الحالة النفسية ليم , كما أنيم أكثر فعالية فى التخفيف عن أنفسيم 

ياتيم اإلنفعالية يدخمون فى معارك نفسية عندما يتوترون , بينما الذين اليممكون التحكم فى ح
     (08:  00)داخمية تدمر قدرتيم عمى التركيز وتمنعيم من التمتع بفكر واضح. 

الـذكاء االجتمـاعي ىـو نمـط مـن أنمـاط الـذكاء يجـسد قـدرة اإلنــسانعمى الدخول واالستمرار و 
اءكـانو ا حاضـرين حضورا ماديا مشخصا في عبلقات اجتماعية ايجابية متبادلة مـع اآلخـريًن سـو 

أماماإلنسانأو كانوا حاضرين حضورا ضمنيا أو متخـيبل ,ال يـستطيع أنيسقط اإلنـساناآلخـرون مـن 
حـساباتو سـواء عمـى مـستوى الفكـر أو االنفعـال أو التـصرف ,وبحكـم المفــــردات المكونــــة لمــــُذكاء 

 (332:  04)ــي أُو معرفــــي يوجــــو وينــــشط عبلقــــات الــــشخ  االجتمــــاعي بعــــد عقمــ

يعتبر الذكاء االنفعالي مرتكزا أساسيا لنجاح اإلنسان , ألنو يتعمق بمعرفة اإلنسان لذاتو و 
مقولة الفميسوف  (2118مدحت أبو النضر )وصفاتو , ومعرفتو باألخرين وصفاتيم , فيذكر 

معرفة اآلخرين بذكاء معرفة ذات حكمة , التحكم باألخرين قوة , التحكم الصيني الشيير لوتسي : 
 (005:  02)بالنفس قيادة.

, "  (11()2111فوقية محمد راضى )لقد تعددت العديد من الدراسات واألبحاث ومنيا 
حول تحديد أبعاد ومكونات الذكاء اإلنفعالى ولكن نجد أن كبل منيم  (1) (2112)إسماعيل بدر 

مى أن الذكاء اإلنفعالى يتكون من خمس أبعاد أساسية البد من توافرىا وتكامميا داخل الفرد إتفق ع
وىى ) المعرفة اإلنفعالية " الوعى بالذات " , إدارة وتنظيم اإلنفعاالت , الدافعية الذاتية , التعاطف 

 . , الميارات اإلجتماعية (

لعممة واحدة حيث ان الذكاء ان العاطفة والعقل ىما وجيان  م(1997سيجال ) وأوضح
االنفعالي والذكاء المعرفي متكامبلن , فبدون أحدىما ال يعد اآلخر مكتمبل عمى أعمى الدرجات , 
ولكن لن يضمن لك التقدم في الحياة , فقد يساعدنا ذكاؤنا المعرفي في فيم العالم والتعامل معو 

والتعامل معيا , ومن ثم فيم اآلخرين  عمى أحد المستويات, ولكننا نحتاج لعواطفنا لفيم انفسنا
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والتعامل معيم فبدون وعينا بانفعاالتنا وبدون قدرتنا عمى التعرف عمى مشاعرنا وتقييميا والعمل 
طبقا ليا , لن يتسنى لنا التمشي الجيد مع اآلخرين أو اإلنطبلق قدما في ىذا العالم ميما كان 

 (8:  08)ذكاؤنا.
إلى أن معامل الذكاء والذكاء االنفعالي  ( 1995ن )جولماوفي نفس السياق  اشار 

يشكبلن نمطين لمذكاء ,ولكنيما ليسا مجالين متعارضين , وأيضا ىما وسيمتان من وسائل قياس 
الذكاء والواقع أننا ربما نخمط بين التفكير وحدة االنفعاالت أحيانا , ولكن من النادر أن نجد من 

كاء االنفعالي المنخفض والعكس أيضا صحيح , والواقع أن ذليجمع بين معامل الذكاء المرتفع وا
 (48:  06)كبل النمطين لمذكاء بينيما عبلقة متبلزمة.

أن الميارة اإلجتماعية تتطمب  " 2111" نقاًل عن النى "  2115إيمان رجب " وتشير 
الميارة المراقبة الدقيقة لكل من الذات واآلخرين , وأحد الجوانب ذات األىمية الخاصة من 

اإلجتماعية تتضمن التجنب النشط لخمق إستجابات سالبة لدى اآلخرين , وبالطبع تتضمن الميارة 
 ( 20:   2اإلجتماعية القدرة عمى تعزيز اإلستجابات الموجبة لدى اآلخرين.     ) 

أن ضبط اإلنفعاالت ىى " قدرة الفرد عمى التحكم "  2112فوقية محمد راضى "وتشير 
الو اإلنفعالية وضبط دوافعو والتعامل مع المشاعر لتكون مشاعر مبلئمة وفيم ما وراء فى ردود أفع

 (   09:  00الشعور وكسب الوقت لضبط السمبية وتحويميا إلى إنفعاالت إيجابية .  )

إلى أرتفاع مستوى الذكاء اإلنفعالى لمدربات الجمباز من خبلل قدرتيم  تعزو الباحثةكما  
يم وتواصميم اإلجتماعى , وقدرتيم عمى إدراة إنفعاالتيم , وزيادة معرفتيم عمى تنطيم إنفعبلت

 اإلنفعالية , والقدرة عمى التكيف مع المواقف المختمفة وىى أبعاد أساسية لمذكاء اإلنفعالى . 

 وبيذا يتحقق الفرض األول الذى ينص عمى :

 ؟ " لعربيةالى لمدربات الجمباز بجميورية ملر اعاإلنفما مستوى الذكاء " 

 مناقشة نتائج الفرض الثانى : 4/2/2
توجد فروق ذات داللة إحلائية فى مستوى الذكاء اإلنفعالى لمدربات الجمباز بجميورية 

 ملر العربية .

يعتبر الذكاء االنفعالى أحد الجوانب األساسية لممدربات , وىذا الجانب االنفعالى المرتبط 
سموك المدربات وانفعاالتيم النفسية وبالتالى تؤثر عمى بالذكاء لو دور فعال فى التحكم فى 

أستقرارىم النفسى , وأداء الرياضى بشكل عام , والذكاء االنفعالى ىو أساس األستقرار النفسى 
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والعممى وىو منبع شحذ اليمم والطاقات وكمما ذادت معرفة المدربات بيذا الجانب زادت قدرتيم 
 لية .عمى التعامل  مع المواقف االنفعا

أن الذكاء االنفعالي يرتبط ارتباط وثيقًا بالصحة العقمية التي يمكن تحقيقيا بتفيم مشاعر و 
اآلخرين ومشاعر الفرد نفسو, حيث تؤدي قدرة الفرد عمى إدراك مشاعر اآلخرين والتواصل معيا 

االجتماعية  إلى التنظيم الفعال لبلنفعاالت, فاألفراد األذكياء انفعاليًا ىم سعداء في نشاطاتيم
وقادرون عمى إدراك االنفعاالت بشكل دقيق, واستخدام طرق رائعة وفعالة في تنظيم ىذه 
االنفعاالت أثناء تقدميم نحو تحقيق أىدافيم. أما األفراد الذين يعانون من ضعف في الذكاء 

وبة االنفعالي فيواجيون مشكبلت في قدرتيم عمى التكيف والتخطيط لمحياة, وىذا يعود إلى صع
قدرتيم عمى فيم انفعاالتيم الذاتية, ومن الممكن أن يؤدي ىذا إلى حالة من االكتئاب, مما يؤدي 

 (088:  07).  إلى تطوير ثقافة فردية تدير انفعاالتيم بشكل غير سوي
إلى أن ميارات الذكاء األنفعالى تساعد مدربات الجمباز بجميورية مصر  الباحثة وترى

لنفسى والتمتع بالصحة النفسية , وكذلك التواصل اإلجتماعى مع األخرين العربية عمى التوافق ا
نفعاالت األخرين يعانون بشكل  حيث أن المدربات الذين يعانون من صعوبة معرفة إنفعاالتيم وا 

 مباشر من قصور فى عبلقتيم باألخرين .
تتطمب  أن الميارة اإلجتماعية " 2111" نقاًل عن النى "  2115إيمان رجب " تشير و 

المراقبة الدقيقة لكل من الذات واآلخرين , وأحد الجوانب ذات األىمية الخاصة من الميارة 
اإلجتماعية تتضمن التجنب النشط لخمق إستجابات سالبة لدى اآلخرين , وبالطبع تتضمن الميارة 

 (   20:   2اإلجتماعية القدرة عمى تعزيز اإلستجابات الموجبة لدى اآلخرين.     ) 

والتــي يجــب ان  بين المدربات تعزو الباحثة إلى أن طبيعــة العبلقــات االجتماعيــة الســائدة و 
تتســـم بااليجابية, وطبيعة المجتمع وأسموب تربيتو وتوقعاتو منيم قد تدفع ىؤالء المدربات  

تنمويا ورياديا  والــوعي  المتميزين لمسموك بما يناســب ىــذه التوقعــات , فــالمجتمع يريــد مــنيم دور
بــذواتيم والتعــاطف الرزين واالندفاع نحو اآلخرين والتواصل معيـم دون حـواجز ممـا يسـاعدىم 

كل ىذا قد جعميم يتمتعون بدرجة .عمـى التوافق السميم مع ذواتيم ومع اآلخرين لتحقيق أىدافيم
دراك عالية من الوعي بذواتيم وانفعـاالتيم وضـبطيا والـتحكم  بيا  وتقديم االستجابة المناسبة وا 

انفعـــاالت اآلخـــرين والتعـــاطف معيـــم بمـــا يســـاعدىم عمـــى التوافـق السـميم مـع ذواتيـم ومـع اآلخـرين 
. 

إلى أن التعاطف قدرة عمى إدراك مايشعر بو الطرف اآلخر  " 2112عثمان حمود " أشار و 
ستشعار أحاسيسنا أوال , وىى قدرة تؤسس عمى قدرة  , وىو أمر يستمزم قدرتنا عمى فيم ذواتنا وا 
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الوعى بالذات وتؤدى التنشئة اإلجتماعية وخبرات الطفولة دورًا ميمَا فى نضجيا , فإن تطبيقيا 
فى المجال المينى ميم أيضًا, كما فى عبلقة المرؤوس بمرؤوسيو أو بزمبلئو أو بالجميور , 

قدرة والحساسية عمى قراءة اإلشارات اإلنفعالية لمطرف المقابل بدقة أوالً  فبلبد لمفرد أن تكون لو ال
 (   7:  7قبل أن تتم عممية التعاطف كإستجابة .   ) 

إدارة اإلنفعاالت ىى أن نعرف كيف نعالج أو نتعامل مع المشاعر التى أن  الباحثة وترى
 تؤذينا وتزعجنا فيذه المعالجة ىى أساس الذكاء اإلنفعالى .

ىاماتشيك إلى رأي  (2113سميرة ابو الحسن )اشارت مع ما  الباحثة وتتفق
Hamacheck (2111 ) والذي يرى أن الذكاء العام يزود الفرد بالمعمومات المجرد والعممية

المعرفية , وميارات حل المشكبلت بينما يعمل الذكاء االنفعالي عمى ترشيخ توازن الفرد مع العالم 
 (279: 6دارتو لذاتو بأكثر من العمل كرد فعل لمثيرات البيئة.)وزيادة فاعميتو وا

 وبيذا يتحقق الفرض الثانى الذى ينص عمى :

اإلنفالى لمدربات الجمباز ىل توجد فروق ذات داللة أحلائية فى مستوى الذكاء " 
 " ؟ بجميورية ملر العربية

 االستخاللات والتوليات  5/1

  االستخاللات : 5/1

( أبعاد واالتفاق حول 8نتائج صدق المحكمين إتفاق االراء حول أبعاد المقياس )أوضحت  5/1/1
 ( عبارة74محتوى العبارات )

تظير مكونات الذكاء االنفعالى  لمدربات الجمباز االنفعبلت , المعرفة االنفعالية , إدراه  5/1/2
قبللية , القدرة عمى االنفعبلت , تنظيم االنفعاالت , التعاطف , التواصل االجتماعى , االست

 التكيف.

لمدربات  االجتماعي الذكاء لقياس الحالية الدراسة في بناؤه تم الذي المقياس فاعمية 5/1/3
 الجمباز .

تتمتع مدربات الجمباز بذكاء اجتماعي يؤثر عمييم بصفتو دافعا ليم فيتحقيق أىدافيم   5/1/4
 وطموحاتيم.

 ة قادرة عمى قياس الذكاء اإلنفعالى لمدربات الجمبازالمحاور التى توصمت إلييا الباحث 5/1/5

 توجد فروق دالة احصائيو بين مدربات الجمباز بجميورية مصر العربية . 5/1/6 
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 : التولياااااااات 5/2

ولى تمن استنتاجات  ةالباحث اإليي متاستنادا عمى أشارت إليو النتائج وما تول
 بما يمي: ةالباحث

 .عمى مدربات الجمباز المقترحمقياس الذكاء االنفعالى  االىتمام بتطبيق 5/2/1

نشر ثقافة الموضوعات المتعمقة بالذكاء اإلنفعالى وتوضيح دورة فى عوامل النجاح  5/2/2
 والوصول لميدف.

تدعيم الذكاء االنفعالى وتنميتة من خبلل برامج تدريبية لما لو أىمية فى دعم الذكاء  5/2/3
 العقمى .

ذكاء اإلنفعالى بشكل دورى وتنطيم االنفعبلت المدربين بطريقة تساعدىم عمى قياس ال 5/2/4
 التحكم فى الذات وتكوين سموكيات متوافقة وناجحة مع جميع المواقف الضاعطة .

 دراسات تتبعية لتطوير الذكاء االنفعالى عبر المراحل الدراسية المختمفة. 5/2/5

 غيرات بالذكاء االنفعالى .دراسات إرتباطية عن عبلقة بعض المت 5/2/6
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 المراجع

 اواًل : المراجع العربية : 
إ -0

: الوالدية الحنونة كما يدركيا األبناء وعبلقتيا بالذكاء  (2112سماعيل إبراىيم بدر )
( , السنة العاشرة , جامعة بنيا ,  05اإلنفعالى لدييم , مجمة اإلرشاد النفسى , العدد ) 

 كمية التربية .
فاعميو عرض رياضي لمتمرينات عمي الخجل  م(:2112إليام عبد العظيم فرج ) -3

والنفسية بالنفس وبعض مكونات الصحة البدنية لدي طالبات كميو التربية الرياضية , 
مجمة بحوث التربية الشاممة ن المجمد الثاني كميو التربية الرياضية لمبنات , جامعة 

 الزقازيق .
: الذكاء الوجدانى وعبلقتو بالتوفق المينى لدى معممى ( 2115إيمان رجب قنديل ) -2

            ومعممات التربية الخاصة , رسالة ماجستير , كمية التربية , جامعة بنيا .
:الذكاء العاطفي) ترجمة ليمى الجبالي (, سمسمة عالم (2111دانيال جولمان ) -4

 .المعرفة
تنمية الذكاء اإلنفعالى وعبلقتة فاعمية برنامج ل ( :2112دعاء فاروق محمد حسن ) -5

بأساليب مواجيو الضغوط لدى طالبات كمية التربية الرياضية بنات جامعة الزقازيق  
 ,رسالة دكتوراه , كمية التربية الرياضية بنات , جامعة الزقازيق .

فاعمية برنامج لتنمية الذكاء الوجدانى فى  ( :2113سميرة أبو الحسن عبد السالم ) -6
ضطرابات وتغيير االتجاىات لدى عينات متباينة من األسوياء والمعاقين خفض بعض اال

 . , المؤتمر السنوى العاشر , جامعة عين شمس , مركز االرشاد النفسى
الذكاء الوجدانى ىل ىو مفيوم جديد , مجمة  ( : 2112عثمان حمود الخضر )  -7

            .(  0( , العدد ) 03دراسات تقنية , المجمد )
 .عمم النفس المعرفي النظرية والتطبيق. عمان: دار المسيرة (:2114ن العتوم )عدنا -8
الشغب المدرسى  وعبلقتة بالذكاء االنفعالى  : م(2118عمى كرم غموم  دشنى ) -9

واالتجاه نحو ممارسة االنشطة الرياضية لدى طبلب المرحمة المتوسطة بدولة الكويت , 
 ة بقنا , جامعة جنوب الوادى .رسالة ماجيستير ,كمية التربيو الرياضي

القدرات العقمية , الطبعة الثانية , مكتبة األنجمو المصرية ,  م( :1996فؤاد أبوحطب ) -01
 القاىرة .
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:الذكاء االنفعالى وعبلقتو بالتحصيل الدراسى والقدرة  (2112فوقية محمد راضى ) -00
كمية التربية ,  عمى التفكير االبتكارى لدى طبلب الجامعة , جامعة المنصورة , مجمة

 ( . 45العدد ) 
أسس تعميم الجمباز دار الفكر العربى , م(: 2113محمد إبراىيم شحاتو محمد ) -03

 القاىرة . 
: تنمية الذكاء العاطفى ) الوجدانى ( مدخل لمتميز فى  (2118مدحت أبو النلر ) -02

 العمل والنجاح فى الحياة , القاىرة , دار الفجر لمنشر والتوزيع .
الـــذكاء الشخـــصي وعبلقتـــو بالـــذكاء االجتمـــاعي ):2111(اااعيد أباااو ناشااائمناااى س -04

 )33(,العدد )04(والـــذكاء الموضوعي ,المجمة المصرية لمدراسات النفسية ,المجمد
 .,القاىرة

 ثانيًا : المراجع األجنبية :

05- Gardiner,(1995):Intelligence Multiple Peres Pactiv's ,New York. 
06- Goleman, D (1995) : Emotional Intelligence: why it Can Matter 

More than, IQ New York, Bantam books 
07- Salovey, P. Mayer, J.D. & (1991): Emotional Intelligence. 

Imagination, Cognition and Personality 9(2), 085-300. 
08- Segel, J. (1997): Raising your Emotional Intelligence. A 

practical Guide: A Hands – on program for Harnessing the power 
of your Instincts and Emotions New York : henry Holt and 
Company. 

 
 

 
 
 



برنامج تأهيمي باستخدام جهاز االيزوكينتك عمى  االستقرار الوظيفى لمفصل الركبة بعد ثير أت
 الهاللي  لغضروفاستئصال ا

                                                                                         

 ( *د / ًائم أحمذ خهٍم ) 

 : مقذمة ً مشكهة انبحث
 

 لمناحية يكون وربما لإلصابة تعرضا الجسم اجزاء اكثر من الركبة مفصل بريعت     
 أطول بين يقع حيث مأمن في يظير انو بالرغم ذلك في كبير دخل المفصل ليذا التشريحية
 المحيطة والعضالت األربطة قوه بل فحسب ىذا وليس, والقصبة الفخذ وىما الجسم في عظمتين

 الرئيسي السبب الركبة مفصل اصابات تكون وقد الجسم في المفاصل اقوى من تجعمو بو
 (266:  1) الدىنية الوسائد لوجود المفصل افتقار الى ذلك ويرجع المبكر لالعتزال

 

 اإلصابات من الخارجي والغضروف الداخمي الركبة مفصل غضروف بتمزق اإلصابة و     
 محوري بشكل لمركبة مفاجئ لف نتيجة غالبا اإلصابة وتحدث الرياضية المالعب في المتكررة

 أن عمي أيضا يؤكد كما , خارجيا أو داخميا عمييا الفخذ عظم والتفاف القصبة عظم ثبات مع
 الدموي تشاحر اال إزالة إلي ييدف جراحيا الركبة مفصل غضروف إزالة بعد الطبيعي العالج
 األمامية العضالت تقويةو  الركبة مفصل لعمل الوظيفية واالستعادة الجراحي التدخل بعد الحادث
 ونفسيا وبدنيا مياريا لإلصابة السابقة الكفاءة في نقص حدوث ومنع الرباعية العضمة وىي

                                                                   (2  :167 ) 
 متصقم ألنة وذلك الخارجي الغضروف تمزق من شيوعا أكثر الداخمي الغضروف تمزق أنو   

 الغضروفين بين التشريحي فاالختال أن إلي إضافة ليا الداخمي وبالرباط المفصل بكبسولة
 ( 108:  5)  الخارجي الغضروف أضعاف عشرة الداخمي الغضروف إصابة نسبة يجعل

                                                       
 التمرينات فمنيا الجراحية العمميات بعد مةالمستخد والوسائل الطرق تعددت قد التأىيل فيو  

 لحالتو المصاب المفصل عودة في تأثيرا الوسائل وأكثر أىم من واحده تعد حيث التأىيمية
 الدموية والتراكمات التجمعات من التخمص سرعة تساعد عمى التأىيمية التمرينات فيذه الطبيعية

 العضالت استعادة سرعة إلى اإلضافةب المفصل في حدوثو الممكن الدموي النزيف تمنع كما
 ( 9:  3. )لوظائفيا

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أخصبئٗ تأْٛم حزكٗ  ( * )
 
  



 العذذالج الحركذذي والرياضذذيإلذذي تنفيذذذ  (3122قدددرب بكددرب وسددهام الغمددرب ويذذذكر كذذال مذذن     
 الغذذذاء وعناصذذر األكسذذجين توصذذيل عمذذي بنشذذاطيا تسذذاعد التذذي الدمويذذة الذذدورة تنشذذيط يصذذاحبو
 األنسذجة بنذاء إعذادة إلذي حاجذة فذي ىذي التذي اإلصذابة تمك خاصة العضمية األنسجة إلي المتعدد
 (80:  12)                                                               .المصابة

 
كما يمكن ان  العضمي األداء تحميل فى المستخدمة األجيزة اىم من األيزوكينتك جياز يعدو     

 التذذي المقاومذذة درجذذة عمذذي التعذذرفيسذذتخدم فذذي عمميذذة التأىيذذل لمذذا يتمتذذع الجيذذاز بالقذذدرة  عمذذى 
 (24) يالعضم لألداء المختمفة األوجو قياس إلي ييدفكما لكل فرد عمى حدة  بيا يستعان
 : مقدمتيا في يأتي

 األنواع أثناء الفقري والعمود لمجسم المختمفة المفاصل حول عزوم بذل عمي العضالت قدرة -
 .العضمي المجيود من وايضاً  العضمي لالنقباض المختمفة

 . الناتج الشغل وكم العضالت بواسطة المبذولة الطاقة قياس -
 
 فى ضعف عنو ينتج الذى العضمي األداء فضع مسببات عمي التعرف يمكنك ثم ومن     

 تسجيلكما يتيح الجياز امكانية  بدقة المناسب البرنامج وضع عمي يساعد مما الحركة مستوى
 الستخراج متعددة أشكال وىناك وتبويبيا بترجمتيا الجياز قام تقارير في تمقائي بشكل البيانات
 (26()25شيت يخرج من الجياز .) ىيئة عمي مترجمة تقارير و مفصمة تقارير وتتمثل التقارير

 
جيذاز االيزوكينتذك فذي تأىيذل اصذابة  اسذتخداميتضذح لنذا اىميذة  السذابقومن خذالل العذرض      

 جراحذذة اجذذراء بعذذد الركبذذةمفصذذل  كفذذاءةاسذذتعادة  عمذذي البرنذذامج ىذذذا تذذأثير الغضذذروف الياللذذى و
 والخمفيذذذذة األماميذذذذة الفخذذذذذ عضذذذذالت لمجموعذذذذة العضذذذذمية القذذذذوة تنميذذذذة خذذذذالل مذذذذن وذلذذذذك المنظذذذذار

 لمفصذذذل الحركذذذي المذذذدي وزيذذذادة والسذذذاق الفخذذذذ محذذذيط زيذذذادة عمذذذي يذذذنعكس ممذذذا السذذذاق وعضذذذالت
 عذذذودة فذذذي يسذذذاىم قذذذد الذذذذي األمذذذر والعضذذذمي العصذذذبي الشذذذفاء عمميذذذة وتعجيذذذل المصذذذابة الركبذذذة

 ي اعذدادفذالتقنيذة  ىذذه اسذتخدامالذى  الباحدثوىذذا مذا دفذع  اليوميذة أنشذطتو ممارسذة عمي المصاب
فذذذذى اسذذذذتعادة كفذذذذاءة مفصذذذذل الركبذذذذة بعذذذذد التذذذذدخل الجراحذذذذي إلصذذذذابة  البرنذذذذامج التذذذذأىيمي المقتذذذذرح

 الغضروف الياللى .
 أىذاف انبحث : 

 عمذذى االيزوكينتذذك جيذذاز باسذذتخدام مقتذذرح تذذأىيمي برنذذامج تذذأثير عمذذىييذذدف البحذذث لمتعذذرف     
 . ياليالل الغضروف استئصال بعد الركبة مفصل ةكفاء استعادة



 من خالل بعض القياسات المتمثمة فى االتي  : 
 لمركبذذة السذذمانة ومحذذيط(  سذذم15 , سذذم10 , سذذم5)  عنذذد الفخذذذ محذذيط فذذي تحسذذن مذذدي .1

 .  المصابة
 .المصابة لمركبة (  البسط – القبض)  القوة العضمية  تحسن مدي .2
 .المصابة لمركبة(  المد – الثني)  في الحركي المدي تحسن مدي .3
 المصابة الركبة لمفصل االلم جةدر  تحسن مدي .4
 
 : انبحث فزًض

        الثالثذة البحذث اتقياسذ فذي  0.05 معنويذة مستوي عند احصائيا دالة فروق توجد .1
 ومحذذيط(  سذذم15 , سذذم10 , سذذم5)  عنذذد الفخذذذ لمحذذيط(  البعذذدي – البينذذي – القبمذذي) 

 البعدي القياس لصالح المصابة لمركبة السمانة
 القبمذي)  الثالثذة البحذث اتقياس في 0.05 معنوية مستوي عند ئيااحصا دالة فروق توجد .2

 لمفصذذذل والبسذذذط القذذذبض عمذذذي العاممذذذة لمعضذذذالت العضذذذمية لمقذذذوة(  البعذذذدي – البينذذذي –
 البعدي القياس لصالح الركبة

 القبمذي)  الثالثذة البحذث اتقياس في 0.05 معنوية مستوي عند احصائيا دالة فروق توجد .3
 لصذذالح(  المذذد – الثنذذي)  المصذذابة الركبذذة لمفصذذل الحركذذي لممذذدي ( البعذذدي – البينذذي –

 البعدي القياس
 القبمذي)  الثالثذة البحذث اتقياس في 0.05 معنوية مستوي عند احصائيا دالة فروق توجد .4

 البعدي القياس لصالح االلم درجة لقياس(  البعدي – البيني –
  إجزاءات انبحث :

 منيج انبحث :

 عمى الدراسة أجريت حيث الدراسة لطبيعة لمالئمتوج التجريبي أستخدم الباحث المني
 .(  البعدي – التبعي- القبمي) القياس بطريقة واحدة تجريبية مجموعة

 مجتمع انبحث  : 

العبى كرة القدم بنادى بنيا الرياضى وطوخ الرياضى لفرق الناشئين والدرجة االولى والمقيدين 
 ( العب  65( والبالغ عددىم )  2014: 2013)  باالتحاد المصرى لكرة القدم لموسم

 

 



 عٍنة انبحث 

تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من العبى كرة القدم لمفريق  بنادي )بنيا الرياضى 
االستئصذذال الجزئذذي لمغضذذروف الياللذذذي وىذذم مذذن الذذذين تذذم إجذذراء عمميذذة وطذذوخ الرياضذذى (   –

 .(العبين 7) العينة حجمغ كما بمالمختص  الطبيبالداخمي من قبل 
 

 (1جذًل )

 تٌسٌع عٍنة انبحث ًنسبتيب نهمجتمع األصهً

 انُسبت انًئٕٚت انعذد عُٛت انبحث

 %8.24 3 نبدى بنهب الريبضي

 %422. . طوخ الريبضي

 %422. . الدراسة االستطالعية

 ٪011 7 المجموع

 
ى عينة البحث ونسبتها من ( عدد أفراد الدراسة األساسية وتوزيعها عل 1يوضح جدول ) 

 الكمى لمبحث  عالمجتم
 

 شزًط اختٍبر انببحث نعٍنة انبحث :

 تقذذذرر وقذذد الياللذذي لمغضذذروف الجزئذذي االستئصذذال عمميذذة إجذذراء تذذم قذذد يكذذون أن -
 .المختص الطبيب استشارة بعد وذلك الجراحة بعد ليم وتأىيل طبيعي عالج عمل

 المغناطيسي الرنين ةبأشع العظام طبيب طريق عن التشخيص يتم ان -
 . التجربة أجراء أثناء أخر برنامج ألى خاضعين غير يكونوا أن -
 0أن يكون لدي أفراد العينة المختارة الرغبة فى االشتراك فى مجموعة البحث -

 

 تجبنس عٍنة انبحث :

( 5ثم قام الباحث بإجراء التجانس بتقسيم عينة البحث عشوائيا الى عينة اساسية وعذددىم) 
 ( وذلك الجراء المعامالت العممية . 2استطالعية وعددىم )وعينة 
 
 
 
 
 



 
 

 (2جذًل )

 تجبنس عٍنة انبحث فً بعط انمتغٍزات األسبسٍة قٍذ انبحث

  نهزكبة انمصببة

 8ن=  

 انًتغٛزاث
 ٔحذة

 انقٛبص
 انٕسٛط انًتٕسط

االَحزاف  

 انًعٛبر٘
 يعبيم االنتٕاء

 -371. 0267912 21111.. 2.427.. شهر انسٍ

 -389. 3261696 09921111 09922708 سنتيمتر انطٕل

 -02231 3249943 9821111 9.22708 كجم انٕسٌ

 078. 96117. 621111 424270 درجة يقٛبص االنى

 انقبض
 -283. ..32827 8221111 8822708 نيوتن 99عُذ 

 .76. 3279171 8121111 36208.6 نيوتن 089عُذ 

 انبسط
 180. 222.608 2.21111 2027083 نيوتن 99عُذ 

 212. 3289801 8221111 8821111 نيوتن 089عُذ 

 يذٖ حزكٗ
 9.0. .027462 7.21111 7026.49 درجة يٍ انًذ

 -411. 0277.40 02321111 023208.6 درجة يٍ انثُٗ

 2207. 822.219 3221111 3924270 سنتيمتر يحٛط انسًبَت نهزكبت انًصببت

 انفخذ يحٛط

 انزدفّ اعهٙ

 -096. 02704.2 3821111 3322708 سنتيمتر سى5

 -32.. 0203346 3221111 3828.49 سنتيمتر سى09

 060. 0226642 2.22111 2.23270 سنتيمتر سى05

( أن معامذذل االلتذذواء لكذذل مذذن العمذذر والطذذول والذذوزن ومقيذذاس االلذذم  2ضذذح مذذن جذذدول) يت
ممذا يشذير  3±بذين  الساق والفخذذ أنحصذر ومحيط الحركيوالقوة العضمية والمدى سرعة الترسيب 

 إلى تجانس العينة قيد البحث.
 ًسبئم جمع انبٍبنبت:

 البحث : فى األدوات و األجيزة المستخدمة .1
 (  . 1مرفق ) (Rest Meter)لقياس الوزن والطول ررستاميتجياز  .2
 (. 2( مرفق ) Stop Watchساعة إيقاف  ) .3
 (.المحيطات لقياس)شريط قياس  .4
لمعضالت االمامية والخمفية لمفصل اركبذة وكينتك لقياس القوة العضمية جياز االيز  .5

 ( .3مرفق )
 (. 4مرفق )  ل الركبةلمفص الحركيالجونيوميتر لقياس المدى  .6
 ( 5) بالدرجات ( مرفق )  The degree of pain scaleمقياس درجة االلم  .7



 التذذأىيميبرنذذامج اسذذتطالع رأى السذذادة الخبذذراء فذذى مجذذال التربيذذة الرياضذذية  فذذى ال .8
 ( 6)  مرفق المقترح

 (7استمارة تسجيل البيانات مرفق ) .9



 

 
    انتزبٛت انبذَٛت ٔعهٕو انزٚبضت يجهت -  نهبٍُٛ انزٚبضٛت انتزبٛت كهٛت  - بُٓب جبيعت      

 (    7  (   (  انثبيٍ و(   ) انجشء  4909(  نعبو ) دٚسًبزٓز ) ( ش   42رقى انًجهذ )         
 

 خطٌات تنفٍذ انبحث  :

 أًال :انذراسة االستطالعٍة :

 تذذم الذذذين مذذن وىذذمالعذذب ( 2الدراسذذة االسذذتطالعية عمذذى عينذذة قواميذذا ) بذذإجراءقذذام الباحذذث 
, فذذى  المخذذتص الطبيذذب  قبذذل مذذن الذذداخمي الياللذذي لمغضذذروف الجزئذذي االستئصذذال عمميذذة إجذذراء

 . 2019/ 1/  6إلى  1/1/2019الفترة من 
 نتبئج انذراسة االستطالعٍة :

 تحديد االجيزة القياسية واالدوات المستخدمة -
 تحديد القياسات المستخدمة فى البرنامج المقترح -
 لمبرنامج  الفعميالزمن  تحديد -
 تحديد اماكن تنفيذ التجربة  -
 . تالبياناة فى تحديد شكل االستمارة المستخدم -
 ( التأىيمي ) عمى مفصل الركبة السميمة لمبرنامج التدريبي الحمل تقنين -
 : جزاء انبحثإخطٌات 

 خطوات تصميم البرنامج التأهيمى المقترح :  
  تحديد األهداف الرئيسية لمبرنامج المقترحاوال : 

ئي لمغضروف الياللي ييدف البرنامج إلى تأىيل مفصل الركبة بعد االستئصال الجراحي الجز  
 :من خالل الداخمي 

 بعد إجراء االستئصال الجراحي تقميل االرتشاح وتورم مفصل الركبة  -
 تخفيف حدة األلم نتيجة اإلصابة.    -
  تحسين المدى الحركي -
 . القوة العضمية لممفصل المصاب أقرب ما يكون لممفصل السميم تحسين   -
 وعددها  :  التدريبيةزمن الوحدات  حديدوتلمبرنامج  الكمية المدةتحديد ثانيا : 

حيث قام الباحث باالطالع عمى المراجع والدراسات السابقة وعمل استمارة استطالع لرأى السادة 
 ( لتحديد االتى :6الخبراء مرفق )

 مدة البرنامج المقترح  .1
 عدد الوحدات التدريبية في االسبوع .2
 زمن الوحدة  .3
 تقنين وحدات البرنامج .4
 الحماء والختام لمبرنامج التاىيمىتحديد زمن ا .5



 

 
    انتزبٛت انبذَٛت ٔعهٕو انزٚبضت يجهت -  نهبٍُٛ انزٚبضٛت انتزبٛت كهٛت  - بُٓب جبيعت      

 (    8  (   (  انثبيٍ و(   ) انجشء  4909(  نعبو ) دٚسًبزٓز ) ( ش   42رقى انًجهذ )         
 

 
 ( 3جذًل )

اننسبة انمئٌٌة الراء انخبزاء فى تحذٌذ محتٌٌبت   

 انبزنبمج 

 01 6 4 7 9 2 8 3 . 0 المتغيرات
النسبببببببببببببببببببب   

 %المئوي 

 انبزَبيجيذِ 

  01%          ثالث  اسببيع

           41% اربع  اسببيع

   01%         ستة اسببيع

 عذد انٕحذاث انتذرٚبّٛ فٙ االسبٕع

8           .1% 

2           91% 

9           01% 

4           01% 

 سيٍ انٕحذِ انتذرٚبّٛ

31           .1% 

82           71% 

91           01% 

 انحًم شذة

( 91 - 61)           01% 

 (0.1- 041 )           01% 

(91  :311 )           41% 

 عذد يزاث انتكزار

          71%  تكرار .0 – 9

           31% تكرار 1. – 0

 انزاحت فتزاث

           41% ق .:  0

      .1%      ق 8:  .

 اإلحًبء سيٍ

 %           .1 ق2

          41%  ق01

 انتٓذئت سيٍ

 %        .1    ق2

           41% ق01

 



 

 
    انتزبٛت انبذَٛت ٔعهٕو انزٚبضت يجهت -  نهبٍُٛ انزٚبضٛت انتزبٛت كهٛت  - بُٓب جبيعت      

 (    9  (   (  انثبيٍ و(   ) انجشء  4909(  نعبو ) دٚسًبزٓز ) ( ش   42رقى انًجهذ )         
 

( أسابيع حققت أعمى نسبة 4عبارة عن )ان فترة تطبيق البرنامج  (3جدول ) من يتضححيث 
وحدات أعمى نسبة مئوية             (5, كما حققت عدد الوحدات التدريبية في االسبوع )%80مئوية 

 .% 70 مئويةنسبو  أعمى( دقيقو 45)  لتدريبيةا الوحدة زمنوحقق % ,  60
 : ثالثا : تقنين وحدات البرنامج المستخدم

حيث قام الباحث بتقنين وحدات البرنامج من خالل اجراء القياسات عمى الركبة السميمة لكل 
 ( االتى :3العب ثم قامة بعرضيا عمى السادة الخبراء ويتضح من جدول )

نسبو ىى اعمى  درجة(  300:  60) بين ما المقاومة درجةحيث جاءت  : الحمل شدة .1
 %80بنسبو  مئوية

 اعمى ىي مجموعات 5: 3 من والمجموعات تكرار 12 – 6 جاءت حيث:  الحمل حجم .2
 . %70 بنسبو مئوية نسبو

 مئوية نسبو بأعمى ق 2:  1 نما بي البينية الراحةجاءت فترة  : البينية الراحة فترات .3
 مئوية نسبو بأعمى (ق10) التيدئة زمن و( ق10) حماءاإل زمن وجاء %80 بنسبو
 %80 بنسبو

 

 انتجزبة األسبسٍة : 

: تم أجراء القياسات القبمية الخاصة بالقوة العضمية والمدى الحركى  القياسات القبمية .1
مبنى كمية التربية   2019/ 2/ 4حتى  2019/  1/2ودرجة االلم فى الفترة من 

 الرياضية ببنيا 
 األداء تقييم معمل في: قام الباحث بتطبيق البرنامج المقترح  رنامج المقترحتطبيق الب .2

 2019/  5/2فى الفترة من لمبنين الرياضية التربية بكمية كاأليزوكينت والتدريب العضمي
طول فترة التطبيق الختالف توقيت حدوث االصابة الباحث ويرجع  2019/ 5/ 1حتى 

اصابة كل حالة بصفة فردية  وتم االتفاق مع عينة  لعينة البحث حيث تعامل الباحث مع
 خميس( . – الثالثاء   -األربعاء –االثنين –البحث عمى أن تكون أيام التدريب )السبت 

                        حتى 2/5/2019: تم أجراء القياسات البعدية في الفترة من  القياسات البعدية .3
5/5/2019 
 

 انمعبنجة االحصبئٍة :

    التحسن نسبة ,  معامل االلتواء , المعياري , االنحراف الوسيط ,وسط الحسابيلمتا -
 ( Test , اختبار ت  LSDتحميل التباين ,  اختبار 



 

 
    انتزبٛت انبذَٛت ٔعهٕو انزٚبضت يجهت -  نهبٍُٛ انزٚبضٛت انتزبٛت كهٛت  - بُٓب جبيعت      

 (    09  (   (  انثبيٍ و(   ) انجشء  4909(  نعبو ) دٚسًبزٓز ) ( ش   42رقى انًجهذ )         
 

 

 

 

 عزض ًمنبقشة اننتبئج:

 عزض اننتبئج:

 ( 6جذٔل ) 

             تحهٛم انتببٍٚ  بٍٛ انقٛبسبث انقبهٛت ٔانبُٛت ٔانبعذٚت فٙ قٛبص انًحٛطبث نهزكبت          

                                                                                                               =ٌ5 

 انًتغٛزاث
يجًٕع 

 انًزبعبث

درجبث 

 انحزٚت

يتٕسط 

 انًزبعبث
 انذالنت قًّٛ ف

يحٛط انفخذ 

اعهٙ 

 انزضفت

 سى5

 72.97 . 082233 بين المجموعبت

 .0 42811 داخل المجموعبت .11. 012340*
.711 

 08 2633.. المجموع

 سى09

 42897 . 092633 بين المجموعبت

 .0 0.2111 داخل المجموعبت 2112 42897*
02111 

 08 42633. المجموع

 سى05

 002811 . 2411.. بين المجموعبت

 .0 062911 داخل المجموعبت 2101 92641*
02933 

 08 8.2811 المجموع

 يحٛط انسًبَت

 0.2411 . 22911. بين المجموعبت

 .0 82411 داخل المجموعبت 111. 3.2111*
.811 

 08 312811 المجموع

 4099=  1016قيمه ف الجدوليه عند مستوب معنويه 
 لمركبذة والبعدية البينةو  القبمية( وجود فروق دالو احصائيا بين القياسات  6يتضح من جدول )     

وىذذا يذدل عمذي وجذود تحسذن  الجدوليذةاكبذر مذن قيمذو ف  المحسوبةالمصاب حيث كانت قيمو ف 
 .في جميع المتغيرات 

 ( 7جذًل )

فً  ًانبعذٌة ًانبٍنٍة انقبهٍةبٍن انقٍبسبت  L.S.Dاختببر 

 قٍبسبت انمحٍطبت

 بعذ٘ بُٛٙ قبهٙ اَحزاف يتٕسط انًتغٛزاث

عه
 ا
خذ

نف
 ا
ط

حٛ
ي

 ٙ

فت
ض

نز
ا

 

5
سى

 

 002999-* *-402999  79700. 0509999 قبهٙ

 009999   89220. 0406999 بُٛٙ

    89220. 0006999 بعذ٘

0
9

سى
 

 *0029999 -0049999  80666. 0204999 قبهٙ

 *4069999   0044272 0009999 بُٛٙ

    89220. 0506999 بعذ٘



 

 
    انتزبٛت انبذَٛت ٔعهٕو انزٚبضت يجهت -  نهبٍُٛ انزٚبضٛت انتزبٛت كهٛت  - بُٓب جبيعت      

 (    00  (   (  انثبيٍ و(   ) انجشء  4909(  نعبو ) دٚسًبزٓز ) ( ش   42رقى انًجهذ )         
 

0
5

سى
 

 *0.99999 0049999  0028042 5408999 قبهٙ

 *0089999   0044272 5209999 بُٛٙ

    0099525 5508999 بعذ٘

ط 
حٛ

ي

َت
ًب

س
ان

 

 0049999* *0069999  52774. 0206999 قبهٙ

 *0069999   22740. 0604999 بُٛٙ

    80666. 0708999 بعذ٘

فذذذي  بعديذذةوال والبينيذذة القبميذذذة( وجذذود فذذروق دالذذذو لمتوسذذطات القياسذذات  7يتضذذح مذذن جذذذدول )    
سم بذين القيذاس القبمذي والبعذدي وعنذد 10عند  الرضفةمتغير المحيطات لمقياس محيط الفخذ اعمي 

 تحسنا داال احصائيا فيما بين القياسين القبمي والبعدي. السمانةسم وحققت محيط  15
 

 (8 جذًل )

 ًانبعذٌة ًانبٍنة انقبهٍةتحهٍم انتببٌن  بٍن انقٍبسبت 

                                                  انمصببة نهزكبةفً قٍبس انقٌه 
 6=ن                                                              

 انًتغٛزاث

 

يجًٕع 

 انًزبعبث

درجبث 

 انحزٚت

يتٕسط 

 انًزبعبث
 انذالنت قًّٛ ف

ضت
بب
نق

ا
 

 (  99عُذ )

 

 9900967 4 09860000 بٍٛ انًجًٕعبث

950084* 
.999

  
 04 0450499 داخم انًجًٕعبث

090200 
 02 40000000 انًجًٕع

 

 (089عُذ )

 7080967 4 02760000 بٍٛ انًجًٕعبث
*0000798

  

.999

  
 04 670499 داخم انًجًٕعبث

50699 
 02 05200000 انًجًٕع

طت
س

بب
ان

 

 

 (  99عُذ )

 

 40850467 4 27790500 بٍٛ انًجًٕعبث
*0020455

  
 04 4000499 داخم انًجًٕعبث 999.

