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خفض حدة السلوك بعض المتغيرات البدنية والمهارية فى الكرة الطائرة وبرنامج إرشادى على  تأثير
 المعاقين ذهنيا القابلين للتعلم العدوانى لدى األطفال

 ربيع السيد السيد سراجم.د/ *
 ث:ـكمة البحـة ومشـالمقدم

 واالجتمااع والتربياة الافسس عمماا  بها يهتم والتي القديمة المشكالت من العقمية اإلعاقة مشكمة تعتبر
 تفشامة عما  القااممين مان الكثيارين جهاد إلا  وتةتاا  الجوافا  معقاد  ظاارر  أفهاا كماا الفسساية  والصاةة
 واألخالقاي الاديفي االعتباار أولهاا كثيار   العتباارات ضاروري أمار الرعاياة وراذ  عقمياًا  المعااقين ورعاياة

 ماا وثافيهاا خاصاة  عقميااً  المعااقين وفماة خاصاة عاماة المعااقين ةلسما والرعاياة االرتماام عما  يةثفا ىوالذ

 مواكباة فهاو الثالا  االعتباار أماا  ىالعااد السارد شانن ذلا  فاي شانف  لمتعمايم لممعاا  السرصاة إتاةاة يةقا 

 تربية أن في يتمثلى والذ ىاالقتصاد االعتبار ورو الرابع االعتبار ينتي ثم بالمعاقين  االرتمام في العالم

 وبالتاالي ويتادر  ياتعمم فارد بيفماا المجتماع عما  عالاة المعاا  يصاب  ال بةيا  إفتااجي عاماد لهاا معاا ال

 .المجتمع في وزفها لها فسبة عقميا المعاقين فمة أن االعتبار في أخذفا إذا يفتج 
 مان الكامماة باالساتساد  لهام تسام  ال التاي عقمياا المعااقين األطساال لهاالال  المةادود  لمقادرات وفظاراً 

 الرعاياة مان خاصاا فوعاا يةتااجون أيضااً  فانفهم العااديين  األطساال مان غياررم يمارساها التاي األفشاطة
 عقميااً  المعااقين عاال  عممياة وتمعا   ممكان ةد أقص  إل  المةدود  القدرات تم  استثمار عم  تساعدرم

 التي والتربوية التدريبية سرصال من االستساد  فرص لهم تتاح بةي  الةياتية ظروفهم تةسين في كبيراً  دوراً 

 اإلرشاادية البارامج خاالل مان وذل   زمالمهم ومع بهم الخاصة لسكريةا المالسسات في التكيف من تمكفهم

 لهاا يتعار  التاي الساموكية المشااكل مان والتخسياف افسعااالتهم  عان الوةياد المتافسس تعتبار والتاي بالمعا 

 (99:  7. )العدوافي كالسمو  المعا  الطسل
عم  فقص  أن األطسال المعاقين ذرفيا ال تقتصر مشكالتهم م(7007)عصام محمد العقاد رى وي

الكسا   العقمية  ولكافهم يعاافون أيضاًا مان عاد  مشاكالت ساموكية وافسعالياة فتيجاة لماا يتعرضاون لا  مان 
الفسس   لذا يعتبر العال   ظروف اجتماعية وفسسية وتربوية غير مالممة خالل مراةل ةياتهم وتفشمتهم

لمعااقين ذرفياًا والقاابمين الجماع  بالمع  برفامجَا عالجيًا لمتخسيف مان ةاد  السامو  العادواف  للطساال ا
 (27:  90لمتعمم. )
( عما  أرمياة األساالي  العالجياة القامماة م7002) جابر عبد الحميد وعالء الـدين كاـا  ويالكد  

االتجاراااات وردود األفعاااال الخاطماااة مثااال عمااا  الفشااااط الجمااااع  ألفهاااا تعتماااد عمااا  إعااااد  وتصاااةي  
االفطواميااة والخجاال والساامو  العاادواف   وذلاا  ماان خااالل إتاةااة السرصااة لمطساال المضااطر  سااموكيًا فاا  
المشااااركة السعالاااة فااا  جماعاااة األقاااران التااا  تماااارس رواياااات وألعاااا  مسااامية وتعمااال فااا  جاااو مااان الاااود 

  السرصة الكاممة أمام األطسال المضاربين ساموكيًا والطمنفيفة المصةو  بالتسام  وعد التهديد  مما يتي
التخسيف من ةد  السمو  العدواف  والتوتر والمشاعر غير السوية لديهم  وذل  مان خاالل اختياار طار  

                                                 
 مدرس بقسم المنازالت والرياضات المائية بكمية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات *
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العماال الخااال   وأسااالي  جديااد  فاا  التعاماال مااع اذخاارين والتااذو  التاادريج  لخباار  اإلشااباع ماان خااالل
 (27:  2والتساعل السوى. )

ماان أصااع  مراةاال تعماايم المعبااة بالفساابة مرةمااة لمهااارات األساسااية فااي الكاار  الطااامر  تعااد تعماام ا
في المراةل التعميمياة المختمساة إضاافة إلاي افتقاار عفاصار المفافساة خاالل فتار  للطسال المعاقين ذرفيًا 

أن ياالدي  يمكان الطسالةي  ال يمكان أن فتصاور أن  ىالتعميم وأيضًا األخطا  المصاةبة للدا  المهار 
المهار  بالطريقة السفية المثمي الخالية من األخطاا  بال عماي العكاس مان ذلا  فاالتوقع الطبيعاي أفا  عفاد 

معرفة مواطن الخطن في  كثير من األخطا   ورفا يكون واج  المعمم اتعمم  مهار  معيفة يكون أداال  به
لممهااار  مسااتقباًل وتصااب   الطساالة أداماا  واإلسااراع مباشاار  فااي إصااالةها ةتاا  ال تاارتبط باااألدا  مااع  لياا

 (204:  6رفا  صعوبة في إصالح األخطا . )
وباإلطالع عمي مفها  التربية الرياضية بصسة عامة ومفهاا  الكار  الطاامر  بصاسة خاصاة المقارر 

وجاد أفا  راو فساس المفهاا  المقارر عماي  ةاالبتداميابالمرةماة  المعاقين ذرفيا القابمين لماتعممعمي التالميذ 
األسااويا  لتماا  المرةمااة  وذلاا  فظاارًا لعاادم وجااود باارامج تعميميااة خاصااة مسااتخدمة االتجارااات  طسااالاأل

يااالثر ساامبيًا عمااي فاااتج العمميااة  ىالةديثااة فااي طاار  التاادريس  تفمااي جوافاا  التمميااذ المتعاادد   األماار الااذ
 .ذرفيا القابمين لمتعممالمعاقين  األطسالالتعميمية لهالال  السمة من 

سب  وبعد اإلطالع عمي العديد من المراجع والبةو  والدراسات العممية وفي ةدود وفي ضو  ما 
لم تةظي بارتمام واضا  مان  ةاالبتداميبالمرةمة  ذرفيا القابمين لمتعممالمعاقين عمم الباة  تبين أن فمة 

تصاميم قبل الباةثين ورم في ةقيقة األمر فاي أماس الةاجاة لمبةا  والدراساة ولاذل  فانن الباةا  يقتارح 
خسا  ةااد  ومعرفاة أثاار  فا  عماا  بعا  المتايارات البدفيااة والمهارياة فا  الكاار  الطاامر   إرشاادىبرفاامج 

 .السمو  العدواف 
 ث:ـف البحدـه

  :عم ومعرفة تنثير  برفامج إرشادى  تصميم إل يهدف رذا البة  
 –الرشااااقة  – جمينوالااار    العضااامية لماااذراعيندر القااا -السااارعة االفتقالياااة بعااا  المتايااارات البدفياااة ) -9

 .لدى األطسال المعاقين ذرفيا القابمين لمتعمم المروفة( -التواف  
اإلرسال  - التمرير من أسسل بالساعدين –  التمرير من أعمي وللمامالطامر  ) بع  مهارات الكر  -7

  .لدى األطسال المعاقين ذرفيا القابمين لمتعمم (مواج  من أسسلالاألمامي 

لااادى تجاااا  األشااايا  والممتمكاااات(  –تجاااا  اذخااارين  –)فةاااو الاااذات عااادواف  خسااا  ةاااد  السااامو  ال -2
 .األطسال المعاقين ذرفيا القابمين لمتعمم

 ث:ـروض البحـ 
لممجموعتين التجريبية والضابطة ف   يةوالبعد يةالقبم اتتوجد فرو  ذات داللة إةصامية بين القياس -9

 .يةالبعد اتلصال  القياسبع  المتايرات البدفية قيد البة  

التجريبية والضابطة ف  لممجموعتين  يةوالبعد يةالقبم اتذات داللة إةصامية بين القياستوجد فرو   -7
 .يةالبعد اتلصال  القياسبع  مهارات الكر  الطامر  قيد البة  
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لممجموعتين التجريبية والضابطة ف   يةوالبعد يةالقبم اتتوجد فرو  ذات داللة إةصامية بين القياس -2
 .يةالبعد اتلصال  القياس   السمو  العدواف خس  ةد

بعا   التجريبية والضاابطة فا لممجموعتين  ةالبعدي اتذات داللة إةصامية بين القياستوجد فرو   -2
لصااااال  قيااااد البةاااا   وخساااا  ةااااد  الساااامو  العاااادواف مهااااارات الكاااار  الطااااامر  المتاياااارات البدفيااااة و 
 المجموعة التجريبية.

لمجماااوعتين التجريبياااة افسااا  التةسااان باااين لمعااادل التايااار فاااي  ذات داللاااة إةصااااميةفااارو  توجاااد  -4
قيااد  وخساا  ةااد  الساامو  العاادواف الكاار  الطااامر  المتاياارات البدفيااة ومهااارات بعاا  فاا  والضااابطة 

 لصال  المجموعة التجريبية.البة  
 ث:ـات البحـمصطمح

    السموك العدوان 
رين بالسعل أو الكالم والجاف  السمب  مف  رو السمو  الذى يالدى إل  إلةا  األذى والدمار باذخ"

 (90:  96. )"يعف  إلةا  األذى بالذات
  :*البرنامج اإلرشادي

برفامج مخطط مفظم في ضو  أسس عممية لتقديم الخدمات اإلرشادية في صور  جمل إرشادية "
 ." داخل دروس التربية الرياضية

 : ةـات المرتبطـالدراس
دراسة بهدف التعرف عم  فاعمية برفامج إرشادى لتفمية ( 77) مEiliott,(7007)  وتإليأجرى  -9

واسااتخدم الباةاا  الماافهج التجريباا  عماا  المهااارات االجتماعيااة لاادى المعاااقين عقميااًا القااابمين لمااتعمم  
( معا  ومعاقة من األطسال القابمين لماتعمم  ومان أدوات البةا  اساتبيان المهاارات 99عيفة قوامها )
التواصال  –مهاار  االساتماع عمم يةتوى عم  األفشاطة التالياة )معبن من قبل المفموذ   االجتماعية 
 أفراد أن أظهر البعدي المعمم تقييم أن ومن أرم الفتامجتوطيد الذات(   –فهم لاة الجسد  –البصرى 

  عما التادري  بعاد مهاريااً  بكثيار أقال أفهم يرون أفسسهم العيفة أفراد بيفما ممةوظ بشكل تةسفوا العيفة
 التاي الصاعوبات إلا  وأرجعهاا لا  بالفسابة مساجان  الفتيجاة راذ  أن الباة  أكد وقد االجتماعية المهار 

 ألفاراد الاذاتي التقيايم فماوذ  الساتخدام وذلا  مفهجياة صاعوبات إلا  وكاذال  البرفاامج تطبيا  واجهت

 .لمتالميذ المعممين تقييم خالل من فاجةاً  كان البرفامج فنن ذل  ومع العيفة
 ومعرفاة أثار  عما  إرشاادى برفاامج( دراساة بهادف بفاا  99م( )7004) محمد أحمد سميمان جارىأ -7

عما   الوصاس واساتخدم الباةا  المافهج   قفاا بمةافظاة اإلعدادياة المرةماة لتالمياذ الصاةي السامو 
تااادريس برفاااامج السااامو  ومااان أرااام الفتاااامج أن ( تممياااذ مااان المرةماااة اإلعدادياااة  880قوامهاااا ) عيفاااة

المقترح قد أدى إل  تفمية المعمومات والمعارف والمساريم تجا  الصةة الشخصاية  التاذياة الصة  
 .الصةية  الوقاية من األمرا  والةواد   وأرمية الرياضة  صةة البيمة

                                                 
*
 تعشٍف إجشائي 
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( دراساة بهادف التعارف عما  مادى فاعمياة برفاامج 9م( )7008) عايدة شعبان ونور حمودةأجرت  -2
واف  لدى األطسال المعاقين عقميا القابمين لمتعمم بمةافظة غز   إرشادى ف  خس  ةد  السمو  العد

( طساال وطسمااة ماان المعاااقين عقميااا 20واسااتخدمت الباةثتااان الماافهج التجريباا  عماا  عيفااة قوامهااا )
ومن أدوات البةا  مقيااس السامو  العادواف  ومقيااس القابمين لمتعمم  بمركز شمس لمرعاية اليومية  

رااو الساامو  العاادواف  فةااو  الفتااامج أن البعااد الااذى اةتاال المرتبااة األولاا  الااذكا  المصااور  وماان أراام
البعااد الااذى اةتاال المرتبااة الثافيااة رااو الساامو  العاادواف  تجااا  اذخاارين والبعااد  الااذات والبعااد الثاااف  و

الااذى اةتاال المرتبااة الثالثااة رااو الساامو  العاادواف  تجااا  األشاايا  والممتمكااات  كمااا توصاامت الدراسااة 
بااين متوسااطات درجااات  0.04وجااود فاارو  ذات داللااة إةصااامية عفااد مسااتوى معفويااة  أيضااًا إلاا 

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة ف  القياس التتبع  والبعدى لصاال  المجموعاة التجريبياة  
 وجود أثر كبير لمبرفامج المقترح ف  خس  ةد  السمو  العدواف  لدى المجموعة التجريبية.

( دراساة بهادف التعارف عما  فاعمياة برفاامج إرشاادى يعتماد 4م( )7099) بـدو زياد أحمـد أجرى   -2
عم  فن القصة فا  خسا  السامو  العادواف  لادى المعااقين عقمياًا القاابمين لماتعمم  واساتخدم الباةا  

( طالبااًا وطالبااة ماان المعاااقين عقميااًا القااابمين لمااتعمم  وماان 96الماافهج التجريباا  عماا  عيفااة قوامهااا )
البرفامج اإلرشادى  وقد أسسرت الفتامج عم  أن البرفاامج  –استبيان السمو  العدواف   أدوات البة 
المقتاارح باسااتخدام القصااة سااارم فاا  خساا  الساامو  العاادواف  لاادى المجمااوعتين الااذكور االرشااادى 
وجاود فارو  ذات داللاة إةصاامية باين القياساات القبمياة ن المعااقين عقمياًا القاابمين لماتعمم  م واإلفا 

فااا  مساااتوى السااامو  العااادواف  لصاااال  القياساااات  واإلفاااا التتبعياااة والبعدياااة لممجماااوعتين الاااذكور و 
 البعدية. 

 راءات البحـث ـإج
 ج البحـث: ـمنه

جريباااا  لمجمااااوعتين أةاااادرما تجريبيااااة باسااااتخدام التصااااميم الت  تجريبااااالماااافهج الاسااااتخدم الباةاااا  
 .سبت  لطبيعة رذ  الدراسةلمفا يةوالبعد يةالقبم اتالقياس ااألخرى ضابطة متبع

 ث: ـالبحوعينة مجتمع 
مدرسة الوةاد  العربياة لمتربياة االبتدام  تالميذ الصف الخامس البة  عم  وعيفة يشتمل مجتمع 

عمديًا  ثم قام  رمتم اختيار  تمميذ( 992) وعددرمم 7097/7098لمعام الدراسي  صر الجديد مب السكرية
تام   :24.92بفسابة مموياة  تممياذ (49ما  عاددرم )بو  العشاواميةقاة عيفاة البةا  بالطري الباةا  باختياار
وذلااا  إلجااارا  المعاااامالت العممياااة لالختباااارات  وباااذل  تصاااب  عيفاااة البةااا   تممياااذ( 94ساااة  عااادد )
جريبياة والثافياة ضاابطة قاوام كال تتمميذ  تم تقسيمهم إل  مجموعتين متساويتين األول  ( 26األساسية )
المشتركين ف  األفشطة الرياضية بفسس المدرساة  من تمميذ (94) عدد ضافة إل اإل( تمميذ  ب98مفهما )

  وف  فسس المرةمة السفية كعيفة مميز  من أجل إيجاد صد  التمايز لالختبارات المستخدمة قيد البة . 
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 أسباب اختيار العينـة:
 .والمهارية البدفية األطسالتعتبر رذ  المرةمة من أفس  المراةل السفية لتفمية قدرات  -
الكار  الطاامر  ةيا  أفهاا ضامن مافهج وزار  التربياة  مهاارات  المرةمة ري بداية مرةماة تعمام تعتبر رذ -

 .الصف الخامس االبتدام والتعميم المقرر عم  تالميذ 

 وفر  األدوات واألجهز  الالزمة لتفسيذ البرفامج. -
 

 ث:ـط متغيرات البحـضب
فااي بعاا  المتاياارات التااي قااد يكااون لهااا تاانثير  بةاا  الكميااةلعيفااة الباانجرا  التجااافس  قااام الباةاا 

وبعاااا  المتاياااارات الباااادفي وزن(  الاااا – الطااااول – عماااا  المتاياااار التجريبااااي مثاااال متاياااارات الفمااااو )الساااان
التوافااا (   –المروفاااة  –الرشااااقة  – التةمااال العضااام  – مااارجمينل  العضااامية در القااا –السااارعة االفتقالياااة )
اإلرسااال  - التمرياار ماان أسااسل بالساااعدين – لتمرياار ماان أعمااي وللماااما)بعاا  مهااارات الكاار  الطااامر  و 

 (.9  كما يوضة  جدول )(األمامي مواج  من أسسل
 

 ( 1جـدول ) 
 تجانس عينة البحث األساسية واالستطالعية  ي جميع المتغيرات قيد البحث 

 51ن= 

وحدة  راتــالمتغي
 القياس

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 االلتواء الوسيط المعياري

مو
الن

 