070767 
 02 29800700 انًجًٕع

 (089عُذ )

 04770699 4 45550499 بٍٛ انًجًٕعبث
*0880898

  

.999

  
 04 800499 داخم انًجًٕعبث

60767 
 02 46060299 انًجًٕع

 4099=  1016قيمه ف الجدوليه عند مستوب معنويه 
حيذذث  0.05(  وجذذود فذذروق دالذذو احصذذائيا عنذذد مسذذتوي معنويذذو  8يتضذذح مذذن جذذدول ) 

 لمركبذذذةجميعذذا  العضذذذميةفذذذي قياسذذات القذذوه  الجدوليذذةاكبذذر مذذن قيمذذذو ف  المحسذذذوبةكانذذت قيمذذو ف 
  المصابة

 
 
 
 
 



 

 
    انتزبٛت انبذَٛت ٔعهٕو انزٚبضت يجهت -  نهبٍُٛ انزٚبضٛت انتزبٛت كهٛت  - بُٓب جبيعت      

 (    04  (   (  انثبيٍ و(   ) انجشء  4909(  نعبو ) دٚسًبزٓز ) ( ش   42رقى انًجهذ )         
 

 
 
 
 
 

 (9جذًل )

فً  ًانبعذٌة ًانبٍنٍة انقبهٍةبٍن انقٍبسبت  L.S.Dاختببر 

     انعضهٍةقٍبسبت انقٌه 
 6ن=                                                                                          

 بعذ٘ بُٛٙ قبهٙ االَحزاف انًتٕسط انًتغٛزاث

ضت
بب
نق

ا
 

 عُذ

 (99  ) 

 

 0608999*  0020500 2502999 قبهٙ
*4809999 

   0090005 6404999 بُٛٙ
*0004999 

    0049906 7002999 بعذ٘

عُذ 

(089) 

 0209999*  4009989 0806999 قبهٙ
*42049999 

   4097062 5406999 بُٛٙ
09049999* 

    4077289 6408999 بعذ٘

طت
س

بب
ان

 
  (99عُذ )

 

 0002999*  6059085 5002999 قبهٙ
*2409999 

   4058822 8408999 بُٛٙ
*0906999 

    4097062 9002999 بعذ٘

عُذ 

(089) 

 *4909999  4059998 2406999 قبهٙ
*00069999 

 *00069999   4059998 6406999 بُٛٙ

    4077289 7204999 بعذ٘

بذذين القياسذذين القبمذذي والبعذذدي فذذي  إحصذذائية( وجذذود فذذروق ذات داللذذو  9 يتضذذح مذذن جذذدول )     
  العضميةفي قياسات القوه  جميع المتغيرات وقد اختمفت المتغيرات فيما بين القبمي والبيني والبعدي

 ( 11جذًل )

تحهٍم انتببٌن  بٍن انقٍبسبت انقبهٍة ًانبٍنٍة    

  ًانبعذٌة  فً قٍبس انمذي انحزكً

 6=ن                                                                                                                                     

 الداللة قيمه فمتوسط درجات مجمددددددددددددددددددددددددددوع  متغيراتال



 

 
    انتزبٛت انبذَٛت ٔعهٕو انزٚبضت يجهت -  نهبٍُٛ انزٚبضٛت انتزبٛت كهٛت  - بُٓب جبيعت      

 (    00  (   (  انثبيٍ و(   ) انجشء  4909(  نعبو ) دٚسًبزٓز ) ( ش   42رقى انًجهذ )         
 

 المربعات الحرية المربعات

ني
 الث
من

 

 46000699 4 54670499 بٍٛ انًجًٕعبث

 04 400499 داخم انًجًٕعبث 111. *00640497
1.900 

 02 54990299 انًجًٕع

لمد
ن ا
م

 

 5490499 4 09290299 بٍٛ انًجًٕعبث

 04 660999 داخم انًجًٕعبث 999. *920584
50599 

 02 00960299 انًجًٕع

 4099=  1016قيمه ف الجدوليه عند مستوب معنويه 
حيث كانت  0.05عند مستوي معنويو  إحصائية( وجود فروق ذات داللو 10يتضح من جدول )

 في متغير المدي الحركي  من الثني والمد الجدوليةاكبر من قيمو ف  المحسوبةقيمو ف 
 

 (11جذًل ) 

بٍن انقٍبسبت انقبهٍة ًانبٍنٍة  L.S.Dاختببر         

                             ًانبعذٌة فً قٍبسبت انمذي انحزكً

 6=ن                                                                                                                                             
 بعدب بيني قبمي االنحراف المتوسط المتغيرات

ني
 الث
من

 

 *-0706999  0094052 7404999 قبمي
*-2006999 

   0002908 0206999 بيني
-2099999* 

    89220. 0906999 بعدب

لمد
ن ا
م

 
 *0904999  0087980 05009999 قبمي

*4902999 

 0904999*   4008727 06004999 بيني

    4079085 07002999 بعدب

( وجذود فذروق ذات داللذو احصذائيا فذي متوسذطات القياسذات الثالثذة القبميذة  11يتضح من جدول )
 والبينية والبعدية في متغير المدي الحركي من الثني والمد 

 
 ( 12جذًل ) 

تحهٍم انتببٌن  بٍن انقٍبسبت انقبهٍة ًانبٍنٍة    

    ًانبعذٌة  فً قٍبس درجو االحسبس ببألنم

 6=ن                                                                                                                                             
مجموع  المتغيرات

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة قيمه ف

درجددددددددددددددددددددددددددده 
االحسدددددددددددددداس 

 860867 4 0700700 بين المجموعات
*0920429 .999 

 800. 04 090999 داخل المجموعات



 

 
    انتزبٛت انبذَٛت ٔعهٕو انزٚبضت يجهت -  نهبٍُٛ انزٚبضٛت انتزبٛت كهٛت  - بُٓب جبيعت      
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 02 0800700 المجموع باأللم

 4099=  1016قيمه ف الجدوليه عند مستوب معنويه 
 والبعديذة والبينيذة القبميذةبذين القياسذات  إحصذائية( وجود فذروق ذات داللذو  12 يتضح من جدول )

 . الجدوليةاكبر من قيمو ف  لمحسوبةاحيث كانت قيمو ف  باأللمفي قياس درجو االحساس 
 
 
 
 ( 13جذًل )

بٍن انقٍبسبت انقبهٍة ًانبٍنٍة ًانبعذٌة  فً  L.S.Dاختببر 

  قٍبس درجو االحسبس ببألنم

 6=ن
 بعدب بيني قبمي  االنحراف المتوسط المتغيرات

درجه االحساس 
 باأللم

 *-5029999  79700. 909999 قبمي
*-8049999 

   0002908 006999 بيني
*-4089999 

    80666. 8999. بعدب

( وجذود فذروق ذات داللذو إحصذائية بذين القياسذات الذثالث القبمذي والبينيذة  13يتضح من جدول )  
 والبعدية في قياس درجو االحساس باأللم 

 
 منبقـشة اننتـبئج ًتفسٍزىب :

 قيذذاس فذي  0.05 يذةمعنو  مسذذتوي عنذد احصذائيا دالذذة فذروق توجذد منداقش الفدرا األول القائددل :
(  سذذذم15 , سذذذم10 , سذذذم5)  عنذذذد الفخذذذذ لمحذذذيط(  البعذذذدي – البينذذذي – القبمذذذي)  الثالثذذذة البحذذذث
 .البعدي القياس لصالح المصابة لمركبة السمانة ومحيط
 فذذي والبعديذذة والبينيذذة القبميذذة القياسذذات احصذذائية بذذين دالذذو فذذروق وجذذود( 7( )6) جذذدول مذذن يتضذذح
 بذذين و سذذم 15 عنذذد والبعذذدي القبمذذي القيذذاس بذذينو  سذذم10 عنذذد الرضذذفة اعمذذي الفخذذذ محذذيط متغيذذر

 .السمانة محيطل والبيني والبعدي القبمي القياسين
ويرجع الباحث ذلك الى البرنامج التاىيمى المقترح باستخدام جياز االيزوكينتك حيث راعى الباحذث 

رج فذى شذدة التذدريبات المسذتخدمة االسموب العممى فى البرنامج المقترح وراعى الفروق الفردية والتد
حتواءو   فذى األثذر عظيم ليا كان مما والشمولية بالدقة تتميز التمرينات من مجموعة عمى البرنامج ا 

 (الفخذ محيط) فى والمتمثمة المصابة لمركبة الطبيعية الوظائف عودة
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( مHillard et al  3121 وآخدرون هديالرد"اليذة  توصذل مذا مذعوتتفذق تنيجذة الدراسذة الحاليذة 
 أنددديميكاتو: "  دراسددة( 21( 3113 صددادق محمددد وكوك،طددارق محمددود مجددد  دراسدده , (28 

 (3124  حدزين محمدد احمد محمود دراسه ،(:2( م3117  ) ,.Indelicate et al وآخرون
 بشذذير  (:(  3124 امددين خميددل عددال (  22(   3124  عثمددان توفيددق النجددار محمددد( 24)

 يذذؤدى العضذذمية القذذوة تذذدريبات جذذزء فذذى المقذذنن العالجذذى البرنذذامج أن( 3() 2013)  بشذذير محمذذد
 العضمة محيط تحسن الى
 معنويذة مسذتوي عنذد احصذائيا دالذة فذروق توجذدوبذلك يتحقق جذزء مذن صذحة الفذرض القائذل بأنذو  

 سم10 , سم5)  عند الفخذ لمحيط(  البعدي – البيني – القبمي)  الثالثة البحث قياس في  0.05
 .البعدي القياس لصالح المصابة لمركبة السمانة ومحيط ( سم15 ,

 قيذذاس فذذي 0.05 معنويذذة مسذتوي عنذذد احصذذائيا دالذة فذذروق توجذذد:  مندداقش الفددرا الثددانى القائددل
 والبسذط القبض عمي العاممة لمعضالت العضمية لمقوة(  البعدي – البيني – القبمي)  الثالثة البحث

 . البعدي القياس لحلصا الركبة لمفصل والتبعيد والتقريب
 حيث 0.05 معنويو مستوي عند احصائيا دالو فروق وجود (9)(  8)  جدول منحيث يتضح 

 لمركبة جميعا العضمية القوه قياسات في الجدولية ف قيمو من اكبر المحسوبة ف قيمو كانت
  المصابة

 جياز داماستخ إلى البحث قيد  المتغيرات التحسن نسب فى الحادث التطورويعزو الباحث 
 المستخدم  المفصل لحركة الحركى المسار نفس ويأخذ  المفصل طبيعة يحاكى الذى  االيزوكينتك

  التاىيمية الوحدات خالل البعض بعضيا مع المستخدمة المقاومة درجات تقنين ,وكذلك
 التدريبات أن إلى (6( م8::2  حسين طمحة إليو توصل ما مع الدراسة ىذه نتائج أيضا وتتفق

 زيادة إلى  يديةمالتق بالطرق لمتدريب بالنسبة ىائمة نتائج الى يؤدى االيزوكينتك جياز ستخدامبا
 .  القوة
       (Herrera J & Cooper G 3119( إليو توصل ما مع الدراسة ىذه نتائج أيضا وتتفق

 زيادة لىا يؤدى مما االلم مستوى وتحسن تقميل عمى تعمل التاىيمية التمرينات ممارسة أن ( 18)
  المصاب للممفص الحركى المدى
 willam ؛( 26(  م3115  عميرة وليد إليو توصل ما مع الدراسة ىذه نتائج أيضا وتتفق

(2::1) Wahar, EK (34)(2::2)   33 )،  32 )  Veltry Dm,Warren(2::4) 
 القابضة تالعضال بين الحركية القدرات تحسين الى تؤدى الركبة مفصل حول العضمية القوة بان

 .الركبة مفصل عمى والباسطة
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 في 0.05 معنوية مستوي عند احصائيا دالة فروق توجد:  وبذلك يتحقق صحة الفرا القائل
 القبض عمي العاممة لمعضالت العضمية لمقوة(  البعدي – البيني – القبمي)  الثالثة البحث قياس

 بعديال القياس لصالح الركبة لمفصل والتبعيد والتقريب والبسط
 قياس في 0.05 معنوية مستوي عند احصائيا دالة فروق توجد : مناقش الفرا الثالث القائل

 – الثني)  المصابة الركبة لمفصل الحركي لممدي(  البعدي – البيني – القبمي)  الثالثة البحث
 البعدي القياس لصالح(  المد

 0.05 معنويو مستوي ندع إحصائية داللو ذات فروق وجود( 11)( 10) جدول من يتضححيث 
 الثني من  الحركي المدي متغير في الجدولية ف قيمو من اكبر المحسوبة ف قيمو كانت حيث
 والمد

ذلك الى البرنامج التأىيمي المقترح ونوعية التدريبات المستخدمة التى تساعد  الباحثويرجع 
ة لمفصل الركبة واستعادة الالعب فى الحفاظ عمى توازنو كما تساعده عمى استعادة القوة العضمي

 المدى الحركى الكامل لممفصل. 
 عبد وهانى( 8( م3115  الحميد عبد وعصام( 5(  م3118  محمد اهلل فنح حاتم يؤكد كما

 ال او مركزى العزم فييا يكون العضمى العمل اثناء الدوران عزم ان عمى (25(  م3114  العزيز
  درجة 70 ال درجة 30 زاوية من العزم فييا يتراوح لمركبة واالنبساط االنقباض لعممية مركزى
  درجة 180 الى 130 من الزاوية تكون االنبساط وعند درجة 90 الزاوية تكون االنقباض وعند

 التدريب عممية فى بينيم فروق يوجد والخمفية االمامية لمعضالت الدورانى العزم ان والحظوا
 العضالت بين واضح ارتباط يوجد وبذلك اطواالنبس االنقباض عمميتى فى المقاومة ودرجة

  والخمفية االمامية
 في 0.05 معنوية مستوي عند احصائيا دالة فروق توجد:  القائل الفرا صحة يتحقق وبذلك
)        المصابة الركبة لمفصل الحركي لممدي(  البعدي – البيني – القبمي)  الثالثة البحث قياس
 بعديال القياس لصالح(  المد – الثني
 قياس في 0.05 معنوية مستوي عند احصائيا دالة فروق توجد : القائلالرابع  الفرا مناقش
 البعدي القياس لصالح االلم درجة لقياس(  البعدي – البيني – القبمي)  الثالثة البحث
 والبينية القبمية القياسات بين إحصائية داللو ذات فروق وجود( 13)( 12) جدول من يتضححيث 
 ف قيمو من اكبر المحسوبة ف قيمو كانت حيث باأللم االحساس درجو قياس في ديةوالبع

 الجدولية
 –محمد قدرب بكرب  والبرنامج التأىيمي لة دور فى تحسن الكفاءة الوظيفية حيث يؤكد كال من 

 Jessie Jones, Debra J. Rose و وأخرونجيسي ، (23 (3122سهام السيد الغمرب  
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المتكامل يؤثر  البدني التأىيمين العالج إ(27(  4::2  سعيد شافعيياسر  (،31  (3116)
ايجابيُا عمى تقوية العضالت المتوترة وتنشيط الدورة الدموية وتحسن الحالة النفسية وتخفيف  تأثيرا

       األلم وتحسين النغمة العضمية. 
 ( ،7( 1::2( ، عزت محمود الكاشف  9(  1::2عال  الدين محى  ويؤكد    
 ،32 )2::4Veltray Dm(  ،29 )3119Herrera(  3124،محمود احمد حزين )24 
 عمى أىمية تدريبات االيزكينتك                          

 في 0.05 معنوية مستوي عند احصائيا دالة فروق توجد:  وبذلك يتحقق صحة الفرا القائل
 البعدي القياس لصالح االلم درجة لقياس(  البعدي – البيني – القبمي)  الثالثة البحث قياس

 
 

 االستنتبجبت ًانتٌصٍبت : 

 استنتبجبت انبحث:

في ضوء أىداف البحث ونتائجو وفي حدود عينة البحث وخصائصيا واستنادًا إلى المعالجات 
 الى االتى : الباحث قد توصلاإلحصائية والبرنامج المقترح 

 العضالت محيط قياس فى المصاب رفلمط ايجابي تحسن إلى أدى قد المقترح البرنامج أن .1
 جراحو إجراء بعد المصابة الركبة لمفصل سم15 , 10 , 5 عند الركبة مفصل عمى العاممة

 . الداخمي الياللي لمغضروف الجزئي االستئصال
 العضالت محيط قياس في المصاب لمطرف ايجابي تحسن إلي أدي قد المقترح البرنامج أن .2

   بعد المصابة الركبة لمفصل السمانة عضمو في نقطو اعمي دعن الركبة مفصل عمي العاممة
 . الداخمي الياللي لمغضروف الجزئي االستئصال جراحو إجراء

 القابضة"  العضالت قوة في المصاب لمطرف أيحابى تحسن إلى أدى قد المقترح البرنامج أن .3
 الياللي لمغضروف الجزئي االستئصال جراحو إجراء بعد المصابة الركبة لمفصل"  والباسطة
 . الداخمي

 : انبحث تٌصٍبت

 :  يمى بما يوصى استنتاجات من الباحث إلية توصل ما خالل ومن
 لمغضروف الجزئي االستئصال جراحو إجراء بعد المصابة الركبة لمفصل المقترح البرنامج تطبيق .1

 . الداخمي الياللي
 عضالت بجانب والضامة والخمفية ةاألمامي الفخذ لعضالت العضمية القوه تمرينات عمي التركيز .2

  ككل الجسم
  الركبة مفصل أصابو من لموقاية الحركي لمديا تدريبات أداء في االستمرار ضرورة .3
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 حدوث عقب باستخدام جياز االيزوكينتك الرياضي التأىيل مجال في البحوث من المزيد إجراء .4
  اإلصابة

 
 قبئمة انمزاجع 

 : انمزاجع انعزبٍة اًال 

 م .1998 القاىره, , العربي الفكر دار المالعب واصابات الرياضي الطب:  يداار  اسامده .1
الطذذب الرياضذذي والعذذالج الطبيعذذي , الطبعذذة  : اسددامة ريدداا  وامددام حسددن محمددد النجمددي .2

 م .1999 , القاىرة , االولي , مركز الكتاب لمنشر
 المتغيذرات ضذوء فذى لمرياضذيين الركبذة لمفصذل الحركي التحكم تطوير"  :  بشير محمد بشير .3

 رسذذذالو , بالمنظذذذار االمذذذامى الصذذميبي الربذذذاط أسذذذتبدال بعذذذد الكينماتيكيذذة
 م 2013 , االسكندريو جامعو , لمبنبن الرياضيو التربيو كميو , دكتوراه

 والباسذذذطة القابضذذذة لمعضذذذالت المتوازنذذذة لمقذذذوة تذذذدريبي برنذذذامج تذذذأثير:  محمدددد اهلل فدددتح حددداتم .4
 المبذارزة لالعبذي والمياريذة البدنيذة غيذراتالمت بعض عمي الركبة لمفصل

 جامعذة , لمبنذين الرياضذية التربية كمية , منشورة غير ماجستير رسالة ,
 .م2007,  أسيوط

 الموسذوعة ": الرشديد عبدد سدعيد كامدل، مصدطفى ، صدالح وفدا  الددين، حسدام حسدين طمحة 60
( "  ونذةالمر  , قذوة تحمل , القدرة , القوة)  الرياضي التدريب فى العممية
 0 م1997,  القاىرة , لمنشر الكتاب مركز

 النيضذذذذة مكتبذذذذو القمذذذذب, ومرضذذذذي لمرياضذذذذيين التأىيميذذذذة التمرينذذذذاتالكاشددددف :  محمددددود عددددزت 70
 م . 1990المصرية,

 لمفصذذل والخمفيذذة األماميذذة العضذذمية المجموعذذات تذذوازن عالقذذة:   محمددد الحميددد عبددد عصددام 80
 , القذدم كذرة فذى لتصذويبا ودقذة وقذوة اإلصذابة معذدالت مذن بكذل الركبة
 األول, الجذذذزء , 18 العذذذدد , والرياضذذذة البدنيذذذة لمتربيذذذة العمميذذذة المجمذذذة
 . م2004,  أسيوط جامعة

 التذذذدخل وبعذذذد قبذذذل الركبذذذة اربطذذذة إلصذذذابة الذذوظيفي التقسذذذيم نظذذذم: الددددين  محدددي الددددين عدددال  90
 م . 1990جامعة القاىرة,  طب كمية ماجيستير رسالة الجراحي

 مفصذل لخشذونة الوظيفيذة الكفذاءة تحسذين عمذى مقتذرح تأىيمى برنامج تأثير : ينام خميل عال  0:
 جامعذذذذذو , لمبنذذذذذين الرياضذذذذذيو التربيذذذذذو كميذذذذذو , ماجيسذذذذذتير رسذذذذذالو" الركبذذذذذة
 م .2013،المنيا
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 بعذذد الركبذذة لمفصذذل حركذذى تذذأىيمى برنذذامج: صددادق محمددد طددارق وكددوك، محمددود مجددد  .10
 عمميذذذذذة مجمذذذذذة , وتطبيقذذذذات نظريذذذذذات" لمغضذذذذروف الجراحذذذذذى اإلصذذذذالح
 التربيذذذذة كميذذذذة والرياضذذذذة, البدنيذذذذة التربيذذذذة ودراسذذذذات لبحذذذذوث متخصصذذذذة
 .م  2002,  اإلسكندرية جامعة , لمبنين الرياضية

 االسذذذتقرار عمذذذى التأىيميذذذة التمرينذذذات برنذذذامج تذذذأثير" بعنذذذوان:  عثمدددان توفيدددق النجدددار محمدددد 220
 امىاألمذذذذ الصذذذذميبى الربذذذذاط بنذذذذاء إعذذذذادة بعذذذذد الركبذذذذة لمفصذذذذل الذذذذوظيفى
 جامعذذذذو , لمبنذذذذين الرياضذذذذيو التربيذذذذو كميذذذذو , دكتذذذذوراه رسذذذذالو , بالمنظذذذذار

 م.2013, حموان
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  الميارية لسباحة الحرةو  بدنيةبعض المتغيرات ال لتحسينتدريبات المقاومة  إستخدام تأثير
 هيثن هحود أحود حسنين *أ.م.د./

 السمالوي محمد *م/م وسام سامي
 مقدمة البحث:

أن رياضة السباحة تحتل أىمية متميزة بين سائر الرياضات  م(2002"محمد القط") يشير
جتماعية، وقد حدث تقدم ممموس في األخري، لما تكسبة لإلنس ان من فؤائد بدنية ونفسية وا 

السنوات األخيرة في المستويات الرقمية لمسباحين، ويرجع ذلك إلي متغيرات عديدة أدركتيا الدول 
المتقدمة وأخضعتيا لمدراسة والبحث، مما كان لة أكبر األثر في تقدميا في ىذا المجال، ومما ال 

ا متطمباتيا البدنية التي قد تخمتف كثيرًا عن غيرىا من الرياضات األخري، شك فية أن السباحة لي
وذلك لما تتطمبة من مجيود زائد من أجل التحرك بالجسم لألمام داخل الوسط المائي وفي الوضع 
سموب التنفس ودرجة حرارة ىذا الوسط  األفقي، وكذلك يكون اإلختالف أيضًا في طريقة األداء وا 

 مخالف لمبيئة الطبيعية التي يعيش فييا اإلنسان .الغير ثابت وال
(31 :321 ) 

م( أن سرعة السباح تأتي لألمام في أي حالة نتيجة 2002) "إبتسام توفيق وأخرون"وتري    
واألخرى تعمل عمى دفعو  Resistanceلقوتين، إحداىما تعمل عمى إعاقتو وتسمى المقاومة 

وتنتج من حركات الرجمين والذراعين ولكي يسبح السباح  propulsionلألمام وتسمى القوة الدافعة 
 بسرعو فإنو يقوم بإتباع مايمي 

 تقميل المقاومة  -
 زيادة قوة الدفع -
 (39: 3   (يستخدم مركب من االثنين  -

"  Herm K.B.ىيرم ك.ب أSchnable & Harre("3331" ،)  شنايل وىارهيتفق كل من "
و األثقال الحرة من أفضل وسائل التدريب المؤثرة اليادفة م( عمي أن التدريب بالمقاومات أ2001)

ومن األنواع التي تتميز بقوتيا الخصوصية، وتكسب الفرد أقصي درجات التخصص لتنمية القوة 
الموجية بمفرداتيا كمًا ونوعًا وتوقيتًا، وكذلك تساىم في تنمية القدرات البدنية والحركية والوظيفية 

دىم عمي القيام بمتطمبات األداء بكفاءة عالية مع التقدم في المستوي، لالعبين الناشئين، وتساع
كما تستخدم ىذة التدريبات لجميع األنشطة لمحاكاتيا طبيعة األداء في المنافسات والبطوالت، 
ويمكن إستخدام معظم الالعبين ليا كقاعدة لإلعداد ألنيا تشمل تمرينات منظمة متدرجة 

رًا لسيولة التحكم في المقاومات التي تؤدييا العضالت العاممة بمجموعات عضمية مختمفة، نظ
وسيولة تقنين األحمال المستخرجة لتمك المقاومات النوعية بإستخدام األثقال الحرة المتنوعة، 
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وتؤدي التمرينات في المقاومات النوعية إما بتكرارىا أو بزيادة شدة الحمل المستخدم في التدريب.         
(20  :71 ،)  (32  :12 ) 

 مشكمة البحث
في األونة األخيره إنتشار أساليب متنوعة من التدريب تساعد عمي اإلرتقاء  ثانالباح الحظ    

بالمستوي الرقمي في السباحة ومن ضمن ىذة األساليب إستخدام األحبال المطاطو والزعانف 
ز بسيولة اإلستخدام وتتيح والتي تتميز بتوافر عامل األمان والسالمة لمسباحين، كما أنيا تتمي

 عنصر التشويق لدي السباحين .
مبارك  عمي العديد من الدراسات المرجعية مثل دراسة كاًل من انومن خالل إطالع الباحث

تبين إىمال بعض المدربين لمجانب  ،( 3م()2009( ،"أحمد عبد الجيد ")00م()2000رضا")
تخدام تدريبات المقاومة النوعية داخل وخارج الماء األرضي وعدم توافر المادة العممية المرتبطة باس

في السباحة حيث أنيا قد تسيم في اإلرتقاء بالمستوي الرقمي والفسيولوجي لمسباحين كما أنو 
يساعد المدربين في مجال السباحة عمي الوقوف عمي أىمية إستخدام المقاومات النوعية من 

المقاومو التي تساعد في تنمية مستوي أداء  )أحبال مطاطة، زعانف، كفوف( وغيرىا من وسائل
 السباحين وىذا ما يتفق مع اىداف البحث .

 جامعة بنيا  –استاذ مساعد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضات المائية كمية التربية الرياضية  لمبنين * 
 جامعة كفر الشيخ -*مدرس مساعد بقسم التدريب الرياضي بكمية التربية الرياضية 

 
 
 
 

 ف البحث:ىد
ومعرفعة أثعره عمعي  تعدريبات المقاومعة ييدف ىذا البحث إلى وضعع برنعامج تعدريبي باسعتخدام 

 .لسباحي الحرة والمياريةبعض المتغيرات البدنية 
 فروض البحث:

توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطى درجات القياس القبمي والبعدي  لممجموعة التجريبية في  -
 قيد البحث لصالح القياس البعدي . لميارية لسباحي الحرةوا بدنيةبعض المتغيرات ال

توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطى درجات القياس القبمي و البعدي لممجموعة الضابطة في   -
 قيد البحث لصالح القياس البعدى. والميارية لسباحي الحرة بدنيةبعض المتغيرات ال
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اس البعدي لدي كل من مجموعتي البحث توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات القي -
قيد البحث  لصالح والمياري لسباحي الحرة  لبدنيةالتجريبية والضابطة في  بعض المتغيرات ا

 المجموعة التجريبية.
 إجراءات البحث: 

 منيج البحث:
تجريبى وذلك لمالئمتو لطبيعة ىذا البحث متبعًا التصميم التجريبي الالمنيج ان الباحث اإستخدم  

 ذو القياس القبمي والبعدي لمجموعتين إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة.
 مجتمع وعينة البحث:

تم إختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من بين ناشئي السباحة بنادي الحوار بالمنصورة، وقد 
( سنة وقد تم تقسيميم بطريقة عشوائية  إلى 32ناشئ أعمارىم ) ون( عشر 20وبمغ حجم العينة )

( عشرة ناشئين وتم إختيار عينة 30مجموعتين إحداىما تجريبية واآلخرى ضابطة قوام كل منيما )
ناشئ  إثني عشر( 32إستطالعية من مجتمع البحث ومن خارج عينة البحث األساسيو وقواميا )

 ( ثالثة ناشئين وذلك لعدم إنتظاميم في1وذلك إلجراء الدراسة اإلستطالعية عمييم، وتم إستبعاد )
 التدريب.

 
 مجاالت البحث:

 المجال المكانى : 
 : تاليتم تطبيق قياسات البحث وكافة مراحل البرنامج التدريبي عمي النحو ال   

قيد البحث لسباحي حمام السباحة بنادي الحوار بالمنصورة وذلك لتطبيق البرنامج  .3
 . الحرة

جزء الخاص صالة المياقة البدنية الموجودة بداخل النادي وذلك لتطبيق ال .2
 بالتدريبات األرضية.

 :المجال الزمني 
نتيعاء بيعوم 37/9/2032تم تطبيق إجراءات البحث إبتداًء من يوم الجمععة الموافعق     م  وا 

 م 10/2/2032الجمعة الموافق 
  -تجانس عينة البحث :

قامت الباحثة بحساب معامل إلتواء منحني عينة البحث في المتغيرات المختارة قيد البحث 
لمتعرف عمي إعتدالية البيانات والتي تم إختيارىا وتحديدىا طبقا لمدراسات السابقة وأيًضا كما 

 حددىا رأى السادة الخبراء.
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 ( 0جدول ) 
 التوصيف اإلحصائى لعينة البحث في المتغيرات األنثروبومترية المختارة قيد البحث )اإلعتدالية (
   20ن=

وحـدة  المتغيــــــــرات م
 القياس

المتوسط 
اإلنحراف  الوسيط الحسابي

 المعياري
معامل 
 اإللتواء

 0.003 3.2 047.0 046.7 سم الـطـــــــــــول 0
 0.82 2.9 40.5 40.9 كجم الــــــــــــوزن 2
 0 0.0 02.0 02.0 سنة العمر الزمنــي 3
 0.727- 2.5 46.0 46.0 سنة العمر التدريبي 4

ـــــد (  أن معـــــامال0ويتضـــــج مـــــن جـــــدول ) ـــــاره  ي ـــــرات المخت ـــــي المتغي ـــــواء لمجتمـــــ  البحـــــث ف  ت اإللت
ــــــين ) ــــــل اإللتــــــواء ب ــــــث تــــــراوح معام ــــــًا إعتــــــداليًا حي ( ممــــــا يشــــــير 0.727-(،) 0البحــــــث تتــــــوزع توزيع

 إلى إعتدالية البيانات .  
 
 ( 2جدول ) 

 قيد البحث )اإلعتدالية( المياريالتوصيف اإلحصائى لعينة البحث في المستوي 
  20ن=

 اإلحصائية الدالالت
 االختبارات

وحدة 
 أكبر قيمة أقل قيمة القياس

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

معامل 
 اإللتواء

 0.112- 2.7 10.3 17 29 درجة اإلختبارات الميارية
  

البحث تتوزع توزيعًا  (  أن معامالت اإللتواء لمجتم  البحث في المتغيرات المختاره  يد 2ويتضج من جدول )
    مما يشير إلى إعتدالية البيانات .. 552-يساوي معامل اإللتواء أن اليًا حيث إعتد

 ( 3جدول )  
 المختارة قيد البحث )اإلعتدالية( البدنيةمتغيرات الالتوصيف اإلحصائى لعينة البحث في 

   20ن= 

 المتغيــــــــرات م
وحدة 

 سالقيا

المتوسط 
 الحسابي

 الوسيط
نحـراف اإل 

 المعيـاري

مــل معا
 لتواءاإل 

      تغيرات البدنيةالم hg لقدرات البدنيةاال  

 2.20- 8..5 80.22 80.25 كجم قوه عضالت الرجمين القوة 3



 

 
    التربية البدنية وعلىم الرياضة هجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جاهعة      

 (    5  (   (  الثاهن ء م(   ) الجز 4109(  لعام ) ديسوبر( شهر )    42رقن الوجلد )         
 

)الجموس من  نقوه عضالت البط
 الرقود من وضع ثني الركبتين(

 عدد
 المرات

2..25 80.22 .5.11 2.50 

2 
القدرة 
 العضمية

قدره عضالت الذراعين )دفع كره 
 كجم باليدين( 1و طبي

 2.55- .2.0 5.00 5.21 المتر

قدره عضالت الرجمين )الوثب 
 العريض من الثبات(

 سم
.81..

5 
.81.8

2 
...25 2.50 

 المرونة 1
من  إختبار ثني الجذع خمًفا

 اإلنبطاح
 25.. 0.12 52.82 50.82 سم

7 
 التوازن
 الثابت

 55.. 0... 8.15 2.22 درجو الوقوف عمي قدم واحدة 

 5..2 2.05 8.10 8.12 ث الرقمية رإختبار الدوائ التوافق 1

 تتراوح ما بين  ( أن معامالت اإللتواء لمجتم  البحث في المتغيرات المختاره  يد البحث 3يتضج من الجدول ر م )
 مما يدل عمى إعتدالية عينة البحث .( 55..،  2.20-)
 

 (4جدول )
بية والضابطة في المتغيرات المختارة قيد البحت )التكافؤ داللة الفروق بين مجموعتي البحث التجري

 ) 
 00=2= ن0ن            

 المتغيــــــــرات م

وحـدة 
القيا
 س

المجموعو 
 التجريبيو

 المجموعو الضابطو
الفرق 

 بين

المتوسط
 ين

  يمو
 ) ت (

 ع م ع م

 المتغيرات البدنية المتالقدرات البدنية

  

 2.80 .2.2 5.80 80.55 0.50 00..8 كجم  وه عضالت الرجمين

)الجموس من الر ود من  ن وه عضالت البط
 وض  ثني الركبتين(

عدد 
 *5..0 0.02. 2.20. 85.15 1.22. 5..25 المرات

 القدرة العضمية 1

كجم  3 دره عضالت الذراعين )دف  كره طبيو 
 باليدين(

 2.50 2.20 1..2 5.00 2.00 5.28 سم

مين )الوثب العريض من  دره عضالت الرج
 الثبات(

 2.20 2.00 0..5 81.22. 5.22. 81.00. سم

 2.52 2.50 0.08 50.20 5.82 50.15 سم إختبار ثني الجذع خمفا من اإلانبطاح المرونة 9

 28.. 2.21 2.22 8.00 00.. 2.02 درجو الو وف عمي  دم واحدة  الثابت التوازن 1

 2.52 2.21 2.02 2.22 2.52 .8.1 ث الر مية رإختبار الدوائ التوافق 2

 0.8=0.05*معنوى حيث  يمة )ت( الجدولية عند مستوي معنوية 

( عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين القياسات القبمية لممتغيرات قيد 7يوضح جدول ) 
( كأصغر 0.01البحث لدي المجموعتين الضابطة والتجريبية حيث تراوحت )ت( المحسوبة ما بين )
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(، مما يعطي داللة 3.2،ىي )01( كأصغر قيمة بينما قيم )ت( الجدولية عند مستوي 2.32يمة،)ق
وسوف يتم التعامل ( البطن عضالت مباشرة عمي تكافؤ المجموعتين في تمك المتغيرات فيما عدا )قوه

 إحصائيا بالمقارنة بداللة متوسطات الفروق لممجموعتين التجريبية والضابطة.
 . 

 ث:أدوات البح
 القياسات واإلختبارات المستخدمة قيد البحث.

إستنادًا إلى المراجع العممية المتخصصة والدراسات المرجعية بالبحث تم تحديد القياسات 
 واإلختبارات التالية:.

 متغيرات النمو:  -أ
 السن ) بالسنة( -
 قياس الوزن ) ميزان طبي ( ) كجم(. -
 (12: 17) قياس الطول بالرستاميتر ) سم (  -

 اإلختبارات البدنية: -ب
 (21، 29: 33) قوة عضالت الظير ) جياز الديناموميتر (. -

 (331،337: 33)  قوة عضالت البطن  ) إختبار الجموس من الرقود (. -

 (133-130: 3.) قياس التوازن الثابت ) الوقوف عمي قدم واحدة ( -
 (.12، 29:33) قياس القدرة العضمية ) إختبار دفع كرة طبية (. -

 (231، 237:  1) س المرونة ) المسطرة المدرجة (.قيا -

 (123:3) قياس التوافق ) إختبار الدوائر المرقمة عشوائًيا (. -

 (29-21: 33)قياس قوه عضالت الرجمين.  -
  م حرة تبعًا لإلتحاد المصري لمسباحة10اإلختبار المياري :  -ج

 .Tools and Equipmentاألدوات واألجيزة 
 لقياس الطول ) سم (.  Restameterجياز الرستاميتر  -
 ميزان طبي لقياس الوزن )كجم(. -
 شريط قياس معاير لقياس المسافات ) سم (.  -
 كجم( تستخدم فى إختبار رمى الكره بالذراعين )م(.1كره طبية  )  -
 مقعد سويدي يستخدم في إختبار رمى الكره الطبية.  -
 ة (.كرات سويسريو ) كرات التمرينات المطاطي  -
 األستيك المطاط.  -
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 اإلنبوب المائي. -
 الكفوف. -
 أطواق مختمفة المقاسات.  -
 ساعة إيقاف.  -

وقد قامت الباحثة بمعايرة األجيزة المستخدمة في القياس وذلك بمقارنتيا بأجيزة أخرى لمتأكد من 
 سالمتيا وصالحيتيا لمقياس.

 
 المعامالت العممية إلختبارات البحت:

 ختبار:حساب صدق اإل
م وذلك بإستخدام 9/1/2032م إلى يوم 1/1/2032تم إجراء صدق اإلختبار من يوم   

( سباح ناشئ من المرحمة 1صدق التمايز لممقارنو بين مجموعتين إحداىما مميزة وقد بمغ قواميا )
سنة واألخرى غير مميزة وتمثل عينة البحث اإلستطالعية والمسحوبة من نفس مجتمع  32 السنيو

( سباح ناشئ وذلك إليجاد قيمة )ت( وحساب داللة الفروق بينيما، وقد إكتفت 1حث وقواميا )الب
 بإيجاد الصدق لإلختبارات التي يتم قياسيا من خالل أجيزة مقننة . ةالباحث

 ( 5جدول ) 
 داللة الفروق بين المجموعتين المميزه وغير المميزة في اإلختبارات البدنية المختارة 

 ز()صدق التماي
 02ن=    

 
 م
 

 وحدة القياس القياسات
 المجموعة المميزة 

 
 المجموعة غير المميزة 

الفرق بين  
  مة ت المتوسطين

 ع م ع م
 *2,12  3,92 3,31 71,10 3,13 72,32 كجم قوة عضالت الرجمين
 *7,73 7,13 2,21 73,10 1,31 17,33 كجم قوة عضالت الظير

 *2,97 32,21 33,12 91,10 33,17 12,11 عدد المرات بتينالجموس من وضع ثني الرك

 *1,11 0,31 0,01 1,13 0,31 1,19 المتر كجم بيد واحدة1دفع كرة طبية  2
 *2,13 9,39 33,39 392,2 1,21 392,7 سم الوثب العريض من الثبات

 *2,27 7,11 2,12 11,11 7,03 73,99 سم إطالة مد الجذع 1
 *1,22 3,71 0,32 9,17 3,10 1,31 انية ث التوازن الثابت  7
 *1,33 0,97 0,12 1,12 0,71 9,22 ث إختبار الدوائر الرقمية 1
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 2.20=0.05*معنوى حيث  يمة )ت( الجدولية عند مستوي معنوية 
 

 
 
 
 
 ( 6جدول ) 

 داللة الفروق بين المجموعتين المميزه وغير المميزة في  اإلختبارات الميارية المختارة
 التمايز( )صدق 

 02ن=    
 
 م
 

 وحدة القياس القياسات
 المجموعة المميزة 

 
 المجموعة غير المميزة 

الفرق بين  
  مة ت المتوسطين

 ع م ع م
 *2.2 9.9 2.3 13.3 3.22 12.1 درجة م حرة(10اختبار مياري )

 2.20=0.05*معنوى حيث  يمة )ت( الجدولية عند مستوي معنوية 
 بارات: حساب ثبات اإلخت

عادة  تطبيقو   قامت الباحثة بإيجاد معامل الثبات وذلك عن طريق تطبيق اإلختبارات وا 
Test-Retest  عمى نفس عينو الدراسة اإلستطالعية المسحوبة من مجتمع البحث وتم إجراء

م ويوضح ثبات 39/1/2032م والقياس الثاني يوم الثالثاء1/1/2032القياس األول يوم األحد 
 تبارات الجدول التالي.ىذه اإلخ

 (1جدول)
معامل اإلرتباط بين التطبيق األول والتطبيق الثاني لبيان معامل الثبات لإلختبارات البدنية قيد 

 البحث 
 02ن=

 م
 وحدة القياس القياسات

 التطبيق األول
 التطبيق الثاني 

  مة )ر(
 ع م ع م

 0,392 2,37 73,30 2,21 73,10 كجم قوة عضالت الظير
 0,371 30,22 99,21 33,12 91,10 عدد المرات الجموس من وضع ثني الركبتين
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   0.111،( = 01قيمة )ر( الجدولية عند مستوي الداللة )  
( أن معامالت األرتباط بين التطبيق األول والثاني قد تراوحت بين           1ويتضح من جدول )

 عمي ثبات ىذة اإلختبارات . ( مما يدل0,392،  0,911) 
 التجربة األساسية:

 (  عشرة سباحين ناشئين ، بنادي الحوار بالمنصورة.30تم إجراء ىذه الدراسة عمى عينو قواميا )
 :القياسات القبمية

بحمعام السعباحة  21/9/2032إلعى  9/2032/ 22تم إجراء القياسات القبميعة فعي الفتعرة معن 
 بنادي الحوار بالمنصورة . ووحدة المياقة البدنية

 تطبيق البرنامج المقترح:
تععم تطبيععق البرنععامج عمععي المجمععوعتين )التجريبيععة والضععابطة( داخععل وخععارج المععاء وتثبيععت 

جعععزء اإلحمعععاء والجعععزء الرئيسعععي وجعععزء الختعععام وكعععان  -مواعيعععد تطبيعععق الوحعععدات  -)ععععدد الوحعععدات 
تجاه التن مية وطريقو تنفيذ الجزء الرئيسي )البدنى( وذلك اإلختالف بين المجموعتين في محتويات وا 

م إلععى 21/9/2032أسععابيع وذلععك بحمععام السععباحة بنععادي الحععوار بالمنصععورة فععي المععدة مععن 2لمععدة 
وحعععدات خعععارج المعععاء فعععي اإلسعععبوع  1وحعععدات داخعععل المعععاء فعععي اإلسعععبوع و 1م بواقعععع 21/2/2032

 وتتكون الوحدة مما يمى:
 الجزء التمييدي .0

 -اإلحماء: -
ق( ويحتوى عمى الجري 30االحماء لممجموعتين الضابطة والتجريبية زمن اإلحماء ) يتم

 الخفيف وتمرينات تساىم في رفع درجة اإلستعداد الوظيفي وتمرينات اإلطالو.
 -الجزء الرئيسي : .2

ق( ويشمل ىذا الجزء عمى تدريبات 11: 20ويتم لممجموعة التجريبية ويتراوح ما بين )
لكفوف والزعانف بوردات وغيرىا من أدوات المقاومة التي تسيم في تحسن )األستيك المطاط وا

سنو( وتم ذلك باستخدام  32المستوي الرقمي وبعض المتغيرات الفسيولوجية لمسباحين الناشئين 

2 
 0,911 0,32 1,71 0,01 1,13 المتر كجم بيد واحدة1دفع كرة طبية

 0,212 3,12 392,39 33,39 392,21 سم الوثب العريض من الثبات
 0,111 2,37 12,39 2,12 11,11 سم إطالة مد الجذع 1
 0,111 0,22 9,11 0,32 9,17 ثانية بتالتوازن الثا 7
 0,271 0,33 1,10 0,12 1,12 ث إختبار الدوائر الرقمية 1
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األجيزة واألدوات التي تخدم وتتفق مع الجزء الرئيسي بينما يتم لممجموعة الضابطة وفقا لمحتوى 
 المعتاد.  البرنامج التقميدي

 
 الجزء الختامي : -

( ق ويحتوى عمى تمرينات تساعد عمى 30-1يتم لممجموعتين الضابطة والتجريبية زمن التيدئة )
 سرعة إستعادة الشفاء .

 القياسات البعدية: 
الضابطة( فى جميع متغيرات  –تم إجراء القياسات البعدية ألفراد المجموعتين )التجريبية      

ار بالمنصورة، وبنفس شروط وترتيب القياسات القبمية خالل الفترة الزمنية  من البحث بنادي الحو 
 م.10/3/2032م : 23/2/2032

 -المعالجات اإلحصائية:
 ( وتمثمت المعالجات اإلحصائية في األتي:SPSSإستخدام برنامج )

 المتوسط .  -3
 الوسيط .  -2
 اإلنحراف المعياري .  -1
 معامل اإللتواء.  -7
 معامل اإلرتباط . -1
 ختبار) ت(.إ -9
 نسب التحسن  -1

 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج لوحدة تدريبية لممجموعة التجريبية )داخل الماء(
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 ( 8جدول )
 ق                  اليدف: تحمل  وة 90زمن الوحدة /       درجو الحمل/  متوسط  

 نموذج لوحده تدريبيو داخل الماء

 األجزاء

 تشكيل حمل التدريب

 زمن األداء جموعاتالم التكرار الشدة التمرينات

 الراحة
بين 

 التكرارات
 )ث(

بين 
 المجموعات

 )ث(

 االحماء
-style 10م( حرة 10)

90% 
  

 ق30
  

     م( متنوع300)

الجزء 
 الرئيسي

) الطفو عمي الصدرمع تبيت  -2
 الرجل

ين بواسطة زميل( أداء حركات ذراعين 
 كما في سباحة الصدر

10% (1×2) 1 

ق 10
خاصة 

 قاومات الما

30 71 

)الطفو عمي الظير تثبيت  -13
الرجمين بواسطة زميل خارج الحمام ( 
أداء حركات الذراعين كما في سباحة 

 الظير

91% (7×32) 7 30 71 

)الطفو عمى الظير الذراعين  -29
عاليًا( أداء ضربات الرجمين بإستخدام 

 زعانف كما في سباحة الحرة.
11% (9×30) 1 30 71 

)الطفو عمى الماء الذراعين  -21 
مثبتو بأستيك( أداء ضربات الرجمين 

 كما في سباحة الصدر
90% (1×1) 1 30 71 

)الطفو عمي الماء مع تثبيت  -32
الرجمين بعوامات الشد الطافيو( أداء 
 حركات الذراعين كما في سباحة الحرة .

91% (7×3) 7 30 71 

 التيدئة
-10 تدريبات لمتنفس

10% 
  

 ق30
  

     م حرة300
 
 

  عرض ومنا شة النتائج:
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 ( 9 ) جدول
لممجموعة  البحث  يد المختارة المتغيرات في البعدى والقياس القبمى القياس بين الفروق داللة

 التجريبية 
 00=ن        

 0.73=  0.05*معنوي عند مستوى 
المسـتوي ( الخاص بداللة الفـروق بـين القيـاس القبمـى والقيـاس البعـدى فـي 9يتضج من الجدول ر م )

( فـى جميـ  القياسـات لصـالج القيـاس 0.05لة إحصائية عند مسـتوى ) يد البحث: وجود فروق ذات دال  الر مي
أكبـر مـن  يمـة )ت ( الجدوليـة عنـد مسـتوى  وىـي 02.08 يمـة ) ت( المحسـوبة مـا بـين  كانـتالبعدى، حيـث 

 .0.05( وبمستوى داللة أ ل من 0.73( = ) 0.05)
 (00) جدول

 البحث  يد المختارةالبدنية  يراتالمتغ في البعدى والقياس القبمى القياس بين الفروق داللة
 لممجموعة التجريبية 

 00=ن   

  وحـدة المتغيــــــــرات م
 القياس

  يمو المتوسطين بين الفرق البعدى القياس القبمى القياس
 ( ت) 

 نسبة
التحسن

% 
 ع م ع م ع م

 البدنية القدرات

 القوة     3
 0.44 *9.80 0.29 0.75 2.88 52.52 2.82 50.77 كجم الرجمين عضالت  وه

 من الجموس) البطن عضالت  وه
 (الركبتين ثني وض  من الر ود

 ع
 2.25 *7.02 0.83 0.53 09.07 69.67 09.06 68.03 المرات

 العضمية القدرة 2

 كره دف ) الذراعين عضالت  دره
 0.64 *6.24 0.00 0.02 0.23 3.68 0.24 3.65 سم (باليدين كجم 3 طبيو

 الوثب) الرجمين التعض  دره
 2.68 *7.56 2.09 4.27 02.93 063.53 03.60 059.27 سم (الثبات من العريض

 من خمفا الجذع ثني إختبار المرونة 1
 االنبطاح

 7.38 *00.52 0.94 2.80 3.65 40.73 3.56 37.93 سم

 4.29 *6.04 0.08 0.27 0.45 6.68 0.47 6.40 درجو  واحدة  دم عمي الو وف  الثابت التوازن 7
 4.87 *4.26 0.26 0.29 0.36 6.20 0.30 5.90 ث الر مية الدوائر إختبار التوافق 1

 0.76=  0.05 مستوى عند معنوي*
 المتغيـرات في البعدى والقياس القبمى القياس بين الفروق بداللة الخاص( 00) ر م الجدول من يتضج

 القيـاس لصـالج القياسات جمي  فى( 0.05) مستوى ندع إحصائية داللة ذات فروق وجود: البحث  يد المختارة
 الجدوليـة( ت)  يمـة مـن أكبـر وجميعيـا( 4.86إلـى. 64) بـين مـا المحسـوبة( ت)   يمة تراوحت حيث البعدى،

 .0.05 من أ ل داللة وبمستوى( 0.76( = ) 0.05)  مستوى عند

 المتغيــــــــرات م
  وحـدة
 القياس

 المتوسطين بين الفرق البعدى القياس القبمى القياس
  يمو

 ( ت) 
 نسبة
 ع م ع م ع م %التحسن

 2615 11132 3123 1113 2122 4314 2111 3113 درجة اإلختبارات الوهارية 1
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باحة عمي تحسين لقد سعي الكثير من العاممين في مجال التدريب الرياضي لرياضة الس

األداء وتطوير الميارات الخاصة بالنشاط معتمدًا عمي البرامج التدريبية لتحقيق أعمي معدالت 
اإلنجاز الرقمي ولقد قامت الباحثة في ىذة الدراسة بدراسة تأثير إستخدام تدريبات المقاومة عمي 

ق تطبيق البرنامج لناشئ السباحة وذلك عن طري لمياريوالمستوي ا بدنيةبعض المتغيرات ال
التدريبي المقترح لمسباحين يعتمد عمي األدوار المختمفة التي تزيد من مقاومة السباح داخل الماء 
ولكي تكون حركة السباح لألمام ويتخذ الوضع األفقي مستخدمًا الذراعين والرجمي في صورة 

 . اع بمستوي السباحينمنتظمة وفي تتابع مستمر وىذا ما أعطي تحسنًا كبيرًا وقد ساىم في إرتف
م لدي السباحين الناشئين نتيجة أثر 10ويرجع ىذا التحسن الواضح في المستوي الرقمي في سباق 

تنفيذ البرنامج التدريبي المقترح وقد تحقق من خالل نتائج البحث وىذا يؤكد ما إتفق عمية كل من 
ة التدريبية التي تتضمن م( عمي أن العممي2009) "وفاطمة عوض"م( 2003) "أحمد عبد الجيد"

العديد من التكرارات وفرص الممارسة تتيح لممتدرب من إستخدام العضالت الصحيحة في التوقيت 
الصحيح بالقوة المطموبة ألداء الحركة ويطمق البعض عمي ىذة العممية بالتوافق بمعني سيولة 

 (33: 2(  ، )  39:  1الحركة وتحسن مستوي األداء .) 
في إختبار  األداء المياري ن إستخدام البرنامج المقترح ساىم في تحسين وىذا  يرجع  أ

 "وديفيد وموسكوس"م( 2002) "أحمد محي الدين إبراىيم". وىذا ما أكدة كل من النجمو األولي
م( بأن إستخدام برامج مصممة جيدًا ومخطط ليا بعناية تؤدي إلي تحسين األداء وتطوير 3331)

 (97:  39( ، ) 11: 7)                                                 اإلنجاز .
م( عمي فائدة تدريبات األداء المياري لإلرتقاء 2002")"محمد عمي القطوىذا يتفق مع ماأشار إلية 

بمستوي السباحة والتي يجب أن تؤدي بدقة ومراعاة التركيز المستمر عمي تكنيك األداء طوال 
 (220: 31التدريب.)

 شنايل وىارةما سبق في إستخدام تدريبات المقاومة ما تم اإلتفاق عمية من " ويؤكد 
Schanable & Haere (3331()20م" )("عمي أن ىذة التدريبات 30م()2030مبارك رضا )

بالمقاومة النوعية من أفضل وسائل التدريب المؤثرة اليادفة وخاصة التي تخاطب وتتفق مع 
ا، وىذة تعتبر قاعدة إعداد ألنيا تشمل تمرينات منظمة متدرجة، الخصوصية المطموبة اإلرتقاء بي

 وتؤدي تمريناتيا أما بالتكرار أو بزيادة شدة الحمل المستخدم في التمرين.
م( أنة يجب عمي السباح أن يؤدي في الفترة المبكرة في 2001) "محمد عمي القط"يؤكد 

 (332: 37 الموسم تمرينات األداء بإستخدام األدوات المساعدة ) 
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( في 31 (م(2007)"بيدوزيف"( 31م( )2009) "رىيد"وتتفق نتائج الدراسة مع كل من 
أن التدريب باستخدام المقاومة يحسن المتغيرات الفسيولوجية لمسباحين، وبذلك يكون قد تحقق 

 الفرض األول لمبحث.
 : اإلستنتاجات

الباحثة إلى اإلستنتاجات فى ضوء أىداف البحث وفروضو ومنيجو وعينتو وأدواتو توصمت 
 -التالية :

لععععععععععة التععععععععععأثير اإليجععععععععععابي إن البرنععععععععععامج التععععععععععدريبي المقتععععععععععرح بإسععععععععععتخدام تععععععععععدريبات المقاومععععععععععة  -
 في تحسين المستوي البدني والمياري لمسباحين الناشئين.

أن التععععععععععععدرج فععععععععععععي إسععععععععععععتخدام البرنععععععععععععامج التععععععععععععدريبي المقتععععععععععععرح وفقععععععععععععًا لمتطمبععععععععععععات المرحمععععععععععععة  -
 تكنيك( يساىم في رفع المستوي وتجنب األخطاء.السنية وفنيات األداء )ال

إن البرنععععععععععامج التععععععععععدريبي المقتععععععععععرح بإسععععععععععتخدام تععععععععععدريبات المقاومععععععععععة حققععععععععععت التحسععععععععععن فععععععععععي  -
% 3.77قععععععععععوة عضععععععععععالت الععععععععععرجمين فععععععععععي المتغيعععععععععععرات البدنيععععععععععة وبمغععععععععععت نسععععععععععبة التحسعععععععععععن 

 .3.23حيث كانت قيمة ت المحسوبة 
قععععععععععوة قاومععععععععععة حققععععععععععت التحسععععععععععن إن البرنععععععععععامج التععععععععععدريبي المقتععععععععععرح بإسععععععععععتخدام تععععععععععدريبات الم -

وكانععععععععععت نسععععععععععبة التحسععععععععععن 1.32عضععععععععععالت الععععععععععبطن حيععععععععععث كانععععععععععت قيمععععععععععة ت المحسععععععععععوبة 
1.19. % 

حققععععععععععت التحسععععععععععن فععععععععععي إن البرنععععععععععامج التععععععععععدريبي المقتععععععععععرح بإسععععععععععتخدام تععععععععععدريبات المقاومععععععععععة  -
. وكانععععععععععععععععت قيمععععععععععععععععة ت 97قععععععععععععععععدرة عضععععععععععععععععالت الععععععععععععععععذراعين وكانععععععععععععععععت نسععععععععععععععععبة التحسععععععععععععععععن 

 .9.27المحسوبة 
حققععععععععععت التحسععععععععععن فععععععععععي ح بإسععععععععععتخدام تععععععععععدريبات المقاومععععععععععة إن البرنععععععععععامج التععععععععععدريبي المقتععععععععععر  -

وكانعععععععععععععت قيمعععععععععععععة ت المحسعععععععععععععوبة  1.12إختبعععععععععععععار المرونعععععععععععععة  وكانعععععععععععععت نسعععععععععععععبة التحسعععععععععععععن 
33.12.% 

حققععععععععععت التحسععععععععععن فععععععععععي إن البرنععععععععععامج التععععععععععدريبي المقتععععععععععرح بإسععععععععععتخدام تععععععععععدريبات المقاومععععععععععة  -
وكانععععععععععععععععت قيمععععععععععععععععة ت  2.92قععععععععععععععععدرة عضععععععععععععععععالت الععععععععععععععععرجمين وكانععععععععععععععععت نسععععععععععععععععبة التحسععععععععععععععععن 

 .9.27المحسوبة 
 :صياتالتو 
ونتائجيععععععععععا مععععععععععن قبععععععععععل المععععععععععدربين والعععععععععععاممين التععععععععععدريبات المقترحععععععععععة ضععععععععععرورة اإلسترشععععععععععاد ب  -

فععععععععععى مجععععععععععال التععععععععععدريب وخاصععععععععععة مراحععععععععععل المبتععععععععععدئين  والناشععععععععععئين لإلسععععععععععتفادة منععععععععععو كوسععععععععععائل 
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مسععععععععععاعدة فععععععععععى بععععععععععرامج التععععععععععدريب المختمفععععععععععة لمععععععععععا لععععععععععو مععععععععععن تععععععععععأثير إيجععععععععععابى عمععععععععععى تحسععععععععععين 
 المستوي الرقمي .

من  المقاومة واألحبال المطاطة في البرامج التدريبية لمسباحين لما ليا زيادة إستخدام تدريبات -
 أثر إيجابي عمي المستوي الرقمي .

يجب أن ييتم المدربو بالتدريبات األرضية التي تيدف إلي تطوير الحالة التدريبية البدنية  -
 ووضع البرامج الخاصة بذلك ضمن الخطة العامة مع خطة التدريب المائي.

 اء دراسات وأبحاث مشابية عمي رياضات أخري ومراحل سنية أخري.إجر  -
اإلستفادة من نتائج ىذة الرسالة في تدريب السباحة لممراحل السنية المختمفة من خالل وضع  -

 برامج لمتدريب التي تعد من قبل الباحثين في المجال التطبيقي والعممي. 
 
 
 

  ائمة المراج :
 أوال المراجع العربية:

سام توفيق عبد الرازق، أمل محمد ابت  .0
أبو المعاطي، عبير عبد الرحمن 

 م(2002شديد و مايسو فؤاد أحمد)

، كمية التربية الرياضية بنات ،  3، جععععع السباحة في مجال التطبيق :
 .جامعة الزقازيق

 
أبو العال عبد الفتاح ، محمد صبحي   .4

 (3331حسانين :)
،دار الفكر  وطرق القياس والتقويم فسيولوجيا ومورفولوجيا الرياضي :

 .3العربي ، القاىرة ،ط

 أحمد محمد محمد عبد الجيد  .3
 م (2003) 

تأثير برنامج تدريبي مقترح لتدريبات المقاومة داخل الماء لتحسين  :
، المجمة العممية ، جامعة حموان، كمية  المستوي الرقمي في السباحة

 التربية الرياضية لمبنين.
 م(2002لدين إبراىيم )أحمد محي ا  .2

 
برنامج تدريبي باألثقال لتنمية التوازن العضمي لمقوة العضمية لبعض  :

عضالت الطرف السفمي وتأثيرة عمي المستوي الرقمي لسباحي 
، رسالة ماجستير منشورة ، كمية التربية الرياضية ، جامعة الصدر 
 طنطا.

أحمد مصطفي محمد رجب   .5
 م2031ابراىيم

سويسرية عمي بعض المتغيرات  ات باستخدام الكرة التأثير تدريب :
رسالة ،  البدنية والميارية والمستوي الرقمي لسباحي الفراشة الناشئين

 ماجستير غير منشورة ، كمية التربية الرياضية ، جامعة المنصورة.
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،مصر،دار الفكر 3،ط فسيولوجيا الرياضة نظريات وتطبيقات : م(2001أحمد نصر الدين سيد)  .6
 العربي.

 الخالق عبد الدين عصام  .7
 (م2001) 

 منشأة األولي، ،الطبعة( تطبيقات– نظريات) الرياضي التدريب 
 . المعارف

، الطبعة األولي ، دار الوفاء لمطباعة  التربية الحركية وتطبيقاتيا : م(2009فاطمة عوض صابر )  .8
 والنشر ، األسكندرية.

 (م 2001) فرحات السيد ليمي  .9
 

 مركز الثانية، الطبعة الرياضية، التربية في واإلختبارات سالقيا :
 .القاىرة لمنشر، الكتاب

تأثير استخدام التدريب الدائري بمقاومات نوعية عمي تحمل أداء   م(2030مبارك عبد الرضا عمي )  .01
بعض الضربات األساسية وعالقتيا بنتائج المباريات لناشئ التنس 

 أسيوط .، مجمة عممية ، جامعة  األرضي
 نصر محمد محمد حسن عالوي،  .00

 (م2003) رضوان الدين
 .القاىرة العربي، الفكر دار الحركي، األداء اختبارات 

 
 

محمد صبحي حسانين ،أحمد كسري   .04
 م(3332معالي )

 ،مركز الكتابي لمنشر ،القاىرة. موسوعة التدريب الرياضي التطبيقي :

، المركز العربي  الرياضة وتدريب السباحة الجزء االول فسيولوجيا : م ( 2002محمد عمي القط  )   .03
 لمنشر ، الزقازيق

، الجزء الثاني ، المركز  إستراتيجية التدريب الرياضي في السباحة : (م2001محمد عمي القط)   .02
 العربي لمنشر
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 سنة 51بناء بطارية اختبار بدنية النتقاء ناشئين كرة القدم تحت 
 *الباحث / يحيى فارس محمد ثابت                                          

)رئيس مجمس ادارة نادى البطل االوليمبى ، مدير فنى بقطاع الناشئين بنادى وادى                             
 دجمة(

 اشراف :
 لبحث : مدخل ا
فى المجاؿ الرياضى مف الدعامات األساسية  Selectionتعتبر عممية االنتقاء      

مكاناتو وقدراتو،  Guidanceلتوجيو  الالعب إلى نوع النشاط الرياضى الذى يتفؽ وا 
ألختيار أفضؿ العناصر البشرية المناسبة لطبيعة ومتطمبات نوع النشاط الرياضى 

نواع األخرى مف األنشطة الرياضية بتوافر قدرات الممارس والذى يتميز عف األ
وصفات وسمات معينة لدى الفرد الرياضى تؤىمو لممارستو والوصوؿ إلى أعمى 

 (  1:  2)المستويات الرياضية الممكنة.
أف اإلعداد البدنى يأتى فى المرتبة األولى إذ أف القدرات البدنية يجب أف تنمى       

باقى األىداؼ الفنية ) الميارية، الخططية ( التى تصاغ أواًل وبدرجة مناسبة ألف 
لألفراد أو الفرؽ فى األنشطة الرياضية المختمفة يجب أف تعد فى حدود القدرات 
البدنية لالعبيف وليذا يجب مراجعة تنمية القدرات البدنية لالعبيف عف طريؽ 

ج ىذه االختبارات تعد االختبارات البدنية والفسيولوجية المناسبة بصفة دورية ألف نتائ
 ( 4:  2) مرجعًا لألىداؼ األخرى. 

وعمى الرغـ مف إف طبيعة األداء فى كرة القدـ تعتبر ُمحصمة نيائية لعوامؿ عدة      
تتداخؿ فيما بينيا كالُمحددات األنثروبومترية والفسيولوجية والبدنية والميارية والنفسية 

دراسة ىذه العوامؿ كؿ منيا عمى حدة حتى .. فقد اتجيت معظـ األبحاث العممية إلى 
 يمكف التعرؼ عمييا وعمى مدى تأثيرىا عمى مستوى أداء الالعبيف. 

ـ ( إلى أف احد  7991)  عمرو أبو المجد، جمال إسماعيل النمكىكما ُيشير       
األساليب اليامة والمسئولة عف انخفاض مستوى األداء فى البطوالت العالمية وخمو 

ه البطوالت مف إنجازات مصرية واضحة ىو عدـ االعتماد عمى النظريات نتائج ىذ
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والمعمومات واألساليب وطرؽ القياس العممى عند انتقاء الناشئيف، كذلؾ عدـ إجراء 
 ( 84:  6) االنتقاء فى سف مبكر يسمح بالتدخؿ الصحيح. 

 
 مشكمة البحث وأىميتو :

يواجييا المتخصصوف فى المجاالت  إف مشكمة االنتقاء مف أىـ المشاكؿ التى     
الرياضية المختمفة، وذلؾ بيدؼ إعداد الرياضييف لعدة سنوات ووضع المعايير 
والبدنية والميارية ، حيث تساعد فى الوصوؿ إلى المستويات العميا ، ومف خالؿ تمؾ 
المعايير يمكف الكشؼ المبكر عف الرياضييف الموىوبيف، حيث ُيعد االنتقاء الجيد مف 
 أكثر الضمانات التى تتيح فرص أكبر لمنجاح واستثمار الوقت والمجيود واإلمكانات.

 االعتماد يجب التي الحقيقة الصورة سيبيف كونو في الموضوع أىمية تكمف     
 البدني لمتقويـ اختبارات بطارية استعماؿ في والمتمثمة االنتقاء، عممية أثناء عمييا
 عممية في المدرب عمييا يعتمد أف يجب التي رالمعايي أىـ مف أنيا نرى والتي

 مف تمكنو والتي بالعممية، الخاصة المتغيرات مختمؼ ضبط مف لمتمكف االنتقاء
 الممارس، النشاط مع متالئمة وميارية قدرات بدنية ذو مناسبيف العبيف اختيار

 ياتالكيف سنبيف كما المجاؿ، ىذا في والمتطورة الحديثة التقنيات مف واالستفادة
 دقيقا ضبطا الطريقة ىذه لضبط عمييا االعتماد يجب التي العممية واألسس والطرؽ
 توعية عف عبارة ىي ذلؾ إلى زد القدـ، كرة لرياضة الحديثة مع المتطمبات يتماشى
 كمعايير والمباريات المالحظة عمى االعتماد خطأ في يقعوف الذيف المدربيف لمختمؼ
 االنتقاء عممية في العممي الجانب إلى الصدفة جانب مف واالنتقاؿ االنتقاء، لعممية

 .القدـ كرة العبي النتقاء عممي كأساس االختبارات بطارية عمى واالعتماد
بقطاع الناشئين بنادى وادى دجمة  عمل الباحث كمدير فنى خالل ومن       

ومروره بعدد وفير من الالعبين فى مختمف المراحل السنية وايضا تدريب بعض 
 الالعبيف واختيار انتقاء عممية بأف الحظ ىذه المراحل السنية فى المنتخب المصرى

 وتعتمد لممدربيف الذاتية الخبرة طريؽ عف تتـ المتميزة والقدرات بالجوانب المتميزيف
 متعددة مشاكؿ ظيور إلى أدى والذي لتطبيقيا العممية األسس الى ترتؽ ال أساليب
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 مف الكثير وصرؼ تدريبية برامج في المبتدئيف مف كبيرة أعداد زج منيا العممية ليذه
 المعبة ممارسة في المواصمة عمى قادريف غير يكونوف فإنيـ ثـ ومف والماؿ الجيد

 لمعبة الميارية ومنيا قدراتيـ مف قسـ مالئمة عدـ بسبب العالي لممستوى والوصوؿ
 .القدـ كرة

 عممية نتائج إلى ف لموصوؿا محمد حسن عالوى ، نصر الدين رضوانواكد      
 ( 22:  8) ومضبوطة.  واضحة وعممية منيجية أسس عمى االعتماد يجب ودقيقة
كانت  حيث الخطوات، ليذه وفؽ العمؿ ىذا في التدرج تـ األساس ىذا وعمى      

 لتكويف الموضوع حيثيات إلى التطرؽ ثـ المشكمة وتحميميا ، تحديد مف االنطالقة
 ميدانيا استعماليا يجب التي والوسائؿ الطرؽ أىـ تحديد وكذا عنو، خمفية نظرية

 . لمبحث األساسية األداة ىي والميارية بطارية االختبارات البدنية فكانت
 حيث أن االنتقاء ييدف فى األساس إلى :      

االكتشاؼ المبكر لمموىوبيف فى مختمؼ األنشطة الرياضية، وىـ الناشئوف         
ات والقدرات العالية التى تمكنيـ مف الوصوؿ إلى المستويات العميا ذوى االستعداد

لألداء فى مجاؿ النشاط المعيف، والتنبؤ بما ستئوؿ إليو ىذه االستعدادات والقدرات فى 
 المستقبؿ. 
توجيو الراغبيف فى ممارسة األنشطة الرياضية إلى المجاالت المناسبة لميميـ         

ح واستثمار وقت فراغيـ، حيث الوصوؿ إلى مستويات أداء واتجاىاتيـ بيدؼ التروي
 ( 22:  5) عالية يمثؿ ليؤالء ىدفا ثانويا. 

الوفاء بمتطمبات النشاط الرياضى البدنية، الميارية، الفسيولوجية، والنفسية،         
 واالجتماعية. 

 ( 482:  55) تقنيف لموقت لموصوؿ إلى المستويات العميا.         
 ( 482:  55) تقنيف جيود المدربيف وتركيزىا بشكؿ مثمر.         

تنظيـ اإلمكانات المتاحة فى عمميتي التعميـ والتدريب لألفراد الذيف يمكنيـ         
 ( 516:  7) الوصوؿ إلى المستويات الرياضية العميا. 
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 أف ارتباط القياسات الجسمية بالعديد مف م ( 5996صبحى حسانين ) ويرى       
القدرات الحركية أساس لمتفوؽ فى األنشطة الرياضية المختمفة، وأف البناء الجسمى 
ووزف الجسـ والطوؿ وروافع الجسـ تعتبر مف أىـ العوامؿ التى تحدد الميارة الرياضية 

 ( 44:  9) ويتأسس عمييا الوصوؿ لممستويات الرياضية العميا. 
ة التحديد لطريقة موحدة يمكف مف ونظرًا لتعدد المشكالت التى تعوؽ عممي      

سنة ، يرى الباحث أىمية تحديد سف  71خالليا اختيار الناشئيف فى كرة القدـ تحت 
معيف يمكف مف خاللو االبتعاد عف كثير مف المشاكؿ التى تقابؿ القائميف عمى 

 71االختيار فى رياضة كرة القدـ، وقد وقع اختيار الباحث عمى المرحمة السنية ) 
( وتعتبر ىذه المرحمة مرحمة نياية مرحمة الطفولة وبداية المراىقة وىى ىامة سنة 

لنمو أىـ المواصفات الضرورية لمنجاح فى رياضة كرة القدـ، حيث تشير المراجع 
سنة(، ويرجع  71:  71والدراسات المختمفة إلى أف فترة نمو القوة العضمية ىو مف)

ويصؿ أعمى ُمعدؿ لمقدرة  ( ، 29:  5) ذلؾ لزيادة حجـ العضالت ووزف الجسـ 
 ( 49: 4)سنة (  71سنة(ويتوقؼ عند سف ) 71:  71العضمية فى سف ) 

 ( . 581:  5) سنة (  71:  71، كما يقترب نمو السرعة فى سف ) 
أف نمو المرونة فى المفاصؿ  م ( 5982مصطفى كاظم وآخرون )كما ُيشير      

ة ( وأف فترة النمو السريعة فى الطوؿ ىى ) سن 71:  71يتوقؼ تقريبًا عند عمر ) 
 سنة (.  71:  71

                                                                           (51  :
226 ) 
إلى أف الرشاقة ال يمكف تطويرىا بعد سف  م ( 5981عصام حممى )بينما ُيشير      
ذلؾ، كما أف سرعة أداء الحركات تصؿ  سنة (، وعمى ذلؾ يمكف تنميتيا قبؿ 71) 

سنة (، حيث أنيا تعتمد بشكؿ كبير عمى وظائؼ الجياز  71قمة النضج فى سف ) 
 العصبى المركزى. 

                                                                          (1  :
562  ) 
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 النوادي أغمب يجرييا التي تالعمميا أىـ مف الالعبيف انتقاء عممية تعتبر      
 التي المؤىالت بعض لدييـ تظير والذيف الرياضييف أحسف الختيار وذلؾ الرياضية
 األخرى الرياضات كباقي القدـ كرة ورياضة الرياضة، ىذه في التفوؽ عمى تساعدىـ
 عدة فييـ تتوفر المذيف المعبة ليذه األكفاء الالعبيف الختيار العممية ىذه تجري

 طريؽ عف توضيحيا يتـ التي والميارية البدنية القدرات أىميا مف وخصائص مميزات
 كؿ مستوى لتحديد الالعبيف عمى النادي يجرييا الميدانية االختبارات مف مجموعة
   .ومضبوط عممي بشكؿ العب كؿ قدرات  وتحديد العب

                                                                              (8 
 :24 ) 

 أىـ في توضيح أىمية مف ليا لما االنتقاء بعممية التقويـ عممية اقترنت ولقد      
 مستوى تحديد وحتى حدا عمى العب كؿ بيا يتميز التي والخصائص الصفات
 االختبارات مف مجموعة إلى تستند التقويـ عممية أف حيث عامة، بصفة الفريؽ
 لعممية يخضعوف الذيف الالعبيف عمى تطبيقيا يتـ يقةودق عممية بصورة المقننة

 تخدـ اختبار بطارية يييئ أف فريؽ كؿ عمى الواجب مف يكوف وبذلؾ االنتقاء،
 البحوث وبتطور ألجميا، االنتقاء عممية المراد اجراء الحاالت مف حالة كؿ متطمبات
 في تساعد رةومتطو  حديثة تقنيات ظيرت فمقد المجاؿ ىذا في المتواصمة العممية
 .وضبطيا العممية ىذه تسييؿ
 ما ولكف االنتقاء بعممية نوادييا تقـو البمداف مف كغيرىا المصرية القدـ وكرة     
 المالحظة عمى االنتقاء عممية في تعتمد الرياضية النوادي أغمب أف ىو يالحظ

 الغرض، لذلؾ منظمة منافسة خالؿ مف المساعديف بعض أو لممدرب البيداغوجية
 في يشكؾ ما وىذا والميارية االختبارات البدنية مف لمجموعة الالعبيف إخضاع دوف

 النتائج تحقيؽ عدـ إلى تؤدي التي األسباب بيف مف وىذا االنتقاء عممية مصداقية
 مختمؼ أو مقاومة الرياضي المشوار في استمراريتو وعدـ الفريؽ مف المرجوة

 العب لكؿ البدني التقويـ لعممية حديثة قنياتبت اختبارات بطارية واستعماؿ األزمات،
 افتراضيا، وليس وعمميا، دقيقا تحديدا والميارية البدنية القدرات تحديد مف تمكف
 .صدفة وليس حقا األكفاء الالعبيف اختيار مف وتمكف
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لذا يرى الباحث أن عممية إختيار العب كرة القدم ليست باألمر السيل حيث      
تي يعتمد عمييا اإلختيار ومنيا القياسات األنثروبومترية تتعدد الجوانب ال

والفسيولوجية والبدنية، والتي قد تؤثر ىذه الجوانب ىي وغيرىا بصورة متكاممة في 
 مستوى األداء المياري لالعبي كرة القدم.

وبتحميؿ األداء المياري لمعبة كرة القدـ يالحظ أنيا تتطمب صفات جسمية 
صة تميزىا عف غيرىا مف األنشطة الرياضية األخرى لذا فإف وفسيولوجية وبدنية خا

توافر مثؿ ىذه المتطمبات لكؿ مف يمارسيا يمكف أف يعطيو فرصة أكبر في إمكانية 
 .الوصوؿ لممستويات العالية

لذا فكر الباحث فى إجراء بحث لبناء بطارية أختبار بدنية لتحديد األختبارات        
 تى يمكف أنتقاء الناشئيف بشكؿ عممى .المناسبة ليذه المرحمة ح

 أىداف البحث :
ييدف البحث الى محاولة بناء بطارية اختبار بدنية وميارية النتقاء ناشئى كرة 

 سنة ، من خالل : 51القدم تحت 
 سنة )عينة البحث (. 71قياس المتغيرات البدنية المميزة لناشئى كرة القدـ تحت  – 7
 71ة التى تصمح كمحددات النتقاء ناشئى كرة القدـ تحت تحديد المتغيرات البدني - 1

 سنة .
 تساؤالت البحث :

 سنة ؟ 71ما ىو البناء العاممى لممتغيرات البدنية المميزة لناشئى كرة القدـ تحت  - 7
ما ىى العوامؿ المستخمصة التى يمكف تمثيميا بالمتغيرات البدنية تصمح فى  - 1

 سنة ؟  71كرة القدـ تحت  مجموعيا كمحددات النتقاء ناشئى
 التعريفات المستخدمة فى البحث :

 االنتقاء فى كرة القدم ) تعريف اجرائى ( : -5
ىو عممية تتـ مف خالليا اختيار افضؿ العناصر بناءا عمى معايير موضوعية      

 دقيقة تساعد عمى اكتشاؼ الموىوبيف فى كرة القدـ .
 يف اجرائى ( :المحدد البدنى فى كرة القدم ) تعر  -2
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ىو الصفة او القدرة البدنية الخاصة بنشاط كرة القدـ وذات تأثير ايجابى كبير     
 عمى مستوى المياقة البدنية لالعب كرة القدـ . 

 البناء العاممى )تعريف اجرائى ( : -2
ىو مجموعة مف االساليب االحصائية التى تيدؼ الى تخفيض عدد المتغيرات او    

تعمقة بظاىرة معينة اى استخداميا يساعد عمى اختزاؿ العوامؿ الى البيانات الم
 عوامؿ اقؿ .

 االختبار :  -4
موقػػؼ يػػتـ وضػػعو وتقنينػػو إلظيػػار سػػموؾ معػػيف )ميػػاري، بػػدني، وظيفػػي، نفسػػي،     

معرفي( حيث أف ىػذا السػموؾ يتطمػب اسػتجابة أو تفاعػؿ بػيف الشػخص المختبػر ومػادة 
 االختبار. 

                                                                              (2 
 :41 )                                                                           
 بطارية القياس ) االختبار (  : -1

االختبارات  مف مجموعة ىي" :لمبطارية تعريفو في "حسنين صبحي محمد" يقوؿ     
 يقصد وقد بالمقارنة، تسمح المشتقة ومعاييرىا األشخاص نفس عمى والمطبقة قننةالم

 لـ أو معا قننت سواء األشخاص لنفس أعطيت أكثر أو اختبار أحيانا بالبطارية
 ( 45:  9) تقنف. 

 إجرائي( : )تعريف البدنية فى كرة القدم االختبارات -6
 .لالعبى كرة القدـ  الضرورية البدنية الصفات تقيس التي االختبارات ىي    
 

 اجراءات البحث : 
  اوال : المنيج المستخدم :

 .استخدـ الباحث المنيج الوصفى نظرا لمالئمتو لطبيعة البحث 
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 البحث :  مجتمع
(  1221سنة ) مواليد  71اشتمؿ مجتمع البحث عمى العبى كرة القدـ تحت 

/  1278موسـ  المناطؽورى اندية د –المسجميف باالتحاد المصرى لكرة القدـ 
1279 . 

 عينة البحث :
سػنة  71تـ اختيػار عينػة البحػث بالطريقػة العمديػة مػف العبػى كػرة القػدـ تحػت      

انديػػػة دورى مػػػف ( والمقيػػػديف بسػػػجالت االتحػػػاد المصػػػرى لكػػػرة القػػػدـ 1221)مواليػػػد 
لبطػػؿ ا –الزمالػػؾ  –وادى دجمػػة  –وتػػـ اختيػػار العينػػة مػػف انديػػة )االىمػػى  منػػاطؽال

 ـ . 1279/  1278، موسـ نجـو المستقبؿ (  –انبى  –االوليمبى 
 71( توصيف عينة البحث               ن =  5جدول )                        

 معامل االلتواء  االنحراف المعيارى المتوسط الحسابى وحدة القياس المتغيرات

 5.717 6.52214 566.2517 سم  الطول

 661.- 521.29174 81.8947 كجم الوزن

ى ( إلى المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى ومعامل االلتواء لمتغير 5تشير نتائج جدول) 
الطول والوزن ، كما يتضح من الجدول تجانس أفراد عينة البحث حيُث تراوح معامل االلتواء 

 ( . 2)±مابين 
العػػػػب ،  11ة (العػػػػب ، والعينػػػػة االسػػػػتطالعي 11وكػػػػاف عػػػػدد العينػػػػة االساسػػػػية )

العػػػػػب وجمػػػػػيعيـ خضػػػػػعوا لالختبػػػػػارات البدنيػػػػػة والمياريػػػػػة  722واجمػػػػػالى عػػػػػددىـ 
 ( افراد عينة البحث وىـ كما يمى :1المختارة قيد البحث ، ويوضح جدوؿ )
 ( افراد العينة 2جدول ) 

 العينة االستطالعية العينة االساسية 
 منطقة الجيزة منطقة القاىرة الجيزة لكرة القدـمنطقة  منطقة القاىرة لكرة القدـ المنطقة التابع ليا

 نجـو المستقبؿ النصر البطؿ االوليمبى الزمالؾ وادى دجمة االىمى النادى
  العب 12 العب 71 العب 78 العب 12 عدد الالعبيف

 العب 71
 

ترتيب الفريؽ داخؿ  العب 71
 المجموعة 

 -االوؿ المركز  المركز الثانى  المركز االوؿ 
 سوبر

 االوؿ المركز 
 )دور المجموعات(
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 العب 11 العب 11 
 العب 722مجموع عدد العبى العينة االساسية والعينة االستطالعية =  

 االختبارات البدنية لمبحث : 
            سنتيمتراختبار الوثب العريض مف الثبات ، وحدة القياس المسافة بال -7
   وحدة القياس الزمف بالثانية حواجز ،  72اختبار وثب بالقدميف /  -1
 /ؽ اختبار دفع االرض بالذراعيف مع لمس الكفيف/ ؽ ، وحدة القياس التكرارات -1
 المقطوعة / ؽ اختبار الحجؿ بالقدـ اليمنى / ؽ. وحدة القياس المسافة  -1
 المقطوعة/ؽ  اختبار الحجؿ بالقدـ اليسرى لمسافة / ؽ. وحدة القياس المسافة -1
 دقائؽ   9فى  دقائؽ ، وحدة القياس المسافة المقطوعة 9جرى  اختبار -1
 القرب ثانية  متر ، وحدة القياس الزمف  7122اختبار جرى  -1
 القرب ثانية  متر ، وحدة القياس الزمف 1122اختبار جرى  -8
 القرب ثانية  اختبار بارو ، وحدة القياس الزمف -9

 بالثانية  اختبار الينوى ، وحدة القياس الزمف -72
 بالثانية  ، وحدة القياس الزمف T-Testاختبار  -77
 القرب ثانية  لسرعة رد الفعؿ ، وحدة القياس الزمف Wittyاختبار  -71
 القرب ثانية متر عدو ، وحدة القياس الزمف 12اختبار  -71
 القرب ثانية متر عدو ، وحدة القياس الزمف 12اختبار  -71
 القرب ثانية  وحدة القياس الزمفمتر عدو ،  12اختبار  -71
  بالسـ مرات ، وحدة القياس مسافة االرتفاع 1اختبار الوثب بالقدـ اليمنى  -71
 بالسـ  مرات ، وحدة القياس مسافة االرتفاع 1اختبار الوثب بالقدـ اليسرى  -71
 بالسـ  مرات ، وحدة القياس مسافة االرتفاع 1اختبار الوثب بالقدميف  -78

 المستخدمو فى البحث :االدوات 
جيػػاز  -   ممعػػب كػػرة قػػدـ -سػػاعات ايقػػاؼ  -   CMرسػػتاميتر لقيػػاس الطػػوؿ  -

Witty   
شػػريط قيػػاس  -حػػواجز  72 -اقمػػاع مختمفػػة االرتفػػاع    -  1كػػرات قػػدـ مقػػاس  -

           بالمتر                        
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       Optogaitجياز  – Body Compositionجياز تحميؿ مكونات الجسـ  - 
 
 

                                    
 (2جدول )

 بحثقيد ال البدنية المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى ومعامل االلتواء لممتغيرات  
                              ( 71) ن =

المتوسط  االنحراف المعيارى معامل االلتواء
 الحسابى

 البيان االختبارات وحدة القياس

 المتغيرات الوزن كجم 81.8 521.2 71.
 الطول سم 566.2 6.5 661.- الوصفية

  الوثب العريض من الثبات سم 584.2 58.9 42.-
 
 
 

 المتغيرات
 البدنية

 حواجز 51وثب بالقدمين /  الزمن بالثانية 6.2 92. 25.-
 دفع االرض بالذراعين مع لمس الكفين/ ق تكرارات / ق 24.2 8.2 27.
 الحجل بالقدم اليمنى / ق تكرارات / ق 71.9 9.7 25.-
 الحجل بالقدم اليسرى لمسافة / ق تكرارات / ق 75.8 52.8 17.-
 دقائق 9جرى  المسافة بالمتر 5886.2 68.2 5.2
 متر 5611جرى  الزمن بالثانية 8.8 66. 49.
 متر 2411 الزمن بالثانية 9.7 44. 5.57
 بارو ن بالثانيةالزم 57.5 81. 621.-
 الينوى الزمن بالثانية 57.9 27. 72.
 T-Test الزمن بالثانية 55.1 65. 14.
 لسرعة رد الفعل Witty الزمن بالثانية 18. 52. 81.
 متر عدو 11 الزمن بالثانية 7.2 22. 69.-
 متر عدو 41 الزمن بالثانية 6.2 26. 177.
 متر عدو 21 الزمن بالثانية 1.17 22. 82.-
 مرات 1الوثب بالقدم اليمنى  االرتفاع بالسم 29.1 1.5 1.48-
 مرات 1الوثب بالقدم اليسرى  االرتفاع بالسم 51.2 2.1 1.14
 مرات 1الوثب بالقدمين  االرتفاع بالسم 51.49 2.77 1.46

 
،  2بين )+تنحصر ما  بحثقيد الالبدنية ( ان معامل االلتواء لممتغيرات 2يتضح من جدول )*
 . ( مما يدل عمى اعتدالية البيانات 2-
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 ( 1 جدول )

 عمى العوامل المستخمصة قبل التدوير بدنيةقيم تشبعات االختبارات ال
 

 االشتراكيات
  العوامل المستخمصة

العامل  االختبارات
 السابع

العامل  العامل السادس
 الخامس

العامل 
 الرابع

امل الع
 الثالث

العامل 
 الثانى

العامل 
 االول

 الوثب العريض من الثبات  126.- 192. 192.- 296. 142. 145.- 154.- 412.

 حواجز  51وثب بالقدمين /  144. 216.- 587. 497.- 116. 195. 182. 762.

  دفع االرض بالذراعين مع لمس الكفين/ ق 128. 545.- 284. 246.- 184. 224. 111.- 181.

 الحجل بالقدم اليمنى / ق  411.- 412. 241. 296.- 116.- 552. 165.- 851.

 الحجل بالقدم اليسرى لمسافة / ق  521.- 465. 451. 284.- 495.- 571. 526.- 822.

 دقائق  9جرى  261. 127. 114. 419. 418.- 151.- 141. 751.

 متر  5611جرى  291.- 159. 247.- 111.- 565. 257. 527. 695.

 متر  2411 269.- 255. 226.- 521. 215. 412. 512.- 126.

 بارو  744. 191. 421. 561. 585. 521. 521.- 841.

 الينوى  249. 519. 296. 128. 561.- 251. 556.- 188.

.789 -.226 .516 .228 -.558 .211 .175 .749 T-Test  

.828 .121 .214 -.195 .167 .291 .121 -.128 Witty  لسرعة رد الفعل 

 متر عدو  11 411. 662. 269.- 256.- 212. 569.- 128.- 794.

 متر عدو  41 811. 277. 119. 524.- 591. 199.- 528. 875.

 متر عدو  21 442. 152. 218.- 152.- 528.- 522.- 474. 765.

 ات مر  1الوثب بالقدم اليمنى  757.- 545. 257. 156. 242. 111.- 112. 696.

 مرات  1الوثب بالقدم اليسرى  192.- 217. 186. 521. 597. 249.- 144.- 814.

 مرات  1الوثب بالقدمين  154.- 217. 411. 124.- 455. 216.- 518. 817.

 الجذر الكامن 4.52 2.21 5.87 5.61 5.26 5.19 5.12 



 

 
    التربية البدنية وعلىم الرياضة هجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جاهعة      

 (    03  (   (  الثاهن م(   ) الجزء  4109(  لعام ) وبرديس( شهر )    42رقن الوجلد )         
 

 نسبة التباين 22.99 21.22 41.62 14.11 65.17 67.66 72.42 

 ( قيم تشبعات االختبارات البدنية عمى العوامل المستخمصة قبل التدوير . 1ح جدول ) * يوض
 
 
 
 ( 6 جدول )

 التدوير بعدعمى العوامل المستخمصة  بدنيةقيم تشبعات االختبارات ال
 

 االشتراكيات
  العوامل المستخمصة

العامل  االختبارات
 السابع

العامل  العامل السادس
 الخامس

العامل 
 عالراب

العامل 
 الثالث

العامل 
 الثانى

العامل 
 االول

 الوثب العريض من الثبات  176.- 561. 425. 165. 558. 429. 519. 412.

 حواجز  51وثب بالقدمين /  112. 119. 159.- 124. 157.- 871.- 129. 762.

 ن/ ق دفع االرض بالذراعين مع لمس الكفي 685. 542.- 149.- 172. 116.- 288.- 142. 181.

 الحجل بالقدم اليمنى / ق  217.- 514. 118. 865. 164. 122.- 141.- 851.

 الحجل بالقدم اليسرى لمسافة / ق  559. 199. 165. 897. 111. 124. 118. 822.

 دقائق  9جرى  551.- 551.- 574. 156.- 742.- 291. 562. 751.

 متر  5611جرى  245.- 517. 229. 544. 646. 558. 162. 695.

 متر  2411 242.- 112. 142.- 122.- 629. 271. 111. 126.

 بارو  812. 166.- 524. 197.- 572.- 522. 216. 841.

 الينوى  227. 176.- 119.- 178. 162.- 291. 114. 188.

.789 -.188 .121 -.172 -.115 .529 -.547 .811 T-Test  

.828 .898 -.171 .115 -.166 .121 .198 -.122 Witty  لسرعة رد الفعل 

 متر عدو  11 227. 162.- 762. 145. 524. 596. 252.- 794.

 متر عدو  41 659. 517.- 618. 182.- 521.- 115.- 115.- 875.

 متر عدو  21 125. 212.- 851. 112. 522.- 178.- 568. 765.

 مرات  1ى الوثب بالقدم اليمن 267.- 717. 589.- 524. 214. 159.- 176. 696.

 مرات  1الوثب بالقدم اليسرى  192.- 871. 564.- 571. 111.- 557. 177. 814.

 مرات  1الوثب بالقدمين  178.- 891. 111. 126. 147. 146.- 144.- 817.

 الجذر الكامن 2.81 2.27 2.55 5.66 5.14 5.44 5.27 



 

 
    التربية البدنية وعلىم الرياضة هجلة -  للبنين الرياضية التربية كلية  - بنها جاهعة      

 (    02  (   (  الثاهن م(   ) الجزء  4109(  لعام ) وبرديس( شهر )    42رقن الوجلد )         
 

 نسبة التباين 51.17 28.59 29.96 49.58 17.76 61.85 72.42 

عوامل افتراضية يتشبع عمييا  7( انو تم استخالص  6 * يتضح من جدول )     
 ( 72.42االختبارات البدنية بقيم تشبع صغرى وكبرى وبنسبة مساىمة ) 

 

 المعالجات األحصائية: -
أسػػػتخداـ الباحػػػث فػػػى معالجػػػة البيانػػػات إحصػػػائيًا الحاسػػػب ا لػػػى الشخصػػػى 

 ستخدـ المعالجات التالية  : وا  SPSSباستخداـ البرنامج اإلحصائى
 الحصاء الوصفى .ا -
 قيـ االرتباط بيرسوف . -
 .البسيط مف الدرجة االولى  ألعاممي التحميؿ -
 

 عرض النتائج الخاصة ببطارية االختبارات البدنية :
 ( 1جدوؿ ) 

                 قيـ تشبعات االختبارات البدنية عمى العامؿ االوؿ                 
 11=  ف

 قيم التشبع العنصر االختباراسم  م
7 T test 2.811 رشاقة 
 2.811 رشاقة بارو 1
 2.187 قدرة الذراعيف دفع االرض بالذراعيف مع لمس الكفيف 1

 2.811( اختبارات بدنية بقيـ تشبع كبرى تتراوح مابيف ) 1تشبع عمى العامؿ االوؿ ) 
ى ) الرشاقة والقدرة ( لذا يمكف وتدور ىذه االختبارات حوؿ عنصر  ( 2.187 –

 تسمية ىذا العامؿ ب ) الرشاقة ( 
 ( 8جدوؿ ) 

 قيـ تشبعات االختبارات البدنية عمى العامؿ الثانى
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 11ف = 
 قيم التشبع العنصر االختباراسم  م
 2.811 القدرة العضمية مرات 1وثب بالقدـ اليمنى  7
 2.811 القدرة العضمية مرات 1وثب بالقدـ اليمنى  1
 2.187 القدرة العضمية مرات 1وثب بالقدميف  1

( اختبارات بدنية بقيـ تشبع كبرى تتراوح  1تشبع عمى العامؿ الثانى )       
وتدور ىذه االختبارات حوؿ عنصر ) القدرة العضمية (  ( 2.121 – 2.892مابيف )

 لذا يمكف تسمية ىذا العامؿ ب )القدرة العضمية ( .
 ( 9جدوؿ ) 

 تشبعات االختبارات البدنية عمى العامؿ الثالثقيـ 
 11ف = 

 قيم التشبع العنصر االختباراسم  م
 2.871 السرعة االنتقالية متر 12عدو  7
 2.111 السرعة االنتقالية ـ 12عدو  1
 2.118 السرعة االنتقالية ـ 12عدو  1

برى تتراوح ( اختبارات بدنية بقيـ تشبع ك 1تشبع عمى العامؿ الثالث )       
وتدور ىذه االختبارات حوؿ عنصر ) السرعة االنتقالية  ( 2.118 – 2.871مابيف )

 ( لذا يمكف تسمية ىذا العامؿ ب ) السرعة ( .
 ( 72جدوؿ ) 

 قيـ تشبعات االختبارات البدنية عمى العامؿ الرابع
 11ف = 

 قيم التشبع العنصر االختباراسم  م
 2.111 التحمؿ ؽ 9جرى  7
 2.111 التحمؿ ـ 7122ى جر  1
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 2.119 التحمؿ ـ 1122جرى  1
( اختبارات بدنية بقيـ تشبع كبرى تتراوح  1تشبع عمى العامؿ الرابع )       
وتدور ىذه االختبارات حوؿ عنصر ) التحمؿ ( لذا  ( 2.119 – 2.111مابيف )

 يمكف تسمية ىذا العامؿ ب ) التحمؿ ( .
 
 

 االستنتاجات :
البحث وتساؤالتو وفى حدود عينة البحث واستنادا الى المعالجاات فى ضوء اىداف 

 االحصائية وماتم التوصل اليو من نتائج يمكن استخالص النتائج التالية :
( اختبػػػارات بدنيػػػة بقػػػيـ تشػػػبع كبػػػرى تتػػػراوح مػػػابيف  1تشػػػبع عمػػػى العامػػػؿ االوؿ )  -7
قة والقػػدرة ( لػػذا وتػػدور ىػػذه االختبػػارات حػػوؿ عنصػػرى ) الرشػػا ( 2.187 – 2.811)

 يمكف تسمية ىذا العامؿ ب ) الرشاقة ( . 
، واختباار باارو  Wittyلمرشااقة بجيااز   T – testوىاذه االختباارات ىاى : اختباار 

لمرشاااقة ، واختبااار دفااع االرض بالااذراعين مااع لمااس الكفااين لقياااس القاادرة العضاامية 
 لعضالت الذراعين .