 0.662 99.27 0.247 99.27 سفة السن

 0.620- 928.00 2.469 927.74 سم الطول

 0.020- 27.40 9.499 27.28 كجم وزن الا

نية
لبد
ا

 
 0.948- 8.20 9.927 8.22 ثافية م من البد  العالي 20 العدو

 0.089 992.00 7.227 992.70 سم الوث  العري  من الثبات
 0.499 7.00 9.049 7.79 عدد المامل االفبطاحاعين من ثف  الذر 

 0.087 97.00 9.902 97.02 ثافية بطريقة باور جرى الزجزاج ال
 0.064- 7.40 0.997 7.28 سم الوقوف من للمامالجذع  ثفي

 0.099 90.20 9.628 90.24 ثافية الدوامر المرقمة

رية
مها
ال

 

 0.972 4.60 0.866 4.64 درجة التمرير من أسسل بالساعدين
 0.074 8.40 7.002 8.44 درجة التمرير من أعمي وللمام

 0.920- 7.40 7.927 7.20 درجة اإلرسال األمامي المواج  من أسسل
 : 0.620-عيفاااة البةااا  تراوةااات ماااا باااين )لوا  ( أن قااايم معاااامالت اإللتااا9يتضااا  مااان جااادول )

ير إلاااي تماثااال واعتدالياااة البيافاااات فاااي جمياااع ( مماااا يشااا2±(  وقاااد افةصااارت راااذ  القااايم باااين )0.662
 المتايرات قيد الدراسة.



 

 

 

 قيٍ ذهُيب انقببهيٍ نهتعهىتأحيس بسَبيج إزشبدي عهً بعض انًتغيساث انبدَيت وانًهبزيت فً انكسة انطبئسة وخفض حدة انسهىك انعدواًَ ندي األطفبل انًعب

 و1028 -عهًيتنألبحبث ان األول نهُصف -انخبَي انًجهد –جبيعت انصقبشيق  -كهيت انتسبيت انسيبضيت نهبُبث –يجهت بحىث انتسبيت انشبيهت 

- 03 - 

 اناتـع البيـأدوات ووسائل جم
والاوزن باالكيموجرام وتام معااير  راذا الجهااز  )بالسافتيمتر( الطاوللقياس  Rstamitr رجهاز الرستاميت -

 .قبل وخالل استخدام 
 .طامر  صاير  الةجمكرات  - اماألةجمكعبات مموفة مختمسة  – تفس مكعبات - مموفة كور -
 قوامم طامر  وشبكة     - األقطار مختمسة مموفة أطوا  - األطوال مختمسة مموفة عص  -
   مسطر  مدرجة.         - واأللوان األةجام مختمسة فارغة أوعية - األشكالأشيا  متفوعة مختمسة  –
 .األوزانأكياس ةبو  ورمل مختمسة  – بالستيكية زجاجات -
 :    البحث المستخدمةالختبارات ا
 (3 ممحـق): االختبارات البدنية -1

من  المرتبطة بمهارات الكر  الطامر  قيد البة  واالختبارات الت  تقيسهاالبدفية  المتايراتتةديد  م
وذلاااا  ( 72( )72( )92)( 97( )7( )9) والدراسااااات السااااابقةاالطااااالع عماااا  المراجااااع العمميااااة  خااااالل

)ممحــق ووضاعها فا  اساتمار  اساتطالع رأى بهاا  الخاصاةايارات البدفياة واالختباارات جميع المتبةصر 
والطاا  الفسساا   فاا  مجااال طاار  التاادريس وعماام الاافسس الرياضاا وتاام عرضااها عماا  الساااد  الخباارا   (1

  وقاااد ارتضااا  هاتقيسااااالختباااارات التااا  و  البدفياااة المتاياااراتأرااام  لتةدياااد (2محــــق م) والصاااةة الفسساااية
 ذل . ( يوض   7 وجدول ): فنكثر  70سبة بف الباة 

 ( 2)  دولـج
  النسبة المئوية ألراء الخبراء لتحديد المتغيرات البدنية وأهم االختبارات الت  تقيسها

 11ن= 
 انُسبت انًئىيت عدد انًىافقيٍ االختبـبزاث انبدَيت انًتغيساث انبدَيت و

 انسسعت 3
 ٪43 4 ثواٌّ تاىَغافح. 33اىعذو  -
 ٪333 33 ٍتش ٍِ اىثذء اىعاىٌ. 03اىعذو  -
 ٪صفش - اىَْخفط. ٍتش ٍِ اىثذء 43اىعذو  -

 انقدزة انعضهيت  6
 ٪43 4 اىوثة اىعَودً ٍِ اىثثاخ. -
 ٪333 33 اىوثة اىعشٍط ٍِ اىثثاخ. -
 ٪23 2 اىوثة اىعَودى ٍِ اىحشمح. -

 انتحًم انعضهً 0
 ٪23 2 مثتَِ.اىجيوط ٍِ اىشمود ٍِ وظع ثٌْ اىش -
 ٪333 33 .ثْي اىزساعَِ ٍِ االّثطاح اىَائو -
 ٪33 3 جشاً ألتعذ ٍغافح. 233سٌٍ مشج صّح  -

 انسشبقت 4

 ٪33 3 ً.03× 4اىجشً اىَنومٌ  -

 ٪63 6 ً.33×4اىجشً االستذادً  -
 ٪333 33 4.4ً× 0اىجشى اىضجضاجي تطشٍقح تاوس  -

 انًسوَت 4

 ٪صفش - اىجاّثَِ.دوساُ اىجزع عيي  -
 ٪333 33 ثٌْ اىجزع ىألٍاً ٍِ اىوقوف. -
 ٪63 6 ثٌْ اىجزع ىألٍاً ٍع وظع اىجيوط اىطوٍو. -

 انتىاشٌ 2
 ٪03 0 اىوقوف عيي ٍشػ اىقذً. -
 ٪33 3 ً.4اىَشي عيي عاسظح تواصُ ىَغافح  -
 ٪63 6 عَو ٍَضاُ أفقي.  -

 انتىافق 2

 ٪43 4 سٌٍ اىنشاخ عيي اىحائػ. -

 ٪63 6 اختثاس ّػ اىحثو. -
 ٪333 33 .اىَشقَحاىذوائش  -
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 مهاارات  المتايارات البدفياة المرتبطاة بأن الفسبة المموية ذرا  الخبرا  ف( 7جدول )يتض  من 
 قبااول االختبااارات  وفاا  ضااو  ذلاا  تاام :(900 -: صااسرقيااد البةاا  افةصاارت مااا بااين ) الكاار  الطااامر 

 (. 2ا يوضةها جدول ) التالية  كم البدفية
 ( 3)  دولـج

 أهم االختبارات البدنية المستخدمة طبقا لرأ  السادة الخبراء نتائج
 وحدة القياس البدنية المرشحة االختبارات البدنية المتغيرات

 ثافية .العالي البد  من متر 20 العدو - االفتقالية السرعة
 سم باتالوث  العري  من الث - القدر  العضمية لمرجمين

 عدد .المامل االفبطاحثف  الذراعين من  - التةمل العضم 
 ثافية م2.4× 2جرى الزجزاج  بطريقة باور ال - ةاالرشاق
 سم من الوقوفللمام الجذع  ثفي - ةاالمروف
 ثافية الدوامر المرقمة -  االتواف

بفااا  عماا  رأى  قيسااهاواالختبااارات التاا  تالبدفيااة  المتاياارات فتااامج أراام(  2جاادول ) يتضا  ماان 
   الساد  الخبرا .

 (4)ممحـق مهارات الكرة الطائرة االختبارات  -2
طبقا لمفهج دليل تم اختيار مهارات الكر  الطامر  المقرر  عم  تالميذ الصف الخامس االبتدام  

اد  وعرضاها عما  الساووضع لهاا اختباارات مهارياة  قيد البة  والذى يتفاس  مع المرةمة السفيةالمعمم 
: 70التا  ةصامت عما  فسابة  المهارياة االختبااراتباختياار    الباةا   وقاد ارتضا(2)ممحــق الخبرا  

 فنكثر بفا  عم  استطالع  را  الخبرا  ور :
 . بالساعدين التمرير من أسسل -7                .وللمام التمرير من أعم  -9
 . اإلرسال األمامي المواج  من أسسل -2
 (7)ممحـق وك العدوان  مقياس السم -3

ممراجاااع والدراساااات الفظرياااة العربياااة واألجفبياااة التاااي تفاولااات رااااذا لشاااامل بااانجرا  قاااام الباةااا  
متعارف لبالجامعاات فا  مجاال عمام الافسس إجرا  مقابالت ماع أعضاا  ريماة التادريس    كما تمالموضوع

مين لماتعمم ةيا  ةادد ثاال  أبعااد لادى األطساال المعااقين ذرفياا القااب السمو  العدواف أبعاد مقياس  عم 
 لقياس السمو  العدواف  ورما:

 ( عبار .70ويتضمن ) السموك العدوان  نحو الذاتالبعد األول:  -9
 ( عبار .28ويتضمن ) السموك العدوان  نحو اآلخرينالبعد الثاف :  -7

 ( عبار .92ويتضمن ) السموك العدوان     تجاه األشياء والممتمكاتالبعد الثال :  -2
 )ممحــقفا  صاورت  األولياة عر  أبعاد السمو  العدواف  ومجموعة مان العباارات لكال بعاد م ت