ارات بدنيػػػة بقػػػيـ تشػػػبع كبػػػرى تتػػػراوح مػػػابيف ( اختبػػػ 1تشػػػبع عمػػػى العامػػػؿ الثػػػانى )  -2
وتػػػدور ىػػػذه االختبػػػارات حػػػوؿ عنصػػػر ) القػػػدرة العضػػػمية ( لػػػذا  ( 2.121 – 2.892)

 يمكف تسمية ىذا العامؿ ب )القدرة العضمية ( . 
ماااارات عمااااى جياااااز ال  1وىااااذه االختبااااارات ىااااى : اختبااااار وثااااب بالقاااادم اليمنااااى 

Optogait 1وثااب بالقاادم اليساارى ليمنااى ، اختبار لقياااس القاادرة العضاامية لمقاادم ا 
لقياااس القاادرة العضاامية لمقاادم اليساارى ، واختبااار  Optogaitماارات عمااى جياااز ال 

 لقياس القدرة العضمية لمرجمين. Optogaitمرات عمى جياز ال  1وثب بالقدمين 
( اختبػػػارات بدنيػػػة بقػػػيـ تشػػػبع كبػػػرى تتػػػراوح مػػػابيف  1تشػػػبع عمػػػى العامػػػؿ الثالػػػث )  -1
وتػػدور ىػػذه االختبػػارات حػػوؿ عنصػػر ) السػػرعة االنتقاليػػة ( لػػذا  ( 2.118 – 2.871)

 يمكف تسمية ىذا العامؿ ب ) السرعة ( . 
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لقيااااس السااارعة  Wittyم عماااى جيااااز  21وىاااذه االختباااارات ىاااى : اختباااار عااادو 
لقيااس السارعة االنتقالياة ، و  Wittyم عماى جيااز  11اختبار عدو  االنتقالية ، و
 لقياس السرعة االنتقالية . Wittyم عمى جياز  41اختبار عدو 

( اختبػػػارات بدنيػػػة بقػػػيـ تشػػػبع كبػػػرى تتػػػراوح مػػػابيف  1تشػػػبع عمػػػى العامػػػؿ الرابػػػع )  -1
وتػػػدور ىػػػػذه االختبػػػػارات حػػػػوؿ عنصػػػػر ) التحمػػػػؿ ( لػػػػذا يمكػػػػف  ( 2.119 – 2.111)

 تسمية ىذا العامؿ ب ) التحمؿ ( . 
لقيااااس التحمااال العاااام ، واختباااار جااارى ق  9وىاااذه االختباااارات ىاااى : اختباااار جااارى 

 م لقياس التحمل العام . 2411م لقياس التحمل العام ، واختبار جرى 5611
( اختبارات ميارية بقيـ تشبع كبرى تتراوح مابيف  1تشبع عمى العامؿ االوؿ )  -1
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  كتوراه غير " الُمحددات البيولوجية والبدنية المميزة لالعبات القفز بالزانة "، رسالة د
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 عمرو أبو المجد، 
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.ـ 7982 ، التربية الرياضية لمبنيف باإلسكندرية، جامعة حمواف  

 عمى فيمى البيك، 
: سيد عبد الجواد  
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 9 : محمد صبحى حسانين
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تأثير استخدام طريقة دالتون عمى جوانب  تعمم بعض الميارات بدرس التربية 
 الرياضية لتالميذ المرحمة الثانوية بدلة الكويت

 ا.د/اسامة صالح                                                                                                                
 ا.م.د/ تامر عرفة                                                                                                                

 يوسف مسحل مزعل مسحل السرهيد

 مقدمة ومشكمة البحث :

ت ـ مػ   تمػتـ بػتلتعلـ يعتبر التعلـ مف الموضػواتت التػي يمػتـ بمػت الػؿ ا بػراد بظػض الاظػر اػف المماػو او المفػتوف ال  ػتبي  بػ
 الضرورة ملحو بي راتيتمت  طفتلمت  بتلتعلـ مف المفردات الشػتععو بػيف ا بػراد  بمػو ال يػرا مػت يفػتادـ بػي العديػد مػف الموادػؼ  بعلػي مػدار

تهػتت. والػتعلـ امليػػو الحيػتة يػتعلـ ا افػتف الال يػر مػف ا شػيتع التلمعػترؼ الاظريػػو والفػلواليتت الحراليػو والماػحوبو بتلمشػتار وال ػيـ وا ت 
 .دياتمياليو مع دة تشمؿ ااواات ماتلفو مف الاشتط والابرة  ول د حتوؿ العلمتع الي مر العاور تففير امليو التعلـ واليفيو حدو مت

أاو بي امليو التعليـ والتعلـ   يو د أفلوب تدريس أبضػؿ مػف اراػر  المػت أاػم   يمالػف  م(3991عفاف عبد الكريم )وتذالر 
تدريفػػي واحػػد أف ي ح ػػؽ  ميػػا أهػػداؼ التربيػػو البدايػػو  ولالػػف يمالػػف أف ي فػػتاد بػػي تح يػػؽ بعػػض  وااػػب الػػتعلـ بدر ػػو أبضػػؿ مػػف  ألفػػلوب

 (89:44غيرهت بي ظروؼ تعليميو معياو وبي حدود اإلمالتاتت المتديو والبشريو  والى المعلـ أف ي رااي ذلؾ ااد تاطيطم للدرس. )

أف مػا زيػتدة أاػداد الت ميػذ زادت ب ػػوة الفػروؽ الفرديػو بػى ال ػدرات والميػػوؿ  م(1133يف )أحمدد بيداا الددين عبدددالمطويشػير 
واإلت تهتت ممت برض الػى المػدربيف والمفػعوليف بػى م ػتؿ التعلػيـ  أف يماػذوا مفػببتت العلػـ والتالاولو يػت الحدي ػو بػى ىاػتدة بحػص مػد  

ذلؾ الرد بعؿ لالؿ متحدث مف تظيرات بػى م ػتؿ التعلػيـ وااتاػر العمليػو التربويػو بعتليو الطرؽ واألفتليب الت ليديو المفتادمو وتطويرهت و 
ىضػػػتبو ىلػػػى اإلات ػػػتؿ الػػػذ  برضػػػتم اإلت تهػػػتت التربويػػػو الحدي ػػػو مػػػف اإلهتمػػػتـ الالتمػػػؿ ب وااػػػب الػػػتعلـ لػػػد  المػػػتعلـ وممػػػت  شػػػؾ بيػػػم أف 

تمػدؼ ىلػى ىفػتيعتبم ااتاػر المعربػو ووفػتعطمت وحفػف ىفػتاداممت المحتو ت ال تدة بى تفعيؿ وتطوير التعليـ تااب حتليت الى المتعلـ و 
وتوظيفمػػت والػػذلؾ ماحػػم دػػدرا أالبػػر مػػف المفػػعوليو بػػى أفػػبتب هػػذة المعربػػو والػػتعلـ الفػػرد  مػػا ىتتحػػو بػػرص التعلػػيـ المتالتبعػػو أمػػتـ  ميػػا 

 (3: 2) الط ب ومرااتة مت بيامـ مف بروؽ.

مػف ا لمػت بعػػض األاشػطو التعليميػو التػي ياططمػت ويعػدهت ويشػرؼ الػي تافيػػذهت وتعتبػر طري ػو دالتػوف طري ػو للتعلػيـ يمػترس 
وي ػـو بتافيػذ هػذه األاشػطو للت ميػذ فػواع الػتاوا  ىليػمالمعلـ  حيث يعتبر المعلـ المابا والمادر الذف ي دـ المعواو ىلى ت ميذه ااد الحت ػو 

يػب وا التشػتؼ بػتألدوات والوفػتعؿ المتتحػو ىلػيمـ بػي بيعػو التعلػيـ حتػى براد  أو م مواتت حفب متطلبػتت المودػؼ التعليمػي وذلػؾ بتلت ر 
دف يتمالاوا مف تاميو ممترتمـ األفتفيو والواوؿ ىلى الفمـ ما ا فتفتدة مف التظذيو الرا عو ىلػيمـ مػف المعلػـ   المػت تعػد طري ػو دالتػوف احػ

ـ( 2004وال  ػو بػتلافس وهػذا مػت أالػده الػؿ مػف  أشػرؼ الػى راشػد )الطرؽ العمليو التػي تفػتاد الػى ىالفػتب الطتلػب ممػترات الػتعلـ الػذاتي 
 ( 343 :45( )48 :5( )20: 44( )44 :6) .ـ(2004الو ر الو تؾ )

بػد الػى المسففػػتت التعليميػو المتاااػو أف تطػػور بلفػفتمت وبرام مػت وأفػػتليبمت و ميػا   وااػب العمليػػو التعليميػو مػف معلػػـ  و 
ولعػؿ العػبع األالبػر ي ػا الػى اػتتؽ المعلػـ  بلػـ يعػد األمػر م ػرد تل ػيف المعػترؼ والمعلومػتت بػؿ تعػد  ومتعلـ ومتدة الميو وبيعػو تعلػـ   

ذلػػػؾ ىلػػػى دػػػدرة المعلػػػـ الػػػى تو يػػػو التعلػػػيـ  األمػػػر الػػػذ  ي عػػػؿ المػػػتعلـ مشػػػترالتم ىي تبيػػػت لتح يػػػؽ ذاتػػػو ولػػػذلؾ ي ػػػب اإلهتمػػػتـ ب فػػػتاداـ 
امطيػو األفػلوب الت ليػد   ول ػد أاػبحت الاظػرة العلميػو واألاػذ بػتلماما العلمػى األف  بى التعليـ مػف أ ػؿ التظلػب الػى  ديدةىفتراتي يتت 

ضرورة   غاى اامػت بػى أ  م تمػا معتاػر يػود أف يردػى ويت ػدـ  والمػاما العلمػى الػذ  اريػد األاػذ بػو  هػو اتػتج  التفاليػر العلمػى الػذ  
 (   63 34 30:  9يباى الى المفتهيـ الاحيحو . )

التػػػوف الػػػى مبػػػتدأ بلفػػػفيو أهممػػػت الحريػػػو الفرديػػػو بػػػى الػػػتعلـ والت ػػػدـ بيػػػم حفػػػب دػػػدراتمـ الفرديػػػو والتعػػػتوف بػػػيف ت ػػػـو طري ػػػو دو 
وليو المعلمػيف  ػػـ بػيف الػػتعلـ والت ػدـ بيػػم حفػب دػػدراتمـ الفرديػو والتعػػتوف بػيف المعلمػػيف  ػـ بػػيف المعلمػيف والت ميػػذ واإلفػت  ؿ وتحمػػؿ المفػػع

مرفػت بػى تميعػو الفراػو المفتوحػو للمػتعلـ ليمػترس رغبتتػم الذاتيػو بػى درافػو األشػيتع التػى تشػظؿ بتلػم بػى وتتم ؿ مممػو المعلػـ حفػب بترال
 ودت محدد بايغ تاف ـ ما حتلتم الاففيو وددراتم وأابتعم اليوميو.

ـ لعمليػو ومف ا ؿ امؿ البتحث بى م ػتؿ التػدريس بػى المرحلػو ال تاويػو  حػظ و ػود بػروؽ برديػو بػيف الطػ ب بػى ىفػت تبتم
الػػتعلـ لػػذلؾ  بػػد مػػف تظييػػر األفػػلوب المعتػػتد بػػى التػػدريس ألف طػػرؽ التػػدريس الت ليديػػو غيػػر التبيػػو إلت ػػتف الممػػترات األفتفػػيو و بػػد مػػف 
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الػػى ىفػتاداـ الت ايػػتت العلميػػو الحدي ػػو وو ػػود الميبرميػديت بػػى التعلػػيـ لػػم أ ػػر البيػر بػػي اإلت ػػتف والت بيػػت والػػذلؾ طري ػو دالتػػوف الػػذ  يعتمػػد 
ؿ تفتاؿ التلميذ بى الدرس حيث رأ  البتحث اإلفتفتدة مف اإلمالتايتت دااؿ المدارس والتي وبرتمت الدولو لادمو العمليػو التعليميػو مػف اػ 

ىفػػتاداـ معتمػػؿ الوفػػتعط المتعػػددة التػػى ي ػػب اإلفػػتفتدة مامػػت لتطػػوير العمليػػو التعليميػػو ومواالبػػو الت ػػدـ العلمػػي والتالاولػػو ي واتاػػو بػػى 
فتالمت  لبعض البحوث والدرافتت الفتب و بى  ىفتاداـ طري و دالتوف وتطبيؽ أفلوب الميبرميػديت بػى م ػتؿ التعلػيـ والػذلؾ ام ليو التعليـ وا 

طري و دالتوف الذ  يعتمد الى تفتاؿ التلميذ دااؿ الفاؿ بافو اتمػو والتربيػو الريتضػيو باػفو اتاػو حػتوؿ البتحػث تطبيػؽ هػذا البحػث 
. 

 : أىمية البحث

  دااػؿ المػدارس للتعػرؼ الػى الفػروؽ الفرديػو بػيف  ىفػتظ لم واليفيػو  الحػتليالػذ  يتميػز بػم العاػر  العلمػي والتالاولػو يتوضح أهميو الت ػدـ
 المتعلميف .

 طلا الى أفتليب التدريس والوفتعط التعليميو المتاواو بد  مف امليو التل يف مف دبؿ المعلـتللمتعلـ أف ي طري و دالتوففمح ت   . 

  دراؾ ألف مػػف أهػػـ مبتدعمػػت أف تمالػػف المػػتعلـ مػػف ااتبػػتهتفػػمح للمتعلمػػيف أف يالواػػوا أال ػػر ىفػػتاداـ الوحػػدة التعليميػػو حيػػث  تفػػمح  ىفػػتيعتب وا 
 دبؿ ىت تامت . ى مف وحدة  ىلى أار   اإلات تؿ

  ؿ ودت ممالف .بتلمعلومتت أطو  ىحتفتظمتفتاد المتعلـ الى ترفيخ وتعميؽ المتدة التعليميو وتدـو بترة 
 

 ىدف البحث :

 التعرف عمى: ييدف البحث إلى
  الى  وااب تعلـ بعض الممترات بدرس التربيو الريتضيو لت ميذ المرحلو ال تاويو بدولو الالويت .طري و دالتوف  افتاداـتم ير 

 فروض البحث :

ت ريبيػو بػى اتػتعا ا اتبػترات الممتريػو و التحاػيؿ المعربػى تو د بروؽ دالو ىحاتعيتم بيف متوفطى ال يتفيف ال بلى والبعد  لعياو البحث ال -4
 ديد البحث ديد البحث لاتلح  ال يتس البعد ."

 "تو د بروؽ دالو ىحاتعيتم بيف متوفطى ال يتفيف ال بلى والبعد  لعياػو البحػث الضػتبطو بػى اتػتعا األاتبػترات الممتريػو والتحاػيؿ المعربػى -2
 البعد .." ديد البحث ديد البحث لاتلح ال يتس

"تو ػػد بػػروؽ ىحاػػتعيتم  بػػيف متوفػػطى ال يتفػػػيف البعػػدييف لعياتػػى البحػػث الت ريبيػػو والضػػػتبطو بػػى اتػػتعا ا اتبػػترات الممتريػػو و التحاػػػيؿ  -3
 المعربى ديد البحث والتحايؿ المعربى لاتلح ال يتس البعد  لعياو البحث الت ريبيو"

 مصطمحات البحث :

 Dalton Styleطريقة دالتون: 

يتػػولى المعلػػـ بيػػم تالليػػؼ الطلبػػو بدرافػػو موضػػوع معػػيف بػػي بتػػرة زمايػػو محػػددة وذلػػؾ بمػػت يتوابػػؽ مػػا ميػػولمـ  يتػػال الطري ػػوي هػػ
رشػػتد المعلػػـ الػػذف يفػػتاد الطلبػػو الػػى الدرافػػو الذاتيػػو بحريػػم ماظمػػو ويػػو ممـ ىلػػى المرا ػػا والماػػتدر ويفػػتادهـ  ودػػدراتمـ تحػػت تو يػػم وا 

 (79 : 44دد تعترضمـ )الى التظلب الى الع بتت التى 
 الميدددددددارة:

التبػو األداعات الات حػو  يشػمؿيشير ىلى األداع المتميز والمفتو  الربيا بي التبو م ت ت الحيػتة وهػو بػذلؾ    skillلفظ ممترة 
 (  473: 48لتواؿ ىلى أهداؼ فبؽ تحديدهت شريطو أف يتميز هذا األداع بتإلت تف وال  و. )

 الدراسات السابقة :

" تأثير برنامج تعميمي باستخدام طريقة دالتون المعدلة عمى والتف ااواامت ( 39م( )1136نبيل محمد محمد خطاب  )ػػػػ درافو  4
تم ير براتما ومف اهـ اهدابمت  م حواجز لطالب كمية التربية الرياضية "،331الثقة الرياضية ومستوي األداا الفني والرقمي في سباق 

ـ حوا ز لط ب الليو التربيو 440و دالتوف المعدلو الى ال  و الريتضيو ومفتوف األداع الفاي والردمي بي فبتؽ تعليمي بتفتاداـ طري 
والتات اهـ الاتتعا  ط ب الليو التربيو الريتضيو  تمعو أفيوطودد افتادـ البتحث الماما الت ريبي وبلغ ادد ابراد العياو  الريتضيو

توف الردمي وال  و الريتضيو بتلافبو للم مواو الت ريبيو )البراتما التعليمي بطري و دالتوف المعدلو( تحفف بي مفتوف األداع الفاي والمف
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افبو التحفف للم مواو الت ريبيو )البراتما التعليمي بطري و دالتوف المعدلو( أالبر مف افبو التحفف t\-.ـ حوا ز440بي فبتؽ 
تفوؽ الم مواو t\-.ـ حوا ز440لفاي والردمي وال  و بتلافس الريتضيو بي فبتؽ للم مواو الضتبطو )الت ليدف( بي مفتوف األداع ا

تضيو الت ريبيو )البراتما التعليمي بطري و دالتوف المعدلو( الى الم مواو الضتبطو )الت ليدف( بي مفتوف األداع الفاي والردمي وال  و الري
 .ـ حوا ز440بي فبتؽ 

" تأثير استخدام طريقة دالتون عمى تعمم بعض الميارات الحركية والتف ااواامت ( 31( )م1137)  عزه حسين أمام عمىػػػػ درافو  2
"  ومف اهـ اهدابمت التعرؼ الى تم ير افتاداـ طري و دالتوف الى تعلـ بعض بدرس التربية الرياضية لمرحمة التعميم األساسى 

تفى ودد افتادـ البتحث الماما الت ريبي وبلغ ادد ابراد العياو لمرحلو الممترات الحراليو بدرس التربيو الريتضيو لمرحلو التعليـ األف
ح  ت الوحدات التعليميو الم ترحو ارتفتع    التعليـ األفتفى والتات اهـ الاتتعا افتاداـ طري و دالتوف يسدف ىلي تحفف أداع الطتلبتت

 ملحوظ بي مفتوف ا داع الممترف للطتلبتت اياو البحث.
 :إجراءات البحث 

 :منهج البحث 

ال يػتس  بتفػتاداـالتاػميـ الت ريبػي لم مػواتيف ىحػداهمت ت ريبيػو واألاػر  ضػتبطو  بتفتاداـالبتح و الماما الت ريبي  افتادـ
 لطبيعو هذا البحث. لماتفبتمالبعدف( وذلؾ  –)ال بلي 

 مجتمع وعينة البحث: 

مػػػف المرحلػػػو اياػػػو البحػػػث بتلطري ػػػو العمديػػػو العشػػػواعيو   وتػػػـ ىاتيػػػتر ت ميػػػذ المرحلػػػو ال تاويػػػويتم ػػػؿ م تمػػػا هػػػذا البحػػػث مػػػف 
( تلميػػذ 20م مػػواتيف ىحػػداهمت ت ريبيػػو واػػددهت ) ى( تلميػػذ  وتػػـ ت فػػيممـ ىلػػ40وبلػػغ دػػواـ اياػػو البحػػث ) 2047/2048للعػػتـ  ا بتداعيػػو

 ل اتبػػتراتالمعػػتم ت العلميػػو    وذلػػؾ لحفػػتبافػػتط ايو( تلميػػذ العياػػو 20) ا فػػتعتاو( تلميػػذ  المػػت تػػـ 20واألاػػر  ضػػتبطو واػػددهت )
 المعربى . وا اتبترالمفتادمو بي البحث 

 (1) جدول
 توصيف عينة البحث

 العينة
 األساسية

 المجموع االستطالعية
 الضابطة التجريبية

 61 11 11 11 العدد

 :أسباب إختيار عينة البحث 
 ـو البتحث بتلتدريس لللعياو بى المدرفو.ي  
  العياو بفبب توا دهت بى المدرفو المدرس.فمولو التوااؿ ما 
 . فمولو ىاضتامـ لم تضيتت الضبط الت ريبى لتوا دهـ بى افس العمر الزماى والذلؾ المفتو 
 .توابر األدوات واأل مزة المفتادمو بى البحث 
 :تجانس العينة 

والعياػو ا فػتط ايوو والبػتلغ  -ضػتبطوالم مواػو ال –دتمت البتح ػو بػ  راع الت ػتاس ألبػراد اياػو البحػث والم مواػو الت ريبيػو 
 - والممتريػ ا اتبػترات –البدايػو  ا اتبػترات –العمػر الزماػي  –الػوزف  –معتمؿ اإللتواع بي متظيرات )الطوؿ بتفتاداـ( تلميذ 60اددهـ )
 -البدايػو  ا اتبػترات –ي العمػر الزماػ –الػوزف  –( يوضح ت تاس اياو البحث بي متظيرات )الطػوؿ4التحايؿ المعربي( و دوؿ ) ااتبتر
 التحايؿ المعربي( .           ااتبتر

 (4جدول )
  تجانس عينة البحث )التجريبية، الضابطة( في بعض المتغيرات الجسمية

 العمر الزمنى( وبعض القدرات البدنية قيد البحث )الطول، الوزن،
 (61)ن=

 اإلختبارات المتغيرات
وحدة 
 القياس

 الوسيط المتوسط
ف االنحرا

 المعيارى

معامل 
 االلتواء

 0.04 4.65 445.50 444.00 سم الرستاميتر الطول

 0.42 3.28 48.00 47.87 كجم الميزان الطبى الوزن
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 -0.37 0.03 45.06 45.07 سنة حساب السن العمر الزمني

نية
لبد
ت ا
قدرا
ال

 

 0.38 4.66 25.00 25.43 السنتيميتر العموديالوثب  قدرة لمرجمين

 0.63 23.65 420.00 428.67 السنتيميتر دفع كرة طبية راعينقدرة لمذ

 4.05 0.57 5.87 5.97 الثانية متر من البدا الطائر11عدو  سرعو

 -0.33 0.64 5.94 5.89 الثانية الجرى الزجزاجى رشاقو

 0.40 2.02 45.00 45.65 عدد تمرير كره عمى الحائط توافق

 0.67 2.47 7.00 7.62 يميترالسنت ثني الجذع من الوقوف مرونو

 ( أف  ميػػػا دػػػيـ معػػػتم ت ا لتػػػواع لعياػػػو البحػػػث الت ريبيػػػو  والضػػػتبطو بػػػي بعػػػض المتظيػػػرات ال فػػػميو4يتضػػػح مػػػف  ػػػدوؿ )
(  ممػت يعاػى ودػوع  ميػا البيتاػتت 3بػيف ) )الطوؿ  الوزف والعمر الزماى وبعض ال درات البدايػو( ديػد البحػث وأف هػذه ال ػيـ ااحاػرت مػت

  اتدالي  ويسالد الى ت تاس اياو البحث الالؿ بي بعض المتظيرات ديد البحث.االماحاى تحت 
 (5جدول )

 البحث )التجريبية، الضابطة( عينتيتجانس 
 والتحصيل المعرفى االساسيةالميارات  في بعض

 (61)ن=             

 الوسيط المتوسط وحدة القياس االختبارات المتغيرات
االنحراف 
 المعيارى

 امل االلتواءمع

رى
ميا
ال

 

 0.58 4.35 6.00 6.78 الدرجة المحاورة

 4.45 4.85 6.00 6.50 الدرجة التمرير الصدرية

 0.70 4.56 7.00 6.90 الدرجة التصويب

 4.36 4.44 6.00 6.08 الدرجة التحصيل المعرفى

لضػػػتبطو بػػػي بعػػػض الممػػػترات األفتفػػػيو لعياػػػو البحػػػث الت ريبيػػػو و ا ا لتػػػواع( أف  ميػػػا دػػػيـ معػػػتم ت 5يتضػػػح مػػػف  ػػػدوؿ )
  ويسالػد الػى ا اتػدالي(  ممػت يعاػى ودػوع  ميػا البيتاػتت تحػت الماحاػى 3بػيف ) مػت ااحاػرتوالتحايؿ المعربى ديد البحث وهذه ال يـ 

 ت تاس اياو البحث الالؿ بي بعض المتظيرات الممتريو ديد البحث.
 :تكافؤ عينتى البحث 

العمػػر  –الػػوزف  –التالػػتبس بػػيف الم مػػواتيف )الت ريبيػػو والضػػتبطو( بػػى ضػػوع متظيػػرات )الطػػوؿ أيضػػتم بػػ  راع  ثالمػػت دػػتـ البتحػػ
 ( يوضح ذلؾ.6البدايو( والتي دد تس ر الي البحث و دوؿ ) ا اتبترات  -الزماي
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 (6جدول )
 داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في بعض المتغيرات الجسمية

 وبعض القدرات البدنية قيد البحث مر الزمنى()الطول، الوزن، الع
 (11= 1= ن 3)ن

 وحدة القياس المتغيرات
الفرق بين  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 المتوسطين

قيمة 
 ع س/ ع س/ )ت(

 4.27 -4.60 3.86 444.45 4.44 442.85 الرستاميتر الطول

 الوزن
 4.46 4.65 2.93 47.40 4.42 49.05 كجم

 لعمر الزمنيا
 0.67 -0.04 0.02 45.07 0.03 45.06 بالسنة

نية
لبد
ت ا
قدرا
اال

 

 0.67 -0.30 4.39 25.05 4.45 24.75 السنتيميتر العموديالوثب 

 0.89 -6.50 25.07 428.75 20.74 422.25 السنتيميتر دفع كرة طبية

 4.44 0.22 0.57 5.84 0.44 6.06 الثانية متر من البدا الطائر11عدو 

 4.63 -0.29 0.42 5.84 0.68 5.55 الثانية الجرى الزجزاجى

 0.45 -0.40 2.34 45.75 4.95 45.65 عدد تمرير كره عمى الحائط

 4.04 -0.75 2.48 8.45 2.23 7.40 السنتيميتر ثني الجذع من الوقوف

 1011( = 1015قيمة "ت" الجدولية عند مستوي معنوية )
دػػػيـ )ت( المحفػػػوبو أدػػػؿ مػػػف ديمػػػو )ت( ال دوليػػػو  ممػػػت يػػػدؿ الػػػى اػػػدـ و ػػػود بػػػروؽ دالػػػو  ( أف  ميػػػا 6يتضػػػح مػػػف  ػػػدوؿ )

)الطػػوؿ  الػػوزف( العمػػر الزماػػى وبعػػض ال ػػدرات البدايػػو ديػػد  ىحاػػتعيتم بػػيف الم مػػواتيف الت ريبيػػو والضػػتبطو بػػي بعػػض المتظيػػرات ال فػػميو
 البحث  وممت يشير ىلي تالتبس الم مواتيف. 

 (7جدول )
 ق بين المجموعتين التجريبية والضابطة داللة الفرو

 والتحصيل المعرفى االساسيةفي بعض الميارات 
 (11= 1= ن 3)ن

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

الفرق بين  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 المتوسطين

 قيمة )ت(
 ع س/ ع س/

رى
ميا
ال

 

 4.09 0.50 4.30 6.70 4.58 7.20 الدرجة المحاورة

 0.50 -0.25 4.66 6.30 4.50 6.05 الدرجة رير الصدريةالتم

 0.70 -0.30 4.34 7.45 4.39 6.85 الدرجة التصويب

 0.28 -0.40 4.42 5.90 4.44 5.80 الدرجة التحصيل المعرفى

 1011( = 1015قيمة "ت" الجدولية عند مستوي معنوية )
و )ت( ال دوليػو  ممػت يػدؿ الػى اػدـ و ػود بػروؽ ىحاػتعيو ( أف  ميػا  دػيـ )ت( المحفػوبو أدػؿ مػف ديمػ7يتضح مف  ػدوؿ )

 دالو معاويت بيف الم مواتيف الت ريبيو والضتبطو بي بعض الممترات األفتفيو والتحايؿ المعربى  ممت يشير ىلي تالتبس الم مواتيف. 
 :وسائل وأدوات جمع البيانات 

 :استمارات تسجيل البيانات وذلك لقياسات 
 الفف(  -الوزف -ت )الطوؿتف يؿ بيتات افتمترات 
 البدايو  ا اتبتراتلتف يؿ اتتعا  افتمترات 
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 ولتف يؿ اتتعا ا اتبترات الممتري افتمترة   . 
 البدنية االختبارات: 

ت ػتاس وتالػتبس اياتػى  إلي ػتدمف ا ؿ ىط ع البتح و الى المرا ا والدرافػتت الفػتب و دػتـ البتحػث بتحديػد ا اتبػترات البدايػو 
 (6) مرفق البحث.

 العمودفالو ب  ااتبتر   
 دبا الرة طبيو  ااتبتر 
  متر مف البدع الطتعر 30العدو 
 تمرير الالرة الي حتعط 
 ال ر  الز زا ى  ااتبتر 

 اى ال ذع أمتمتم اففؿ  
ريتضػو التف لزامت أف تتوابر العديد مف ال درات البدايو التػي لمػت أهميػو بػي ممترفػو تلػؾ الالفلو الرة بى اظرا لمت يتضمام األداع 

 ودد تـ ديتس ا اتبترات البدايو بعدة مراحؿ مف افتط ع رأ  الابراع التلتتلي: 

( اػػف 4( ابػػراع مربػػؽ )40والتػػدريب وطػػرؽ التػػدريس واػػددهـ )الفػػلو بػػاراع الابػػراع بػػي م ػػتؿ الػػرة  بت فػػتعتاودتمػػت البتح ػػو 
تت البدايو التي تتاتفب ما المرحلػو الفػايو والمتضػماو أيضػت رأ   لتحديد أهـ الاف افتط ع افتمترةطريؽ الم تبلو الشاايو ومف ا ؿ 

 التي ت يس هذه الافتت.      ا اتبترات
 (8جدول )

 النسبة المئوية واألىمية النسبية لكل صفة من الصفات البدنية 
 آلراا الخبراا واىم االختبارات التي تقيسيا وفقا

 (31)ن=

% 70( الاػفتت البدايػو والػذا أافػب ا اتبػترات التػي ت يفػمت والتػي حاػلت الػى مواب ػو الابػراع بافػبو 8) يتضح مف ال ػدوؿ
 بمال ر.  

 لمئويةلنسبة اا االختبدارات المتغيرات البدنية م

 %80 .متر مف البدع العتلى 30العدو  - السرعة االنتقالية 3

 %40 متر مف البدع العتلى. 48العدو  -

 %40 متر مف البدع الماافض. 50العدو  -

 - مرواو الفاذ. - المرونة 1

 %80 . اى ال ذع لألمتـ مف الودوؼ -

 %20 . اى ال ذع مف ال لوس الطويؿ -

 - .و األب يو للالوبر المفتب -

 القدرة العضمية لمذراعين 1
 والرجمين

 - الو ب العريض مف ال بتت. -

%400 الو ب العمود  لفتر ات. -  

 %90 دبا الرة طبيو بتليديف. -

 %40  اي الذراايف مف ا ابطتح المتعؿ -

 %80 ااتبتر ال رف الز زا ي بيف الع متت - الرشاقة 4

 %40 ـ4.5×  3ا ى بترو  ر  الز ز  -

 %40 ال ر  المالوالي -

 - اط الحبؿ. - التوافق 5

 %20 الدواعر المردمو. -

 %80 .ث 30تمرير الرة الي الحتعط لمدة  -
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 البدنية المستخدمة فى البحث: لالختبارات العمميةمعامالت ال 
  البدنية: االختباراتصدق 

مػف م تمػا تلميػذ ( 20وتـ تطبي م الى اياػو دواممػت ) ا اتبترد لو الفروؽ بيف األربتع األالى واألربتع األداى إلي تد ادؽ 
 (.9البحث ومف اترج العياو األاليو ويوضح ذلؾ  دوؿ )

 (9) جدول
  واالرباع االعمى االرباع االدنىداللة الفروق بين 

 البدنية قيد البحث قدراتبعض ال اختبارات فى نتائج

 (11)ن =  
 1031( = 1015( ومستوي معنوية )38قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

ديػد  ا اتبػترات البدايػوبعػض  ااتبػترات( أف  ميا دػيـ )ت( المحفػوبو أالبػر مػف )ت( ال دوليػو بػى اتػتعا 9يتضح مف  دوؿ )
البدايػو  ا اتبػتراتممت يشػير ىلػى و ػود بػروؽ ىحاػتعيو دالػو معاويػت بػيف األربػتع األالػى واإلربػتع األداػى  وممػت يػدؿ الػى اػدؽ البحث  

 المفتادمو.
  البدنية: االختباراتثبات 

اػػتدة تطبي ػػم بػػي ت اػػيف معػػتم ت  بػػتت  ا اتبػػترطري ػػو تطبيػػؽ  بتفػػتاداـ ا اتبػػتردتمػػت البتح ػػو بحفػػتب  بػػتت   تراتا اتبػػوا 
اتدة التطبيؽ حيػث طبػؽ ا اتبػتر الػى اياػو دواممػت ) ( 20البدايو وذلؾ بتفتاداـ معتمؿ ا رتبتط بيف اتتعا ال يتفيف بي التطبيؽ األوؿ وا 

 (.40مف اترج اياو البحث األفتفيو وتـ ىاتدة ا اتبتر بفترؽ زماي مدتم أفبوايف المت هو موضح ب دوؿ ) تلميذ
 (31جدول )

 بين التطبيق األول والتطبيق الثاني  االرتباطمعامل 
 البدنية لبيانات معامل الثبات لدى عينة التقنين الختبارات

 11ن= 

 وحدة القياس المتغيرات
 التطبيق الثانى التطبيق االول

 قيمة )ر(
 ع س/ ع س/

نية
لبد
ت ا
قدرا
اال

 

 *0.879 2.48 26.00 2.04 25.60 السنتيميتر العموديالوثب 

 *0.987 28.05 437.20 24.33 435.00 السنتيميتر يةدفع كرة طب

 *0.997 0.65 5.97 0.70 6.00 الثانية متر من البدا الطائر11عدو 

 *0.996 0.56 6.25 0.58 6.27 الثانية الجرى الزجزاجى

 *0.982 4.72 45.70 4.85 45.55 عدد تمرير كره عمى الحائط

 *0.992 2.58 7.45 2.72 7.30 السنتيميتر ثني الجذع من الوقوف

 10444=1015قيمة "ر" الجدولية عند مستوى 
بػػػيف التطبيػػػؽ األوؿ والتطبيػػػؽ ال ػػػتاي  0.05داؿ ىحاػػػتعيت ااػػػد مفػػػتو  معاويػػػو  ارتبػػػتط( و ػػػود 40يتضػػػح مػػػف  ػػػدوؿ ردػػػـ )

 ال دوليو. "ر " ر" المحفوبو أالى مف ديمو ال درات البدايو  حيث التات ديمو "  اتبترات

 وحدة القياس المتغيرات
الفرق بين  األرباعى األدنى األرباعى األعلى

 المتوسطين
 قيمة )ت(

 ع س/ ع س/

نية
لبد
ت ا
قدرا
اال

 

 4.42 2.00 4.92 24.20 2.49 26.20 السنتيميتر الوثب العمودي

 28.60 62.00 4.47 407.00 4.87 469.00 السنتيميتر ع كرة طبيةدف

 5.58 -4.64 0.60 6.98 0.27 5.34 الثانية متر من البدا الطائر11عدو 

 44.27 -4.44 0.20 6.84 0.44 5.40 الثانية الجرى الزجزاجى

 6.49 4.40 0.89 43.60 4.22 48.00 عدد تمرير كره عمى الحائط

 40.44 6.60 0.55 4.60 4.30 44.20 السنتيميتر الوقوفثني الجذع من 
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 الميارية: تاالختبارا 
( ومػػف اػػ ؿ ىطػػ ع البتح ػػو الػػى المرا ػػا والدرافػػتت الفػػتب و دتمػػت البتح ػػو بتاػػميـ ىفػػتمترة ت ػػيـ أداع ممػػتر  )ىاػػداد البتح ػػ

 (4) مرفقللممترات ديد البحث. 
  تقيم األداا الميارى المستخدمة فى البحث: الستمارة العمميةالمعامالت 
  الميارية: االختباراتصدق 

مػف م تمػا  تلميػذ( 20ؽ بيف األربتع األالى واألربتع األداى إلي تد ادؽ ا اتبتر وتـ تطبي م الى اياػو دواممػت )د لو الفرو 
 (.44البحث ومف اترج العياو األاليو ويوضح ذلؾ  دوؿ )

 (33) جدول
 الفروق بين متوسطي األرباع األعمى واألرباع األدنى 

 تقيم االداا الميارى  قيد البحث استمارةفى 
 (11)ن=      

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

الفرق بين  االرباعى االعلى االرباعى االدنى
 المتوسطين

 قيمة )ت(
 ع س/ ع س/

رى
ميا
ال

 

 6051 1061 1055 5041 1073 8011 درجة المحاورة

 7015 5011 1084 5011 3014 31041 درجة التمرير الصدرية

 6053 4061 1045 4081 3051 9041 درجة التصويب

 1031( = 1015( ومستوي معنوية )38قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
( أف  ميػػا دػػيـ )ت( المحفػػوبو أالبػػر مػػف )ت( ال دوليػػو بػػى افػػتمترة ت ػػيـ ا داع الممػػتر   ديػػد البحػػث  44يتضػػح مػػف  ػػدوؿ )

ت يػيـ ا داع الممػتر   افػتمترةاػى  وممػت يػدؿ الػى اػدؽ ممت يشير ىلى و ود بروؽ ىحاتعيو دالو معاويت بيف ا ربتع ا الى وا ربػتع ا د
 المفتادمو.

  الميارية: االختباراتثبات 
اػػتدة تطبي ػم بػػي ت اػػيف معػتم ت  بػػتت افػػتمترة ت ػػيـ  دتمػت البتح ػػو بحفػػتب  بػتت ا اتبػػتر بتفػػتاداـ طري ػو تطبيػػؽ ا اتبػػتر وا 

اػػتدة التطبيػػؽ حيػػث طبػػؽ ا اتبػػتر ا داع الممػػتر   ديػػد البحػػث وذلػػؾ بتفػػتاداـ معتمػػؿ ا رتبػػتط بػػي ف اتػػتعا ال يتفػػيف بػػي التطبيػػؽ األوؿ وا 
مػػف اػػترج اياػػو البحػػث األفتفػػيو وتػػـ ىاػػتدة ا اتبػػتر بفػػترؽ زماػػي مدتػػم أفػػبوايف المػػت هػػو موضػػح ب ػػدوؿ  تلميػػذ( 45الػػى اياػػو دواممػػت )

(42). 
 (31جدول )

 معامل االرتباط بين التطبيق األول والتطبيق الثاني 
 تقييم األداا الميارى لبيانات معامل الثبات لدى عينة التقنين  الستماره

 11ن= 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 التطبيق الثانى التطبيق االول
 قيمة )ر(

 ع س/ ع س/

رى 
ميا
ال

 

 *10971 3013 6061 3031 6045 درجة المحاورة

 *10976 1015 7011 1013 7035 درجة التمرير الصدرية

 *10949 3081 6091 3095 6071 درجة التصويب

 10444=1015قيمة "ر" الجدولية عند مستوى 
  بػػيف التطبيػػؽ األوؿ والتطبيػػؽ ال ػػتاي  0.05داؿ ىحاػػتعيت ااػػد مفػػتو  معاويػػو  ارتبػػتط( و ػػود 42يتضػػح مػػف  ػػدوؿ ردػػـ )

  دوليو.البحث  حيث التات ديمو "ر" المحفوبو أالى مف ديمو ر ال ت ييـ ا داع الممتر  ديد فتمتره
 (ة)من إعداد الباحث إختبار التحصيل المعرفى: 

 (70) مرفقتترياى(  -دتاواى  –الى محتور) ممتر  اشتمؿ الفلومعربى بى الالرة  ااتبتردتمت البتح و بباتع 
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  االختبارإعداد تخطيط لمحتوى: 
اياػػو البحػػث  وبػػى ضػػوع أهػػداؼ  التػػى تػػـ ارضػػمت الػػى الطػػ ب الػػرة الفػػلومػػف اػػ ؿ تحليػػؿ المحتػػو  للمػػتدة العلميػػو لريتضػػو 

الػرة بعد الر وع للمرا ػا العلميػو لتحديػد األبعػتد الرعيفػيو التػى يتضػمامت البراػتما التعليمػى لػتعلـ بعػض ممػترات  ا اتبترتـ ىاداد  ا اتبتر
 . الفلو
 :تحديد المادة العممية 

األهػػداؼ بػػى  ػػ ث محػػتور رع)يفػػو هػػى )المحػػور مػػف باػػتع الػػى تحديػػد  ا اتبػػتراليمػػت  اشػػتمؿتػػـ تحديػػد المػػتدة العلميػػو التػػى  
 المحور ال تاواى(. –المحور الممتر   –التترياى

  المعرفي: لالختبارالنسبة المئوية ألراا السادة الخبراا حول تحديد أىم المحاور 
 (31جدول )

 المعرفي لالختبارالسادة الخبراا حول تحديد أىم المحاور  آلرااالنسبة المئوية 

 النسبة المئوية اورـــــــــــالمح م

 %400 المحور التترياي 4

 %400 المحور الممترف 2

 %400 المحور ال تاواي 3

% ل ميػػا المحػػتور وبػػذلؾ تواػػلت البتح ػػو ىلػػى 400الفػػتدة الابػػراع بلظػػت  رراع( أف الافػػبو المعويػػو 43يتضػػح مػػف  ػػدوؿ )
   ث محتور رعيفيو تتاتفب ما هدؼ ا اتبتر.

 ت االختبار:صياغة مفردا 
(    ػػو 3مػػف متعػػدد ) ا اتيػػترالمعربػػي وهػػى أفػػعلو  ا اتبػػترالبتح ػػو الػػى اػػوايف مػػف األفػػعلو لاػػيتغو ابػػترات  ااتيػػترودػػا 

)الشػػػموؿ  ماتفػػػبتمت لمفػػػتوف الطلبػػػو  الموضػػػوايو  ديػػػتس أهػػػداؼ محتػػػوف   ا اتبػػػتروابػػػترات اػػػح واطػػػم ورواػػػي بػػػي أفػػػعلو  احتمػػػت ت
 الفػػلول يػػتس مفػتوف التحاػػيؿ المعربػي لػػبعض ممػترات الالػػرة  ل اتبػترلبتح ػػو بعػد ذلػػؾ ب اػداد الاػػورة األوليػػو ممػترات البراػػتما(  دتمػت ا

هػػذه الاػػورة الػػى الفػػتدة الابػػراع بعػػد ىاػػدادهت وذلػػؾ  ( وتػػـ اػػرض7( ابػػترة مربػػؽ )20بػػي اػػورتم األوليػػو الػػي ) ا اتبػػترحيػػث أشػػتمؿ 
 ة والتو يم بتلتعديؿ المطلوب فواع بتلحذؼ أو اإلضتبو أو التعديؿ.الي العبترات الاتاو بالؿ محور الى حد ل ط ع

 صدق المحتوى لمعبارات: 
الابػػراع  رراعالمعربػػى ب ي ػػتد اػػدؽ المحالمػػيف وذلػػؾ بحفػػتب الافػػبو المعويػػو  ل اتبػػتردتمػػت البتح ػػو لحفػػتب معتمػػؿ الاػػدؽ 

 (:  44) لعبترات الم يتس المت يوضحمت  دوؿ
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 (34) جدول
 المعرفى االختبارحول عبارات  أراا الخبراا

 النسبة المئوية رقم العبارة النسبة المئوية رقم العبارة

4 400% 44 400% 

2 400% 42 400% 

3 400% 43 400% 

4 400% 44 80% 

5 90% 45 90% 

6 400% 46 400% 

7 90% 47 400% 

8 400% 48 90% 

9 400% 49 80% 

40 90% 20 400% 

 ابترة. أفبمال ر وبذلؾ لـ يتـ حذؼ  % 70تلعبترات التى حالت الى افبو البتحث ب ارتضيودد 
 (35جدول )

 المحاور وعدد عباراتيا في االختبار المعرفي
 عدد العبارات اورـــــــــــالمح م

 5 يتتريا 4

 5 دتاواي 2
 40 ممترف 3

 :معامل السيولة والصعوبة 

 = معتمؿ الفمولو
 (ص))المفردة(    ادد اإل تبتت الاحيحو للفساؿ

 (ص+خ)ادد اإل تبتت الاحيحو + ادد اإل تبتت الاتطعو   

 حيث ص = اإل تبتت الاحيحو  خ = اإل تبتت الاتطعو
 أف: أف الاحيح الواحد يفتوف م موامـ أف بمعاي   مبتشرة االفيو ا دو والاعوبو الفمولو بيف والع دو

 معتمؿ الفمولو -4لاعوبو = معتمؿ الاعوبو معتمؿ  ا -4=  معتمؿ الفمولو 
 معتمؿ الاعوبو.× معتمؿ التميز)التبتيف( = معتمؿ الفمولو 

 ( يوضح معتم ت الفمولو والاعوبو والتمييز لمفردات ا اتبتر المعربي.46وال دوؿ ردـ )
 (36جدول )

 معامالت السيولة والصعوبة والتمييز لمفردات االختبار المعرفي

رقم 
 العبارة

 معامل
 ةالسهول

 معامل
 الصعوبة

 معامل
 التميز

رقم 
 العبارة

 معامل
 السهولة

معامل 
 الصعوبة

 معامل
 التميز

3 1055 1045 1015 33 1051 1051 1015 

1 1045 1055 1015 31 1055 1045 1015 

1 1061 1041 1014 31 1051 1051 1015 

4 1055 1045 1015 34 1055 1045 1015 

5 1045 1055 1015 35 1065 1015 1011 

6 1061 1041 1014 36 1061 1041 1014 
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7 1065 1015 1011 37 1071 1011 1013 

8 1071 1011 1013 38 1061 1041 1014 

9 1051 1051 1015 39 1065 1015 1011 

31 1071 1011 1013 11 1051 1051 1015 

  :تحديد الزمن الالزم لالختبار 
 : التتليو المعتدلو ا ؿ مف تحديده تـ

 =ل اتبترلزمف ال ـز ا
 ة+ الزمف الذف افتظردم أار تلميذ ةالزمف الذف افتظردم أوؿ تلميذ

2 

 ددي و  20وبذلؾ أمالف تحديد زمف ا اتبتر والتف 
45  +25 

 ؽ 20=
2 

  المعرفى: االختباراتصدق 
مف م تما  تلميذ( 20الى اياو دواممت )د لو الفروؽ بيف األربتع األالى واألربتع األداى إلي تد ادؽ ا اتبتر وتـ تطبي م 

 (.20البحث ومف اترج العياو األاليو ويوضح ذلؾ  دوؿ )
 (37) جدول

 المعرفى قيد البحث  االختبارداللة الفروق بين اإلرباع األعمى واإلرباع األدنى فى 
 (11)ن= 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

الفرق بين  اإلرباع االدنى اإلرباع االعلى
 المتوسطين

 قيمة )ت(
 ع س/ ع س/

 8041 4061 1045 4081 3034 9041 درجة المعرفى االختبار

 1031( = 1015( ومستوي معنوية )38قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
( أف  ميا ديـ )ت( المحفوبو أالبر مف )ت( ال دوليو بى ا اتبتر المعربى ديد البحث  ممت يشير ىلى 47يتضح مف  دوؿ )

 المعربى المفتادمو. ا اتبتراتبروؽ ىحاتعيو دالو معاويت بيف ا ربتع ا الى وا ربتع ا داى  وممت يدؿ الى ادؽ و ود 
  المعرفى االختبارثبات 

اػػتدة تطبي ػػػم بػػي ت اػػػيف معػػتم ت  بػػػتت ا اتبػػػترات  دػػتـ البتحػػػث بحفػػتب  بػػػتت ا اتبػػتر بتفػػػتاداـ طري ػػو تطبيػػػؽ ا اتبػػػتر وا 
اػػتدة التطبيػػؽ حيػػث طبػػؽ ا اتبػػتر الػػى اياػػو دواممػػت الممتريػػو وذلػػؾ بتفػػت اداـ معتمػػؿ ا رتبػػتط بػػيف اتػػتعا ال يتفػػيف بػػي التطبيػػؽ األوؿ وا 

 (.48مف اترج اياو البحث األفتفيو وتـ ىاتدة ا اتبتر بفترؽ زماي مدتم أفبوايف المت هو موضح ب دوؿ ) تلميذ( 20)
 (38جدول )

 تطبيق الثانيبين التطبيق األول وال االرتباطمعامل 
 المعرفى لبيانات معامل الثبات لدى عينة التقنين االختبار

 11ن= 

 وحدة القياس المتغيرات
 التطبيق الثانى التطبيق االول

 (رقيمة )
 ع س/ ع س/

 *10911 3081 6075 3091 6055 درجة االختبار المعرفى

 10981=1015قيمة "ر" الجدولية عند مستوى 
بػػػيف التطبيػػػؽ األوؿ والتطبيػػػؽ ال ػػػتاي  0.05داؿ ىحاػػػتعيت ااػػػد مفػػػتو  معاويػػػو  ارتبػػػتط( و ػػػود 48يتضػػػح مػػػف  ػػػدوؿ ردػػػـ )

 ال دوليو "ر" المعربى  حيث التات ديمو "ر" المحفوبو أالى مف ديمو   اتبتر
 الجانب الوجدانى:

 :خطوات إعداد استمارة الجانب الوجدانى
 :يذ المرحلو ال تاويو ذلؾ ب تبتع اإل راع التتليلت م استمارة الجانب الوجدانىدتـ البتحث ب اداد 
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ومػف اػ ؿ ذلػؾ اإلفػػت رار دػد ىفػتطتع البتحػث تحديػػد  الجاندب الوجدددانىمػف اػ ؿ ىفػت راع العديػػد مػف الدرافػتت والبحػوث التػػي تاتولػت  -
 أهـ المحتور الرعيفيو المت يلى:

 (39) جدول
 الجانب الوجدانىتمارة النسبة المئوية التفاق السادة الخبراا حول عبارات اس

 النسبة المئوية درجة االتفاق م النسبة المئوية درجة االتفاق م

4 7 70% 6 40 400% 
2 40 400% 7 8 80% 
3 9 90% 8 9 90% 
4 40 400% 9 40 400% 
5 8 80% 40 8 80% 

  % فأكثر71ولقد ارتضي الباحث العبارات التي حققت نسبة اتفاق 
 الجانب الوجدانىتمارة المعامالت العممية اس

 : صدق األختبارات
د لػو ودػتـ البتحػث بتي ػتد  دتـ البتحث بتطبيؽ ا فتمترة الػي اياػو مػف الت ميػذ الػذيف تعرضػو للػتعلـ مػف اػ ؿ طري ػو دالتػوف

م تمػػا البحػػث ومػػف مػػف  تلميػػذ( 20الفػػروؽ بػػيف األربػػتع األالػػى واألربػػتع األداػػى إلي ػػتد اػػدؽ ا اتبػػتر وتػػـ تطبي ػػم الػػى اياػػو دواممػػت )
 (.20اترج العياو األاليو ويوضح ذلؾ  دوؿ )

 (11جدول )
 قيد  البحث            الجانب الوجدانىمعامل الصدق )صدق التمايز( استمارة 

 11ن=         

 المتغيرات
 وحدة
 القياس

الفرق بين  االرباعى االدنى االرباعى االعلى
 المتوسطين

 قيمة
 ع س ع س ت

 8015 1061 1055 5061 1084 9011 درجة الجانب الوجدانىاستمارة 

 1019=  1015قيمة ) ت ( الجدولية عند مستوي 
ديػد  ال تاػب الو ػدااىيتضح مف ال دوؿ الفتبؽ و ود بروؽ دالو ىحاتعيتم بيف ا ربتاى ا الى وا ربتاى ا داى بى افتمترة 

 لى التميزا ال تاب الو دااىالبحث ممت يدؿ الى ددرة افتمترة 
  الجانب الوجدانىثبات 

اتدة تطبي ػم بػي ت اػيف معػتم ت  بػتت   ال تاػب الو ػدااىدتـ البتحث بحفتب  بتت ا اتبتر بتفتاداـ طري و تطبيؽ ا اتبتر وا 
اػتدة التطبيػؽ حيػث طبػؽ ا اتبػتر الػى اياػو دواممػت  تلميػذ( 20) وذلؾ بتفتاداـ معتمؿ ا رتبتط بيف اتتعا ال يتفػيف بػي التطبيػؽ األوؿ وا 

 (.24مف اترج اياو البحث األفتفيو وتـ ىاتدة ا اتبتر بفترؽ زماي مدتم أفبوايف المت هو موضح ب دوؿ )
 (13جدول )

 بين التطبيق األول والتطبيق الثاني االرتباطمعامل 
 لبيانات معامل الثبات لدى عينة التقنين الجانب الوجدانى

 11ن= 

 وحدة القياس المتغيرات
 التطبيق الثانى االولالتطبيق 

 (رقيمة )
 ع س/ ع س/

 *10981 3018 7051 3041 7041 درجة ال تاب الو دااى

 10981=1015قيمة "ر" الجدولية عند مستوى 
لل تاػب بػيف التطبيػؽ األوؿ والتطبيػؽ ال ػتاي  0.05داؿ ىحاتعيت ااد مفتو  معاويو  ارتبتط( و ود 24يتضح مف  دوؿ ردـ )

 ال دوليو "ر" التات ديمو "ر" المحفوبو أالى مف ديمو    حيث الو دااى
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 :أدوات واألجهزة المستخدمة فى البحث 

 .ميزاف طبى 
 أدمتع 

 فتاو ىي تؼ 

  بتألمتتر(المفتبو شريط ل يتس( 

 بتلفاتيمتر( مفطرة مدر و ل يتس المرواو( 

  حتعط أملس 

 شريط  اؽ 

 طبتشير 
  االستطالعيةالدراسات: 
 ولى:الدراسة االستطالعية األ 

 بالبرنامج :الخاصة  االستطالعيةالدراسة 
 البراػتماتػـ اػرض  ـ25/9/2048ال   تع الموابؽ يـو البراتما مف ىاداد  ا اتمتعودد تـ ت ريب البراتما دبؿ التطبيؽ وبعد  

عػرؼ الػى الاػعوبتت التػى مػف أ  أاطػتع لتعػديلمت والت البراػتمابمػدؼ التمالػد مػف الػو   ا فػتط ايو( تلميذ مف اياػو الدرافػو 40الى )
 اف الاعوبتت التى وا متمت. تلميذمف ا ؿ فساؿ الؿ  تلميذتوا م 
  الصدق والثبات(: الثانية االستطالعيةالدراسة( 

مػػف م تمػػا البحػػث  تلميػػذ 20الػػى اياػػم دواممػػت  ـ2/40/2048ال   ػػتع الموابػػؽ ال تايػػو يػػـو  ا فػػتط ايوتػػـ ى ػػراع الدرافػػو 
اػتدة  ا اتبػترالممتريو والبدايو  المت تـ حفتب ال بتت اػف طريػؽ تطبيػؽ  ا اتبتراتو وذلؾ لحفتب ادؽ واترج العياو ا فتفي  تطبي ػموا 

 أيتـ أ  أف المدؼ مف الدرافو هو: 7  بفترؽ زماى
  )المفتادمو. ل اتبتراتحفتب المعتم ت العلميو )الادؽ وال بتت 
  لت ابمت بى الدرافو األفتفيو. ا اتبتراتالتعرؼ الى األاطتع المحتمؿ ظمورهت أ اتع ى راع 

 أسفرت النتائج عمى:

  المفتادمو بى البحث ا اتبتراتالتح ؽ مف ا حيو. 
 :الدراسة اإلستطالعية الثالثة 

مػػف الممترفػػيف لريتضػػو  تلميػػذ 20اياػػو مػػف  ـ الػػى9/40/2048ال   ػػتع الموابػػؽ ال تل ػػو يػػـو  ا فػػتط ايوتػػـ ى ػػراع الدرافػػو 
 العياػػػوالمعربػػػى للتطبيػػػؽ الػػػى  ا اتبػػػترالمعربػػػى وأفػػػفرت الدرافػػػو اػػػف اػػػ حيو  ا اتبػػػترللتمالػػػد مػػػف مػػػد  اػػػعوبو وفػػػمولو الفػػػلو الػػػرة 

 األفتفيو.
 (01) مرفق :البرنامج التعليمى 

 ( وحدة تعليميو .46) ( وحدات تعليميو بى األفبوع أ  أشتمؿ البراتما الى2افتبيا  بوادا ) (8تـ تطبيؽ البراتما )
 البرنامج: أهداف 
 :الهدف العام للبرنامج 

 " تػػم ير افػػتاداـ طري ػػو دالتػػوف الػػى  وااػػب  تعلػػـ بعػػض الممػػترات بػػدرس التربيػػو الريتضػػيو لت ميػػذ المرحلػػو ال تاويػػو بدلػػو
 الالويت

 :األىداف السموكية 
 :أىداف معرفية 

تر  للممػػترات بتإلضػػتبو الػػى بعػػض مػػواد المعلومػػتت مػػف مفػػتهيـ وح ػػتعؽ ودػػواايف للعبػػو الػػرة اليػػد والمحتػػو  الممػػ طتلبػػوىالفػػتب 
 ال تاوف.

 :ىدف ميارى 
 الممترات الحراليو بى الرة اليد البحث باورة احيحو. الطتلبتتىالفتب 

 :أىداف وجدانية 

 بى التعلـ. طري و دالتوفأف يحب المتعلـ ىفتاداـ 
 :أغراض البرنامج 

  .مرااتة الفروؽ الفرديو بيف الط ب 
 دؼ الموضوع.أف يتاتفب البراتما ما الم 
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 .أف يرااى توبير اإلمالتاتت المتتحو لتافيذ البراتما 
 .أف يرااى بى البراتما مبدأ التدرج مف الفمؿ ىلى الاعب ومف البفيط ىلى المرالب 
  الطتلبتتأف يعمؿ البراتما الى ىشبتع رغبتت. 
  للت ميذأف يرااي البراتما اتمؿ التشويؽ واإل ترة. 
 :الدراسة األساسية 

 القبمية: القياسات
الممػترات الحراليػو ديػد البحػث( يػـو  –البحػث بػى متظيػرات )التحاػيؿ المعربػى لم مواتيدتمت البتح و ب  راع ال يتفتت ال بليو 

 ـ.44/40/2048ا حد الموابؽ

 تنفيذ التجربة األساسية:
للعياػػو  و الاػػتص بػػتلتعلـ الا ػػتؿالتطبيػػؽ ا لالتروايػػ بتفػػتاداـدتمػػت البتح ػػو بتطبيػػؽ البراػػتما التعليمػػى الػػى م مػػواتى البحػػث 

الامػػػػػيس الموابػػػػػؽ ـ ىلػػػػػى يػػػػػـو 24/40/2048 الموابػػػػػؽ ا حػػػػػد للعياػػػػػو الضػػػػػتبطو بػػػػػى الفتػػػػػرة مػػػػػف يػػػػػـو الت ليػػػػػدف وبتألفػػػػػلوبالت ريبيػػػػػو 
 ـ 43/42/2048

 القياسات البعدية:
راع ال يتفػػتت البعديػػو لم مػػواتى ( أفػػتبيا دتمػػت البتح ػػو بػػ  8مػػف المػػدة الم ػػررة للت ربػػو األفتفػػيو والتػػى بلظػػت ) ا اتمػػتعبعػػد 

البتح و أف تػتـ ال يتفػتت البعديػو تحػت افػس الظػروؼ التػى  تالمت راا ـ24/42/2048ت  ايف الموابؽ البحث الت ريبيو والضتبطو مف يوم
 تمت بيمت ال يتفتت ال بليو.

 :المعالجات اإلحصائية  

                 معتمؿ الفمولو         - المتوفط الحفتبى                     -

 معتمؿ الاعوبو - المعيتر          ا احراؼ -

 معتمؿ التمييز  - الوفيط -

 بيرفوف ارتبتطمعتمؿ  -               ا لتواعمعتمؿ  -

  الافبو المعويو للتحفف -

  )ت( ااتبتر -
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  عرض ومناقشة النتائج 
 أوالً: عرض نتائج البحث 

 (11جدول )
 مى والبعدى لممجموعة التجريبية داللة الفروق بين القياسيين القب

 في بعض الميارات والتحصيل المعرفى 
 (11)ن = 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

الفرق بين  القياس البعدى القياس القبلى
 المتوسطين

 قيمة )ت(
 ع س/ ع س/

 

 -37033 -6091 3011 34031 3058 7011 الدرجة المحاورة

 -37056 -7015 3013 31041 3051 6015 الدرجة التمرير الصدرية

 -34088 -6095 3044 31081 3019 6085 الدرجة التصويب

 -13019 -31051 1011 38011 3033 5081 الدرجة التحصيل المعرفى 

 1019( = 1015قيمة "ت" الجدولية عند مستوي معنوية )
ال يتفػيف ال بلػي والبعػدف للم مواػو  بػيف متوفػطي 0.05( و ود بروؽ دالو ىحاػتعيت ااػد مفػتو  22يتضح مف ال دوؿ ردـ )

حيػػث  ػػتعت ديمػػو "ت" المحفػػوبو االبػػر مػػف ديمػػو "ت" ال دوليػػو   بعػػض الممػػترات ا فتفػػيو والتحاػػيؿ المعربػػى للتلميػػذاتالت ريبيػػو بػػي 
 لاتلح ال يتس البعدف للم مواو الت ريبيو.

 (11جدول )
 ية  في بعض نسب التحسن بين القياسيين القبمى والبعدى لممجموعة التجريب

 الميارات والتحصيل المعرفى 
 (11)ن = 

وحدة  المتغيرات
 القياس

الفرق بين  القياس البعدى القياس القبلى
 المتوسطين

 نسبة التحسن
 ع س/ ع س/

 

 95081 -5055 1071 9015 3018 1071 الدرجة المحاورة

 313049 -5091 3011 8075 3051 1085 الدرجة التمرير الصدرية

 313046 -5035 3031 8091 3065 1075 الدرجة لتصويبا

 135051 -31051 1011 38011 3033 5081 الدرجة التحصيل المعرفى 
 -95.83( أام  تعت افبو التظير بػيف ال يتفػيف ال بلػى والبعػد  للم مواػو الت ريبيػو دػد تراوحػت )23يتضح مف ال دوؿ ردـ )

 د  العياو الت ريبيو ديد البحث.( ممت يشير ىلى و ود تحفف معاو  ل245.52

 (14جدول )
 داللة الفروق بين القياسيين القبمى والبعدى لممجموعة الضابطة 

 في بعض الميارات والتحصيل المعرفى 
 (11)ن = 

وحدة  المتغيرات
 القياس

الفرق بين  القياس البعدى القياس القبلى
 المتوسطين

 قيمة )ت(
 ع س/ ع س/

 

 -7046 -4011 3075 33011 3011 6071 الدرجة المحاورة

 -7069 -4035 3019 31045 3066 6011 الدرجة التمرير الصدرية

 -7061 -1075 3017 31091 3013 7035 الدرجة التصويب

 -31071 -5091 1011 33081 3031 5091 الدرجة التحصيل المعرفى 
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 1019( = 1015قيمة "ت" الجدولية عند مستوي معنوية )
بػيف متوفػطي ال يتفػيف ال بلػي والبعػدف للم مواػو  0.05( و ود بروؽ دالو ىحاػتعيت ااػد مفػتو  24ف ال دوؿ ردـ )يتضح م

الضتبطو بي بعض الممترات الحراليم والتحايؿ المعربى للط ب حيث  تعت ديمو "ت" المحفػوبو االبػر مػف ديمػو "ت" ال دوليػو  لاػتلح 
 ال يتس البعدف للم مواو الضتبطو.
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 (15جدول )
 نسب التحسن بين القياسيين القبمى والبعدى لممجموعة الضابطة في بعض 

 الميارات والتحصيل المعرفى لمطالب
 (11)ن=

 وحدة القياس المتغيرات
الفرق بين  القياس البعدى القياس القبلى

 المتوسطين
 نسب التحسن

 ع س/ ع س/

 

 64038 -4011 3075 33011 3011 6071 الدرجة المحاورة

 65087 -4035 3019 31045 3066 6011 الدرجة التمرير الصدرية

 51045 -1075 3017 31091 3013 7035 الدرجة التصويب

 311011 -5091 1011 33081 3031 5091 الدرجة التحصيل المعرفى 

 -52.45و دػد تراوحػت )( أام  تعت افبو التظير بيف ال يتفػيف ال بلػى والبعػد  للم مواػو الضػتبط25يتضح مف ال دوؿ ردـ )
 ( ممت يشير الى و ود تحفف معاو  لد  العياو الضتبطو ديد البحث.400.00

 (16جدول )
 داللة الفروق بين القياس البعدى لممجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 

 في بعض الميارات والتحصيل المعرفى  والجانب الوجدانى
 (11= 1= ن 3)ن

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

الفرق بين  المجموعة الضابطة جموعة التجريبيةالم
 المتوسطين

 قيمة )ت(
 ع س/ ع س/

 

 6085 1031 3075 33011 3011 34031 الدرجة المحاورة

 6089 1095 3019 31045 3013 31041 الدرجة التمرير الصدرية

 6051 1091 3017 31091 3044 31081 الدرجة التصويب

 9068 6051 1011 33081 1011 38011 ةالدرج التحصيل المعرفى 

 11067 6031 1076 9015 1091 9035 الدرجة الجانب الوجدانى 
 1011( = 1015قيمة "ت" الجدولية عند مستوي معنوية )

بػػػيف متوفػػػطي ال يػػػتس البعػػػدف للم مػػػواتيف  0.05( و ػػػود بػػػروؽ دالػػػو ىحاػػػتعيت ااػػػد مفػػػتو  26يتضػػػح مػػػف ال ػػػدوؿ ردػػػـ )
بي بي بعض الممترات والتحايؿ المعربى  وال تاػب الو ػدااى حيػث  ػتعت ديمػو "ت" المحفػوبو االبػر مػف ديمػو "ت"  الت ريبيو والضتبطو

 ال دوليو  لاتلح ال يتس البعدف للم مواو الت ريبيو.
 ثانياً: مناقشة نتائج البحث 

 : مناقشة نتائج الفرض األول 

بػيف متوفػطي ال يتفػيف ال بلػي والبعػدف للم مواػو  0.05  ( و ود بروؽ دالو ىحاتعيت ااػد مفػتو 23  22يتضح مف  دوؿ )
حيػػث  ػػتعت ديمػػو "ت" المحفػػوبو أالبػػر مػػف ديمػػو "ت"  مفػػتو  اتػػتعا ا اتبػػترات الممتريػػو و التحاػػيؿ المعربػػى ديػػد البحػػثالت ريبيػػو بػػي 

 .ال دوليو  لاتلح ال يتس البعدف للم مواو الت ريبيو
س مػػف ا لمػػت بعػػض األاشػػطو التعليميػػو التػػي ياططمػػت ويعػػدهت ويشػػرؼ الػػي تافيػػذهت وتعتبػػر طري ػػو دالتػػوف طري ػػو للتعلػػيـ يمػػتر 

الػتاوا المعلـ  حيث يعتبر المعلـ المابا والمادر الذف ي دـ المعواو ىلى ت ميذه ااد الحت ػو ىليػم وي ػـو بتافيػذ هػذه األاشػطو للت ميػذ فػواع 
 ريػب وا التشػتؼ بػتألدوات والوفػتعؿ المتتحػو ىلػيمـ بػي بيعػو التعلػيـ حتػى براد  أو م مواتت حفب متطلبػتت المودػؼ التعليمػي وذلػؾ بتلت

دف يتمالاوا مف تاميو ممترتمـ األفتفيو والواوؿ ىلى الفمـ ما ا فتفتدة مف التظذيو الرا عو ىلػيمـ مػف المعلػـ   المػت تعػد طري ػو دالتػوف احػ
م( 1114أشدرف عمدى راشدد )ي وال  ػو بػتلافس وهػذا مػت أالػده الػؿ مػف  الطرؽ العمليو التي تفتاد الى ىالفتب الطتلب ممػترات الػتعلـ الػذات

   0م(1114كوثر كوجاك )
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(44:6(  )44 :20(  )48:5(  )343:45 ) 
بمذه الطري و تميئ الابرات التى تحرر ميوؿ الت ميذ ودوابعمـ   بتلفرد المت تر  هػذه الطري ػو يحتػتج الػى الحريػو لالػى تامػو الػؿ 

الاػػػفو ا  تمتايػػػو   تتحػػػؽ بػػػى الفػػػرد ى  اػػػف طريػػػؽ الحيػػػتة التعتوايػػػو مػػػا ال متاػػػو وأف دػػػدرة الفػػػرد الػػػى  ددراتػػػم وتتالػػػوف شااػػػيتم وأف
 (409: 44تاريؼ شعوف حيتتم تتالوف اف طريؽ تعلمم اليفيو تاظيـ ودتم.)

يويػػو للمتعلمػػيف ممػػت ت ػػدـ يػػر  البتحػػث أف افػػتاداـ طري ػػو دالتػػوف بػػى الػػرة الفػػلو فػػوؼ تالػػوف وفػػيلو بعتلػػو ألفػػت ترة الاشػػتط والح
 بمػػى مػػف األفػػتليب التعليميػػو ال يػػدة التػػى تعمػػؿ الػػى زيػػتدة الدابعيػػو لعليػػو التعلػػيـ اتي ػػو حاػػولم الػػى التعلػػيـ الفػػور   فػػت تبتم واي تبيػػو

 المتعلـ بى ا دتم بتلمتدة التعليميو وتفتالم المفتمر احو تعلـ ممترات الرة الفلو. 
الػػذيف يفػػعوف بتاففػػمـ بػػى طلػػب العلػػـ ااػػد الحت ػػو ووب ػػت لمػػذه الطري ػػو بػػمف الم ػػرر  والمعلػػـ   يفػػرض فػػلطتم الػػى المتعلمػػيف

الدرافػػى ي فػػـ ىلػػى أدفػػتـ  بعػػدد شػػمور الفػػاو الدرافػػيو الوا بػػتت أو تعيياػػتت شػػمريو ل ميػػا المػػواد الدرافػػيو وتحػػدد بيػػم ا اشػػطو المطلوبػػو 
الطري و تظتـ الافوؼ وال ػدواؿ الدرافػيو باػورتمت الت ليديػو   وبمػت أف  ويتولى الطتلب درافتمت وامؿ األاشطو الماتحبو   ودد ألظت هذه

 الاظـ الدرافيو بى مدارفات   تفمح ب تبتع هذه الطري ػو باػورتمت األاػليو ب اػم يمالػف ا فػتفتدة مػف بالػرة التعيياػتت دوف حت ػو الػى تظييػر
اف يعػػد التعيياػػتت بحيػػث تاتفػػب ماتلػػؼ الطػػ ب وتػػوزع التعيياػػتت  ال ػػدواؿ الدرافػػيو او اظػػتـ الفاػػوؿ الت ليديػػو ىذ يفػػتطيا مػػدرس المػػتدة

تعليميػو اتدة بى بدايو العتـ الدرافى وي ـو الطتلب ببدايو درافو التعييف الذ  تعمد بدرافتم  ـ يترالوف أحرارا مػا تػوبير المرا ػا والوفػتعؿ ال
 (  440: 4إل بتت  دارتم وددراتم بيمت درفم. )الماتلفو وبى امتيو المدة الم ررة يالوف الؿ طتلب الى أهبو اإلفتعداد 

والماتدشػػو بػػيف الت ميػػذ و  الحػػوارالمػػت يػػر  البتحػػث أف د لػػو الفػػروؽ بػػى المفػػتو  المعربػػى دػػد تر ػػا ىلػػى فػػمولو األفػػعلو أ اػػتع 
فػػتاداـ طري ػػو دا لتػػوف  المفػػلوب تػػػدريس المعلػػـ وتػػدر مت ىلػػى فػػمولو األفػػعلو مػػف الفػػمؿ ىلػػى األاػػعب طب ػػت للتػػدرج التعليمػػى للممػػترة وا 

 الم مواو الت ريبيو  أد  ىلى فراو أفتيعتب وبمـ وتطبيؽ المعلومتت المتالو بتلممترات المتعلمو .
 وبهذا يتحقق الفرض األول والذي ينص على:

 و ريةالميا االختبارات نتائج فى التجريبية البحث لعينة والبعدى القبمى القياسين متوسطى بين إحصائياً  دالة فروق توجد
 0"البعدى القياس  لصالح البحث قيد المعرفى التحصيل

 مناقشة نتائج الفرض الثانى: 

بػػػيف متوفػػػطي ال يتفػػػيف ال بلػػػي والبعػػػدف  0,05( و ػػػود بػػػروؽ دالػػػو ىحاػػػتعيت ااػػػد مفػػػتو  25  24يتضػػػح مػػػف ال ػػػدوؿ ردػػػـ )
حيػػث  ػػتعت ديمػػو "ت" المحفػػوبو أالبػػر مػػف  البحػػث دديػػ المعربػػى التحاػػيؿ و الممتريػػو ا اتبػػترات بػػي مفػػتو  اتػػتعاللم مواػػو الضػػتبطو 

 ديمو "ت" ال دوليو  لاتلح ال يتس البعدف للم مواو الضتبطو. 
أف هػػذا التحفػػف  ير ػػا ىلػػى تعػػود الت ميػػذ الػػى هػػذه الطري ػػو )الطري ػػو الت ليديػػو( بػػى تعلػػـ الال يػػر مػػف الممػػترات الحراليػػو ويددرى الباحددث 

يػسدوف الممػترات ا فتفػيو لريتضػو الػرة الفػلو بمبضػؿ شػالؿ ممالػف   علمػـرار األداع والتدريبتت الماتلفػو ممػت لألاشطو الريتضيو الماتلفو وأيضت تال
 مـ.حيث تتميز هذه الطري و بمف المعلـ هو الذف يافذ ال رارات وأف دور الط ب هو تل ى المعلومتت وت ليد األداع حفب الاموذج الذ  ي دـ ل

سدارة (، 8م()1115(، حدازم مصدطفى حدالوة)11) م(1111) نسدرين محمدد عيدد محمددمػف وتتفؽ هذه الاتػتعا مػا اتػتعا الػؿ 
ـ Wiksten d.l   (4998 ) ، ويكسدتن دي إل باسدترن بدس(3م( )1119إبدراىيم إبدراىيم عبدده )، (31)(1117)عبدد ا  السدالموني

لدرافػتت الػى تحفػف مفػتو  ا داع حيػث اشػترت اتػتعا هػذه ا   (13م ()1111)   Mukethan – R and et alمداكثن أر   (22)
 الممتر  والتحايؿ المعربى لد  المتعلميف مف ا ؿ التعليـ الت ليد .

الػػى ااػػم بػػتلاظر الػػى وادعاػػت التعليمػػى ا ػػد اف افػػتليب التػػدريس المتبعػػو   زالػػت تفت ػػر الػػى م( 1111) "احمددد عاشددورويشػػير"
ماما  تبت بى زمف  تبت و بتفلوب   يتظير يتبعػم بػى الػؿ الموادػؼ التعليميػو ا فلوب العلمى الماما للتفالير حيث ي ـو المعلـ بتدريس 

افتفم التل يف ما ادـ مرااتة المدؼ الرعيفػى  ممػت ي عػؿ المػتعلـ هػو محػور العمليػو التعليميػو حيػث يالػوف لػم دور اي ػتبى يفػتاده الػى 
 (2: 3ب وطرؽ التدريس بزيتدة البداعؿ التعليميو المتاواو )التفالير ويابح مفت   اف المعلـ و  يمتى ذلالت  مف ا ؿ تطوير افتلي

 وبهذا يتحقق الفرض الثانى والذي ينص على:

 الميارية األختبارات نتائج فى الضابطة البحث لعينة والبعدى القبمى القياسين متوسطى بين إحصائياً  دالة فروق توجد"
 00"البعدى القياس  لصالح البحث قيد المعرفى والتحصيل

 مناقشة نتائج الفرض الثالث:

بيف متوفطي ال يػتس البعػدف للم مػواتيف الت ريبيػو  0,05( و ود بروؽ دالو ىحاتعيت ااد مفتو  26يتضح مف ال دوؿ ردـ )
حيػث  ػتعت ديمػو "ت" المحفػوبو أالبػر مػف ديمػو "ت" ال دوليػو  اتتعا ا اتبترات الممتريو و التحاػيؿ المعربػى ديػد البحػث والضتبطو بي 

 اتلح ال يتس البعدف للم مواو الت ريبيو.ل
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يعتبر امليو ت ويـ البراما التربويو بي ودتات الحتضر ضروريو لمت لمت مف أهميػو بػي تزويػد متاػذف ال ػرارات بمعلومػتت اػتددو  
ى االتشػػتؼ  وااػػب اػػف مػػد  م عمػػو البػػراما وبعتليتتمػػت لتح يػػؽ ا هػػداؼ التػػي وضػػعت مػػف أ لمػػت  وأف امليػػو الت ػػويـ المفػػتمرة تػػسدف الػػ

الضعؼ بي البراما ال تعمو بي الودت الماتفب  بيفعى المفسولوف اف البراما الى تعديلمت وتحفػيامت اػف طريػؽ ا ضػتبم احيتاػتم والحػذؼ 
   (2: 7) .أحيتات اار  أو ىي تؼ البراتما الليتم اذام ااتمت امليو الت ويـ ىلى أف البراما   تح ؽ األهداؼ التي وضعت مف أ لمت

زالت ظتهرة التعلـ تاتؿ أهتمتمت البيرا مف دبؿ المتع الافس التربو  والتعليمى ما أات ؼ و مػتت اظػرهـ  لػذا أهػتـ الال يػر مػامـ 
بتاػػتوؿ هػػذه الظػػتهرة بتلبحػػث والتحليػػؿ والتففػػير وبػػرغـ الػػؿ هػػذا األهتمػػتـ وال مػػود التػػى فػػعت لتحليػػؿ وتففػػير هػػذة الظػػتهرة ب ػػد ظػػؿ مفمػػـو 

ىلػى أف الػتعلـ باػفو اتمػو امليػو مع ػدة ومرالبػو و يالػتد يالػو  (3997حسن عالوى )ا مف األات ؼ حولم  حيث يشير التعلـ يعالس ددر 
أ  اوع مف أاواع الاشتط البشرف أو أ  امط مف أامتط الفلوؾ البشر  مف التعلـ   والتعلـ بافو اتمو أفػتس بػى حيػتة الفػرد وبػى تطػوير 

 الشاايو ا افتايو. 
(46 :466  ) 

وتعتبػػر طري ػػو دالتػػوف طري ػػو للتعلػػيـ يمػػترس مػػف ا لمػػت بعػػض األاشػػطو التعليميػػو التػػي ياططمػػت ويعػػدهت ويشػػرؼ الػػي تافيػػذهت 
الػتاوا المعلـ  حيث يعتبر المعلـ المابا والمادر الذف ي دـ المعواو ىلى ت ميذه ااد الحت ػو ىليػم وي ػـو بتافيػذ هػذه األاشػطو للت ميػذ فػواع 

حفب متطلبػتت المودػؼ التعليمػي وذلػؾ بتلت ريػب وا التشػتؼ بػتألدوات والوفػتعؿ المتتحػو ىلػيمـ بػي بيعػو التعلػيـ حتػى  براد  أو م مواتت
دف يتمالاوا مف تاميو ممترتمـ األفتفيو والواوؿ ىلى الفمـ ما ا فتفتدة مف التظذيو الرا عو ىلػيمـ مػف المعلػـ   المػت تعػد طري ػو دالتػوف احػ

م( 1114أشدرف عمدى راشدد )د الى ىالفتب الطتلب ممػترات الػتعلـ الػذاتي وال  ػو بػتلافس وهػذا مػت أالػده الػؿ مػف  الطرؽ العمليو التي تفتا
 م( 11140كوثر كوجاك )

(44:6(  )44  :20(  )48:5(  )343:45  ) 
( ، طددددارق محمددددد 4م( )1131أسددددماا إسددددماعيل أحمددددد أحمددددد )وتتفػػػػؽ اتػػػػتعا  هػػػػذه الدرفػػػػو مػػػػا اتػػػػتعا درافػػػػتت الػػػػ  مػػػػف 

(، عدزه حسدين أمدام عمدى 39م( )1136(، نبيدل محمدد محمدد خطداب)37()1135( ، مريم محمدد إبدراىيم عمدران )31م()1133جابر)
ح  ػػت الوحػػدات التعليميػػو الم ترحػػو ارتفػػتع ملحػػوظ بػػي مفػػتوف افػػتاداـ طري ػػو دالتػػوف يػػسدف ىلػػي تحفػػف أداع الت ميػػذ    (31م()1137)

 ا داع الممترف الت ميذ اياو البحث.
ت ػػدـ يػػرف البتحػػث اف اتػػتعا الػػتعلـ بتفػػتاداـ دالتػػوف بػػي تعلػػـ ممػػترات الػػرة الفػػلو التاػػت لاػػتلح الم مواػػو الت ريبيػػو الػػى  وممػػت

ال تاػػػب المعربػػػي والممػػػترف  اػػػم اػػػيتغ المودػػػؼ التعليمػػػي بتلاػػػيظو ا افعتليػػػو الفػػػتره التػػػى فػػػتهمت بػػػي التحفػػػف ا ي ػػػتبي بػػػي العمليػػػو 
 .التعليميو

 ثالث الذي ينص على:وبهذا يتحقق الفرض ال

 الميارية االختبارات نتائج فى والضابطة التجريبية البحث لعينتى البعديين القياسين متوسطى بين  إحصائياً  فروق توجد"
 "التجريبية البحث لعينة البعدى القياس لصالح المعرفى والتحصيل البحث قيد المعرفى والتحصيل

 اإلستخالصات والتوصيــــات
 ـات:اإلستخالصــــ

من خالل ما تحقق من فروض البحث ووفقا لما توصمت اليو نتدائج التحميدل االحصدائى وفدى ضدوا عدرض ومناقشدو النتدائج 
 وفى حدود عينو البحث واالدوات المستخدمو امكن الباحث التوصل الى ان:

حاػػيؿ المعربػػى لت ميػػذ المرحلػػو ال تاويػػو بدولػػو طري ػػو دالتػػوف لمػػت تػػم يرام واضػػحتم الػػى تعلػػـ الممػػترات الحراليػػو لالػػرة الفػػلو ديػػد البحػػث والت -3
 الالويت العيام الت ريبيو.

 اإلفلوب الت ليد  يس ر الى تعلـ الممترات الحراليو لالرة الفلو ديد البحث  والتحايؿ المعربى للت ميذ الم مواو الضتبطو. -1
ر األالبػػر واألال ػر بعتليػػو مػف األفػػلوب الت ليػد  الػػى تعلػػـ طري ػو دالتػػوف تعػد مػػف أبضػؿ اإلفػػتراتي يتت التػى يػػتـ التعلػيـ بمػػت والػتف لمػػت األ ػ -1

 الممترات الحراليو لالرة الفلو ديد البحث والتحايؿ المعربى ممت يدؿ الى مد  بتاليتمت.
 اإلاتبتر المعربى الذ  أاده البتحث لم در و اتليو مف الادؽ وال بتت ويالح ل يتس الممترات الحراليو ديد البحث . -4

 التوصيــــات:

 تنادا إلى النتائج التى توصل إلييا الباحث من خالل إجراا ىذا البحث يوصى الباحث باألتى:إس

 ىفتاداـ طري و دالتوف بى تعليـ ممترات الحراليو لالرة الفلو  بى  ميا المراحؿ الفايو. -3
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 وبعض طرؽ التدريس األار .طري و دالتوف أ راع درافو م تراو بيف ىفتاداـ  -1

 لاتص بالرة الفلو بى ظؿ التطور التالاولو ى وت اب األفلوب الت ليد  بى التعليـ.تحديث أفلوب التعليـ ا -1

ىفػػػتاداـ ىاتبػػػتر التحاػػػيؿ المعربػػػى ل يػػػتس مفػػػتو  التحاػػػيؿ المعربػػػى بػػػى ممػػػترات الحراليػػػو لالػػػرة الفػػػلو لت ميػػػذ المرحلػػػو ال تاويػػػو بدولػػػو  -4
 الالويت.

الػى مفػتو  التحاػيؿ المعربػى ومفػتو  طري ػو دالتػوف عرؼ الى أ ػتر ىفػتاداـ ال يتـ بم راع المزيد مف البحوث والدرافتت التي تفعى للت -5
 ممترات الرة الفلو

الػػػى التحاػػػيؿ طري ػػػو دالتػػوف األهتمػػتـ ب دتمػػػو الاػػػدوات والمحتضػػرات بػػػى األدارات واألتحػػػتدات الريتضػػيو لزيػػػتدة التوايػػػو بمهميػػو ىفػػػتاداـ  -6
 المعربى .

او بتعليـ الممترات حتى يت اى للت ميذ حفػظ وت بيػت األداع الحرالػى والممػتر  للممػترات التػى تدريب الت ميذ الى امؿ طري و دالتوف الات -7
 يتعلمو حدي تم.

 المراجع

 -اواًل : المراجع العربية :

"تػػم ير براػػتما ب فػػتاداـ الوفػػتعط المتعػػددة التفتاليػػو الػػى الدابعيػػو والتحاػػيؿ المعربػػي ومفػػتو  م(: 1119إبددراىيم إبددراىيم عبددده ) -4
 داع الحرالي للمبتدعيف بي ريتضو الم المو"  رفتلو دالتوراه غير ماشوره  الليو التربيو الريتضيو   تمعو المااورة.األ

تم ير أفلوب تفريد التعلػيـ ب فػتاداـ الوفػتعط المتعػددة الػى تعلػـ بعػض ممػترات الػرة ال ػدـ م(: 1133أحمد بياا الدين عبد المطيف ) -2
 مت فتير  الليو التربيو الريتضيو للبايف   تمعو الزدتزيؽ. لت ميذ المرحلو اإلاداديو  رفتلو

: م تراػػو افػػلوبى التطبيػؽ المو ػػم والتطبيػؽ الػػذاتى متعػػدد المفػتويتت الػػى بعػػض الممػترات ا فتفػػيو والاػػفتت أحمدد يوسددف عاشددور -3
 الفويس.البدايو الاتاو للمبتدعيف بى الرة الفلو  رفتلو دالتوراه  الليو التربيو الريتضيو   تمعو داتة 

تم ير افتاداـ طري ػو دالتػوف الػى مفػتو  تعلػـ بعػض الممػترات األفتفػيو بػى الػرة الفػلو لطتلبػتت م(: 1131أسماا إسماعيل أحمد ) -4
 0الليو التربيو الريتضيو  رفتلو مت فتير غير ماشورة  الليو التربيو الريتضيو   تمعو أفيوط

ريس المعملى بي تدريس هادفو المرحلو ا بتداعيػو الػى التحاػيؿ والتفاليػر أ ر افتاداـ افتراتي يو التد: م(1113أشرف عمى راشد ) -5
 ا فتد لى وا ت ته احو المادفو  رفتلو دالتوراه  الليو التربيو   تمعو أفيوط.

طري ػػو دالتػػوف وشػػالؿ م تػػرح لػػدرس التربيػػو الريتضػػيو  م لػػو بحػػوث التربيػػو الريتضػػيو   تمعػػو (: م3991جمددال الدددين عمددى العدددوى ) -6
 . 22-24زدتزيؽ  الم لد الحتد  اشر                        العددال

ت ػويـ البػراما واألاشػطو الريتضػيو التاتبفػيو ل تحػتد الريتضػي لل تمعػتت األردايػو مػف و مػو اظػر المشػربيف  م(:3999جمال ربابعة ) -7
 وال ابيف  رفتلو مت فتير  الليو الدرافتت العليت  ال تمعو األردايو.

تم ير افتاداـ التعليـ المبػرما الػى تعلػـ بعػض الممػترات األفتفػيو للمبػترزة بفػ ح الشػيش  رفػتلو م(: 1115حالوة ) حازم مصطفي -8
   مت فتير غير ماشورة  الليو التربيو الريتضيو   تمعو طاطت.

فػػتب و الو ػػب العػػتلى : تػػم ير افػػتاداـ أفػػلوب الاػػراعط المعربيػػو الػػى تعلػػـ م(م1115خالددد عبددد الغفددار الفددالم، دعدداا محددى الدددين ) -9
 .لطتلبتت شعبو التدريس بالليم التربيو الريتضيو  تمعو طاطت  بحث ماشور  الم لو العلميو لالليم التربيو الريتضيو   تمعو طاطت

"تػػم ير براػػتما تعليمػػي م تػػرح بتفػػتاداـ الوفػػتعؿ بتع ػػو التػػدااؿ والمحتالػػتة الػػى التحاػػيؿ م(: 1117سدداره عبددد ا  السددالموني ) -40
ي ومفػػػػتو  األداع البػػػػداي والممػػػػتر  للمبتػػػػدعتت بػػػػي الو ػػػػب ال   ػػػػي"  رفػػػػتلو مت فػػػػتير  الليػػػػو التربيػػػػو الاوايػػػػو  شػػػػعبو التربيػػػػو المعربػػػػ

 الريتضيو   تمعو داتة الفويس.

(: تػػم ير افػػتاداـ طري ػػو دالتػػوف الػػى تح يػػؽ بعػػض أهػػداؼ درس التربيػػو الريتضػػيو  رفػػتلو م1111) شددريف عبددد المددنعم فيدديم -44
 يو التربيو الريتضيو للبايف بتل تهرة   تمعو حلواف. مت فتير  الل
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تػػم ير افػػتاداـ طري ػػو دالتػػوف الػػى التحاػػيؿ المعربػػي لم ػػرر أفتفػػيتت الػػرة ال ػػدـ لطػػ ب الفردػػو  :م(1133طددارق محمددد جددابر ) -42
 .األولى الليو التربيو الريتضيو  رفتلو مت يفتير  الليو التربيو الريتضيو   تمعو أفيوط

تم ير افتاداـ طري و دالتوف الى تعلـ بعض الممترات الحراليو بدرس التربيػو الريتضػيو لمرحلػو م(: 1137مى )عزه حسين أمام ع -43
 التعليـ األفتفى  رفتلو دالتوراه  الليو التربيو الريتضيو للباتت   تمعو الزدتزيؽ.

 المعترؼ  اإلفالادريو. طرؽ التدريس للتعليـ بي التربيو البدايو والريتضيو  ماشمة: م(3999عفاف عبد الكريم ) -44

براػػتما تعليمػػى بتفػػتاداـ المتيبرميػػديت وأ ػػره الػػى تعلػػـ البػػدع مػػف أالػػى بػػى الفػػبتحو "اظريػػتت : م(1115كددوثر حسددين كوجدداك ) -45
 وتطبي تت"  بحث ماشور  الليو التربيو الريتضيو بايف   تمعو اإلفالادريو.

 ى  دار المعترؼ  ال تهرة.: الـ الافس الريتضى والتدريب الريتضم(3997محمد حسن عالوى ) -46

(: تم ير براتما تعليمى بتفتاداـ طري و دالتوف مداـ ببرم يو تعليميو بى تعلػـ بعػض و بػتت م1135) مريم محمد إبراىيم عمران -47
 التمرياتت اإلي تايو   رفتلو مت فتير غير ماشورة   الليو التربيو الريتضيو.

 ماتها التربيو الريتضيو  مرالزا لالتتب والاشر  ال تهرة. م(:3999مكارم حممي أبو ىرجو، محمد سعد زغمول ) -48

تػم ير براػتما تعليمػي بتفػتاداـ طري ػو دالتػوف المعدلػو الػى ال  ػو الريتضػيو ومفػتوف األداع  م(:1136نبيل محمدد محمدد خطداب ) -49
 الريتضيو   تمعو أفيوط. ـ حوا ز لط ب الليو التربيو الريتضيو  رفتلو مت يفتير  الليو التربيو440الفاي والردمي بي فبتؽ 

تاػميـ ماظومػو تعليميػو بتفػتاداـ الحتفػب ارلػي وأ رهػت الػى بعػض  وااػب التعلػيـ لطلبػو م(: 1111نسرين محمدد عيدد محمدد ) -20
 الليو التربيو الريتضيو بتلفتدات بي ف ح الشيش  رفتلو مت فتير غير ماشورة  الليو التربيو الريتضيو بتلفتدات   تمعو الماوبيو. 

 -ًا : المراجع األجنبية :ثاني

24- Mukethan, -R; Everhart, -B; Stubble field, -E; Everhart, -B; Stubble Field,-E (1111(: 
The Effects of Multimedia Computer Program on Pre-service Elementary Teachers Knowledge of 
Cognitive Components of Movement Skills, Physical Educator, and England. 