والطا  الفسسا   ف  مجال طار  التادريس وعمام الافسس الرياضا ( من الساد  الخبرا  90عم  عدد ) (5
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  ويوضا  البعادراذا لكال عباار  تفادر  تةات  الفسابة المموياةوذلا  لتةدياد   (2)ممحــق  والصةة الفسسية
 األبعاد.التسا  الخبرا  ف  تةديد عبارات  الفسبة المموية(  2 ول )جد

 (  4 جـدول )
  السموك العدوان مقياس عبارات و  أبعادالتااق الخبراء حول تحديد  النسبة المئوية

 11ن= 

النسبة  م
 م المئوية

النسبة 
 م المئوية

النسبة 
 م المئوية

النسبة 
 م المئوية

النسبة 
النسبة  م المئوية

النسبة  م مئويةال
 المئوية

 :السموك العدوان  نحو الذات :البعد األول
9 900: 2 900: 7 900: 90 900: 92 900: 96 80: 99 900: 
7 90: 4 70: 8 80: 99 80: 92 900: 97 900: 70 90: 
2 900: 6 900: 9 900: 97 90: 94 90: 98 900:   

 :البعد الثان : السموك العدوان  نحو اآلخرين
9 80: 7 20: 92 20: 99 900: 74 900: 29 900: 27 900: 
7 900: 8 900: 92 90: 70 40: 76 90: 27 70: 28 70: 
2 70: 9 70: 94 900: 79 900: 77 900: 22 900:   
2 900: 90 900: 96 900: 77 900: 78 90: 22 900:   
4 90: 99 900: 97 90: 72 70: 79 900: 24 20:   
6 900: 97 900: 98 900: 72 90: 20 900: 26 60:   

 :السموك العدوان     تجاه األشياء والممتمكات الثالث:البعد 
9 900: 2 900: 4 900: 7 900: 9 900: 99 900: 92 900: 
7 900: 2 90: 6 90: 8 900: 90 900: 97 900: 92 900: 

العبااارات المقترةااة  بعاا  ( أن فساابة أرا  الخباارا  قااد أشااارت إلاا  قبااول 2يتضاا  ماان جاادول ) 
وقاااد  :( 900 - :90ةيااا  تراوةااات فسااابة الموافقاااة ماااا باااين )السااامو  العااادواف  مقيااااس أبعااااد تةااات 
(  4وجادول )  السااد  الخبارا  ىفنكثر وفقًا لرأ :70بالعبارات التي ةصمت عم  فسبة  الباة   ارتض

 بعد.يوض  العبارات المةذوفة من كل 
 ( 5جـدول ) 

 و قا لنسبة أراء السادة الخبراء السموك العدوان محذو ة وأرقامها من مقياس عدد العبارات ال
 األبعــبد

اجًبنً 
 انعببزاث

عببزاث 
 يحروفت

أزقبو انعببزاث 
 انًحروفت

عببزاث 
 انحرف بعد

 63 - - 63 اىغيوك اىعذواّي ّحو اىزاخ: األول

 2 02 اىغيوك اىعذواّي ّحو اُخشٍِانخبًَ: 
2، 30، 32، 63، 

04، 02، 02   03 

 34 - - 34 األشَاء واىََتيناخ تجآ في اىعذواّي اىغيوك انخبنج:
 56  2 21 انعدد انكهً نهعببزاث
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إجماال  العادد الكما  لمعباارات بعاد ةاذف العباارات التا  ةصامت عما  (  4يتض  من جدول ) 
مشتمل  (6)ممحـقية ف  صورت  الثافالسمو  العدواف  مقياس صب  ي:  وبذل  70فسبة مموية أقل من 

 .أبعاد ثالثة( عبار  موزعة عم  64عم  عدد )
 تطالعية:ـة االسـالدراس

 عمااا  عيفاااة  م77/7/7098وةتااا   99/7إجااارا  الدراساااة االساااتطالعية خاااالل الستااار  مااان  تااام
 واستهدفت رذ  المرةمة التنكد من: من مجتمع البة  وخار  العيفة األساسية  طسل( 94) قوامها

 واألدوات المستخدمة وما يتعم  بها من إجرا ات القياس. سالمة المكان -

 اكتشاف الصعوبات الت  يمكن مواجهتها أثفا  إجرا ات البة  لتالف  ةدوثها. -

 .والتسجيل واإلدار  والتفظيم اإلعداد ف  المبذول والجهد القياسات  تستارق  الذى الوقت عم  التعرف -

 تخدمة ف  البة .إيجاد المعامالت العممية لالختبارات المس -
 أواًل: حساب المعامالت العممية لالختبارات البدنية:

 حسـاب الصـدق:
طريا  تطبيا  االختباارات عما  مجماوعتين  عانقياد البةا   البدفياة المتايارات صاد  ةسا  تم
)غيار  االساتطالعية عيفاةال مرا  األولا المجموعاة  طسال( 94) مفهماا كال قاوام  األطساال من متساويتين
 خااالل الممارسااون األفشااطة الرياضااية بالمدرسااة )مميااز (  وذلاا  األطسااالالمجموعااة الثافيااة راام ممياز (  و 
 .ذل  يوض  ( 6وجدول )   م97/7/7098  99يوم  

 ( 6جـدول ) 
 قيد البحث البدنية داللة الاروق بين المجموعتين المميزة وغير المميزة    المتغيرات

 15= 2=ن1ن

وحدة  المتغــيرات
 القياس

 قيمة "ت" غير المميزة موعة المميزةالمج
 1ع±  1ع±  2س   1س   المحسوبة

 *6.029 9.922 8.27 0.262 7.00 ثافية م من البد  العالي 20 العدو
 *2.299 7.270 992.90 2.249 970.97 سم الوث  العري  من الثبات

 *8.049 0.876 7.94 0.924 9.04 عدد المامل االفبطاحثف  الذراعين من 
 *99.874 9.974 97.97 0.697 92.94 ثافية بطريقة باور جرى الزجزاج لا

 *7.860 0.999 7.22 9.927 2.60 سم الجذع من الوقوف ثفي
 *4.427 9.627 90.20 0.627 8.24 ثافية الدوامر المرقمة

 0.04* دال عفد مستوى                  7.028= 0.04قيمة )ت( الجدولية عفد مستوى معفوية 
( وجااود فاارو  داللااة إةصااامية بااين المجمااوعتين المميااز  وغياار المميااز   6تضاا  ماان جاادول ) ي

ولصااااال  المجموعااااة المميااااز  فااااي االختبااااارات البدفيااااة قيااااد البةاااا   ممااااا ياااادل عماااا  صااااد  االختبااااارات 
 المستخدمة في قياس ما وضعت من أجم  لقدرتها عم  التمييز بين المجموعتين.
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 :حسـاب الثبـات
 إعااااد مااان خاااالل تطبيااا  االختباااار ثااام  البةااا   قياااد البدفياااة المتايااارات ثباااات معامااال إيجااااد تااام
 البةااااا  عيفاااااة عمااااا  وذلااااا  التطبيقاااااين  باااااين أياااااام( 2) قااااادر  زمفاااااي بساصااااال Test-Retest التطبيااااا 

 التطبيقاين باينوذل  إليجاد معامل االرتبااط   م94/7/7098إل   99/7 من الستر  خالل االستطالعية
 .ذل  يوض ( 7) وجدول  (بيرسون) البسيط االرتباط معامل باستخدام

 ( 7جـدول ) 
 معامل الثبات بين التطبيقين    المتغيرات البدنية قيد البحث

 15ن= 
يعبيم 
 االزتببط

وحدة  انتطبيق االول انتطبيق انخبًَ
 انًتغـيساث انقيبض

ع± 
1

ع±  1ض   
2

 2ض   

 ٍِ اىثذء اىعاىٌ  03ًاىعذو  ثاَّح 2.02 3.344 2.03 3.304 *3.230
 اىوثة اىعشٍط ٍِ اىثثاخ عٌ 330.33 2.463 330.63 2.400 *3.222
 ثْي اىزساعَِ ٍِ االّثطاح اىَائو عذد 2.34 3.262 2.63 3.230 *3.203
 اىجشى اىضجضاجي تطشٍقح تاوس ثاَّح 32.36 3.364 32.30 3.332 *3.232
 ىوقوفثٌْ اىجزع ٍِ ا عٌ 6.40 3.233 6.42 3.234 *3.242
 اىذوائش اىَشقَح ثاَّح 33.03 3.246 33.43 3.242 *3.202

 3.34* داه عْذ ٍغتوى                           3.434= 3.34قََح " س" عْذ ٍغتوً ٍعْوٍح 

وجاااود عالقاااة ارتباطياااة دالاااة إةصااااميًا باااين التطبيقاااين األول والثااااف   ( 7 ) جااادول مااان يتضااا 
 يشااير ممااا( 0.826   0.792)ةياا  تراوةاات قاايم معااامالت االرتباااط   لالختبااارات البدفيااة قيااد البةاا 

 . االختبارات تم  ثبات إل 
 :الختبارات مهارات الكرة الطائرةحساب المعامالت العممية ثالثًا: 

 حسـاب الصـدق:
طري  تطبي  االختبارات عم  مجماوعتين  عن مهارات الكر  الطامر  اختبارات صد  ةسا  تم
)غيار  االساتطالعية عيفاةال مرا  األولا المجموعاة  طسال( 94) مفهماا كال قاوام  طساالاأل من متساويتين