22- Wiksten, D, L; Patterson, -P (3998): The Effective Encases of Interactive Computer Program 
versus Traditional Lecture in Athletic Training Education, Journal of Athletic Training, Sport 
Express, July.  
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ون عمى جوانب  تعمم بعض الميارات بدرس التربية تأثير استخدام طريقة دالت
 الرياضية 

 لتالميذ المرحمة الثانوية بدلة الكويت 
 يوسف مسحل مزعل مسحل 

 مقدمة ومشكمة البحث :

يعتبػػػر الػػػتعلـ مػػػف الموضػػػواتت التػػػي يمػػػتـ بمػػػت الػػػؿ ا بػػػراد بظػػػض الاظػػػر اػػػف المماػػػو او 
ملحو بي راتيتمت  طفتلمت  بتلتعلـ مف المفردات  المفتوف ال  تبي  بت ـ م   تمتـ بتلتعلـ الضرورة

الشتععو بيف ا براد  بمو ال يرا مت يفتادـ بي العديد مف الموادؼ  بعلي مدار الحيتة يتعلـ ا افتف 
الال يػػػػػر مػػػػػػف ا شػػػػػػيتع التلمعػػػػػػترؼ الاظريػػػػػػو والفػػػػػػلواليتت الحراليػػػػػػو والماػػػػػػحوبو بتلمشػػػػػػتار وال ػػػػػػيـ 

مع ػدة تشػمؿ ااوااػت ماتلفػو مػف الاشػتط والابػرة  ول ػد حػتوؿ  وا ت تهتت. والػتعلـ امليػو دياتمياليػو
 .العلمتع الي مر العاور تففير امليو التعلـ واليفيو حدو مت

أاو بي امليو التعليـ والتعلـ   يو د أفػلوب تػدريس  م(3991عفاف عبد الكريم )وتذالر 
داؼ التربيػو البدايػو  أبضؿ مف ارار  المت أام   يمالف ألفلوب تدريفي واحد أف ي ح ػؽ  ميػا أهػ

ولالف يمالف أف ي فتاد بي تح يؽ بعض  وااب التعلـ بدر و أبضؿ مف غيرهت بي ظروؼ تعليميػو 
معياو وبي حدود اإلمالتاػتت المتديػو والبشػريو  والػى المعلػـ أف ي رااػي ذلػؾ ااػد تاطيطػم للػدرس. 

(89:44) 
الت ميػذ زادت ب ػوة أف مػا زيػتدة أاػداد  م(1133أحمدد بيداا الددين عبددالمطيف )ويشير 

الفػػروؽ الفرديػػو بػػى ال ػػدرات والميػػوؿ واإلت تهػػتت ممػػت بػػرض الػػى المػػدربيف والمفػػعوليف بػػى م ػػتؿ 
التعلػػػػيـ  أف يماػػػػذوا مفػػػػببتت العلػػػػـ والتالاولو يػػػػت الحدي ػػػػو بػػػػى ىاػػػػتدة بحػػػػص مػػػػد  بعتليػػػػو الطػػػػرؽ 

ات بى م ػتؿ التعلػيـ واألفتليب الت ليديو المفتادمو وتطويرهت وذلؾ الرد بعؿ لالؿ متحدث مف تظير 
وااتاػػػر العمليػػػو التربويػػػو ىضػػػػتبو ىلػػػى اإلات ػػػتؿ الػػػذ  برضػػػػتم اإلت تهػػػتت التربويػػػو الحدي ػػػو مػػػػف 
اإلهتمػػػتـ الالتمػػػؿ ب وااػػػب الػػػتعلـ لػػػد  المػػػتعلـ وممػػػت  شػػػؾ بيػػػم أف المحػػػتو ت ال ػػػتدة بػػػى تفعيػػػؿ 

بو ووفػتعطمت وحفػف وتطوير التعليـ تااب حتليت الى المتعلـ وتمدؼ ىلى ىفتيعتبم ااتار المعر 
ىفتاداممت وتوظيفمت والذلؾ ماحم ددرا أالبػر مػف المفػعوليو بػى أفػبتب هػذة المعربػو والػتعلـ الفػرد  

 (3: 2) ما ىتتحو برص التعليـ المتالتبعو أمتـ  ميا الط ب ومرااتة مت بيامـ مف بروؽ.

يػػو التػػػي وتعتبػػر طري ػػو دالتػػوف طري ػػو للتعلػػيـ يمػػػترس مػػف ا لمػػت بعػػض األاشػػطو التعليم
ياططمػػػت ويعػػػدهت ويشػػػرؼ الػػػي تافيػػػذهت المعلػػػـ  حيػػػث يعتبػػػر المعلػػػـ المابػػػا والماػػػدر الػػػذف ي ػػػدـ 

وي ػػـو بتافيػػذ هػػذه األاشػػطو للت ميػػذ فػػواع الػػتاوا بػػراد  أو  ىليػػمالمعواػػو ىلػػى ت ميػػذه ااػػد الحت ػػو 
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ؿ م مواػػػػتت حفػػػػب متطلبػػػػتت المودػػػػؼ التعليمػػػػي وذلػػػػؾ بتلت ريػػػػب وا التشػػػػتؼ بػػػػتألدوات والوفػػػػتع
المتتحػػو ىلػػيمـ بػػي بيعػػو التعلػػيـ حتػػى يتمالاػػوا مػػف تاميػػو ممػػترتمـ األفتفػػيو والواػػوؿ ىلػػى الفمػػـ مػػا 
ا فتفتدة مف التظذيو الرا عو ىليمـ مف المعلـ   المت تعػد طري ػو دالتػوف احػدف الطػرؽ العمليػو التػي 

مف  أشػرؼ الػى  تفتاد الى ىالفتب الطتلب ممترات التعلـ الذاتي وال  و بتلافس وهذا مت أالده الؿ
 ( 343 :45( )48 :5( )20: 44( )44 :6) .ـ(2004ـ( الو ر الو تؾ )2004راشد )

بد الى المسففتت التعليميػو المتاااػو أف تطػور بلفػفتمت وبرام مػت وأفػتليبمت و ميػا   و 
 وااب العمليو التعليميو مف معلـ ومتعلـ ومتدة الميو وبيعػو تعلػـ   ولعػؿ العػبع األالبػر ي ػا الػى 

ؽ المعلـ  بلـ يعد األمر م رد تل يف المعترؼ والمعلومتت بؿ تعد  ذلػؾ ىلػى دػدرة المعلػـ الػى اتت
تو يػػػو التعلػػػيـ  األمػػػر الػػػذ  ي عػػػؿ المػػػتعلـ مشػػػترالتم ىي تبيػػػت لتح يػػػؽ ذاتػػػو ولػػػذلؾ ي ػػػب اإلهتمػػػتـ 

 بػػى التعلػػيـ مػػف أ ػػؿ التظلػػب الػػى امطيػػو األفػػلوب الت ليػػد   ول ػػد  ديػػدةب فػػتاداـ ىفػػتراتي يتت 
أابحت الاظرة العلميو واألاذ بتلماما العلمى األف ضرورة   غاى اامت بػى أ  م تمػا معتاػر 
يػػود أف يردػػى ويت ػػدـ  والمػػاما العلمػػى الػػذ  اريػػد األاػػذ بػػو  هػػو اتػػتج  التفاليػػر العلمػػى الػػذ  يباػػى 

 (  63 34 30:  9الى المفتهيـ الاحيحو . )

الحريو الفرديو بػى الػتعلـ والت ػدـ بيػم حفػب ت وـ طري و دالتوف الى مبتدأ بلففيو أهممت و 
ددراتمـ الفرديو والتعتوف بيف المعلميف  ـ بيف التعلـ والت دـ بيم حفب ددراتمـ الفرديو والتعػتوف بػيف 
المعلمػػػيف  ػػػـ بػػػيف المعلمػػػيف والت ميػػػذ واإلفػػػت  ؿ وتحمػػػؿ المفػػػعوليو وتتم ػػػؿ مممػػػو المعلػػػـ حفػػػب 

للمتعلـ ليمترس رغبتتم الذاتيو بى درافو األشيتع التى تشظؿ  بترالمرفت بى تميعو الفراو المفتوحو
 بتلم بى ودت محدد بايغ تاف ـ ما حتلتم الاففيو وددراتم وأابتعم اليوميو.

ومف ا ؿ امؿ البتحث بى م تؿ التدريس بى المرحلو ال تاويو  حػظ و ػود بػروؽ برديػو 
تظييػػر األفػلوب المعتػتد بػى التػػدريس ألف بػيف الطػ ب بػى ىفػت تبتمـ لعمليػػو الػتعلـ لػذلؾ  بػد مػف 

طػػرؽ التػػدريس الت ليديػػو غيػػر التبيػػو إلت ػػتف الممػػترات األفتفػػيو و بػػد مػػف ىفػػتاداـ الت ايػػتت العلميػػو 
الحدي و وو ود الميبرميديت بى التعليـ لم أ ر البير بػي اإلت ػتف والت بيػت والػذلؾ طري ػو دالتػوف الػذ  

ث رأ  البتحػث اإلفػػتفتدة مػػف اإلمالتايػتت دااػػؿ المػػدارس يعتمػد الػػى تفتاػؿ التلميػػذ بػػى الػدرس حيػػ
والتي وبرتمت الدولو لادمو العمليو التعليميو مف ا ؿ ىفتاداـ معتمؿ الوفتعط المتعددة التى ي ب 
اإلفػػتفتدة مامػػت لتطػػوير العمليػػو التعليميػػو ومواالبػػو الت ػػدـ العلمػػي والتالاولػػو ي واتاػػو بػػى امليػػو 

فػػتالمت  لػػبعض ال بحػػوث والدرافػػتت الفػػتب و بػػى  ىفػػتاداـ طري ػػو دالتػػوف وتطبيػػؽ أفػػلوب التعلػػيـ وا 
الميبرميػػديت بػػى م ػػتؿ التعلػػيـ والػػذلؾ طري ػػو دالتػػوف الػػذ  يعتمػػد الػػى تفتاػػؿ التلميػػذ دااػػؿ الفاػػؿ 

 بافو اتمو والتربيو الريتضيو بافو اتاو حتوؿ البتحث تطبيؽ هذا البحث .
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 ىدف البحث :

 التعرف عمى: ييدف البحث إلى
 الػػػى  وااػػػب تعلػػػـ بعػػػض الممػػػترات بػػػدرس التربيػػػو الريتضػػػيو لت ميػػػذ طري ػػػو دالتػػػوف  افػػػتاداـم ير تػػػ

 المرحلو ال تاويو بدولو الالويت .
 فروض البحث :

تو د بروؽ دالو ىحاتعيتم بػيف متوفػطى ال يتفػيف ال بلػى والبعػد  لعياػو البحػث الت ريبيػو بػى اتػتعا  -4
 ديد البحث ديد البحث لاتلح  ال يتس البعد ." ا اتبترات الممتريو و التحايؿ المعربى

"تو د بروؽ دالو ىحاتعيتم بيف متوفطى ال يتفيف ال بلى والبعػد  لعياػو البحػث الضػتبطو بػى اتػتعا  -5
 األاتبترات الممتريو والتحايؿ المعربى ديد البحث ديد البحث لاتلح ال يتس البعد .."

بعػػدييف لعياتػػى البحػػث الت ريبيػػو والضػػتبطو بػػى "تو ػػد بػػروؽ ىحاػػتعيتم  بػػيف متوفػػطى ال يتفػػيف ال -6
اتتعا ا اتبػترات الممتريػو و التحاػيؿ المعربػى ديػد البحػث والتحاػيؿ المعربػى لاػتلح ال يػتس البعػد  

 لعياو البحث الت ريبيو"
 مصطمحات البحث :

 Dalton Styleطريقة دالتون: 

ع معػػيف بػػي بتػػرة زمايػػو يتػػولى المعلػػـ بيػػم تالليػػؼ الطلبػػو بدرافػػو موضػػو  يتػػال ي الطري ػػوهػػ
رشػتد المعلػـ الػذف يفػتاد الطلبػو الػى  محددة وذلؾ بمػت يتوابػؽ مػا ميػولمـ ودػدراتمـ تحػت تو يػم وا 
الدرافػػػو الذاتيػػػو بحريػػػم ماظمػػػو ويػػػو ممـ ىلػػػى المرا ػػػا والماػػػتدر ويفػػػتادهـ الػػػى التظلػػػب الػػػى 

 (79 : 44الع بتت التى دد تعترضمـ )
 الميدددددددارة:

يشير ىلى األداع المتميز والمفتو  الربيا بي التبو م ت ت الحيتة وهو    skillلفظ ممترة 
التبو األداعات الات حو لتواؿ ىلى أهداؼ فبؽ تحديدهت شريطو أف يتميػز هػذا األداع  يشمؿبذلؾ 

 ( 473: 48بتإلت تف وال  و. )
 :إجراءات البحث 

 :منهج البحث 

الت ريبي لم مواتيف ىحداهمت ت ريبيو التاميـ  بتفتاداـالبتح و الماما الت ريبي  افتادـ
 لطبيعو هذا البحث. لماتفبتمالبعدف( وذلؾ  –ال يتس )ال بلي  بتفتاداـواألار  ضتبطو 

 مجتمع وعينة البحث: 

  وتػـ ىاتيػتر اياػو البحػث بتلطري ػػو ت ميػذ المرحلػػو ال تاويػويتم ػؿ م تمػا هػذا البحػث مػف 
( تلميػذ  40وبلػغ دػواـ اياػو البحػث ) 2047/2048لعتـ ل مف المرحلو ا بتداعيوالعمديو العشواعيو 
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( 20( تلميذ واألار  ضتبطو واددهت )20م مواتيف ىحداهمت ت ريبيو واددهت ) ىوتـ ت فيممـ ىل
  وذلػػػػؾ لحفػػػػتب المعػػػػتم ت العلميػػػػو افػػػػتط ايو( تلميػػػػذ العياػػػػو 20) ا فػػػػتعتاوتلميػػػػذ  المػػػػت تػػػػـ 

 معربى .ال وا اتبترالمفتادمو بي البحث  ل اتبترات
 (1) جدول

 توصيف عينة البحث

 العينة
 األساسية

 المجموع االستطالعية
 الضابطة التجريبية

 61 11 11 11 العدد

 :أسباب إختيار عينة البحث 
 ـو البتحث بتلتدريس لللعياو بى المدرفو.ي  
 .فمولو التوااؿ ما العياو بفبب توا دهت بى المدرفو المدرس 
  الضبط الت ريبى لتوا دهـ بى افس العمر الزماى والذلؾ المفتو .فمولو ىاضتامـ لم تضيتت 
 .توابر األدوات واأل مزة المفتادمو بى البحث 
 :تجانس العينة 

الم مواػػػو  –دتمػػػت البتح ػػػو بػػػ  راع الت ػػػتاس ألبػػػراد اياػػػو البحػػػث والم مواػػػو الت ريبيػػػو 
معتمؿ اإللتواع بػي متظيػرات  بتفتاداـ( تلميذ 60والعياو ا فتط ايوو والبتلغ اددهـ ) -الضتبطو
التحاػيؿ  ااتبػتر - والممتريػ ا اتبػترات –البدايػو  ا اتبػترات –العمر الزماػي  –الوزف  –)الطوؿ

 –العمر الزماي  –الوزف  –( يوضح ت تاس اياو البحث بي متظيرات )الطوؿ4المعربي( و دوؿ )
 التحايؿ المعربي( .     ااتبتر -البدايو  ا اتبترات
 
 

       
 (4جدول )

  تجانس عينة البحث )التجريبية، الضابطة( في بعض المتغيرات الجسمية
 العمر الزمنى( وبعض القدرات البدنية قيد البحث )الطول، الوزن،

 (61)ن=

 اإلختبارات المتغيرات
وحدة 
 القياس

 الوسيط المتوسط
االنحراف 
 المعيارى

معامل 
 االلتواء

 0.04 4.65 445.50 444.00 سم الرستاميتر الطول

 0.42 3.28 48.00 47.87 كجم الميزان الطبى الوزن
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 -0.37 0.03 45.06 45.07 سنة حساب السن العمر الزمني

نية
لبد
ت ا
قدرا
ال

 

قدرة 
 لمرجمين

 0.38 4.66 25.00 25.43 السنتيميتر العموديالوثب 

قدرة 
 لمذراعين

 0.63 23.65 420.00 428.67 السنتيميتر دفع كرة طبية

 رعوس
متر من البدا 11عدو 

 الطائر
 4.05 0.57 5.87 5.97 الثانية

 -0.33 0.64 5.94 5.89 الثانية الجرى الزجزاجى رشاقو

 0.40 2.02 45.00 45.65 عدد تمرير كره عمى الحائط توافق

 مرونو
ثني الجذع من 

 الوقوف
 0.67 2.47 7.00 7.62 السنتيميتر

تم ت ا لتػواع لعياػو البحػث الت ريبيػو  والضػتبطو ( أف  ميا دػيـ معػ4يتضح مف  دوؿ )
)الطػوؿ  الػػوزف والعمػر الزماػػى وبعػض ال ػػدرات البدايػو( ديػػد البحػػث  بػي بعػػض المتظيػرات ال فػػميو
 اتػدالي  ا(  ممػت يعاػى ودػوع  ميػا البيتاػتت تحػت الماحاػى 3بػيف ) وأف هذه ال يـ ااحارت مت

 لمتظيرات ديد البحث.ويسالد الى ت تاس اياو البحث الالؿ بي بعض ا
 (5جدول )

 البحث )التجريبية، الضابطة( عينتيتجانس 
 والتحصيل المعرفى االساسيةالميارات  في بعض

 (61)ن=             

 االختبارات المتغيرات
وحدة 
 القياس

 الوسيط المتوسط
االنحراف 
 المعيارى

 معامل االلتواء

رى
ميا
ال

 

 0.58 4.35 6.00 6.78 الدرجة المحاورة

 4.45 4.85 6.00 6.50 الدرجة التمرير الصدرية

 0.70 4.56 7.00 6.90 الدرجة التصويب

 4.36 4.44 6.00 6.08 الدرجة التحصيل المعرفى

لعياػو البحػث الت ريبيػو و الضػتبطو  ا لتػواع( أف  ميا ديـ معتم ت 5يتضح مف  دوؿ )
(  3بػيف ) مػت ااحاػرتوهػذه ال ػيـ  بي بعض الممترات األفتفيو والتحايؿ المعربػى ديػد البحػث

  ويسالد الى ت تاس اياو البحث الالؿ بي ا اتداليممت يعاى ودوع  ميا البيتاتت تحت الماحاى 
 بعض المتظيرات الممتريو ديد البحث.
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 :تكافؤ عينتى البحث 
أيضػػتم بػػ  راع التالػػتبس بػػيف الم مػػواتيف )الت ريبيػػو والضػػتبطو( بػػى ضػػوع  ثالمػػت دػػتـ البتحػػ

البدايػػػو( والتػػػي دػػػد تػػػس ر الػػػي البحػػػث  ا اتبػػػترات  -العمػػػر الزماػػػي –الػػػوزف  –)الطػػػوؿ  متظيػػػرات
 ( يوضح ذلؾ.6و دوؿ )

 (6جدول )
 داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في بعض المتغيرات الجسمية

 وبعض القدرات البدنية قيد البحث )الطول، الوزن، العمر الزمنى(
 (11= 1= ن 3)ن

 غيراتالمت
وحدة 
 القياس

الفرق بين  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 المتوسطين

قيمة 
 ع س/ ع س/ )ت(

 4.27 -4.60 3.86 444.45 4.44 442.85 الرستاميتر الطول

 4.46 4.65 2.93 47.40 4.42 49.05 كجم الوزن

 0.67 -0.04 0.02 45.07 0.03 45.06 بالسنة العمر الزمني

قدرا
اال

نية
لبد
ت ا

 

 0.67 -0.30 4.39 25.05 4.45 24.75 السنتيميتر العموديالوثب 

 0.89 -6.50 25.07 428.75 20.74 422.25 السنتيميتر دفع كرة طبية

متر 11عدو 
من البدا 
 الطائر

 4.44 0.22 0.57 5.84 0.44 6.06 الثانية

الجرى 
 الزجزاجى

 4.63 -0.29 0.42 5.84 0.68 5.55 الثانية

مرير كره عمى ت
 الحائط

 0.45 -0.40 2.34 45.75 4.95 45.65 عدد

ثني الجذع من 
 الوقوف

 4.04 -0.75 2.48 8.45 2.23 7.40 السنتيميتر

 1011( = 1015قيمة "ت" الجدولية عند مستوي معنوية )
( أف  ميػػا  دػػيـ )ت( المحفػػوبو أدػػؿ مػػف ديمػػو )ت( ال دوليػػو  ممػػت 6يتضػػح مػػف  ػػدوؿ )

و ػػػػود بػػػػروؽ دالػػػػو ىحاػػػػتعيتم بػػػػيف الم مػػػػواتيف الت ريبيػػػػو والضػػػػتبطو بػػػػي بعػػػػض يػػػػدؿ الػػػػى اػػػػدـ 
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)الطوؿ  الوزف( العمر الزماػى وبعػض ال ػدرات البدايػو ديػد البحػث  وممػت يشػير  المتظيرات ال فميو
 ىلي تالتبس الم مواتيف. 

 
 
 
 
 (7جدول )

 داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة 
 والتحصيل المعرفى ساسيةاالفي بعض الميارات 

 (11= 1= ن 3)ن

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

المجموعة 
 التجريبية

المجموعة 
 الضابطة

الفرق 
بين 

المتوسط
 ين

قيمة 
 )ت(

 ع س/ ع س/

رى
ميا
ال

 

 4.09 0.50 4.30 6.70 4.58 7.20 الدرجة المحاورة

 0.50 -0.25 4.66 6.30 4.50 6.05 الدرجة التمرير الصدرية

 0.70 -0.30 4.34 7.45 4.39 6.85 الدرجة ويبالتص

 0.28 -0.40 4.42 5.90 4.44 5.80 الدرجة التحصيل المعرفى

 1011( = 1015قيمة "ت" الجدولية عند مستوي معنوية )
( أف  ميػػا  دػػيـ )ت( المحفػػوبو أدػػؿ مػػف ديمػػو )ت( ال دوليػػو  ممػػت 7يتضػػح مػػف  ػػدوؿ )

عاويػت بػيف الم مػواتيف الت ريبيػو والضػتبطو بػي بعػض يدؿ الى ادـ و ود بروؽ ىحاتعيو دالو م
 الممترات األفتفيو والتحايؿ المعربى  ممت يشير ىلي تالتبس الم مواتيف. 

 :وسائل وأدوات جمع البيانات 

 :استمارات تسجيل البيانات وذلك لقياسات 
 الفف(  -الوزف -تف يؿ بيتاتت )الطوؿ افتمترات 
 البدايو  ا اتبتراتلتف يؿ اتتعا  افتمترات 
 ولتف يؿ اتتعا ا اتبترات الممتري افتمترة  . 
 البدنية االختبارات: 

مف ا ؿ ىط ع البتح ػو الػى المرا ػا والدرافػتت الفػتب و دػتـ البتحػث بتحديػد ا اتبػترات 
 (6مرفق ) ت تاس وتالتبس اياتى البحث. إلي تدالبدايو 
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 العمودفالو ب  ااتبتر  
 دبا الرة طبيو  ااتبتر 
  متر مف البدع الطتعر 30العدو 
 تمرير الالرة الي حتعط 
 ال ر  الز زا ى  ااتبتر 

 اى ال ذع أمتمتم اففؿ  
التف لزامت أف تتوابر العديد مػف ال ػدرات البدايػو التػي الفلو الرة بى اظرا لمت يتضمام األداع 

ع رأ  لمت أهميو بي ممترفو تلؾ الريتضو ودد تـ ديتس ا اتبترات البدايو بعدة مراحؿ مف افتط 
 الابراع التلتتلي: 

والتػػػدريب وطػػػرؽ التػػػدريس الفػػػلو بػػػاراع الابػػػراع بػػػي م ػػػتؿ الػػػرة  بت فػػػتعتاودتمػػػت البتح ػػػو 
رأ    افػتط ع افػتمترة( اف طريؽ الم تبلػو الشااػيو ومػف اػ ؿ 4( ابراع مربؽ )40واددهـ )

التػػي  ا اتبػػتراتلتحديػػد أهػػـ الاػػفتت البدايػػو التػػي تتاتفػػب مػػا المرحلػػو الفػػايو والمتضػػماو أيضػػت 
 ت يس هذه الافتت.     

 (8جدول )
 النسبة المئوية واألىمية النسبية لكل صفة من الصفات البدنية 

 آلراا الخبراا واىم االختبارات التي تقيسيا وفقا
 (31)ن=

 لنسبة المئويةا االختبدارات المتغيرات البدنية م

 %80 .لىمتر مف البدع العت 30العدو  - السرعة االنتقالية 3

 %40 متر مف البدع العتلى. 48العدو  -

 %40 متر مف البدع الماافض. 50العدو  -

 - مرواو الفاذ. - المرونة 1

 %80 . اى ال ذع لألمتـ مف الودوؼ -

 %20 . اى ال ذع مف ال لوس الطويؿ -

 - .المفتبو األب يو للالوبر  -

 القدرة العضمية لمذراعين 1
 والرجمين

 - الو ب العريض مف ال بتت. -

%400 الو ب العمود  لفتر ات. -  

 %90 دبا الرة طبيو بتليديف. -
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( الافتت البدايو والذا أافب ا اتبترات التي ت يفمت والتي حالت 8) يتضح مف ال دوؿ
 % بمال ر.  70الى مواب و الابراع بافبو 

  البدنية المستخدمة فى البحث: لالختبارات العمميةالمعامالت 
 البدنية: االختباراتدق ص 
 

وتـ تطبي ػم الػى  ا اتبترو الفروؽ بيف األربتع األالى واألربتع األداى إلي تد ادؽ د ل
 (.9مف م تما البحث ومف اترج العياو األاليو ويوضح ذلؾ  دوؿ )تلميذ ( 20اياو دواممت )

 (9) جدول

  االرباع االدنى واالرباع االعمىداللة الفروق بين 

 %40  اي الذراايف مف ا ابطتح المتعؿ -

 %80 ااتبتر ال رف الز زا ي بيف الع متت - الرشاقة 4

 %40 ـ4.5×  3 ر  الز زا ى بترو  -

 %40 ال ر  المالوالي -

 - اط الحبؿ. - التوافق 5

 %20 الدواعر المردمو. -

 %80 .ث 30تمرير الرة الي الحتعط لمدة  -

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

الفرق بين  األرباعى األدنى األرباعى األعلى
 المتوسطين

قيمة 
 ع س/ ع س/ )ت(

نية
لبد
ت ا
قدرا
اال

 
 4.42 2.00 4.92 24.20 2.49 26.20 السنتيميتر الوثب العمودي

 28.60 62.00 4.47 407.00 4.87 469.00 السنتيميتر دفع كرة طبية

متر من 11عدو 
 البدا الطائر

 5.58 -4.64 0.60 6.98 0.27 5.34 الثانية

 44.27 -4.44 0.20 6.84 0.44 5.40 الثانية الجرى الزجزاجى

تمرير كره عمى 
 الحائط

 6.49 4.40 0.89 43.60 4.22 48.00 عدد

ثني الجذع من 
 الوقوف

 40.44 6.60 0.55 4.60 4.30 44.20 السنتيميتر
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 قيد البحث البدنية قدراتبعض ال اختبارات فى نتائج
 (11)ن =  

 1031( = 1015( ومستوي معنوية )38قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

( أف  ميػػا دػػيـ )ت( المحفػػوبو أالبػػر مػػف )ت( ال دوليػػو بػػى اتػػتعا 9يتضػػح مػػف  ػػدوؿ )
ديػد البحػث  ممػت يشػير ىلػى و ػود بػروؽ ىحاػتعيو دالػو معاويػػت  ا اتبػترات البدايػوبعػض  ااتبػترات

 البدايو المفتادمو. ا اتبتراتاألالى واإلربتع األداى  وممت يدؿ الى ادؽ بيف األربتع 
  البدنية: االختباراتثبات 

اػتدة تطبي ػم بػي  ا اتبػترطري ػو تطبيػؽ  بتفتاداـ ا اتبتردتمت البتح و بحفتب  بتت  وا 
يتفػػيف بػػي البدايػػو وذلػػؾ بتفػػتاداـ معتمػػؿ ا رتبػػتط بػػيف اتػػتعا ال  ا اتبػػتراتت اػػيف معػػتم ت  بػػتت 

اتدة التطبيؽ حيث طبؽ ا اتبتر الى اياػو دواممػت ) مػف اػترج اياػو  تلميػذ( 20التطبيؽ األوؿ وا 
 (.40البحث األفتفيو وتـ ىاتدة ا اتبتر بفترؽ زماي مدتم أفبوايف المت هو موضح ب دوؿ )

 
 
 
 
 
 
 
 

 (31جدول )
 بين التطبيق األول والتطبيق الثاني  االرتباطمعامل 
 لبدنية لبيانات معامل الثبات لدى عينة التقنينا الختبارات

 11ن= 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 التطبيق الثانى التطبيق االول
 قيمة )ر(

 ع س/ ع س/

نية
لبد
ت ا
قدرا
اال

 

 *0.879 2.48 26.00 2.04 25.60 السنتيميتر العموديالوثب 

 *0.987 28.05 437.20 24.33 435.00 السنتيميتر دفع كرة طبية

متر من البدا 11عدو 
 الطائر

 *0.997 0.65 5.97 0.70 6.00 الثانية
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 *0.996 0.56 6.25 0.58 6.27 الثانية الجرى الزجزاجى

 *0.982 4.72 45.70 4.85 45.55 عدد تمرير كره عمى الحائط

 *0.992 2.58 7.45 2.72 7.30 السنتيميتر ثني الجذع من الوقوف

 10444=1015توى قيمة "ر" الجدولية عند مس
بػػيف  0.05داؿ ىحاػػتعيت ااػػد مفػػتو  معاويػػو  ارتبػػتط( و ػػود 40يتضػػح مػػف  ػػدوؿ ردػػـ )
ر" المحفػوبو أالػى  ال ػدرات البدايػو  حيػث التاػت ديمػو "  اتبتراتالتطبيؽ األوؿ والتطبيؽ ال تاي 

 ال دوليو. "ر " مف ديمو
 الميارية: االختبارات 

الدرافػتت الفػتب و دتمػت البتح ػو بتاػميـ ىفػتمترة مف ا ؿ ىط ع البتح ػو الػى المرا ػا و 
 (4) مرفق( للممترات ديد البحث. وت يـ أداع ممتر  )ىاداد البتح 

  تقيم األداا الميارى المستخدمة فى البحث: الستمارة العمميةالمعامالت 
  الميارية: االختباراتصدق 

ا اتبتر وتـ تطبي ػم الػى  د لو الفروؽ بيف األربتع األالى واألربتع األداى إلي تد ادؽ
 (.44مف م تما البحث ومف اترج العياو األاليو ويوضح ذلؾ  دوؿ ) تلميذ( 20اياو دواممت )

 (33) جدول
 الفروق بين متوسطي األرباع األعمى واألرباع األدنى 

 تقيم االداا الميارى  قيد البحث استمارةفى 
 (11)ن=      

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 دنىاالرباعى اال
االرباعى 

 االعلى
الفرق بين 
 المتوسطين

قيمة 
 )ت(

 ع س/ ع س/

رى
ميا
ال

 

 6051 1061 1055 5041 1073 8011 درجة المحاورة

 7015 5011 1084 5011 3014 31041 درجة التمرير الصدرية

 6053 4061 1045 4081 3051 9041 درجة التصويب

 1031( = 1015مستوي معنوية )( و 38قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
( أف  ميا ديـ )ت( المحفوبو أالبر مف )ت( ال دوليو بػى افػتمترة 44يتضح مف  دوؿ )

ت ػػيـ ا داع الممػػتر   ديػػد البحػػث  ممػػت يشػػير ىلػػى و ػػود بػػروؽ ىحاػػتعيو دالػػو معاويػػت بػػيف ا ربػػتع 
 ر  المفتادمو.ت ييـ ا داع الممت افتمترةا الى وا ربتع ا داى  وممت يدؿ الى ادؽ 
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 (    33  (   (  الثاهن م(   ) الجزء  4109(  لعام ) ديسوبر( شهر )    42رقن الوجلد )         
 

  الميارية: االختباراتثبات 
اػتدة تطبي ػم بػي  دتمت البتح و بحفتب  بتت ا اتبتر بتفتاداـ طري ػو تطبيػؽ ا اتبػتر وا 
ت ايف معتم ت  بتت افتمترة ت يـ ا داع الممتر   ديد البحث وذلؾ بتفتاداـ معتمػؿ ا رتبػتط بػيف 

اػػتدة التطبيػػ ( 45ؽ حيػػث طبػػؽ ا اتبػػتر الػػى اياػػو دواممػػت )اتػػتعا ال يتفػػيف بػػي التطبيػػؽ األوؿ وا 
مػػف اػػترج اياػػو البحػػث األفتفػػيو وتػػـ ىاػػتدة ا اتبػػتر بفػػترؽ زماػػي مدتػػم أفػػبوايف المػػت هػػو  تلميػػذ

 .(42موضح ب دوؿ )
 (31جدول )

 معامل االرتباط بين التطبيق األول والتطبيق الثاني 
 عينة التقنين تقييم األداا الميارى لبيانات معامل الثبات لدى  الستماره

 11ن= 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 التطبيق الثانى التطبيق االول
 قيمة )ر(

 ع س/ ع س/

رى 
ميا
ال

 

 *10971 3013 6061 3031 6045 درجة المحاورة

 *10976 1015 7011 1013 7035 درجة التمرير الصدرية

 *10949 3081 6091 3095 6071 درجة التصويب

 10444=1015عند مستوى قيمة "ر" الجدولية 
بػػيف  0.05داؿ ىحاػػتعيت ااػػد مفػػتو  معاويػػو  ارتبػػتط( و ػػود 42يتضػػح مػػف  ػػدوؿ ردػػـ )
البحػػث  حيػػث التاػػت ديمػػو "ر"  ت يػػيـ ا داع الممػػتر  ديػػد   فػػتمترهالتطبيػػؽ األوؿ والتطبيػػؽ ال ػػتاي 

 المحفوبو أالى مف ديمو ر ال دوليو.
 (ة)من إعداد الباحث إختبار التحصيل المعرفى: 

 -دػتاواى  –الى محتور) ممػتر  اشتمؿ الفلومعربى بى الالرة  ااتبتردتمت البتح و بباتع 
 (70) مرفقتترياى( 

  االختبارإعداد تخطيط لمحتوى: 
التى تػـ ارضػمت الػى الطػ ب  الرة الفلومف ا ؿ تحليؿ المحتو  للمتدة العلميو لريتضو 

بعػػد الر ػػوع للمرا ػػا العلميػػو لتحديػػد  اتبػػترا تػػـ ىاػػداد  ا اتبػػتراياػػو البحػػث  وبػػى ضػػوع أهػػداؼ 
 . الرة الفلواألبعتد الرعيفيو التى يتضمامت البراتما التعليمى لتعلـ بعض ممترات 

 :تحديد المادة العممية 
مػػف باػػتع الػػى تحديػػد األهػػداؼ بػػى  ا اتبػػتراليمػػت  اشػػتمؿتػػـ تحديػػد المػػتدة العلميػػو التػػى  

 المحور ال تاواى(. –المحور الممتر   –ى  ث محتور رع)يفو هى )المحور التتريا
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 (    32  (   (  الثاهن م(   ) الجزء  4109(  لعام ) ديسوبر( شهر )    42رقن الوجلد )         
 

  المعرفي: لالختبارالنسبة المئوية ألراا السادة الخبراا حول تحديد أىم المحاور 
 

 (31جدول )
 المعرفي لالختبارالسادة الخبراا حول تحديد أىم المحاور  آلرااالنسبة المئوية 

 النسبة المئوية اورـــــــــــالمح م

 %400 المحور التترياي 4

 %400 المحور الممترف 2

 %400 المحور ال تاواي 3

% ل ميػػػا 400الفػػػتدة الابػػػراع بلظػػػت  رراع( أف الافػػػبو المعويػػػو 43يتضػػػح مػػػف  ػػػدوؿ )
 المحتور وبذلؾ توالت البتح و ىلى   ث محتور رعيفيو تتاتفب ما هدؼ ا اتبتر.

 :صياغة مفردات االختبار 
المعربي وهى أفعلو  ا اتبترفعلو لايتغو ابترات البتح و الى اوايف مف األ ااتيترودا 

  ا اتبػػػػتروابػػػػترات اػػػػح واطػػػػم ورواػػػػي بػػػػي أفػػػػعلو  احتمػػػػت ت(    ػػػػو 3مػػػػف متعػػػػدد ) ا اتيػػػػتر
)الشػموؿ  ماتفػبتمت لمفػتوف الطلبػػو  الموضػوايو  ديػتس أهػداؼ محتػػوف ممػترات البراػتما(  دتمػػت 

ل يتس مفتوف التحاػيؿ المعربػي لػبعض ممػترات  ل اتبترالبتح و بعد ذلؾ ب اداد الاورة األوليو 
هػذه  ( وتػـ اػرض7( ابترة مربؽ )20بي اورتم األوليو الي ) ا اتبترحيث أشتمؿ  الفلوالالرة 

الػي العبػترات الاتاػو بالػؿ محػور الػى  ل طػ عالاورة الى الفتدة الابػراع بعػد ىاػدادهت وذلػؾ 
 ضتبو أو التعديؿ.حدة والتو يم بتلتعديؿ المطلوب فواع بتلحذؼ أو اإل

 صدق المحتوى لمعبارات: 
المعربػػى ب ي ػػتد اػػدؽ المحالمػػيف وذلػػؾ  ل اتبػػتردتمػػت البتح ػػو لحفػػتب معتمػػؿ الاػػدؽ 

 (: 44) الابراع لعبترات الم يتس المت يوضحمت  دوؿ رراعبحفتب الافبو المعويو 
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 (    35  (   (  الثاهن م(   ) الجزء  4109(  لعام ) ديسوبر( شهر )    42رقن الوجلد )         
 

 

 (34) جدول
 المعرفى االختبارأراا الخبراا حول عبارات 

 النسبة المئوية رقم العبارة ة المئويةالنسب رقم العبارة

4 400% 44 400% 

2 400% 42 400% 

3 400% 43 400% 

4 400% 44 80% 

5 90% 45 90% 

6 400% 46 400% 

7 90% 47 400% 

8 400% 48 90% 

9 400% 49 80% 

40 90% 20 400% 

ـ يتـ حذؼ بمال ر وبذلؾ ل % 70البتحث بتلعبترات التى حالت الى افبو  ارتضيودد 
 ابترة. أف

 (35جدول )
 المحاور وعدد عباراتيا في االختبار المعرفي

 عدد العبارات اورـــــــــــالمح م

 5 يتتريا 4

 5 دتاواي 2
 40 ممترف 3

 :معامل السيولة والصعوبة 

 = معتمؿ الفمولو
 (ص)ادد اإل تبتت الاحيحو للفساؿ )المفردة(   

 (ص+خ)اإل تبتت الاتطعو   ادد اإل تبتت الاحيحو + ادد 

 حيث ص = اإل تبتت الاحيحو  خ = اإل تبتت الاتطعو
 يفػػػتوف م مػػػوامـ أف بمعاػػػي   مبتشػػػرة االفػػػيو ا دػػػو والاػػػعوبو الفػػػمولو بػػػيف والع دػػػو

 أف: أف الاحيح الواحد
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 (    36  (   (  الثاهن م(   ) الجزء  4109(  لعام ) ديسوبر( شهر )    42رقن الوجلد )         
 

 معتمؿ الفمولو -4معتمؿ الاعوبو معتمؿ  الاعوبو =  -4=  معتمؿ الفمولو 
 معتمؿ الاعوبو.× ( = معتمؿ الفمولو معتمؿ التميز)التبتيف

( يوضػػػػح معػػػػتم ت الفػػػػمولو والاػػػػعوبو والتمييػػػػز لمفػػػػردات ا اتبػػػػتر 46وال ػػػػدوؿ ردػػػػـ )
 المعربي.
 
 
 

 (36جدول )
 معامالت السيولة والصعوبة والتمييز لمفردات االختبار المعرفي

رقم 
 العبارة

 معامل
 السهولة

 معامل
 الصعوبة

 معامل
 التميز

رقم 
 العبارة

 املمع
 السهولة

معامل 
 الصعوبة

 معامل
 التميز

3 1055 1045 1015 33 1051 1051 1015 

1 1045 1055 1015 31 1055 1045 1015 

1 1061 1041 1014 31 1051 1051 1015 

4 1055 1045 1015 34 1055 1045 1015 

5 1045 1055 1015 35 1065 1015 1011 

6 1061 1041 1014 36 1061 1041 1014 

7 1065 1015 1011 37 1071 1011 1013 

8 1071 1011 1013 38 1061 1041 1014 

9 1051 1051 1015 39 1065 1015 1011 

31 1071 1011 1013 11 1051 1051 1015 

  :تحديد الزمن الالزم لالختبار 
 : التتليو المعتدلو ا ؿ مف تحديده تـ

 =ل اتبترالزمف ال ـز 
 ة+ الزمف الذف افتظردم أار تلميذ ةؿ تلميذالزمف الذف افتظردم أو 

2 

 ددي و  20وبذلؾ أمالف تحديد زمف ا اتبتر والتف 
45  +25 

 ؽ 20=
2 
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 (    37  (   (  الثاهن م(   ) الجزء  4109(  لعام ) ديسوبر( شهر )    42رقن الوجلد )         
 

  المعرفى: االختباراتصدق 
د لو الفروؽ بيف األربتع األالى واألربتع األداى إلي تد ادؽ ا اتبتر وتـ تطبي م الى 

 (.20مف اترج العياو األاليو ويوضح ذلؾ  دوؿ )مف م تما البحث و  تلميذ( 20اياو دواممت )
 (37) جدول

 المعرفى قيد البحث  االختبارداللة الفروق بين اإلرباع األعمى واإلرباع األدنى فى 
 (11)ن= 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

الفرق بين  اإلرباع االدنى اإلرباع االعلى
 المتوسطين

قيمة 
 ع س/ ع س/ )ت(

 8041 4061 1045 4081 3034 9041 رجةد المعرفى االختبار

 1031( = 1015( ومستوي معنوية )38قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
( أف  ميا ديـ )ت( المحفوبو أالبر مف )ت( ال دوليو بى 47يتضح مف  دوؿ )

 ا اتبتر المعربى ديد البحث  ممت يشير ىلى و ود بروؽ ىحاتعيو دالو معاويت بيف ا ربتع ا الى
 المعربى المفتادمو. ا اتبتراتوا ربتع ا داى  وممت يدؿ الى ادؽ 

  المعرفى االختبارثبات 
اػػتدة تطبي ػػم بػػي  دػػتـ البتحػػث بحفػػتب  بػػتت ا اتبػػتر بتفػػتاداـ طري ػػو تطبيػػؽ ا اتبػػتر وا 
ت ايف معتم ت  بتت ا اتبترات الممتريو وذلػؾ بتفػتاداـ معتمػؿ ا رتبػتط بػيف اتػتعا ال يتفػيف بػي 

اتدة التطبيؽ حيث طبؽ ا اتبتر الى اياػو دواممػت )ا مػف اػترج اياػو  تلميػذ( 20لتطبيؽ األوؿ وا 
 (.48البحث األفتفيو وتـ ىاتدة ا اتبتر بفترؽ زماي مدتم أفبوايف المت هو موضح ب دوؿ )

 (38جدول )
 بين التطبيق األول والتطبيق الثاني االرتباطمعامل 
 الثبات لدى عينة التقنين المعرفى لبيانات معامل االختبار

 11ن= 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 التطبيق الثانى التطبيق االول
 (رقيمة )

 ع س/ ع س/

 *10911 3081 6075 3091 6055 درجة االختبار المعرفى

 10981=1015قيمة "ر" الجدولية عند مستوى 
بػػيف  0.05و داؿ ىحاػػتعيت ااػػد مفػػتو  معاويػػ ارتبػػتط( و ػػود 48يتضػػح مػػف  ػػدوؿ ردػػـ )
" المعربى  حيث التات ديمو "ر" المحفوبو أالى مف ديمػو   اتبترالتطبيؽ األوؿ والتطبيؽ ال تاي 

 ال دوليو "ر
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 (    38  (   (  الثاهن م(   ) الجزء  4109(  لعام ) ديسوبر( شهر )    42رقن الوجلد )         
 

 الجانب الوجدانى:
 :خطوات إعداد استمارة الجانب الوجدانى

لت ميػذ المرحلػو ال تاويػو ذلػؾ ب تبػتع اإل ػراع  استمارة الجانب الوجدانىدتـ البتحث ب اػداد 
 :ليالتت
ومػف اػ ؿ ذلػؾ  الجانب الوجدانىمف ا ؿ ىفت راع العديد مف الدرافتت والبحوث التي تاتولت  -

 اإلفت رار دد ىفتطتع البتحث تحديد أهـ المحتور الرعيفيو المت يلى:
 (39) جدول

 الجانب الوجدانىالنسبة المئوية التفاق السادة الخبراا حول عبارات استمارة 
 النسبة المئوية درجة االتفاق م المئوية النسبة درجة االتفاق م

4 7 70% 6 40 400% 
2 40 400% 7 8 80% 
3 9 90% 8 9 90% 
4 40 400% 9 40 400% 
5 8 80% 40 8 80% 

  % فأكثر71ولقد ارتضي الباحث العبارات التي حققت نسبة اتفاق 
 الجانب الوجدانىالمعامالت العممية استمارة 

 : صدق األختبارات
البتحػػػث بتطبيػػػؽ ا فػػػتمترة الػػػي اياػػػو مػػػف الت ميػػػذ الػػػذيف تعرضػػػو للػػػتعلـ مػػػف اػػػ ؿ دػػػتـ 
د لو الفروؽ بيف األربتع األالى واألربػتع األداػى إلي ػتد اػدؽ ودتـ البتحث بتي تد  طري و دالتوف

مػف م تمػا البحػث ومػف اػترج العياػو األاػليو  تلميػذ( 20ا اتبتر وتـ تطبي م الى اياو دواممػت )
 (.20لؾ  دوؿ )ويوضح ذ

 (11جدول )
 قيد  البحث            الجانب الوجدانىمعامل الصدق )صدق التمايز( استمارة 

 11ن=         

 المتغيرات
 وحدة
 القياس

الفرق بين  االرباعى االدنى االرباعى االعلى
 المتوسطين

 قيمة
 ع س ع س ت

استمارة الجانب 
 الوجدانى

 8015 1061 1055 5061 1084 9011 درجة

 1019=  1015قيمة ) ت ( الجدولية عند مستوي 
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 (    39  (   (  الثاهن م(   ) الجزء  4109(  لعام ) ديسوبر( شهر )    42رقن الوجلد )         
 

يتضػػح مػػف ال ػػدوؿ الفػػتبؽ و ػػود بػػروؽ دالػػو ىحاػػتعيتم بػػيف ا ربػػتاى ا الػػى وا ربػػتاى 
الػى  ال تاػب الو ػدااىديد البحث ممت يدؿ الى ددرة افػتمترة  ال تاب الو دااىا داى بى افتمترة 

 التميز
  الجانب الوجدانىثبات 

اػػتدة تطبي ػػم بػػي دػػتـ البتحػػث ب حفػػتب  بػػتت ا اتبػػتر بتفػػتاداـ طري ػػو تطبيػػؽ ا اتبػػتر وا 
وذلػػؾ بتفػػتاداـ معتمػػؿ ا رتبػػتط بػػيف اتػػتعا ال يتفػػيف بػػي  ال تاػػب الو ػػدااىت اػػيف معػػتم ت  بػػتت 

اتدة التطبيؽ حيث طبؽ ا اتبتر الى اياػو دواممػت ) مػف اػترج اياػو  تلميػذ( 20التطبيؽ األوؿ وا 
 (.24ىاتدة ا اتبتر بفترؽ زماي مدتم أفبوايف المت هو موضح ب دوؿ ) البحث األفتفيو وتـ

 (13جدول )
 بين التطبيق األول والتطبيق الثاني االرتباطمعامل 

 لبيانات معامل الثبات لدى عينة التقنين الجانب الوجدانى
 11ن= 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

 التطبيق الثانى التطبيق االول
 (رقيمة )

 ع س/ ع س/

 *10981 3018 7051 3041 7041 درجة ال تاب الو دااى

 10981=1015قيمة "ر" الجدولية عند مستوى 
بػػيف  0.05داؿ ىحاػػتعيت ااػػد مفػػتو  معاويػػو  ارتبػػتط( و ػػود 24يتضػػح مػػف  ػػدوؿ ردػػـ )
  حيث التات ديمو "ر" المحفوبو أالػى مػف ديمػو  لل تاب الو دااىالتطبيؽ األوؿ والتطبيؽ ال تاي 

 ل دوليوا "ر" 
 :أدوات واألجهزة المستخدمة فى البحث 

 .ميزاف طبى 
 أدمتع 

 فتاو ىي تؼ 

  بتألمتتر(المفتبو شريط ل يتس( 

 بتلفاتيمتر( مفطرة مدر و ل يتس المرواو( 

  حتعط أملس 

 شريط  اؽ 

 طبتشير 
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  االستطالعيةالدراسات: 
 :الدراسة االستطالعية األولى 

 بالبرنامج :الخاصة  االستطالعيةالدراسة 
ال   ػػػتع يػػػـو البراػػػتما مػػػف ىاػػػداد  ا اتمػػػتعودػػػد تػػػـ ت ريػػػب البراػػػتما دبػػػؿ التطبيػػػؽ وبعػػػد  
  ا فػػػتط ايو( تلميػػػذ مػػػف اياػػػو الدرافػػػو 40الػػػى ) البراػػػتماتػػػـ اػػػرض  ـ25/9/2048الموابػػػؽ 

 تلميػذمف أ  أاطتع لتعديلمت والتعرؼ الى الاػعوبتت التػى توا ػم  البراتمابمدؼ التمالد مف الو 
 اف الاعوبتت التى وا متمت. تلميذساؿ الؿ مف ا ؿ ف

  الصدق والثبات(: الثانية االستطالعيةالدراسة( 

الػػػى اياػػػم  ـ2/40/2048ال   ػػػتع الموابػػػؽ ال تايػػػو يػػػـو  ا فػػػتط ايوتػػػـ ى ػػػراع الدرافػػػو 
 ا اتبػػػتراتمػػػف م تمػػػا البحػػػث واػػػترج العياػػػو ا فتفػػػيو وذلػػػؾ لحفػػػتب اػػػدؽ  تلميػػػذ 20دواممػػػت 

اتدة  ا اتبتريو  المت تـ حفتب ال بتت اف طريؽ تطبيؽ الممتريو والبدا  7  بفترؽ زماػى تطبي موا 
 أيتـ أ  أف المدؼ مف الدرافو هو:

  )المفتادمو. ل اتبتراتحفتب المعتم ت العلميو )الادؽ وال بتت 
  لت ابمػػت بػػى الدرافػػو  ا اتبػػتراتالتعػػرؼ الػػى األاطػػتع المحتمػػؿ ظمورهػػت أ اػػتع ى ػػراع

 األفتفيو.