 خااالل )مميااز (  وذلاا الممارسااون األفشااطة الرياضااية بالمدرسااة  األطسااالممياز (  والمجموعااة الثافيااة راام 
 .ذل  يوض  ( 8 وجدول )  م97/7/7098  99يوم  

 ( 8 جـدول )
 قيد البحث مهارات الكرة الطائرةوغير المميزة     داللة الاروق بين المجموعتين المميزة

 15= 2=ن1ن

 انًتغــيساث
وحدة 
 انقيبض

 قيًت "ث" غيس انًًيصة انًجًىعت انًًيصة 
ع±  1ض   2ض   انًحسىبت

2
ع±  

2
 

 *0.222 3.202 2.64 3.323 2.03 دسجح اىتَشٍش ٍِ أعفو تاىغاعذٍِ
 *4.304 3.224 4.33 3.226 2.24 دسجح اىتَشٍش ٍِ أعيٌ وىألٍاً

 *0.032 3.230 4.64 3.466 2.34 دسجح أعفو ٍِ اىَواجٔ األٍاٌٍ اإلسعاه

 0.04* دال عفد مستوى                  7.028= 0.04قيمة )ت( الجدولية عفد مستوى معفوية 
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الة إةصامية بين المجموعتين المميز  وغيار الممياز  ولصاال  ( وجود فرو  د8يتض  من جدول )
وعااة المميااز  فااي اختبااارات مهااارات الكاار  الطااامر  قيااد البةاا   ممااا ياادل عماا  صااد  االختباااارات المجم

 المستخدمة في قياس ما وضعت من أجم  لقدرتها عم  التمييز بين المجموعتين.
 :حسـاب الثبـات

مان خاالل تطبيا  االختباار ثام   قياد البةا  مهاارات الكار  الطاامر  اختباارات ثبات معامل إيجاد تم
 البةاا  عيفااة عماا  وذلاا  التطبيقااين  بااين أيااام( 2) قاادر  زمفااي بساصاال Test-Retest التطبياا  عاااد إ

معاماال  وذلاا  إليجاااد  م94/7/7098إلاا   99/7 ماان الستاار  خااالل( طساال 94وعااددرا ) االسااتطالعية
 ( يوض  ذل .9) وجدول التطبيقين  بيناالرتباط 

 ( 9 جـدول )
 رات الكرة الطائرة قيد البحثمعامل الثبات بين التطبيقين    مها

 15ن= 
معامل 
 االرتباط

وحدة  التطبيق االول التطبيق الثان 
 القياس

 1س   1ع±  2س   2ع±  المتغـيرات
 التمرير من أسسل بالساعدين درجة 6.72 9.728 6.20 9.727 *0.699
 التمرير من أعمي وللمام درجة 4.90 0.964 4.94 0.922 *0.797

 أسسل من المواج  األمامي اإلرسال درجة 4.74 9.692 4.24 9.676 *0.762

 0.04* دال عفد مستوى                           0.492= 0.04قيمة " ر" عفد مستوي معفوية 
وجاااود عالقاااة ارتباطياااة دالاااة إةصااااميًا باااين التطبيقاااين األول والثااااف   ( 9 ) جااادول مااان يتضااا 

( 0.762   0.699)ةي  تراوةت قيم معاامالت االرتبااط   البة الختبارات مهارات الكر  الطامر  قيد 
 .االختبارات تم  ثبات إل  يشير مما

 :السموك العدوان لمقياس  المعامالت العممية
 صدق االتساق الداخم :حسـاب أواًل: 

مااان مجتماااع البةااا   طسااال (94) معاااددرو ةساااا  الصاااد  عمااا  أفاااراد العيفاااة االساااتطالعية  تااام
كاال وذلاا  بةسااا  معاماال االرتباااط بااين  عاان طرياا  صااد  االتسااا  الااداخم  اسااية وخااار  العيفااة األس

  99ياااااوم   خااااااللوذلاااا    لمبعااااد فااااا  مقياااااس السااااامو  العااااادواف  داخااااال البعااااد والدرجاااااة الكمياااااةعبااااار  
 (  99   90) ينجدولال  وضةيكما   م97/7/7098
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 (11دول )ـج
 دوان السموك الععبارات مقياس بعاد و أل صدق االتساق الداخم 

 15ن= 
 االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م

 :السموك العدوان  نحو الذات :األول البعد
9 0.469* 4 0.479* 9 0.699* 92 0.467* 97 0.622*   
7 0.479* 6 0.429* 90 0.429* 92 0.429* 98 0.487*   
2 0.467* 7 1.622* 99 0.482* 94 0.428* 99 0.679*   
2 0.472* 8 0.480* 97 0.424* 96 0.607* 70 0.472*   

 (11دول )ـجتابع 
 االزتببط و االزتببط و االزتببط و االزتببط و االزتببط و االزتببط و

 :انسهىك انعدواًَ َحى اآلخسيٍ: انبعد انخبًَ
3 3.264* 2 3.420* 30 3.223* 32 3.426* 64 3.444* 03 3.223* 
6 3.422* 2 3.233* 34 3.262* 63 3.442* 62 3.406   
0 3.422* 2 3.243* 34 3.206* 63 3.243* 62 3.423*   
4 3.464* 33 3.462* 32 3.442* 66 3.424* 62 3.402*   
4 3.462* 33 3.426* 32 3.422* 60 3.420* 62 3.432*   
2 3.424* 36 3.232* 32 3.264* 64 3.423* 03 3.243*   

 :انسهىك انعدواًَ فً تجبِ األشيبء وانًًتهكبثبعد انخبنج: ان
3 3.222* 4 3.232* 2 3.423* 33 3.230* 30 3.232*   
6 3.266* 4 3.234* 2 3.440* 33 3.422* 34 3.426*   
0 3.422* 2 3.426* 2 3.243* 36 3.402*     

 0.04* دال عفد مستوى                            0.492= 0.04قيمة " ر" عفد مستوي معفوية 
دالااااة  بعاااادلم( أن معااااامالت االرتباااااط بااااين كاااال عبااااار  والدرجااااة الكميااااة 90) يتضاااا  ماااان جاااادول

 .فيما وضع من أجم السمو  العدواف   مقياسمما يدل عم  صد    0.04إةصاميا عفد مستوى 
 

 ( 11دول )ـج
  لممقياسكمية والدرجة ال السموك العدوان مقياس  أبعادمعامل االرتباط بين 

 15 =ن
 يعبيم االزتببط وحدة انقيبض بعــبداأل

بد
عـ
ألب
ا

 

 *3.240 دسجح اىغيوك اىعذواّي ّحو اىزاخ

 *3.240 دسجح اىغيوك اىعذواّي ّحو اُخشٍِ

 *3.266 دسجح اىغيوك اىعذواّي في تجآ األشَاء واىََتيناخ

 * 0.218 دزجت انًقيبض ككم

 0.04* دال عفد مستوى                  0.492= 0.04وى معفوية قيمة "ر" الجدولية عفد مست
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دالااة  لممقياااسوالدرجااة الكميااة  مةااورأن معااامالت االرتباااط بااين كاال ( 99يتضاا  ماان جاادول )
 ككل. السمو  العدواف   بمقياسمرتبطة  األبعاد  ورذا يدل عم  أن 0.04إةصاميا عفد مستوى 

    :حسـاب الثبـاتثانيًا: 
عماا  فساس عيفااة الدراسااة  المختمساة أبعاااد و الساامو  العادواف  لمقيااس   بانجرا  الثبااات قاام الباةاا

تةات فساس  Retest – Testاالستطالعية الساابقة باساتخدام طريقاة تطبيا  االختباار ثام إعااد  تطبيقا  
وتام م  77/7/7098إلا   7/ 99وذلا  فا  الستار  مان ولمد  خمساة عشار يوماًا شروط التطبي  األول  

 (97جدول )بعامل االرتباط بين التطبيقين  كما رو موض  ةسا  م
 (12دول )ـج

 المختماة  وأبعادهالسموك العدوان  مقياس لمعامل الثبات 
 15ن=  

 األبعــبد
وحدة 
 انقيبض

يعبيم  انتطبيق انخبًَ انتطبيق األول
ع±  2ض   االزتببط

2
ع±  1ض   

1
 

بد
عـ
ألب
ا

 

 *3.222 3.026 04.63 3.430 04.34 دسجح اىغيوك اىعذواّي ّحو اىزاخ

 *3.202 3.342 46.23 3.342 46.43 دسجح اىغيوك اىعذواّي ّحو اُخشٍِ
األشَاء  تجآ في اىعذواّي اىغيوك

 واىََتيناخ
 *3.222 3.223 06.24 3.224 06.23 دسجح

 *3.236 4.302 024.03 4.042 024.24 دسجح انًقيبض ككم

 3.34* داه عْذ ٍغتوى                  3.434= 3.34عْوٍح وىَح عْذ ٍغتوى ٍقََح "س" اىجذ

بين التطبيقاين  0.04وجود عالقة ارتباطي  دالة إةصاميا عفد مستوى ( 97يتض  من جدول )
عماا  ثبااات االختبااار فاا  قياااس مااا وضااع ماان  ممااا ياادل المختمسااة  أبعاااد و  الساامو  العاادواف مقياااس  فاا 

 أجم . 
تبيان عماا  أفااراد العيفااة االسااتطالعية السااابقة وذلاا  بتطبياا  تاام ةسااا  معاماال ثبااات االسااكمااا 

   . Coefficient Alpha Cronbach'sمعامل ألسا كروفباخ
 (13جـدول )

 بتطبيق معامل ألاا كرونباخ السموك العدوان   مقياسثبات 
 15 =ن                  

 الثباتمعامل  وحدة القياس بعــاداأل

عـاد
األب

 

 *0.692 درجة فةو الذاتالسمو  العدواف  
 *0.677 درجة السمو  العدواف  فةو اذخرين

 *0.669 درجة السمو  العدواف  ف  تجا  األشيا  والممتمكات
 *0.674 درجة المقياس ككل

 0.04* دال عفد مستوى                  0492= 0.04ولية عفد مستوى معفوية قيمة "ر" الجد
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الثباااات بتطبيااا  معامااال ألساااا كروفبااااخ قاااد ةقااا  قيماااة قااادررا  ( أن معامااال92يتضااا  مااان جااادول )
بيفماااا ةقااا  المقيااااس ككااال   الثالااا ( بعااادلم 0.669 -الثااااف   بعااادلم 0.677 -األول  بعااادلم 0.692)

 عم  قدر من الثبات يوث  ب . السمو  العدواف  وأبعاد  المختمسةدل عم  أن يورذ    0.674
( Split – Halfباستخدام التجزمة الفصسية )  العدواف  السمو مقياس بةسا  ثبات  ثم قام الباة 

العبااارات الزوجيااة(  –وعبااارات المقياااس ككاال )العبااارات السرديااة  مةااورعاان طرياا  تجزمااة عبااارات كاال 
يجاد معامل االرتباط بين الجزأين  .(92جدول )  وضةيكما   وا 

 (14جـدول )
 التجزئة النصاية باستخدامالسموك العدوان  ثبات مقياس 

 15 =ن

وحدة  بعــاداأل
 القياس

معامل  العبارات الزوجية العبارات الاردية
 2ع±  2س   1ع±  1س   الثبات

عـاد
األب

 

 *0.786 0.628 97.40 0.624 97.70 درجة السمو  العدواف  فةو الذات
 *0.899 0.427 79.27 0.477 79.78 درجة السمو  العدواف  فةو اذخرين

تجا  األشيا   ف  العدواف  السمو 
 والممتمكات

 *0.674 0.229 96.22 0.227 96.40 درجة

999.8 درجة المقياس ككل
2 7.797 999.62 7.099 0.792* 

 0.04* دال عفد مستوى                  0492= 0.04قيمة "ر" الجدولية عفد مستوى معفوية 
 لمةااااورة والزوجياااة ( أن قيماااة معامااال االرتبااااط باااين العباااارات السرديااا92يتضااا  مااان جااادول )

 (  مماا يادل عماي0.899  0.674ةيا  تراوةات ماا باين ) 0.04المقياس دالاة إةصااميًا عفاد مساتوي 
 من االستقرار والثبات.  يتميز بدرجة كبير السمو  العدواف  أن مقياس 

 السامو  العادواف  مقيااسالثباات( ل –وبعد أن قام الباة  بةساا  المعاامالت العممياة )الصاد  
صورت  الفهامية جارز لمتطبي  عم  عيفة البة  األساسية ةي  اشتممت عباراتا  عما  عادد  أصب  ف 

 كثياراً ) ثالثا من خالل ميازان  عبارات المقياس  ويتم اإلجابة عم  أبعاد ثالثةعبار  موزعة عم   (64)
 .(7)ممحـق ( فادراً  –أةيافاً  –
 (8 محـقم) :التعميم  المقترحبرنامج ال

ات الكاار  مهااار المتاياارات البدفيااة و  بعاا  عماا المقتاارح  ىرشاااداإلالبرفااامج  بوضااع قااام الباةاا 
ضاااية والتمريفاااات واأللعاااا  باساااتخدام األفشاااطة الرياخسااا  ةاااد  السااامو  العااادواف  لالبةااا   قياااد الطاااامر 
وقاد وضااع وفاا  ضاو  المافهج الدراساا   السافية المرةمااة خصااامص الفماو لهاذ وذلا  فااي ضاو    الصااير 

 :سس والخطوات التاليةفامج عم  األالبر 
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 ام من البرنامج:ـدف العـاله
ات مهاار المتايارات البدفياة و  بعا عما   ىتانثير برفاامج إرشااد عم  البرفامج إلي التعرف يهدف
 وتاادريس ماان خاالل درس التربياة الرياضاية  الصاف الخاامس االبتادام لتالميااذ  البةا  قياد الكار  الطاامر 

خسا  ةاد  السامو  العادواف  لادى اإلرشااد والتوجيا  فةاو  ماع الصااير  واأللعا  والتمريفات الطامر  كر ال
 األطسال المعاقين ذرفيا القابمين لمتعمم.

 راض البرنامج:ـأغ
 :أشارت إلي  القرا ات الفظرية والدراسات السابقة تم تةديد األغرا  اذتية عم  ما اعتماداً 

 .امجعن فسس  من خالل أفشطة البرف التعبيرالطسل أن يستطيع  -9

 .من خالل أفشطة البرفامج خس  ةد  السمو  العدواف س  عم  سمساعد  فالطسل أن يستطيع  -7

 .البدفية والمهاريةم في تفمية قدرات  أفشطة مختمسة ومتفوعة تسهالطسل أن يمارس  -2

 أرمية ممارسة الفشاط الرياضي والةساظ عم  صةت  وقوام .الطسل أن يعرف  -2

 .  ويعرف كيف يةافظ عميهاام ببيمتاالرتمالطسل أن يظهر  -4

 .بالسمو  العدواف عمومات  وعادات  المتعمقة الالزمة بهدف التنثير في م بالخبرات الطسل أن يزود-6
 أن يهتم المةتوي باألفشطة ذات الطابع الجماعي. -7

 اء البرنامج:ـأسس بن
 بمراعا  األسس التالية: عفد وضع البرفامج المقترح قام الباة 

 األطسالي قدرات يكون في مستو و  رفامج الهدف مف أن يةق  الب. 

  فر لمتمميذ فرص العمل مع الجماعةأن تعطي أفشطة تو. 

 راعي خصامص التالميذ واةتياجاتهمأن ي. 

  األطسالاعي السرو  السردية بين أن ير. 

  األطسالأن يراعي عوامل األمن والسالمة في أفشطة البرفامج ةرصا عم  سالمة. 

  وبيمتهم المدرسية واالجتماعية.األطسال البرفامج بةيا  أن ترتبط أفشطة 

 فشطة المختار  مع المرةمة السفيةأن تتفاس  األ. 

 بدرس التربية الرياضية السموكيةات أن يعتمد البرفامج عم  إطار معرفي من المساريم والمدرك. 
  من الةركة والفشاط.الطسل أن يساعد البرفامج إشباع ةاجة 

 الطامر كر  المهارات بع   تعمم -تفمية المتايرات البدفية برفامج اإلرشادي )أن يةق  مةتوي ال - 
 .ةد  السمو  العدواف (خس  

 .التعرف عم  أرا  الساد  الخبرا  في كل ما يختص بالبرفامج 

 المكان المفاسبة لتفسيذ البرفامجو   مراعا  توفير اإلمكافات. 

  للطسالالسعاد  والسرور أن يتميز البرفامج بالبساطة والتفوع ليدخل. 

  .أن يتي  السرصة لالشترا  والممارسة لكل التالميذ 
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 :اإلطار الزمن  لمبحث
باسااتخدام قيااد البةاا   الطااامر كاار  البوضااع دروس التربيااة الرياضااية لتعماايم مهااارات  قااام الباةاا 

 (24الواةاد  )  زمان الوةاد أساابيع  (8بواقاع )وةد   (96ةي  بم  عدد الوةدات )  ىاإلرشادالبرفامج 
 (.94  كما يوضة  جدول )دقيقة

 (15دول )ـج
 زمن الوحدة التعميمية

 الزمن أجزاء الوحدة

 الجزء التمهيدي
  90 اإلةما  واألعمال اإلدارية

  90 اإلعداد البدفي 

 الجزء الرئيسي
 الفشاط التطبيقي  70 الفشاط التعميمي

  4 الختام الجزء الختامي

 لبرنامج:أساليب تقويم ا
 :باذت  قام الباة  ىاإلرشادالبرفامج جل تقويم البرفامج التعميمي باستخدام أمن 

 قيد البة . الطامر كر  المهارات ب البدفية المرتبطةمن االختبارات  استخدام مجموعة -

 قيد البة . الطامر كر  المهارات من االختبارات المهارية لقياس  استخدام مجموعة -

  .مو  العدواف السمقياس تطبي   -

 القياسات القبميـة:
لمتايااارات ابعااا  فااا   والضاااابطةالتجريبياااة  تينممجماااوعل بااانجرا  القياساااات القبمياااة قاااام الباةااا 

  74 وذلااااا  خاااااالل ياااااوم السااااامو  العااااادواف  مقيااااااس و قياااااد البةااااا  الكااااار  الطاااااامر   اتمهاااااار البدفياااااة و 
 ات ويعتبااار راااذا القيااااس بمثاباااةم  وذلااا  لمتنكاااد مااان تكاااافال المجماااوعتين فااا  راااذ  المتايااار 76/7/7098