 رت النتائج عمى:أسف

  المفتادمو بى البحث ا اتبتراتالتح ؽ مف ا حيو. 
 :الدراسة اإلستطالعية الثالثة 

اياػو مػف  ـ الػى9/40/2048ال   ػتع الموابػؽ ال تل و يوـ  ا فتط ايوتـ ى راع الدرافو 
 المعربػػى ا اتبػػترللتمالػػد مػػف مػػد  اػػعوبو وفػػمولو الفػػلو مػػف الممترفػػيف لريتضػػو الػػرة  تلميػػذ 20

 األفتفيو. العياوالمعربى للتطبيؽ الى  ا اتبتروأففرت الدرافو اف ا حيو 
 (01) مرفق :البرنامج التعليمى 

( وحػػػػدات تعليميػػػػو بػػػػى األفػػػػبوع أ  أشػػػػتمؿ 2افػػػػتبيا  بوادػػػػا ) (8تػػػػـ تطبيػػػػؽ البراػػػػتما )
 ( وحدة تعليميو .46) البراتما الى

 :أهداف البرنامج 
 :الهدف العام للبرنامج 

 "اداـ طري ػػػػو دالتػػػػوف الػػػػى  وااػػػػب  تعلػػػػـ بعػػػػض الممػػػػترات بػػػػدرس التربيػػػػو تػػػػم ير افػػػػت
 الريتضيو لت ميذ المرحلو ال تاويو بدلو الالويت

 :األىداف السموكية 
 :أىداف معرفية 
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المعلومػػتت مػػف مفػػتهيـ وح ػػتعؽ ودػػواايف للعبػػو الػػرة اليػػد والمحتػػو  الممػػتر   طتلبػػوىالفػػتب 
 للممترات بتإلضتبو الى بعض مواد ال تاوف.

 :ىدف ميارى 
 الممترات الحراليو بى الرة اليد البحث باورة احيحو. الطتلبتتىالفتب 

 :أىداف وجدانية 

 بى التعلـ. طري و دالتوفأف يحب المتعلـ ىفتاداـ 
 :أغراض البرنامج 

  .مرااتة الفروؽ الفرديو بيف الط ب 
 .أف يتاتفب البراتما ما المدؼ الموضوع 
 و لتافيذ البراتما.أف يرااى توبير اإلمالتاتت المتتح 
 .أف يرااى بى البراتما مبدأ التدرج مف الفمؿ ىلى الاعب ومف البفيط ىلى المرالب 
  الطتلبتتأف يعمؿ البراتما الى ىشبتع رغبتت. 
  للت ميذأف يرااي البراتما اتمؿ التشويؽ واإل ترة. 
 :الدراسة األساسية 

 القياسات القبمية:
البحػػػػػث بػػػػػى متظيػػػػػرات )التحاػػػػػيؿ  لم مػػػػػواتيليػػػػػو دتمػػػػػت البتح ػػػػػو بػػػػػ  راع ال يتفػػػػػتت ال ب

 ـ.44/40/2048ا حد الموابؽالممترات الحراليو ديد البحث( يـو  –المعربى

 تنفيذ التجربة األساسية:
التطبيػػػػؽ  بتفػػػػتاداـدتمػػػػت البتح ػػػػو بتطبيػػػػؽ البراػػػػتما التعليمػػػػى الػػػػى م مػػػػواتى البحػػػػث 

للعياػػو الضػتبطو بػى الفتػػرة  الت ليػدف ألفػلوبوبتللعياػو الت ريبيػػو  ا لالتروايػو الاػتص بػػتلتعلـ الا ػتؿ
 ـ 43/42/2048الاميس الموابؽ ـ ىلى يـو 24/40/2048 الموابؽ ا حد مف يوـ

 القياسات البعدية:
( أفػػتبيا دتمػػت البتح ػػو 8مػػف المػػدة الم ػػررة للت ربػػو األفتفػػيو والتػػى بلظػػت ) ا اتمػػتعبعػػد 

ت  ايف الموابػػػػػػؽ يػػػػػػو والضػػػػػػتبطو مػػػػػػف يومػػػػػػبػػػػػػ  راع ال يتفػػػػػػتت البعديػػػػػػو لم مػػػػػػواتى البحػػػػػػث الت ريب
البتح و أف تتـ ال يتفتت البعديػو تحػت افػس الظػروؼ التػى تمػت بيمػت  تالمت راا ـ24/42/2048

 ال يتفتت ال بليو.
 :المعالجات اإلحصائية  

 معتمؿ الفمولو                        - المتوفط الحفتبى                     -

 معتمؿ الاعوبو - المعيتر          ا احراؼ -

 معتمؿ التمييز  - الوفيط -
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 بيرفوف ارتبتطمعتمؿ  -               ا لتواعمعتمؿ  -

  الافبو المعويو للتحفف -

  )ت( ااتبتر -
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  عرض ومناقشة النتائج 
 أوالً: عرض نتائج البحث 

 (11جدول )
 داللة الفروق بين القياسيين القبمى والبعدى لممجموعة التجريبية 

 رات والتحصيل المعرفى في بعض الميا
 (11)ن = 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

الفرق  القياس البعدى القياس القبلى
بين 

المتوسط
 ين

قيمة 
 ع س/ ع س/ )ت(

 

 الدرجة المحاورة
7011 3058 34031 3011 6091- 37033

- 

 الدرجة التمرير الصدرية
6015 3051 31041 3013 7015- 37056

- 

34088 -6095 3044 31081 3019 6085 الدرجة التصويب
- 

 
التحصيل 
 المعرفى

 الدرجة
5081 3033 38011 1011 31051

- 

13019
- 

 1019( = 1015قيمة "ت" الجدولية عند مستوي معنوية )
بيف متوفطي  0.05( و ود بروؽ دالو ىحاتعيت ااد مفتو  22يتضح مف ال دوؿ ردـ )

بعػػض الممػػترات ا فتفػػيو والتحاػػيؿ المعربػػى بػػي  ال يتفػػيف ال بلػػي والبعػػدف للم مواػػو الت ريبيػػو
حيػث  ػػتعت ديمػو "ت" المحفػػوبو االبػر مػف ديمػػو "ت" ال دوليػو  لاػػتلح ال يػتس البعػػدف  للتلميػذات

 للم مواو الت ريبيو.
 (11جدول )

 نسب التحسن بين القياسيين القبمى والبعدى لممجموعة التجريبية  في بعض 

 الميارات والتحصيل المعرفى 
 (11 )ن =

وحدة  المتغيرات
 القياس

الفرق بين  القياس البعدى القياس القبلى
 المتوسطين

نسبة 
 ع س/ ع س/ التحسن
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 95081 -5055 1071 9015 3018 1071 الدرجة المحاورة

التمرير 
 الصدرية

 الدرجة
1085 3051 8075 3011 5091- 313049 

 313046 -5035 3031 8091 3065 1075 الدرجة التصويب

 
التحصيل 
 المعرفى

 الدرجة
5081 3033 38011 1011 31051- 135051 

( أاػػػػم  ػػػػتعت افػػػبو التظيػػػػر بػػػػيف ال يتفػػػػيف ال بلػػػػى والبعػػػػد  23يتضػػػح مػػػػف ال ػػػػدوؿ ردػػػػـ )
( ممػػت يشػػير ىلػػى و ػػود تحفػػف معاػػو  لػػد  245.52 -95.83للم مواػػو الت ريبيػػو دػػد تراوحػػت )

 العياو الت ريبيو ديد البحث.
 (14جدول )

 لة الفروق بين القياسيين القبمى والبعدى لممجموعة الضابطة دال 
 في بعض الميارات والتحصيل المعرفى 

 (11)ن = 

وحدة  المتغيرات
 القياس

الفرق  القياس البعدى القياس القبلى
بين 

المتوسط
 ين

قيمة 
 ع س/ ع س/ )ت(

 

 -7046 -4011 3075 33011 3011 6071 الدرجة المحاورة

 -7069 -4035 3019 31045 3066 6011 الدرجة الصدريةالتمرير 

 -7061 -1075 3017 31091 3013 7035 الدرجة التصويب

 
التحصيل 
 المعرفى

 الدرجة
5091 3031 33081 1011 5091- 31071

- 

 1019( = 1015قيمة "ت" الجدولية عند مستوي معنوية )
بيف متوفطي  0.05د مفتو  ( و ود بروؽ دالو ىحاتعيت اا24يتضح مف ال دوؿ ردـ )

ال يتفػػػيف ال بلػػػي والبعػػػدف للم مواػػػو الضػػػتبطو بػػػي بعػػػض الممػػػترات الحراليػػػم والتحاػػػيؿ المعربػػػى 
للطػػ ب حيػػث  ػػتعت ديمػػو "ت" المحفػػوبو االبػػر مػػف ديمػػو "ت" ال دوليػػو  لاػػتلح ال يػػتس البعػػدف 

 للم مواو الضتبطو.
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 (15جدول )
 لممجموعة الضابطة في بعض  نسب التحسن بين القياسيين القبمى والبعدى

 الميارات والتحصيل المعرفى لمطالب
 (11)ن=

وحدة  المتغيرات
 القياس

الفرق  القياس البعدى القياس القبلى
بين 

المتوسط
 ين

نسب 
 ع س/ ع س/ التحسن

 

301 6071 الدرجة المحاورة
1 

33011 3075 4011- 64038 

التمرير 
 الصدرية

306 6011 الدرجة
6 

31045 3019 4035- 65087 

301 7035 الدرجة التصويب
3 

31091 3017 1075- 51045 

التحصيل  
 المعرفى

303 5091 الدرجة
1 

33081 1011 5091- 311011 

( أاػػػػم  ػػػػتعت افػػػبو التظيػػػػر بػػػػيف ال يتفػػػػيف ال بلػػػػى والبعػػػػد  25يتضػػػح مػػػػف ال ػػػػدوؿ ردػػػػـ )
ود تحفػػف معاػػو  لػػد  ( ممػػت يشػػير الػػى و ػػ400.00 -52.45للم مواػػو الضػػتبطو دػػد تراوحػػت )

 العياو الضتبطو ديد البحث.
 (16جدول )

 داللة الفروق بين القياس البعدى لممجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة 
 في بعض الميارات والتحصيل المعرفى  والجانب الوجدانى

 (11= 1= ن 3)ن

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

المجموعة 
 التجريبية

 المجموعة الضابطة
الفرق 
بين 

المتوسط
 ين

قيمة 
 )ت(

 ع س/ ع س/

 الدرجة المحاورة 
3403
1 

3011 33011 3075 1031 6085 
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 الدرجة التمرير الصدرية
3104
1 

3013 31045 3019 1095 6089 

 الدرجة التصويب
3108
1 

3044 31091 3017 1091 6051 

 
التحصيل 
 المعرفى

 الدرجة
3801
1 

1011 33081 1011 6051 9068 

 
الجانب 
 11067 6031 1076 9015 1091 9035 الدرجة الوجدانى

 1011( = 1015قيمة "ت" الجدولية عند مستوي معنوية )
بيف متوفطي  0.05( و ود بروؽ دالو ىحاتعيت ااد مفتو  26يتضح مف ال دوؿ ردـ )

ال يػػػتس البعػػػدف للم مػػػواتيف الت ريبيػػػو والضػػػتبطو بػػػي بػػػي بعػػػض الممػػػترات والتحاػػػيؿ المعربػػػى  
اب الو دااى حيث  تعت ديمػو "ت" المحفػوبو االبػر مػف ديمػو "ت" ال دوليػو  لاػتلح ال يػتس وال ت

 البعدف للم مواو الت ريبيو.
 ثانياً: مناقشة نتائج البحث 

 : مناقشة نتائج الفرض األول 

بيف متوفطي  0.05( و ود بروؽ دالو ىحاتعيت ااد مفتو  23  22يتضح مف  دوؿ )
مفػػتو  اتػػتعا ا اتبػػترات الممتريػػو و التحاػػيؿ لم مواػػو الت ريبيػػو بػػي ال يتفػػيف ال بلػػي والبعػػدف ل

حيث  تعت ديمو "ت" المحفوبو أالبر مف ديمو "ت" ال دوليػو  لاػتلح ال يػتس  المعربى ديد البحث
 .البعدف للم مواو الت ريبيو

وتعتبػػػر طري ػػػو دالتػػػوف طري ػػػو للتعلػػػيـ يمػػػترس مػػػف ا لمػػػت بعػػػض األاشػػػطو التعليميػػػو التػػػي 
مػػػت ويعػػػدهت ويشػػػرؼ الػػػي تافيػػػذهت المعلػػػـ  حيػػػث يعتبػػػر المعلػػػـ المابػػػا والماػػػدر الػػػذف ي ػػػدـ ياطط

المعواػػو ىلػػى ت ميػػذه ااػػد الحت ػػو ىليػػم وي ػػـو بتافيػػذ هػػذه األاشػػطو للت ميػػذ فػػواع الػػتاوا بػػراد  أو 
م مواػػػػتت حفػػػػب متطلبػػػػتت المودػػػػؼ التعليمػػػػي وذلػػػػؾ بتلت ريػػػػب وا التشػػػػتؼ بػػػػتألدوات والوفػػػػتعؿ 

يمـ بػػي بيعػػو التعلػػيـ حتػػى يتمالاػػوا مػػف تاميػػو ممػػترتمـ األفتفػػيو والواػػوؿ ىلػػى الفمػػـ مػػا المتتحػػو ىلػػ
ا فتفتدة مف التظذيو الرا عو ىليمـ مف المعلـ   المت تعػد طري ػو دالتػوف احػدف الطػرؽ العمليػو التػي 

ى أشرف عمتفتاد الى ىالفتب الطتلب ممترات التعلـ الذاتي وال  و بتلافس وهذا مت أالده الؿ مػف  
  0م(1114م( كوثر كوجاك )1114راشد )

(44:6(  )44 :20(  )48:5(  )343:45 ) 
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بمػػذه الطري ػػو تميػػئ الابػػرات التػػى تحػػرر ميػػوؿ الت ميػػذ ودوابعمػػـ   بػػتلفرد المػػت تػػر  هػػذه 
الطري و يحتتج الى الحريو لالى تامو الؿ ددراتم وتتالوف شاايتم وأف الافو ا  تمتايػو   تتحػؽ 

ريػػؽ الحيػػتة التعتوايػػو مػػا ال متاػػو وأف دػػدرة الفػػرد الػػى تاػػريؼ شػػعوف حيتتػػم بػػى الفػػرد ى  اػػف ط
 (409: 44تتالوف اف طريؽ تعلمم اليفيو تاظيـ ودتم.)

ممػػت ت ػػدـ يػػر  البتحػػث أف افػػتاداـ طري ػػو دالتػػوف بػػى الػػرة الفػػلو فػػوؼ تالػػوف وفػػيلو بعتلػػو 
 يػػدة التػػى تعمػػؿ الػػى زيػػتدة ألفػػت ترة الاشػػتط والحيويػػو للمتعلمػػيف بمػػى مػػف األفػػتليب التعليميػػو ال

الدابعيػػو لعليػػو التعلػػيـ اتي ػػو حاػػولم الػػى التعلػػيـ الفػػور   فػػت تبتم واي تبيػػو المػػتعلـ بػػى ا دتػػم 
 بتلمتدة التعليميو وتفتالم المفتمر احو تعلـ ممترات الرة الفلو. 

و والمعلـ   يفرض فلطتم الى المتعلميف الذيف يفعوف بتاففمـ بى طلب العلـ ااد الحت ػ
ووب ت لمذه الطري و بػمف الم ػرر الدرافػى ي فػـ ىلػى أدفػتـ  بعػدد شػمور الفػاو الدرافػيو الوا بػتت أو 
تعيياتت شمريو ل ميا المواد الدرافيو وتحدد بيم ا اشطو المطلوبو ويتولى الطتلػب درافػتمت وامػؿ 

تمت الت ليديو   األاشطو الماتحبو   ودد ألظت هذه الطري و تظتـ الافوؼ وال دواؿ الدرافيو باور 
وبمػػت أف الػػاظـ الدرافػػيو بػػى مدارفػػات   تفػػمح ب تبػػتع هػػذه الطري ػػو باػػورتمت األاػػليو ب اػػم يمالػػف 
ا فتفتدة مف بالرة التعيياتت دوف حت و الػى تظييػر ال ػدواؿ الدرافػيو او اظػتـ الفاػوؿ الت ليديػو ىذ 

تػوزع التعيياػتت اػتدة بػى يفتطيا مدرس المتدة اف يعد التعيياػتت بحيػث تاتفػب ماتلػؼ الطػ ب و 
بدايػو العػػتـ الدرافػػى وي ػوـ الطتلػػب ببدايػػو درافػػو التعيػيف الػػذ  تعمػػد بدرافػػتم  ػـ يترالػػوف أحػػرارا مػػا 
تػػوبير المرا ػػا والوفػػتعؿ التعليميػػو الماتلفػػو وبػػى امتيػػو المػػدة الم ػػررة يالػػوف الػػؿ طتلػػب الػػى أهبػػو 

 ( 440: 4اإلفتعداد إل بتت  دارتم وددراتم بيمت درفم. )
المت ير  البتحث أف د لو الفروؽ بى المفتو  المعربى دػد تر ػا ىلػى فػمولو األفػعلو أ اػتع 

والماتدشو بيف الت ميذ و المعلـ وتدر مت ىلى فمولو األفعلو مف الفمؿ ىلى األاػعب طب ػت  الحوار
فػػتاداـ طري ػػو دالتػػوف  المفػػلوب تػػدريس الم مواػػو الت ريبيػػو  أد   ىلػػى للتػػدرج التعليمػػى للممػػترة وا 

 فراو أفتيعتب وبمـ وتطبيؽ المعلومتت المتالو بتلممترات المتعلمو .
 وبهذا يتحقق الفرض األول والذي ينص على:

 البحث لعينة والبعدى القبمى القياسين متوسطى بين إحصائياً  دالة فروق توجد
 اسالقي  لصالح البحث قيد المعرفى التحصيل و الميارية االختبارات نتائج فى التجريبية
 0"البعدى

 مناقشة نتائج الفرض الثانى: 

بػػػيف  0,05( و ػػػود بػػػروؽ دالػػػو ىحاػػػتعيت ااػػػد مفػػػتو  25  24يتضػػػح مػػػف ال ػػػدوؿ ردػػػـ )
 و الممتريػػو ا اتبػػترات بػػي مفػػتو  اتػػتعامتوفػػطي ال يتفػػيف ال بلػػي والبعػػدف للم مواػػو الضػػتبطو 
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ديمػػػو "ت" ال دوليػػػو  حيػػػث  ػػػتعت ديمػػػو "ت" المحفػػػوبو أالبػػػر مػػػف  البحػػػث ديػػػد المعربػػػى التحاػػيؿ
 لاتلح ال يتس البعدف للم مواو الضتبطو. 

أف هذا التحفف  ير ا ىلى تعود الت ميذ الى هذه الطري و )الطري و الت ليديو( بى ويرى الباحث 
تعلػـ الال يػػر مػف الممػػترات الحراليػو لألاشػػطو الريتضػػيو الماتلفػو وأيضػػت تالػرار األداع والتػػدريبتت الماتلفػػو 

دوف الممػترات ا فتفػيو لريتضػو الػرة الفػلو بمبضػؿ شػالؿ ممالػف حيػث تتميػز هػذه الطري ػو يػس   علمـممت 
بػػمف المعلػػـ هػػو الػػذف يافػػذ ال ػػرارات وأف دور الطػػ ب هػػو تل ػػى المعلومػػتت وت ليػػد األداع حفػػب الامػػوذج 

 الذ  ي دـ لمـ.
(، حددازم 11) م(1111) نسددرين محمددد عيددد محمدددوتتفػػؽ هػػذه الاتػػتعا مػػا اتػػتعا الػػؿ مػػف 

إبددراىيم إبددراىيم عبددده ، (31)(1117)سددارة عبددد ا  السددالموني(، 8م()1115صددطفى حددالوة)م
مداكثن أر   (22ـ ( )4998)   Wiksten d.l ، ويكسدتن دي إل باسدترن بدس(3م( )1119)

Mukethan – R and et al   (1111() 13م)    حيػث اشػترت اتػتعا هػذه الدرافػتت الػى
 ايؿ المعربى لد  المتعلميف مف ا ؿ التعليـ الت ليد .تحفف مفتو  ا داع الممتر  والتح

الػػى ااػػم بػػتلاظر الػػى وادعاػػت التعليمػػى ا ػػد اف افػػتليب م( 1111) "احمددد عاشددورويشػػير"
التػػدريس المتبعػػو   زالػػت تفت ػػر الػػى ا فػػلوب العلمػػى المػػاما للتفاليػػر حيػػث ي ػػـو المعلػػـ بتػػدريس 

عم بى الؿ الموادؼ التعليميػو افتفػم التل ػيف مػا ماما  تبت بى زمف  تبت و بتفلوب   يتظير يتب
ادـ مرااتة المػدؼ الرعيفػى  ممػت ي عػؿ المػتعلـ هػو محػور العمليػو التعليميػو حيػث يالػوف لػم دور 
اي تبى يفتاده الى التفالير ويابح مفت   اف المعلـ و  يمتى ذلالت  مف ا ؿ تطوير افػتليب 

 (2: 3تاواو )وطرؽ التدريس بزيتدة البداعؿ التعليميو الم
 وبهذا يتحقق الفرض الثانى والذي ينص على:

 البحث لعينة والبعدى القبمى القياسين متوسطى بين إحصائياً  دالة فروق توجد"
 القياس  لصالح البحث قيد المعرفى والتحصيل الميارية األختبارات نتائج فى الضابطة
 00"البعدى

 مناقشة نتائج الفرض الثالث:

بػيف متوفػطي  0,05( و ود بروؽ دالو ىحاتعيت ااػد مفػتو  26دـ )يتضح مف ال دوؿ ر 
اتػػػػتعا ا اتبػػػػترات الممتريػػػػو و التحاػػػػيؿ ال يػػػػتس البعػػػػدف للم مػػػػواتيف الت ريبيػػػػو والضػػػػتبطو بػػػػي 

حيث  تعت ديمو "ت" المحفوبو أالبر مف ديمو "ت" ال دوليػو  لاػتلح ال يػتس المعربى ديد البحث 
 البعدف للم مواو الت ريبيو.

بػػر امليػػو ت ػػويـ البػػراما التربويػػو بػػي ودتاػػت الحتضػػر ضػػروريو لمػػت لمػػت مػػف أهميػػو بػػي يعت 
تزويػػد متاػػذف ال ػػرارات بمعلومػػتت اػػتددو اػػف مػػد  م عمػػو البػػراما وبعتليتتمػػت لتح يػػؽ ا هػػداؼ 
التػػػي وضػػػعت مػػػف أ لمػػػت  وأف امليػػػو الت ػػػويـ المفػػػتمرة تػػػسدف الػػػى االتشػػػتؼ  وااػػػب الضػػػعؼ بػػػي 
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الودػػت الماتفػػب  بيفػػعى المفػػسولوف اػػف البػػراما الػػى تعػػديلمت وتحفػػيامت اػػف البػػراما ال تعمػػو بػػي 
طريؽ ا ضػتبم احيتاػتم والحػذؼ أحيتاػت ااػر  أو ىي ػتؼ البراػتما الليػتم اذام ااتمػت امليػو الت ػويـ ىلػى 

  (2: 7) .أف البراما   تح ؽ األهداؼ التي وضعت مف أ لمت
ؿ المػتع الػافس التربػو  والتعليمػى مػا أاػت ؼ زالت ظتهرة التعلـ تاتؿ أهتمتمت البيرا مف دب

و متت اظرهـ  لذا أهتـ الال ير مامـ بتاتوؿ هذه الظتهرة بتلبحث والتحليؿ والتففير وبرغـ الؿ هػذا 
األهتمػػتـ وال مػػود التػػى فػػعت لتحليػػؿ وتففػػير هػػذة الظػػتهرة ب ػػد ظػػؿ مفمػػـو الػػتعلـ يعالػػس دػػدرا مػػف 

ىلػػى أف الػػتعلـ باػػفو اتمػػو امليػػو مع ػػدة  (3997حسددن عددالوى )األاػػت ؼ حولػػم  حيػػث يشػػير 
ومرالبو و يالتد يالو أ  اوع مف أاواع الاشػتط البشػرف أو أ  امػط مػف أامػتط الفػلوؾ البشػر  مػف 

 التعلـ   والتعلـ بافو اتمو أفتس بى حيتة الفرد وبى تطوير الشاايو ا افتايو. 
(46 :466  ) 

ا لمػػػت بعػػػض األاشػػػطو التعليميػػػو التػػػي وتعتبػػػر طري ػػػو دالتػػػوف طري ػػػو للتعلػػػيـ يمػػػترس مػػػف 
ياططمػػػت ويعػػػدهت ويشػػػرؼ الػػػي تافيػػػذهت المعلػػػـ  حيػػػث يعتبػػػر المعلػػػـ المابػػػا والماػػػدر الػػػذف ي ػػػدـ 
المعواػػو ىلػػى ت ميػػذه ااػػد الحت ػػو ىليػػم وي ػػـو بتافيػػذ هػػذه األاشػػطو للت ميػػذ فػػواع الػػتاوا بػػراد  أو 

وا التشػػػػتؼ بػػػػتألدوات والوفػػػػتعؿ م مواػػػػتت حفػػػػب متطلبػػػػتت المودػػػػؼ التعليمػػػػي وذلػػػػؾ بتلت ريػػػػب 
المتتحػػو ىلػػيمـ بػػي بيعػػو التعلػػيـ حتػػى يتمالاػػوا مػػف تاميػػو ممػػترتمـ األفتفػػيو والواػػوؿ ىلػػى الفمػػـ مػػا 
ا فتفتدة مف التظذيو الرا عو ىليمـ مف المعلـ   المت تعػد طري ػو دالتػوف احػدف الطػرؽ العمليػو التػي 

أشرف عمى   و بتلافس وهذا مت أالده الؿ مػف  تفتاد الى ىالفتب الطتلب ممترات التعلـ الذاتي وال
 م( 11140م( كوثر كوجاك )1114راشد )

(44:6(  )44  :20(  )48:5(  )343:45  ) 
أسدددماا إسدددماعيل أحمدددد أحمدددد وتتفػػػؽ اتػػػتعا  هػػػذه الدرفػػػو مػػػا اتػػػتعا درافػػػتت الػػػ  مػػػف 

( ، مددددددريم محمددددددد إبددددددراىيم عمددددددران 31م()1133( ، طددددددارق محمددددددد جددددددابر)4م( )1131)
(، عددددددزه حسددددددين أمددددددام عمددددددى 39م( )1136(، نبيددددددل محمددددددد محمددددددد خطدددددداب)37()1135)
ح  ت الوحدات التعليميػو افتاداـ طري و دالتوف يسدف ىلي تحفف أداع الت ميذ    (31م()1137)

 الم ترحو ارتفتع ملحوظ بي مفتوف ا داع الممترف الت ميذ اياو البحث.
التػوف بػي تعلػـ ممػترات الػرة الفػلو التاػت وممت ت دـ يرف البتحث اف اتتعا الػتعلـ بتفػتاداـ د

لاتلح الم مواو الت ريبيو الى ال تاب المعربي والممترف  ام ايتغ المودؼ التعليمي بتلاػيظو 
 .ا افعتليو الفتره التى فتهمت بي التحفف ا ي تبي بي العمليو التعليميو

 وبهذا يتحقق الفرض الثالث الذي ينص على:
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 التجريبية البحث لعينتى البعديين القياسين متوسطى بين  إحصائياً  فروق توجد"
 المعرفى والتحصيل البحث قيد المعرفى والتحصيل الميارية االختبارات نتائج فى والضابطة
 "التجريبية البحث لعينة البعدى القياس لصالح

 اإلستخالصات والتوصيــــات
 اإلستخالصـــــات:

ا توصمت اليدو نتدائج التحميدل االحصدائى من خالل ما تحقق من فروض البحث ووفقا لم
وفى ضوا عرض ومناقشو النتائج وفدى حددود عيندو البحدث واالدوات المسدتخدمو امكدن الباحدث 

 التوصل الى ان:
طري ػػو دالتػػوف لمػػت تػػم يرام واضػػحتم الػػى تعلػػػـ الممػػترات الحراليػػو لالػػرة الفػػلو ديػػد البحػػث والتحاػػػيؿ  -5

 الالويت العيام الت ريبيو. المعربى لت ميذ المرحلو ال تاويو بدولو
اإلفػػلوب الت ليػػد  يػػس ر الػػى تعلػػـ الممػػترات الحراليػػو لالػػرة الفػػلو ديػػد البحػػث  والتحاػػيؿ المعربػػى  -6

 للت ميذ الم مواو الضتبطو.
طري ػػو دالتػػوف تعػػد مػػف أبضػػؿ اإلفػػتراتي يتت التػػى يػػتـ التعلػػيـ بمػػت والػػتف لمػػت األ ػػر األالبػػر واألال ػػر  -7

الى تعلـ الممترات الحراليو لالرة الفلو ديد البحث والتحايؿ المعربى  بعتليو مف األفلوب الت ليد 
 ممت يدؿ الى مد  بتاليتمت.

اإلاتبتر المعربى الذ  أاده البتحث لم در ػو اتليػو مػف الاػدؽ وال بػتت وياػلح ل يػتس الممػترات  -8
 الحراليو ديد البحث .

 التوصيــــات:

خالل إجراا ىذا البحث يوصى الباحدث  إستنادا إلى النتائج التى توصل إلييا الباحث من
 باألتى:

 ىفتاداـ طري و دالتوف بى تعليـ ممترات الحراليو لالرة الفلو  بى  ميا المراحؿ الفايو. -8
 وبعض طرؽ التدريس األار .طري و دالتوف أ راع درافو م تراو بيف ىفتاداـ  -9
اػػػب األفػػػػلوب تحػػػديث أفػػػػلوب التعلػػػيـ الاػػػػتص بالػػػرة الفػػػػلو بػػػى ظػػػػؿ التطػػػور التالاولػػػػو ى وت  -31

 الت ليد  بى التعليـ.
ىفتاداـ ىاتبتر التحايؿ المعربى ل يتس مفتو  التحاػيؿ المعربػى بػى ممػترات الحراليػو لالػرة  -33

 الفلو لت ميذ المرحلو ال تاويو بدولو الالويت.
طري ػػػو ال يػػػتـ بػػػم راع المزيػػػد مػػػف البحػػػوث والدرافػػػتت التػػػي تفػػػعى للتعػػػرؼ الػػػى أ ػػػتر ىفػػػتاداـ  -31

 التحايؿ المعربى ومفتو  ممترات الرة الفلو الى مفتو دالتوف 
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األهتمتـ ب دتمو الادوات والمحتضػرات بػى األدارات واألتحػتدات الريتضػيو لزيػتدة التوايػو بمهميػو  -31
 الى التحايؿ المعربى .طري و دالتوف ىفتاداـ 

تػػدريب الت ميػػذ الػػى امػػؿ طري ػػو دالتػػوف الاتاػػو بتعلػػيـ الممػػترات حتػػى يت اػػى للت ميػػذ حفػػظ  -34
 ت بيت األداع الحرالى والممتر  للممترات التى يتعلمو حدي تم.و 
 المراجع

 -اواًل : المراجع العربية :

"تػػم ير براػتما ب فػتاداـ الوفػػتعط المتعػددة التفتاليػػو م(: 1119إبدراىيم إبددراىيم عبدده ) -23
الػػػى الدابعيػػػو والتحاػػػيؿ المعربػػػي ومفػػػتو  األداع الحرالػػػي للمبتػػػدعيف بػػػي ريتضػػػو الم المػػػو"  

 تلو دالتوراه غير ماشوره  الليو التربيو الريتضيو   تمعو المااورة.رف
تػػػم ير أفػػػلوب تفريػػػد التعلػػػيـ ب فػػػتاداـ م(: 1133أحمدددد بيددداا الددددين عبدددد المطيدددف ) -24

الوفػػػػتعط المتعػػػػددة الػػػػى تعلػػػػـ بعػػػػض ممػػػػترات الػػػػرة ال ػػػػدـ لت ميػػػػذ المرحلػػػػو اإلاداديػػػػو  رفػػػػتلو 
 عو الزدتزيؽ.مت فتير  الليو التربيو الريتضيو للبايف   تم

: م تراػػػػو افػػػػلوبى التطبيػػػػؽ المو ػػػػم والتطبيػػػػؽ الػػػػذاتى متعػػػػدد أحمددددد يوسددددف عاشددددور -25
المفتويتت الى بعض الممػترات ا فتفػيو والاػفتت البدايػو الاتاػو للمبتػدعيف بػى الػرة الفػلو  

 رفتلو دالتوراه  الليو التربيو الريتضيو   تمعو داتة الفويس.
فػػتاداـ طري ػػو دالتػػوف الػػى مفػػتو  تعلػػـ تػػم ير ام(: 1131أسددماا إسددماعيل أحمددد ) -26

بعض الممترات األفتفيو بػى الػرة الفػلو لطتلبػتت الليػو التربيػو الريتضػيو  رفػتلو مت فػتير غيػر 
 0ماشورة  الليو التربيو الريتضيو   تمعو أفيوط

أ ػػر افػػتاداـ افػػتراتي يو التػػدريس المعملػػى بػػي تػػدريس : م(1113أشددرف عمددى راشددد ) -27
يػػو الػػى التحاػػيؿ والتفاليػػر ا فػػتد لى وا ت ػػته احػػو المادفػػو  رفػػتلو هادفػػو المرحلػػو ا بتداع

 دالتوراه  الليو التربيو   تمعو أفيوط.
طري ػػػو دالتػػػوف وشػػػالؿ م تػػػرح لػػػدرس التربيػػػو (: م3991جمدددال الددددين عمدددى العددددوى ) -28

      الريتضػػػػػػػيو  م لػػػػػػػو بحػػػػػػػوث التربيػػػػػػػو الريتضػػػػػػػيو   تمعػػػػػػػو الزدػػػػػػػتزيؽ  الم لػػػػػػػد الحػػػػػػػتد  اشػػػػػػػر                  
 . 22-24العدد

ت ويـ البراما واألاشطو الريتضيو التاتبفيو ل تحتد الريتضػي  م(:3999جمال ربابعة ) -29
لل تمعتت األردايو مف و مو اظر المشربيف وال ابيف  رفتلو مت فتير  الليو الدرافػتت العليػت  

 ال تمعو األردايو.
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ما الػػى تعلػػـ بعػػض تػػم ير افػػتاداـ التعلػػيـ المبػػر م(: 1115حددازم مصددطفي حددالوة ) -30
الممػػػػترات األفتفػػػػيو للمبػػػػترزة بفػػػػ ح الشػػػػيش  رفػػػػتلو مت فػػػػتير غيػػػػر ماشػػػػورة  الليػػػػو التربيػػػػو 

  الريتضيو   تمعو طاطت.
: تم ير افتاداـ أفلوب الاراعط (م1115خالد عبد الغفار الفالم، دعاا محى الدين ) -34

يػم التربيػو الريتضػيو  تمعػو المعربيو الى تعلـ مفتب و الو ب العتلى لطتلبتت شعبو التدريس بالل
 .طاطت  بحث ماشور  الم لو العلميو لالليم التربيو الريتضيو   تمعو طاطت

"تػم ير براػتما تعليمػي م تػرح بتفػتاداـ الوفػتعؿ بتع ػو م(: 1117ساره عبد ا  السالموني ) -32
ي التػػػدااؿ والمحتالػػػتة الػػػى التحاػػػيؿ المعربػػػي ومفػػػتو  األداع البػػػداي والممػػػتر  للمبتػػػدعتت بػػػ

الو ػػب ال   ػػي"  رفػػتلو مت فػػتير  الليػػو التربيػػو الاوايػػو  شػػعبو التربيػػو الريتضػػيو   تمعػػو داػػتة 
 الفويس.

(: تػػػم ير افػػػتاداـ طري ػػػو دالتػػػوف الػػػى تح يػػػؽ بعػػػض م1111) شدددريف عبدددد المدددنعم فيددديم -33
أهداؼ درس التربيو الريتضػيو  رفػتلو مت فػتير  الليػو التربيػو الريتضػيو للباػيف بتل ػتهرة   تمعػو 

 حلواف. 
تم ير افتاداـ طري و دالتوف الػى التحاػيؿ المعربػي لم ػرر  :م(1133طارق محمد جابر ) -34

أفتفيتت الرة ال دـ لط ب الفردو األولى الليو التربيػو الريتضػيو  رفػتلو مت يفػتير  الليػو التربيػو 
 .الريتضيو   تمعو أفيوط

تعلػـ بعػض الممػترات تػم ير افػتاداـ طري ػو دالتػوف الػى م(: 1137عزه حسين أمدام عمدى ) -35
الحراليو بدرس التربيو الريتضيو لمرحلو التعليـ األفتفى  رفتلو دالتػوراه  الليػو التربيػو الريتضػيو 

 للباتت   تمعو الزدتزيؽ.
طػػرؽ التػػدريس للتعلػػيـ بػػي التربيػػو البدايػػو والريتضػػيو  ماشػػمة : م(3999عفدداف عبددد الكددريم ) -36

 المعترؼ  اإلفالادريو.
براتما تعليمى بتفػتاداـ المتيبرميػديت وأ ػره الػى تعلػـ البػدع : م(1115كوثر حسين كوجاك ) -37

مف أالى بى الفبتحو "اظريتت وتطبي تت"  بحث ماشور  الليػو التربيػو الريتضػيو باػيف   تمعػو 
 اإلفالادريو.

: الػػـ الػػافس الريتضػػى والتػػدريب الريتضػػى  دار المعػػترؼ  م(3997محمددد حسددن عددالوى ) -38
 ال تهرة.

(: تػم ير براػتما تعليمػى بتفػتاداـ طري ػو دالتػوف مػداـ م1135) عمرانمريم محمد إبراىيم  -39
ببرم يػػو تعليميػػو بػػى تعلػػـ بعػػض و بػػتت التمرياػػتت اإلي تايػػو   رفػػتلو مت فػػتير غيػػر ماشػػورة   

 الليو التربيو الريتضيو.
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ماػػتها التربيػػو الريتضػػيو  مرالػػزا  م(:3999مكددارم حممددي أبددو ىرجددو، محمددد سددعد زغمددول ) -40
 ال تهرة. لالتتب والاشر 

تػم ير براػتما تعليمػي بتفػتاداـ طري ػو دالتػوف المعدلػو  م(:1136نبيل محمد محمد خطاب ) -44
ـ حوا ز لط ب الليو التربيو 440الى ال  و الريتضيو ومفتوف األداع الفاي والردمي بي فبتؽ 

 الريتضيو  رفتلو مت يفتير  الليو التربيو الريتضيو   تمعو أفيوط.
تاػػميـ ماظومػػو تعليميػػو بتفػػتاداـ الحتفػػب ارلػػي م(: 1111)نسددرين محمددد عيددد محمددد  -42

وأ رهػػت الػػى بعػػض  وااػػب التعلػػيـ لطلبػػو الليػػو التربيػػو الريتضػػيو بتلفػػتدات بػػي فػػ ح الشػػيش  
 رفتلو مت فتير غير ماشورة  الليو التربيو الريتضيو بتلفتدات   تمعو الماوبيو. 

 -ثانيًا : المراجع األجنبية :

43- Mukethan, -R; Everhart, -B; Stubble field, -E; Everhart, -B; 
Stubble Field,-E (1111(: The Effects of Multimedia Computer 
Program on Pre-service Elementary Teachers Knowledge of Cognitive 
Components of Movement Skills, Physical Educator, and England. 

44- Wiksten, D, L; Patterson, -P (3998): The Effective Encases of 
Interactive Computer Program versus Traditional Lecture in Athletic 
Training Education, Journal of Athletic Training, Sport Express, July.  
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ومستوي أداء مسابقة رمي  عمى أيض العظامتأثير تدريبات بار االهتزاز 
 الرمح 

 د/نجالء البدري نور الدين *

 المقدمة ومشكمة البحث:
ظير ذلك جميا من خالل والتقني، و نتيجة التطور العممي  أشتد التنافس بين الرياضيين

 تحقيق أفضل االنجازات.و األرقام القياسية تحطيم 
الالعب البدنية  قدراترمي الرمح من الفعاليات الصعبة التي تعتمد عمى  وتعد فعالية

 ومتكاممة.أدائيا السريع وأن مجموع الحركات التي تؤدى فييا متزامنة بكما تمتاز  والجسمية،
مسابقة رمى الرمح من المتسابق أن ينجح  في المثالي الفنييتطمب الوصول إلى األداء و 

ممكنة يتم إكساب الرمح أفضل سرعة إنطالق  لكي الرميووضع  اباالقتر الربط بين سرعة  في
 الرقمية. اإلنجازاتلتحقيق أفضل  كوذل

 موازيخط مستقيم  فيإلى أن رمى الرمح يجب أن يتم  Tom (1002)توم حيث يؤكد   
 :22)ممكنة. إنحراف لموصول إلى أفضل مسافة  أيلخط عمل القوة باتجاه مقطع الرمي دون 

5) 
مسابقة رمى الرمح يتوقف عمى  في الرقميأن اإلنجاز  (2882حمد السيد خميل )مويؤكد 

لمحركة. قدرة المتسابق عمى إستغالل القوة المميزة بالسرعة وفقُا لألسس الفنية والبيوكينماتيكية 
(01: 55) 

إلى أىمية أن يكون خط عمل القوة  (2886)خيرية السكرى وسميمان عمى حسن وتشير 
 ( 01 :0)العالية. لصحيح لمرمية لموصول الى المستويات اإلتجاه ا في

أن المتغيرات البدنية بأنواعيا المختمفة ىي أحد ( 1005محمد لطفي السيد )ويشير 
الشروط المحددة لإلنجاز الرياضي، وتختمف اىميتيا وطبيعة ترابطيا باختالف النشاط 

 التخصصي الممارس. 
ًا ىائاًل خالل السنوات السابقة بحيث أصبحت تطورت طرق التدريب الرياضي تطور وقد 

في مجال التدريب بشكل مستمر وحديث جديد ما ىو وأصبح المدرب يتابع كل  ،لالعبين مالئمة
 يقدم الشيء األفضل واألحسن في ىذا المجال ويرفع من مستوى وأداء العبيو. لكي يستطيع أن

(5 :54) 

                                                           

 حلوانجامعة  –كلية التربية الرياضية للبنات - تدريب مسابقات الميدان والمضمارأستاذ مساعد بقسم   *
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و لتنمية القدرات البدنية لدى ان Chung, et al. (1024)شونج واخرون  ويشير
الممارسين تستخدم طرق وأساليب وأدوات تدريبية متعددة، ومن اىم األدوات الحديثة والتي 

 Bar Flexi .(21 :47) -االىتزاز بار أصبحت أساسية داخل صاالت المياقة البدنية، أداة 
ار ان أداه بSeong-Jin Lee, et al. (1025 )سيونج جين لي واخرون  ويشير

االىتزاز مصنوعة من الفايبر جالس وىي ذات جودة عالية، ويوجد في المنتصف مقبض وعمى 
 (0271: 11)األطراف أوزان مصنوعة من المطاط الطبيعي المقاوم لمتعرق وال يسبب الحساسية. 