 (96  كما يوضة  جدول )البة   لمجموعت يةالقبم اتالقياس
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 (16)دول ـج
 بعض    ممجموعتين التجريبية والضابطةالقياسات القبمية لداللة الاروق اإلحصائية بين 

 السموك العدوان  مقياس و  قيد البحثالكرة الطائرة  اتمهار البدنية و لمتغيرات ا
 18= 2= ن1ن

 انًتغيـساث
وحدة 
 انقيبض

 قيًت "ث" انضببطت انتجسيبيت
ع±  2ض   انًحسىبت

2
ع±  1ض   

1
 

يت
دَ
نب
ا

 

 3.443 3.604 2.64 3.344 2.02 ثاَّح ً ٍِ اىثذء اىعاىٌ 03اىعذو 
 3.342 4.443 330.62 4.022 330.33 عٌ اىوثة اىعشٍط ٍِ اىثثاخ

 3.242 3.244 2.34 3.262 2.33 ثاَّح ثْي اىزساعَِ ٍِ االّثطاح اىَائو
 3.002 3.323 32.30 3.364 32.36 ثاَّح اىجشى اىضجضاجي تطشٍقح تاوس

 3.302 3.242 6.42 3.222 6.40 عٌ ثٌْ اىجزع ٍِ اىوقوف

 3.662 3.240 33.02 3.262 33.03 ثاَّح اىذوائش اىَشقَح

يت
بز
ه
نً
ا

 

 3.660 3.224 4.63 3.220 4.34 دسجح اىتَشٍش ٍِ أعفو تاىغاعذٍِ
 3.624 3.002 4.23 3.244 4.23 دسجح اىتَشٍش ٍِ أعيٌ وىألٍاً

 3.362 3.433 4.23 3.220 4.24 دسجح أعفو ٍِ اىَواجٔ األٍاٌٍ اإلسعاه

ً
اَ
و
دد
نع
 ا
ك
ى
سه
ان

 

 3.024 6.622 46.33 6.322 43.04 دسجح اىغيوك اىعذواّي ّحو اىزاخ

 3.233 0.324 26.64 0.624 20.43 دسجح اىغيوك اىعذواّي ّحو اُخشٍِ
اىغيوك اىعذواّي فىي تجىآ األشىَاء 

 3.320 3.240 02.43 3.222 02.24 دسجح واىََتيناخ

 3.320 6.422 320.24 6.226 324.23 دسجح يقيبض انسهىك انعدواًَ ككم

                          7.029= 0.04عفد مستوى  قيمة )ت( الجدولية
 

ممجماااوعتين القياساااات القبمياااة لا بااين دم وجااود فااارو  دالاااة إةصاااامي( عااا96يتضاا  مااان جااادول )
ومقياااس الساامو   مهااارات الكاار  الطااامر  قيااد البةاا بعاا  المتاياارات البدفيااة و فاا  والضااابطة التجريبيااة 
   مما يشير إل  تكافال المجموعتين ف  رذ  المتايرات. العدواف 
 :األساسيـة الدراسـة

األعىثوع  ً تواقع دسعَِ ف62/4/6332ٌإىٌ  4/0ه اىفتشج ٍِ تٌ تْفَز اىثشّاٍج اىتعيََي خال
( دقَقىح ورىىىل ىيَجَوعىح اىتجشٍثَىح، وقىذ تىٌ اىتىذسٍظ ىيَجَوعىىح 44وصٍىِ اىودىذج اىتعيَََىح اىوادىذج  

اىعاتطح تاعتخذاً اىثشّاٍج اىَتثع  أعيوب األواٍش(، واىَجَوعح اىتجشٍثَح تىٌ اىتىذسٍظ ى ىا تاعىتخذاً 
 اىَقتشح ورىل داخو اىثشّاٍج اىذساعٌ. االسشادىاىثشّاٍج 

 القياسـات البعديـة:
بعاد االفتهاا  مان تطبيا  البرفاامج والضاابطة  التجريبياة تينمجماوعمل البعدياة القياساات جارا تم إ

 وبفسس شروط وظروف القياسات القبمية.م  20/2/7098  79خالل يوم  وذل  
  :ةـالمعالجات اإلحصائي

واىىىىزى ٍشىىىتَو عيىىىي ( SPSSٍج اإلدصىىىائٌ ىيعيىىىوً االجتَاعَىىىح  ً دضٍىىىح اىثشّىىىاااعىىىتخذتىىىٌ  
ٍعاٍىىو  - ٍعاٍىىو االىتىىواء - اىوعىىَػ – االّحىىشاف اىَعَىىاسى -اىَتوعىىػ اىحغىىاتي  -اىَعاىجىىاخ اىتاىَىىح 

 ّغة اىتحغِ. – "خ"اختثاس  -االستثاغ 
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 عرض ومناقشة النتائج
 أواًل: عرض النتائج

 (17دول )ـج
 لممجموعة التجريبية يةوالبعد يةالقبم اتالقياسداللة الاروق اإلحصائية بين 

 قيد البحث  البدنيةمتغيرات ال    
 18= ن                                                                      

" ت" قيمة
 المحسوبة

وحدة  القياس القبم  القياس البعد 
 القياس

 1س   1ع±  2س   2ع±  المتغـيرات
 م من البد  العالي 20 العدو ثافية 8.27 9.922 6.89 0.724 *4.774

 الوث  العري  من الثبات سم 992.90 2.297 998.27 9.222 *2.642
 المامل االفبطاحثف  الذراعين من  عدد 7.00 0.977 8.74 0.278 *4.729
 بطريقة باور جرى الزجزاج ال ثافية 97.97 9.974 94.92 0.229 *2.072

 الجذع من الوقوف ثفي سم 7.22 0.876 2.62 0.727 *4.290

 الدوامر المرقمة ثافية 90.20 9.679 8.67 0.648 *2.874
 0.04مستوى دال عفد *                          7.970= 0.04" الجدولية عفد مستوى تقيمة "

عااة لممجمو  يااةوالبعد يااةالقبم ات( وجااود فاارو  دالااة إةصاااميا بااين القياساا97جاادول )يتضاا  ماان 
 .يةالبعد اتلصال  القياس قيد البة  البدفيةمتايرات البع  ف   التجريبية

 (18دول )ـج
 داللة الاروق اإلحصائية بين القياسات القبمية والبعدية لممجموعة الضابطة

 قيد البحث  البدنيةمتغيرات    ال 
 18= ن                                                                      

" ت" قيمة
 المحسوبة

وحدة  القياس القبم  القياس البعد 
 القياس

 1س   1ع±  2س   2ع±  المتغـيرات
 م من البد  العالي 20 العدو ثافية 8.72 9.724 7.42 0.226 *7.724

 الوث  العري  من الثبات سم 992.76 2.240 996.90 7.692 *7.769
 المامل االفبطاح  الذراعين من ثف عدد 7.94 0.942 7.74 0.286 *7.299
 بطريقة باور جرى الزجزاج ال ثافية 97.02 9.069 96.20 0.422 *7.988

 الجذع من الوقوف ثفي سم 7.26 0.928 2.08 0.497 *7.272

 الدوامر المرقمة ثافية 90.29 9.642 9.27 0.927 *7.296
 0.04مستوى دال عفد *                          7.970= 0.04" الجدولية عفد مستوى تقيمة "

لممجموعااة  يااةوالبعد يااةالقبم ات( وجااود فاارو  دالااة إةصاااميا بااين القياساا98جاادول )يتضاا  ماان 
 .يةالبعد اتلصال  القياس قيد البة  البدفيةمتايرات ال بع  ف  الضابطة
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 (19دول )ـج
 يبيةالتجر لممجموعة  يةوالبعد يةالقبم اتداللة الاروق اإلحصائية بين القياس

 قيد البحث الكرة الطائرةمهارات    بعض  
 18ن=                                                           

وحدة  راتـالمتغي
 القياس

" ت" قيمة القياس البعد  القياس القبم 
 ع±  2س   ع±  1س   المحسوبة

 *9.767 0.647 6.74 0.882 2.94 درجة التمرير من أسسل بالساعدين
 *4.276 0.899 8.72 9.644 4.80 درجة التمرير من أعمي وللمام

 *7.704 9.086 8.74 9.682 2.74 درجة أسسل من المواج  األمامي اإلرسال
 0.04مستوى دال عفد *                           7.970= 0.04" الجدولية عفد مستوى تقيمة "

لممجموعااة  يااة والبعديااةالقبم اتبااين القياساا( وجااود فاارو  دالااة إةصاااميا 99جاادول )يتضاا  ماان 
 .يةالبعد اتلصال  القياس قيد البة  الكر  الطامر  مهاراتف  بع   التجريبية
 

 
 
 

 (21دول )ـج
 الضابطةلممجموعة  يةوالبعد يةالقبم اتداللة الاروق اإلحصائية بين القياس

 قيد البحث الكرة الطائرةمهارات    بعض  
 18ن=                                                           

وحدة  راتـالمتغي
 القياس

" ت" قيمة القياس البعد  القياس القبم 
 ع±  2س   ع±  1س   المحسوبة

 *7.690 0.896 4.00 0.964 2.70 درجة التمرير من أسسل بالساعدين
 *2.272 0.984 7.90 9.229 4.70 درجة التمرير من أعمي وللمام