بار االهتزاز الى انو Cardinale & Wakeling (1004 )كاردينال وواكمينج  ويضيف
- Bar تحدث ذبذبات تنتقل  جرام، وبإىتزازىا 414سم، ووزنيا 051ا طوليا يتكون من عص

 (515: 20) .ىيرتز 5ثابت مقداره  خالل الجسم بتردد
 والتي مجال فسيولوجيا الرياضة فيوالدراسات التجريبية  النظريةتعتبر المعمومات و 
عمى البدني داء وطرق األ الرياضية،الممارسة  اتتأثير  التعرف عمىبالتحميل والدراسة  تستيدف
التعرف عمى  ايلالأمكن من خ والتي المختمفة،ية ألعضاء وأجيزة الجسم فالتكوينية والوظي النواحي

 .في الجسمعمى األجيزة الحيوية الرياضي التدريب برامج بعض التأثيرات المختمفة ألنواع 
لييكل العظمي أو نظام ا الجياز الييكميومن اىم األجيزة التي تتأثر بالتدريب الرياضي 

 (212)العظمي من  الييكليتكون واألوتار، و ىو نظام مكون من العظام والغضاريف واألربطة 
 .لإلنسان اإلراديةالحركة  تشترك في (044) منياعظمة. 

بحماية بعض األعضاء الداخمية  عظام تقومالان  (1010محمد سعد إسماعيل )ويشير 
المخ، كما يقوم القفص الصدري بحماية القمب بالجسم، حيث تقوم عظام الجمجمة بحماية 

تعمل العظام كروافع لنقل الحركة واحداث القوة وذلك التصال العظام بالعضالت  اوالرئتين. كم
بالقرب من المفاصل والتي تكونيا العظام، باإلضافة الى قياميا بتخزين الدىون والمعـادن 

يعطييا الصالبة والقوة، وىي مركز تكون خاليا كالكالسيوم والفوسفات والتي تتواجد بالعظام مما 
 (21:  1) ( من خاليا نخـاع العظام.RBc2الدم الحمراء )

تقوم  من أن العظام Ljungberg, et al. (2886)لجونجبرج وآخرون وىذا ما يؤكده 
كسابو ىيئة وشكال كما تمكننا من تحريك األطراف عبر توفير ربط العضالت  بدعم الجسم وا 

ولذلك يجب أن تكون العظام قوية وال تنكسر تحت الضغط أو اإلجياد العادي والرافعة، المحركة 
  .أو اإلصابة الخفيفة

أن العظام تتكون من ألياف كوالجين )مادة بروتينية(  Mercola (1002)ميركوال ويشير 
رة خارجية معبأة بمواد معدنية أىميا الكالسيوم وبيذا تكون شبيية باألسمنت المقوى، ولمعظام قش
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أو )لحاء( سميك وقوى وبداخميا شبكة من )حواجز( العظم وتعطى ىذه التركيبة قوة فائقة لمعظم 
 ( 21:  07مقارنة بوزنيا مما يجعميا تتحمل المقاومة. )

 كون من البروتيناتتتو يإلى أن العظام أنسجو ح Jack (2888) جاكويضيف 
في  ودجمو  مو يمن الكالس %77رىا ولكن ياب وغمب واألعصقضا الياجيا أتحيي توم واليوالكالس
من  %51 مثليث يح صحتيا،اظ عمى فبناء العظام والح فيو يتبأىم يعرفوم يوالكالس العظام.

يض. عمميو األ في وىام غشاء الخميةم ينظتو  يماتنشاط األنز  فيرا يولو دورا كب الجسم،وى تمح
(02 :1   ) 

 Boneية إعادة بناء )تجدد( العظام ان عمم (1010محمد سعد إسماعيل )ويشير 

Remodeling  من جميع أنسجة العظام  21تم استبدال حوالي مستمر، حيث يبشكل تتم ٪
 سنوًيا بعممية إعادة البناء. 

ـ " بانيات العظام" من خالل خاليا متخصصة تعرف ب تكوين العظام يتم ويضيف ان
Osteoblasts التي تساعد في تكوين العظام. و لكوالجين غنية با أساسيةىي خاليا تفرز مادة ، و

 ، وتفرز مادة تسمىendosteum وبطانة العظم periosteum السمحاق وىي تفرز عن طريق
تفرز و معظام. في الدم لمتمثيل الغذائي ل كمؤشر، والتي تعمل "osteocalcin "أوستيوكالسين

)الذي يدخل  alkaline phosphataseالقموي العظام فوسفاتيز "بانيات العظام إنزيم يعرف باسم 
 (21:  1) كمؤشر لمدم في عممية التمثيل الغذائي لمعظام. ويستخدم بالمعادن(، العظام تشبعفي 

ز القموي يالفوسفات أن إنزيم Ljungberg, et al. (2886)لجونجبرج وآخرون  ويشير
، وفي السيرم يكون معاءواأل والمشيمةبالكبد  أيضاالنمو ويوجد  أثناءيوجد بكثرة في العظام خاصة 

" التي يمكن تمييزىا  اإلنزيمبـ " شبييات  ىما يسمىذا اإلنزيم خميط من أماكن نشأتو وىذا 
 يكونومن مسمى ىذا األنزيم نستنتج أنو يقوم بوظيفتو في وسط قموي حيث الكيربائي. بالفصل 

 . 4( أكثر من PHاألس الييدروجيني )
(05 :205) 

ممارسة معظام عندما يتم تحميميا )حيث يتم إضافة كتمة ل عضالت،المثل فالعظام مثميا 
 .)عدم الحركة( في حالةالنشاط البدني( وستفقد الكتمة 

عمى وجود عالقة قوية بين الرياضة وصحة العظام،  (1010محمد سعد إسماعيل )ويؤكد 
تغيرات المياقة العديد من الدراسات أظيرت وجود عالقة ارتباطيو بين كثافة معادن العظام ومف

 البدنية، حيث تعد األنشطة الرياضية سببًا لنمو العظام.
حيث يمكن من خالليا تقنين عمميات التدريب، بحيث ايض العظام، يتضح أىمية  سبقمما 

 تتناسب مع قدرات الالعبين لموصول بيم إلى المستويات الرياضية العالية.
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رمح وحضور لجان اإلمتحان التطبيقي ومن خالل تدريس الباحثة لمقرر مسابقة رمي ال 
ضمن تشكيل لجان اإلمتحان لمفرقة الثانية واإلطالع عمي سجالت درجاتين لعدة سنوات متتالية، 
وجدت الباحثة إنخفاض ممحوظ في درجاتين بسبب ضعف مستوي أدائين في مسابقة رمي الرمح 

األمر الذي إسترعي إنتباه ، باإلضافة إلي سرعة ظيور عالمات التعب عميين أثناء األداء، 
الباحثة لإلىتمام بيذه الفرقة والتفكير في تنمية عناصر المياقة البدنية بأسموب حديث يتناسب 

من أساليب  حديثسموب أ لكونهابار االهتزاز تدريبات معين، فتوصمت الباحثة إلي استخدام 
تعمل عمى تنمية يات المختمفة، و تناسب جميع المراحل السنية والمستو  والتي بدنيةال برامج المياقة

 عضالت الجسم، وتحسين النغمة العضمية بوجو عام، وتقويةوتحسين عناصر المياقة البدنية 
بار تدريبات من ان Chung, et al. (1024 )شونج واخرون  وييذا ما يؤكدهبشكل خاص، 
المراحل السنية تناسب جميع  بدنيةال برامج المياقةمن أساليب  حديثسموب أ االىتزاز تعتبر
عضالت  بوجو عام، وتقويةتعمل عمى تنمية وتحسين عناصر المياقة البدنية والمستويات، و 

 يعزز بدوره والذي الغذائي التمثيل عممية من بشكل خاص، وتزيد الجسم، وتحسين النغمة العضمية
 (47: 21) الجسم. تركيب الدىون، تحسين حرق

د عمميا ندرة الدراسات التي استخدمت أداة بار باإلضافة الى مالحظة الباحثة في حدو 
 االىتزاز، وىذا قد يعزي الى حداثة استخداميا في المجال الرياضي. ومن ىنا إنطمقت فكرة البحث

 هدف البحث:
بار االىتزاز عمى أيض العظام ومستوي أداء  ييدف البحث الى التعرف عمى تأثير تدريبات

 .مسابقة رمي الرمح
 فروض البحث:

 القياسين بين إحصائياً  دالة فروق دتوج .0
لممجموعة  البعدي القياس ولصالح والضابطة التجريبية لممجموعتين البعديين

 متغيرات ايض العظام. التجريبية في
 القياسين بين إحصائياً  دالة فروق توجد .2

لممجموعة  البعدي القياس ولصالح والضابطة التجريبية لممجموعتين البعديين
 .لمتغيرات البدنية قيد البحثا التجريبية في

 القياسين بين إحصائياً  دالة فروق توجد .1
لممجموعة  البعدي القياس ولصالح والضابطة التجريبية لممجموعتين البعديين

 مسابقة رمي الرمح. أداء مستوى التجريبية في
 الدراسات السابقة:



 

 
    التربية البدنية وعلوم الرياضة مجلة -  نللبني الرياضية التربية كلية  - بنها جامعة      

 (    5  (   (  الثاهن م(   ) الجزء  4109(  لعام ) ديسوبر( شهر )    42رقن الوجلد )         
 

ن العظام لدى ( بعنوان كثافة معاد2110( )21)  .Morel, et al مورل وآخرون دراسة
( العب من رياضات 415الرياضيين في بعض األنشطة الرياضية المختمفة، وبمغ قوام العينة )

الرجبي، كرة القدم، الماراثون، رياضات القتال، كمال األجسام، رفع األثقال، السباحة، سباحة 
حين والعبي السباأن الزعانف، التجديف، تسمق الجبال والثالثي الحديث وكان من أىم النتائج 

 .بالكامللجسم االتجديف والعبي الماراثون ينخفض لدييم كثافة عظام 
مقارنة تأثير التدريب بعنوان  Delecluse, et al. (1002 )(22) دلكمس وآخروندراسة 

 ،( العبة24)عمى وقد اشتممت العينة  العضمية،لمجسم كمو وتدريب المقاومة عمى القوة  االىتزازي
القوة لكل من مجموعة التدريب االىتزازي  فيج إلى أن ىناك زيادة ممحوظة وقد أسفرت النتائ

المجموعة الضابطة وأيضا ىناك  فيلمجسم كمو ومجموعة التدريب بالمقاومة وعدم وجود زيادة 
 مجموعة التدريب االىتزازي فقط. فيالقفز ألعمى  فيتحسن ممحوظ 
( بعنوان تقييم 2115()01) Markus and Wolfgang  ماركوس وولفجانج دراسة

( كعينة 25( العبة تحمل ،)25ايض العظام لالعبات التحمل الموىوبات ، وبمغ قوام العينة )
لدى    Carboxyterminalالنتائج تزايد معدل الكربوكسى النيائى  أىمضابطة وكان من 

ييم وعدم العبات التحمل مقارنة بالمجموعة الضابطة مما يعتبر مؤشر لزيادة تأكل العظام لد
بين  Osteocalcinوجود فروق في االوستيوكالسين)البروتين غير الجميكوجينى لمعظام(  

 المجموعتين .
تأثير برنامج تدريب بعنوان  Fagnani, et al. (1005( )25) وآخرون فاجنانىدراسة 

 ت العينةواشتمم ،المنافسات الرياضية لإلناث فيوالمرونة  العضميلمجسم كمو عمى األداء  اىتزازي
وقد أسفرت النتائج إلى وجود  ،( سنة20-24( العبة رياضية تتراوح أعمارىن ما بين )25)عمى 

والقوة العضمية والمرونة لممجموعة التجريبية بعد التدريب  العضمياألداء  فيتحسن ممحوظ 
  المجموعة الضابطة. في( أسابيع وعدم وجود تحسن 1االىتزازي لمدة )

 برنامجيتأثير بعنوان  (7( )1006شرف وخالد عبدالرؤوف عبادة )ياسر أحمد م دراسة
والتدريب باإلثقال لتنمية االتزان والقوة لمجموعة عضالت الفخذ األمامية  االىتزازي التدريب

( مصاب بالضمور 05اشتممت العينة عمى )و  العضمي،والخمفية عمى تأىيل المصابين بالضمور 
تحسن االتزان والقوة لمجموعة عضالت  فيأن ىناك زيادة وقد أسفرت نتائج البحث  العضمي،

لمتدريب باإلثقال بينما تفوق التدريب االىتزازي عمى التدريب   الفخذ األمامية والخمفية ممحوظ
تحسين االتزان والقوة لمجوعة عضالت الفخذ األمامية والخمفية لتأىيل المصابين  فيباإلثقال 
                  العضمي.               بالضمور 
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تدريبات بار تأثير بعنوان  Chung, et al. (1024( )21)شونج واخرون دراسة 
عمى  واشتممت العينة االىتزاز عمى نشاط عضالت الجذع في أوضاع متنوعة لدى االصحاء،

وتم قياس نشاط الجذع في ثالث أوضاع )الوقوف،  رجال(، 01سيدات،  01) فرد( 21)
وقد أسفرت النتائج إلى وجود تحسن االنبطاح الجانبي وارتكاز عمى المرفق(،  االنبطاح عمى أربع،

 جميع أوضاع عضالت الجذع.  فيممحوظ 
تأثير بعنوان  Seong-Jin Lee, et al. (1025( )12)سيونج جين لي واخرون دراسة 

ت واشتمم تدريبات بار االىتزاز عمى سمك عضالت الجذع والتوازن لدى الطالب الجامعيين،
( 2لمدة )ان تدريبات بار االىتزاز وقد أسفرت النتائج إلى  طالب جامعي،( 22)عمى  العينة
  .الجامعيين الطالب لدى والتوازن الجذع عضالت ساىمت في تحسن سمك شيور

 إجراءات البحث:
 منهج البحث:

لمجموعتين أحداىما  التجريبيباستخدام التصميم  التجريبياستخدمت الباحثة المنيج  
لطبيعة ىذا  لمالئمتوالمجموعتين وذلك  والبعدي القبميتجريبية واألخرى ضابطة باستخدام القياس 

 البحث.
 مجتمع البحث:

طالبات الفرقة الثانية بكمية التربية الرياضية لمبنات جامعة حموان، يمثل مجمع البحث 
 م.2101/2107طالبة لمعام الجامعي ( 051ىن )دوالبالغ عد

 البحث:  عينة
من طالبات الفرقة الثانية بكمية التربية الرياضية بالطريقة العمدية البحث  عينةم اختيار ت

 م وعددىن2101/2107 الجامعيلمعام  والمقيدات لمفصل الدراسي الثاني لمبنات جامعة حموان
ليصبح قوام عينة البحث  طالبات،( 01)تم تطبيق الدراسة االستطالعية عمى  طالبة،( 51)

 ضابطة واألخرى تجريبية إحداىما متساويتين مجموعتين الى تقسيمين ( طالبة، تم11)األساسية 
البحث لتحقيق  لعينةمعامالت االلتواء  بإيجادوقد قامت الباحثة  طالبة،( 05) منين كل قوام

 .( يوضح ذلك0والجدول ) (قيد البحث)المتغيرات  فياالعتدالية 
(2جدول )  

البحث(             )قيدالمتغيرات  فيلمجتمع البحث  صائياإلحالتوصيف                   
   30ن =      

 االلتواء االنحراف المتوسط المتغيرات 
 2825 5833 257834 الطول الكمى متغيرات
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 2801 6867 57824 وزن الجسم النمو 
 0877 0834 26825 العمر الزمنى

-الوزن-متغيرات النمو)الطول فيبحث أن معامالت االلتواء لعينة ال (0يتضح من جدول )
 في اعتداليامما يدل عمى أن مجتمع البحث يمثل مجتمعًا  (1)± قد انحصرت ما بين  (،السن

 .جميع متغيرات البحث
 وسائل وأدوات جمع البيانات:

 األدوات واألجهزة المستخدمة: 
  )جياز الرستاميتر: لقياس الطول )ألقرب سم 
  قرب كجم(. الوزن )ألميزان طبي لقياس 
  .)جياز الديناموميتر. )لقياس قوة عضالت الظير والرجمين 
  بار االىتزازFlexi- bar 
 .ساعات إيقاف 

  أكياس ثمج 

  سم ذات االستخدام لمرة واحدة5سرنجات معقمة 

 أنابيب دم 

 ىيبارين لمنع التجمط 

 االختبارات المستخدمة: 
 (2اوال: االختبارات البدنية8 مرفق )

 زن الثابت.اختبار التوا 
 ( لقياس الرشاقة.01اختبار االنبطاح من الوقوف )ث 
 )الديناموميتر )لقياس القوة العضمية 
 )جياز الجينوميتر )لقياس المدي الحركي 
  .لقياس المرونة()اختبار ثني الجذع ألسفل 

 (1ثانيا: اختبارات ايض العظام8 مرفق )
  اختبارELISA   يالفوسفات لقياس إنزيم( ز القمويALP)  واالوستيوكالسين

Osteocalcin 
 (2مرفق )مسابقة رمي الرمح8  تقييم مستوى أداءثالثا: اختبار 

وقد استعانت الباحثة بمجنة ثالثية من أعضاء ىيئة التدريس بالقسم لتقييم الطالبات، بواقع 
 ( درجات لمسافة رمي الرمح.1درجات لمستوي األداء، ) 5)
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 الدراسة االستطالعية:
تم اختيارىن  ات( طالب01عينة قواميا ) عمىالدراسة االستطالعية  بإجراءثة قامت الباح

وقد ىدفت الدراسة  األساسية،بالطريقة العشوائية من مجتمع البحث وخارج عينة البحث 
 االستطالعية إلى ما يمي:

 .التأكد من صالحية األدوات واألجيزة المستخدمة 
  دمة لعينة البحث.مدي مناسبة االختبارات المستخ عمىالتعرف 
  الصعوبات التي قد تواجو الباحثة أثناء تطبيق البرنامج. عمىالتعرف 

 (3مرفق ) :التدريبيالبرنامج 
مسابقة رمي مجال  فيقامت الباحثة باالطالع عمى العديد من المراجع العممية المتخصصة 

 .حلتصميم البرنامج المقتر  قيد البحث الرمح
 البرنامج:  هدف -2

 عمىتأثيره معرفة و  Bar Flexi -االىتزاز  بار تدريبات تصميم البرنامج الى ييدف ىذا
 ومستوي أداء مسابقة رمي الرمح.بعض المتغيرات البدنية أيض العظام و 

 :التدريبي االسس العممية لمبرنامج -1
قامت  والمراجع،المقترح وبعد االطالع عمى العديد من االبحاث  البرنامجلميدف من  طبقاً 

يجب  والتيمع مراعاة المبادئ األساسية لوضع البرامج التدريبية احثة بتصميم البرنامج المقترح الب
 ة( وحد2( وحدة تدريبية بواقع )02وقد أشتمل البرنامج عمى ) المرجوة،إتباعيا لتحقيق األىداف 

بداية  في( أسابيع، حيث أستغرق زمن الوحدة التدريبية اليومية 1األسبوع ولمدة ) فيتدريبية 
وقد قامت الباحثة بتقسيم اجزاء نياية البرنامج  فيق( 21ق( وتزداد تدريجيا إلى )55)البرنامج 

   الوحدة التدريبية كاآلتي:
 :حمكونات البرنامج المقتر 

  ق(:20)اإلحماء  أ(
االىتمام باإلطالة و مجموعة من التمرينات البسيطة والمتنوعة  عمىجزء الاحتوي ىذا 

 البرنامج. في الرئيسيالجزء  فيأجزاء الجسم لتييئة الجسم لمعمل والمرونة لكل 
 الرئيسي: الجزء  ب(

لممجموعة التجريبية و)المنيج المقرر لمفرقة الثانية(  Bar Flexi -االىتزاز  بار تدريبات
ويزداد تدريجيا ( ق 55في بداية البرنامج ) الرئيسيلممجموعة الضابطة وتم التدرج بزمن الجزء 

 نياية البرنامج. ق( في21إلى )
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 ق(: 4)التهدئة  جـ(
 .مرجحة واسترخاء لمعضالت تمريناتمجموعة من  عمى الجزءاحتوي ىذا  
 :شدة حمل التدريب *

قامت الباحثة بتحديد الشدة المناسبة لبداية البرنامج المقترح لعينة البحث التجريبية وىى 
الطالبة وىو ما يعرف بمعدل القمب  % من أقصى معدل لنبض15%: 45الشدة فوق المتوسطة 

% من 45عمى أساس (ارفونين )ك معادلة  فيالمستيدف ، وتم حسابو عن طريق التعويض 
% من أقصى معدل النبض والناتج من 15أقص معدل لمنبض ثم مرة أخرى عمى أساس 

 .المعادلتين يعبر عن معدل القمب المستيدف الذى يجب أن يعمل خاللو الطالبات
نبض  –نبض  )أقصىنسبة التدريب %  الراحة + نبض = لنبض المستهدفمعدل ا

 الراحة(
 خطوات تنفيذ التجربة:

  :القياس القبمي 
البحث التجريبية والضابطة في المتغيرات  لمجموعتي يةالقبم اتقامت الباحثة بإجراء القياس

م تناول أي أطعمة م مع التنبيو عمى الطالبات بضرورة عد4/2/2107-5في الفترة  (قيد البحث)
ساعة )صيام ليمى(، وعدم حدوث تغير في نمط حياتيم  02قبل إجراء التجربة بمدة ال تقل عن 

 العادية. 
( أيام 5التأكد من توقيتات الدورة الشيرية لمطالبات، بحيث تكون بفاصل زمني ال يقل عن )

 العظام.بعد انقطاع الدورة الشيرية وذلك إللغاء تأثيراتيا عمى مكونات أيض 
تم سحب عينات الدم بواسطة متخصص من معمل الفؤاد، وتم وضعيا في كولمان بو ثمج 
لحين إجراء التحاليل المعممية بحيث تم ترقيم األنابيب الخاصة بعممية التحميل والتي تم إجراؤىا 

 في معمل الفؤاد لمتحاليل الطبية.
 :تنفيذ التجربة األساسية 
عمي المجموعة  ةالمقترح Bar Flexi -االىتزاز  بار تدريباتبتطبيق  الباحثةقامت 

 م02/2/2107ابتداء من  م2101/2107 الجامعيلمعام  الثاني الدراسيالتجريبية في الفصل 
وتم التدريس  االسبوع، فيتدريبية  ة( وحد2( أسابيع بواقع )1) ارعمى مد م،1/5/2107الى 

( بينما 5:  1من الساعة )  الدراسيد انتياء اليوم لممجموعة التجريبية بعد انتياء اليوم الدراسي بع
( صباحا قبل بداية اليوم 7: 1المتبع لممجموعة الضابطة من الساعة ) المقرر الدراسيتم تطبيق 
 البحث خالل فترة تطبيق التجربة. مجموعتيمع مراعاة تدوير  الدراسي

 :القياس البعدي 
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البحث التجريبية والضابطة في المتغيرات  لمجموعتي البعديبإجراء القياس  الباحثةقامت 
 1 -2وذلك في الفترة  قيد البحث تحت نفس الظروف والشروط التي تم فييا القياس القبمي

 .م5/2107/
 

 المعالجات اإلحصائية:
البحث وفروضو تم تحديد األسموب اإلحصائي المستخدم لتحميل البيانات  أىداف عمىبناء 

 التالي:ك
                                االنحراف المعياري. *    معامل االلتواء.*       الوسيط. *       المتوسط الحسابي.*
 اختبار "ت" لممجموعة الواحدة والمجموعتين * النسبة المئوية لمعدل التغير%.* 

 عرض ومناقشة النتائج
 عرض النتائج: -أوال

 (1جدول )
متغيرات أيض العظام ياسين القبمي والبعدي في داللة الفروق ونسب التحسن بين متوسطات الق

 )قيد البحث( لعينة البحث التجريبيةفي الدم 
 24ن = 

وحدة  المتغيرات
 القياس

نسبة  القياس البعدي القياس القبمي
 التحسن 9

قيمة )ت( 
 2ع± 2م 2ع± 2م المحسوبة

 2823    8862 6853 65812 4813 58832 وحدة / لتر الفوسفاتيز القموي 
 *4825 22822 0822 2861 0827 2887 وحدة / لتر االوستيوكالسين

 05درجة حرية =  2.04=  1.15قيمة ت الجدولية عند 

في بين متوسطات القياسين القبمي والبعدي ( وجود فروق دالة 2يتضح من الجدول )
مستوى مستوى االوستيوكالسين في الدم لصالح القياس البعدي، وعدم وجود فروق دالة في 

٪ لمتغير 01.01القموي، الفوسفاتيز ٪ لمتغير 7.40وبمغت نسب التحسن الفوسفاتيز القموي. 
 االوستيوكالسين.

 (2جدول )
متغيرات أيض العظام داللة الفروق ونسب التحسن بين متوسطات القياسين القبمي والبعدي في 

 )قيد البحث( لعينة البحث الضابطةفي الدم 
 24ن = 

ة وحد المتغيرات
 القياس

نسبة  القياس البعدي القياس القبمي
 التحسن 9

قيمة )ت( 
 2ع± 2م 2ع± 2م المحسوبة
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 0867 1838 4846 62812 3820 62832 وحدة / لتر الفوسفاتيز القموي 
 0828 5886 0811 2876 0826 1802 وحدة / لتر االوستيوكالسين

 05درجة حرية =  2.04=  1.15قيمة ت الجدولية عند 

في بين متوسطات القياسين القبمي والبعدي ( عدم وجود فروق دالة 1يتضح من الجدول )
وبمغت نسب التحسن . لعينة البحث الضابطة مستوى الفوسفاتيز القموي واالوستيوكالسين في الدم

 ٪ لمتغير االوستيوكالسين.2.74٪ لمتغير الفوسفاتيز القموي، 2.57
 
 (3جدول )

)قيد البحث( متغيرات أيض العظام في الدم ات القياسين البعديين في داللة الفروق بين متوسط
 لعينتي البحث التجريبية والضابطة

 20ن = 

وحدة  المتغيرات
 القياس

قيمة )ت(  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 2ع± 2م 2ع± 2م المحسوبة

 2823    4846 62812 3820 62832 وحدة / لتر الفوسفاتيز القموي 
 *4825 0871 2876 0847 1802 وحدة / لتر االوستيوكالسين

 21درجة حرية =  2.01=  1.15قيمة ت الجدولية عند 

عدم وجود فروق دالة بين متوسطات القياسين البعديين في مستوى ( 5يتضح من الجدول )
 . لعينتي البحث التجريبية والضابطة الفوسفاتيز القموي واالوستيوكالسين في الدم

 (4دول )ج
داللة الفروق ونسب التحسن بين متوسطات القياسين القبمي والبعدي في المتغيرات البدنية 

 )قيد البحث( لعينة البحث التجريبية ومستوى أداء مسابقة رمي الرمح
 24ن =

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

نسبة  القياس البعدي القياس القبمي
 التحسن 9

قيمة )ت( 
 1ع± 1م 2ع± 2م المحسوبة

 *1.551 %14.12 1.55± 11.50 5.25± 51.55 ث اختبار ستروك التوازن

 القوة  
 *2.74 %52.51 2.12± 57.25 5.25± 55.25 كجم قوة عضالت الظهر

 *5.251 %04.51 0.15± 25.51 2.25± 55.45 كجم قوة عضالت الرجمين

 المرونة

 *2.21 %21.11 5.02±  47.27 5.02±  20.42 درجة المدي الحركي مفصل الكتف
 *1.541 %01.42 2.10± 17.51 2.25± 45.12 درجة لمعمود الفقري الحركي المدي

 *5.271 %11.57 0.25± 51.25 1.25± 11.05 درجة المدي الحركي مفصل الركبة
 *2.55 %11.40 1.51± 02.54 1.52± 02.21 عدد ( ث20االنبطاح من الوقوف ) الرشاقة
 *5.215 %20.00 1.25± 4.25 1.51± 5.51 درجة الرمح مسابقة رمي  أداء مستوى
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   2.20= 1.15ت الجدولية عند 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبمي والبعدي 5) الجدوليتضح من 
وذلك لصالح  المتغيرات البدنيةوجميع  مستوى أداء مسابقة رمي الرمحلممجموعة التجريبية في 
الظير،  عضالت ٪ إلختبار قوة52.51 نحت نسب التحسن ما بيالقياس البعدي، وتراو 

مسابقة أداء ٪ لمستوي  20.00، وبمغت نسبة التحسنقوة عضالت الرجمين٪ الختبار 04.51
 رمي الرمح.

 
 
 (5جدول )

داللة الفروق ونسب التحسن بين متوسطات القياسين القبمي والبعدي في المتغيرات البدنية 
 )قيد البحث( لعينة البحث الضابطة ي الرمحومستوى أداء مسابقة رم

 24ن =

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

نسبة  القياس البعدي القياس القبمي
 التحسن 9

قيمة )ت( 
 1ع± 1م 2ع± 2م المحسوبة

 0.255 %5.05 1.55± 55.50 1.25± 54.55 ث اختبار ستروك التوازن

 القوة 
 1.157 %5.15 1.12± 57.05 1.25± 52.25 كجم قوة عضالت الظهر

 0.012 %1.25 0.15± 52.45 2.25± 55.45 كجم قوة عضالت الرجمين

 المرونة

 1.521 %1.55 2.11± 41.55 5.02±  45.42 سم المدي الحركي مفصل الكتف
 0.525 %2.52 1.02± 15.51 2.25± 11.12 سم لمعمود الفقري الحركي المدي

 1.147 %25.15 2.55± 14.51 1.25± 11.05 سم المدي الحركي مفصل الركبة
 1.254 %05.15 1.51± 05.54 1.52± 02.21 عدد ( ث20االنبطاح من الوقوف ) الرشاقة

 0.172 %00.00 1.25± 5.11 1.51± 5.51 درجة مستوى أداء مسابقة رمي الرمح

   2.20= 1.15ت الجدولية عند 

( وجود فروق غير دالو إحصائية بين القياسين القبمي والبعدي 2يتضح من الجدول )
الرمح، كما توجد فروق دالة أداء مسابقة رمي لممجموعة الضابطة في المتغيرات البدنية ومستوي 

٪ لممدي الحركي 25.15 ناحصائيا بالنسبة لمستوي األداء المياري وتراوحت نسب التحسن ما بي
مستوى أداء لمدي الحركي لمفصل الكتف، وبمغت نسبة التحسن ل٪ لمتغير ا1.55لمفصل الركبة، 

 %.00.00 مسابقة رمي الرمح
 (6جدول )

التجريبية والضابطة في بعض  نداللة الفروق بين متوسطات القياسين البعديين لممجموعتي
 )قيد البحث(  مسابقة رمي الرمحأداء مستوى المتغيرات البدنية و 

 20ن =
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 المتغيرات
وحدة 
 القياس

قيمة )ت(  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 1ع± 1م 2ع± 2م المحسوبة

 *1.551 1.55± 11.50 1.55± 55.50 ث اختبار ستروك التوازن

 القوة 
 *2.74 2.12± 57.25 1.12± 57.05 م قوة عضالت الظهر

 *5.251 0.15± 25.51 0.15± 52.45 م قوة عضالت الرجمين

 المرونة

 *2.21 5.02±  47.27 2.11± 41.55 سم كي مفصل الكتفالمدي الحر 
 *1.551 2.10± 17.51 1.02± 15.51 سم لمعمود الفقري الحركي المدي

 *5.251 0.25± 51.25 2.55± 14.51 سم المدي الحركي مفصل الركبة
 *2.55 1.51± 02.54 1.51± 05.54 عدد ( ث20االنبطاح من الوقوف ) الرشاقة

 *5.215 1.25± 4.25 1.25± 5.11 درجة بقة رمي الرمحمستوى أداء مسا

 21=  2-عند درجة حرية ن 2.01= 1.15ت الجدولية عند 

القياسين البعديين لممجموعتين ( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 4يتضح من الجدول )
لصالح  وذلك المتغيرات البدنيةوجميع  مستوى أداء مسابقة رمي الرمحفي التجريبية والضابطة 

 8التجريبية ةلممجموع القياس البعدي
 مناقشة النتائج:-ثانيا

فروق دالة إحصائيًا بين القياسين  والذي ينص عمى وجودمناقشة نتائج الفرض األول 
البعديين لممجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح القياس البعدي لممجموعة التجريبية في متغيرات 

 .ايض العظام
في بين متوسطات القياسين القبمي والبعدي ( وجود فروق دالة 2)يتضح من الجدول 

مستوى االوستيوكالسين في الدم لصالح القياس البعدي، وعدم وجود فروق دالة في مستوى 
٪ لمتغير 01.01القموي، الفوسفاتيز ٪ لمتغير 7.40وبمغت نسب التحسن الفوسفاتيز القموي. 

 االوستيوكالسين.
في بين متوسطات القياسين القبمي والبعدي م وجود فروق دالة ( عد1يتضح من الجدول )

وبمغت نسب التحسن . لعينة البحث الضابطة مستوى الفوسفاتيز القموي واالوستيوكالسين في الدم
 ٪ لمتغير االوستيوكالسين.2.74٪ لمتغير الفوسفاتيز القموي، 2.57

ياسين البعديين في مستوى عدم وجود فروق دالة بين متوسطات الق( 5يتضح من الجدول )
 . لعينتي البحث التجريبية والضابطة الفوسفاتيز القموي واالوستيوكالسين في الدم

 
حتويو من تدريبات تلما  bar-Flexiبار االىتزاز  تدريباتوتعزو الباحثة ىذا التحسن الى 

متغيرات ايض  تحسينساعدت عمى قد  لتنمية القوة العضمية والمرونة لعضالت الذراعين والكتفين
 ث. حالعظام قيد الب
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تدريبات بار االىتزاز إلى أن Chung, et al. (1024( )12 )شونج واخرون ويؤكد 
bar-Flexi زيد النشاط واألداء العضمي.تحسن كثافة معادن العظام و ت 

أنو يمكن التعرف عمى أيض  et al.  Weaver, (2886 )(15)ويفر وآخرون ويرى
عمى بعض الدالالت الكيميائية في الدم والبول التي توضح التكوين  العظام من خالل التعرف

 .Bone Resorption)أو التي توضح االمتصاص العظمى ) (Bone Formation)العظمى 
واالوستيوكالسين من أىم القياسات التي  (ALPز القموي )يالفوسفات إلى أن إنزيم ويضيف

 تستخدم لتحديد التكوين العظمى.
ز القموي يالفوسفات إلى أن إنزيم Ronald Roth   (1000( )11)روس رونالد ويشير

(ALP )إنزيمينشأ ، و تعتمد عمى القدرة اإلستخراجية لمكبدالتي وظائف يستخدم في تحديد ال 
بالكبد  أيضاالنمو ويوجد  أثناءز القموي من العظام ويوجد بكثرة في العظام خاصة يالفوسفات

بـ "  ىما يسمرم يكون ىذا اإلنزيم خميط من أماكن نشأتو وىذا ، وفي السياألمعاءوالمشيمة و 
 شبييات االنزيم " التي يمكن تمييزىا بالفصل الكيربائي.

لقياسو، الطبيعي بالدم يختمف بإختالف الطريقة المستخدمة  اإلنزيممستوى ىذا أن  ويضيف
 الدرقية.فرط نشاط الغدة ية و نتيجة المجيود البدني المستمر ذو الشدة العال اإلنزيميرتفع تركيز و 

ز يأنزيم الفوسفاتإلى أن  et al. Rudberg (1000()12) ,رودبرج وآخرون  ويشير
يعتبر من أىم القياسات المستخدمة لتحديد التكوين العظمى ويمكن من خاللو  (ALPالقموي )

 التعرف عمى دورة ايض العظام 
إلى أن قياساتو ترتبط بالدورة الشيرية عند السيدات وبشدة المجيود البدني حيث  ويضيف

 في الدم. (ALPز القموي )يأنزيم الفوسفاتيز يعمل المجيود البدني عمى زيادة ترك
 Zaichik ,et al. (2882()17)زايشيك وآخرون انخفاض االوستيوكالسين يشير  وعن

حامض أميني بروتيني ويتم تكوينو عن طريق الخمية  57إلى أن االوستيوكالسين يتكون من 
جينى في العظم ويعتبر % من البروتين غير الكوال21-01ويشكل   Osteoblastالبناءة لمعظام 

من القياسات الرئيسية لتحديد أمراض العظام الن زيادة مستوياتو في الدم تعتبر مؤشر لتأكل 
 العظام .

 ,et al. Rongرونج وآخرون بالنشاط الرياضي يشير  االوستيوكالسين ارتباطوعن 
ناث وذلك في الدم يختمف في الذكور عن اإل االوستيوكالسين( إلى أن مستوى 25)( 0774)

لتأثره باليرمونات األنثوية خاصة ىرمون االستروجين لذا تقل مستوياتو لدى السيدات مقارنة 
 بالرجال.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&itool=PubMed_Abstract&term=%22Rudberg+A%22%5BAuthor%5D
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االوستيوكالسين يرتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة النشاط المؤدى فنجد انو يزداد بعد أن  ويضيف
 مرتبطا باستمرار األداء، أداء تدريبات القوة والتحمل لفترات قصيرة، ثم يبدأ في التناقص التدريجي

في الدم ثم يبدأ في العودة تدريجيا  االوستيوكالسينأي أن األداء لفترات طويمة يعمل عمى تناقص 
 إلى مستوياتو الطبيعية خالل فترة استعادة االستشفاء.

في  Markus and Wolfgang (1003()27)  ماركوس وولفجانج مع دراسة تتفقو 
بين  Osteocalcinوكالسين)البروتين غير الجميكوجيني لمعظام (  عدم وجود فروق في االوستي

 المجموعتين .
 وبذلك لم يتحقق صحة الفرض األول8

فروق دالة إحصائيًا بين القياسين  والذي ينص عمى وجودمناقشة نتائج الفرض الثاني 
بية في البعديين لممجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح القياس البعدي لممجموعة التجري

 .المتغيرات البدنية قيد البحث
( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبمي والبعدي 5) الجدوليتضح من 

وذلك لصالح  المتغيرات البدنيةوجميع  مستوى أداء مسابقة رمي الرمحلممجموعة التجريبية في 
الظير،  عضالت ٪ إلختبار قوة52.51 نالقياس البعدي، وتراوحت نسب التحسن ما بي

مسابقة أداء ٪ لمستوي  20.00، وبمغت نسبة التحسنقوة عضالت الرجمين٪ الختبار 04.51
 رمي الرمح.

( وجود فروق غير دالو إحصائية بين القياسين القبمي والبعدي 2يتضح من الجدول )
ق دالة الرمح، كما توجد فرو أداء مسابقة رمي لممجموعة الضابطة في المتغيرات البدنية ومستوي 

٪ لممدي الحركي 25.15 ناحصائيا بالنسبة لمستوي األداء المياري وتراوحت نسب التحسن ما بي
مستوى أداء ٪ لمتغير المدي الحركي لمفصل الكتف، وبمغت نسبة التحسن ل1.55لمفصل الركبة، 

 %.00.00 مسابقة رمي الرمح
ين البعديين لممجموعتين القياس( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 4يتضح من الجدول )

وذلك لصالح  المتغيرات البدنيةوجميع  مستوى أداء مسابقة رمي الرمحفي التجريبية والضابطة 
 8التجريبية ةلممجموع القياس البعدي

حتويو من تدريبات تلما  bar-Flexiبار االىتزاز  تدريباتوتعزو الباحثة ىذا التحسن الى 
ساعدت عمى مما  ضمية والمرونة لعضالت الذراعين والكتفينلتنمية التوازن العضمي والقوة الع

 مسابقة رمي الرمحاصة بخارات الييث تعتمد المح أداء المياري ومستوى المتغيرات البدنية تحسين
صص يتناسب خا بشكل متيبدرجة كبيرة عمى حركات الذراعين والكتفين والرجمين والذي تم تنميت

 ث. حالبارات قيد ياري لمميمع األداء الم
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أن أىم أىداف  (20)( 1004ليمى فرحات )وتؤكد ىذه النتائج عمى ما أشارت إليو 
المجال  فيىو االرتقاء بقدرات الطالبة البدنية إلى أقصى ما يمكن لذا فان العاممين  التدريب
يحتاجون إلى اإللمام بالمعمومات المرتبطة بطرق ووسائل التدريب لما ليا من تأثير عمى  الرياضي

 مختمف األنشطة باإلضافة إلى مستوى األداء.لتنمية الصفات البدنية 
Dolny (1007) (15 )ى ندول وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع ما أشار إليو كل من 

 أحد bar-Flexiتدريبات بار االىتزاز إلى أن  Armstrong (1020 )(12) أرمسترونج
والقوة العضمية والمرونة حيث أن  العضمي وازنالتطرق التدريب البديمة والفعالة والناجحة لتحسين 

ليا تأثير فعال عمى القوة العضمية حيث تنقبض وتنبسط األلياف العضمية بسرعات بار االىتزاز 
  عالية مما يؤثر عمى الكفاءة العضمية وبعض الخصائص الفسيولوجية.

ىتزاز تدريبات بار االإلى أن Chung, et al. (1024( )12 )شونج واخرون ويؤكد 
bar-Flexi  والمرونة وكذلك يحسن كثافة معادن العظام ويزيد النشاط  االتزانلمجسم كمو يحسن

 واألداء العضمي ويحسن السرعة مقارنة ببرامج تدريبات األثقال.
الى  البحث، المتغيرات البدنية ومستوي األداء المياري قيدوتعزو الباحثة ىذا التحسن في 

ساعد عمى وجود تحسن في المتغيرات  والذيفي البرنامج المتبع  لباتالطااستمرارية وانتظام 
حيث يكون  التجريبية،البدنية ومستوى األداء ولكن ليس بنفس درجة التحسن الحادث لممجموعة 

االىتمام بتطوير المتغيرات البدنية بشكل عام دون مراعاة لتطوير المتغيرات البدنية المرتبطة بأداء 
 .حثالميارات قيد الب

فروق دالة إحصائيًا بين القياسين  والذي ينص عمى وجودمناقشة نتائج الفرض الثالث 
البعديين لممجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح القياس البعدي لممجموعة التجريبية في مستوى 

 أداء مسابقة رمي الرمح.
مي والبعدي ( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القب5) الجدوليتضح من 

وذلك لصالح  المتغيرات البدنيةوجميع  مستوى أداء مسابقة رمي الرمحلممجموعة التجريبية في 
الظير،  عضالت ٪ إلختبار قوة52.51 نالقياس البعدي، وتراوحت نسب التحسن ما بي

مسابقة أداء ٪ لمستوي  20.00، وبمغت نسبة التحسنقوة عضالت الرجمين٪ الختبار 04.51
 .رمي الرمح

( وجود فروق غير دالو إحصائية بين القياسين القبمي والبعدي 2يتضح من الجدول )
الرمح، كما توجد فروق دالة أداء مسابقة رمي لممجموعة الضابطة في المتغيرات البدنية ومستوي 

٪ لممدي الحركي 25.15 ناحصائيا بالنسبة لمستوي األداء المياري وتراوحت نسب التحسن ما بي
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مستوى أداء ٪ لمتغير المدي الحركي لمفصل الكتف، وبمغت نسبة التحسن ل1.55كبة، لمفصل الر 
 %.00.00 مسابقة رمي الرمح

القياسين البعديين لممجموعتين ( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 4يتضح من الجدول )
ك لصالح وذل المتغيرات البدنيةوجميع  مستوى أداء مسابقة رمي الرمحفي التجريبية والضابطة 

 8التجريبية ةلممجموع القياس البعدي
من  Howard Fortner, et al. (1023 )(22)هوارد فورتنر واخرون وىذا ما يؤكده 

 أن النجاح في أداء أي ميارة يحتاج إلى تنمية مكونات بدنية تسيم في أدائيا بصورة مثالية.
وآخرون طمحة حسام الدين  (،21) (2883محمد حسن عالوى )ويتفق كال من 

عمى أىمية عنصر المرونة في األداء الحركي إذا أنيا تشكل مع باقي الصفات ، (6) (2886)
تقان األداء الحركي،  البدنية األخرى كالقوة والسرعة والرشاقة الركائز التي يتأسس عمييا اكتساب وا 

 .لمرياضيينرادية الوتسيم بقدر كبير في التأثير عمى السمات ا
 .Delecluse, et al دلكمس وآخرونمن  كال دراسة نتائج مع النتائج ىذه وتتفق

ياسر أحمد مشرف  Fagnani, et al. (1005( )16) وآخرون فاجنانى (13)( 1002)
 Seong-Jin Lee, etسيونج جين لي واخرون  (28( )1006عبادة ) فعبد الرؤو وخالد 

al. (1025( )20)  بار االىتزاز تدريبات حيث تشير نتائج ىذه الدراسات إلى أنbar-Flexi 
 المياري.األداء مستوي تأثير ايجابي عمى القدرات البدنية و  الي

 .الثالثالفرض صحة وبذلك يتحقق 
 :والتوصيات االستخالصات

 أواًل: االستخالصات:
ضوء أىداف البحث وفروضو وفى حدود العينة والمنيج المستخدم واستنادًا إلى  في

 ارت إليو من نتائج توصمت الباحثة إلى االستخالصات اآلتية:المعالجات اإلحصائية، وما أش
 اثرت bar-Flexiبار االىتزاز  تدريبات .0

 -التوازن  -قوة عضالت الظير والرجمين )بعض المتغيرات البدنية  عمى ايجابيا
 .ةالتجريبي لممجموعة (الرشاقة -المرونة

 اثرت bar-Flexiبار االىتزاز  تدريبات .2
 .لممجموعة التجريبية مسابقة رمي الرمحأداء مستوى  عمى ايجابيا

 التجريبية المجموعتين في تغير معدل يوجد .1
 -التوازن  -قوة عضالت الرجمين والظير) المتغيرات البدنية في والضابطة
 . التجريبية المجموعة لدي مستوى أداء مسابقة رمي الرمح (،الرشاقة -المرونة
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 ثانيًا: التوصيات:
جراءاتو وفى حدود عينة البحث واستنادًا إلى ما وصمت إليو  ضوء أىداف البحث في وا 

 :يميبما  توصي االباحثة من نتائج خالل دراستي
 Bar -بار االىتزاز  تدريباتتطبيق  -0

Flexi الكميةلطالبات لبدنية لتحسين مكونات المياقة ا العاب القويمحاضرات  في. 
استخدام البرنامج إجراء دراسات مستقبمية ب -2

ىذه الدراسة عمى  في Bar Flexi -بار االىتزاز  دام تدريباتخبي باستالتدري
لبدنية طالبات الفرق المختمفة بالكمية لمعمل عمى تحسين مستوى مكونات المياقة ا

 .مسابقة رمي الرمح وتحسين مستوى أداء
 Bar -بار االىتزاز  تدريباتتطبيق  -1

Flexi حموانجامعة لمبنات اضية وحدة المياقة البدنية بكمية التربية الري في. 
 لمتكوين العظمىكمؤشر الفوسفاتيز القموى لمسباحين االىتمام باستخدام قياس أنزيم  -5
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