 *2.087 9.279 6.20 9.499 2.80 درجة أسسل من المواج  األمامي رسالاإل
 0.04مستوى دال عفد *                           7.970= 0.04" الجدولية عفد مستوى تقيمة "

لممجموعااة  يااة والبعديااةالقبم ات( وجااود فاارو  دالااة إةصاااميا بااين القياساا70جاادول )يتضاا  ماان 
 .يةالبعد اتلصال  القياس قيد البة    الطامر الكر  مهاراتف  بع   الضابطة
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 (21دول )ـج
 داللة الاروق اإلحصائية بين القياسات القبمية والبعدية لممجموعة التجريبية

 قيد البحث    مقياس السموك العدوان  
 18ن=                                                           

وحدة  راتـالمتغي
 القياس

" ت" قيمة القياس البعد  س القبم القيا
 ع±  2س   ع±  1س   المحسوبة

 *99.049 9.967 22.40 7.967 49.24 درجة السمو  العدواف  فةو الذات
 *6.822 2.972 76.00 2.764 82.40 درجة السمو  العدواف  فةو اذخرين

السااامو  العااادواف  فااا  تجاااا  األشااايا  
 *96.070 9.224 22.74 0.986 29.74 درجة والممتمكات

947.7 7.697 972.60 درجة مقياس السموك العدوان  ككل
4 2.972 79.649* 

 0.04مستوى دال عفد *                          7.970= 0.04" الجدولية عفد مستوى تقيمة "
 باين القياساات 0.04عفاد مساتوى معفوياة ( وجاود فارو  دالاة إةصااميا 79جادول )يتضا  مان 

 .يةالبعد اتلصال  القياس قيد البة مقياس السمو  العدواف  ف   التجريبيةلممجموعة  ديةية والبعالقبم
 
 

 (22دول )ـج
 الضابطةداللة الاروق اإلحصائية بين القياسات القبمية والبعدية لممجموعة 

 قيد البحث    مقياس السموك العدوان  
 18ن=                                                           

وحدة  راتـالمتغي
 القياس

" ت" قيمة القياس البعد  القياس القبم 
 ع±  2س   ع±  1س   المحسوبة

 *2.907 7.928 29.74 7.768 47.90 درجة السمو  العدواف  فةو الذات
 *2.782 2.799 78.64 2.972 87.74 درجة السمو  العدواف  فةو اذخرين

ا  السااامو  العااادواف  فااا  تجاااا  األشاااي
 *4.286 9.476 27.94 0.942 29.40 درجة والممتمكات

964.4 7.478 972.84 درجة مقياس السموك العدوان  ككل
4 2.982 7.797* 

 0.04مستوى دال عفد *                          7.970= 0.04" الجدولية عفد مستوى تقيمة "
 باين القياساات 0.04ياة ( وجاود فارو  دالاة إةصااميا عفاد مساتوى معفو 77جادول )يتضا  مان 

 .يةالبعد اتلصال  القياس قيد البة مقياس السمو  العدواف  ف   الضابطةلممجموعة  ية والبعديةالقبم
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 (23)دول ـج
    المجموعتين التجريبية والضابطةالقياسات البعدية داللة الاروق اإلحصائية بين 
 ان  قيد البحثوالسموك العدو  ات الكرة الطائرةمهار المتغيرات البدنية و 

 18= 2= ن1ن

وحدة  المتغيـرات
 القياس

 قيمة "ت" الضابطة التجريبية
 2ع±  2س   1ع±  1س   المحسوبة

نية
لبد
ا

 

 *7.424 0.226 7.42 0.724 6.89 ثافية م من البد  العالي 20 العدو
 *2.227 7.692 996.90 9.222 998.27 سم الوث  العري  من الثبات

 *2.977 0.286 7.74 0.278 8.74 عدد المامل االفبطاحثف  الذراعين من 
 *2.998 0.422 96.20 0.229 94.92 ثافية بطريقة باور جرى الزجزاج ال

 *4.766 0.497 2.08 0.727 2.62 سم الجذع من الوقوف ثفي

 *2.787 0.927 9.27 0.648 8.67 ثافية الدوامر المرقمة

رية
مها
ال

 

 *9.770 0.896 4.00 0.647 6.74 درجة نالتمرير من أسسل بالساعدي
 *4.922 0.984 7.90 0.899 8.72 درجة التمرير من أعمي وللمام

 *6.629 9.279 6.20 9.086 8.74 درجة اإلرسال األمامي المواج  من أسسل

ن 
دوا
 الع

وك
سم
ال

 

 *97.492 7.928 29.74 9.967 22.40 درجة السمو  العدواف  فةو الذات
 *2.224 2.799 78.64 2.972 76.00 درجة دواف  فةو اذخرينالسمو  الع

الساااامو  العاااادواف  فاااا  تجااااا  األشاااايا  
 *99.980 9.476 27.94 9.224 22.74 درجة والممتمكات

 *92.642 2.982 964.44 2.972 947.74 درجة مقياس السموك العدوان  ككل
 0.04مستوى دال عفد *                           7.029= 0.04" الجدولية عفد مستوى تقيمة "

باين القياساات  0.04عفاد مساتوى معفوياة ا ( وجاود فارو  دالاة إةصاامي72يتضا  مان جادول )
بعاا  المتاياارات البدفيااة ومهااارات الكاار  الطااامر  والساامو  فاا  والضااابطة التجريبيااة البعديااة لممجمااوعتين 

 . قيد البة  لصال  المجموعة التجريبية العدواف 
 
 (24)جـدول 

 والضابطةالتجريبية  تينلممجموع عن القبم  البعد قياس النسب التحسن بين 
     المتغيرات البدنية والمهارية والسموك العدوان  قيد البحث

نسب  التجريبية راتـالمتغي
 التحسن:

نسب  الضابطة
 التحسن:

معدل 
 البعد  القبم  البعد  القبم  التغير

نية
لبد
ا

 

 97.04 9.22 7.42 8.72 79.28 6.89 8.27 د  العالي م من الب20 العدو
 22.62 7.49 996.90 992.76 26.94 998.27 992.90 الوث  العري  من الثبات

 9.27 8.29 7.74 7.94 97.86 8.74 7.00 المامل االفبطاح من الذراعين ثف 
 2.62 2.82 96.20 97.02 7.27 94.92 97.97 باور بطريقة الزجزاج  جرىال
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 (24تابع جـدول )

نسب  التجريبية راتـالمتغي
 التحسن:

نسب  الضابطة
 التحسن:

معدل 
 البعد  القبم  البعد  القبم  التغير

 72.49 74.70 2.08 7.26 29.79 2.62 7.22 الجذع من الوقوف ثفي 
 7.27 99.28 9.27 90.29 98.80 8.67 90.20 الدوامر المرقمة

رية
مها
ال

 

 22.60 99.04 4.00 2.70 67.64 6.74 2.94 سسل بالساعدينالتمرير من أ
 97.22 72.46 7.90 4.70 29.90 8.72 4.80 التمرير من أعمي وللمام

 اإلرسااااال األمااااامي المواجاااا  ماااان
 أسسل

2.74 8.74 72.68 2.80 6.20 29.74 27.22 

ن 
دوا
لعد
ك ا
سمو

ال
 

49.2 السمو  العدواف  فةو الذات
4 

22.4
0 

98.04 47.90 29.74 2.77 92.22 

82.4 السمو  العدواف  فةو اذخرين
0 

76.0
0 

9.87 87.74 78.64 2.48 4.79 

الساااااااامو  العاااااااادواف  فاااااااا  تجااااااااا  
 األشيا  والممتمكات

29.7
4 

22.7
4 99.44 29.40 27.94 6.22 92.07 

 9.79 4.09 964.44 972.84 92.20 947.74 972.60 مقياس العدوان  ككلال
 

لكال مان المجماوعتين  فسا  التةسانوجود فرو  ف  معدل التاير باين ( 72) جدول من يتض 
 لصال  المجموعة التجريبية.قيد البة  التجريبية والضابطة ف  جميع المتايرات 

 :جـة النتائـمناقش :ثانياً 
 يااااةوالبعد يااااةالقبم ات( وجااااود فاااارو  دالااااة إةصاااااميا بااااين القياساااا97جاااادول )يتضاااا  ماااان فتااااامج 

 والارجمين   العضمية لمذراعيندر الق -السرعة االفتقالية ) البدفيةمتايرات بع  الف  التجريبية لممجموعة 
ياااة  ويرجاااع الباةااا  ذلااا  إلااا  تااانثير البرفاااامج البعد اتالقياسااا لصاااال  (التوافااا  – المروفاااة –الرشااااقة  –

هاة لتفمياة كان تنثيرًا إيجابيًا ةيا  اةتاوي البرفاامج عماي تمريفاات وألعاا  مقففاة وموجاالرشادى المقترح 
عمي أطسال المجموعة التجريبية ساعد  ىمكوفات المياقة البدفية الخاصة برياضة الكر  الطامر  األمر الذ
 والفسسية.بدفية الم وفقًا إلمكافياتهم المشاركة اإليجابية وبذل الجهد في األدا  بصور  مختصر  له

 بيتـــر  يمـــد  (2) (م7000)رشـــا محمـــد أحمـــد وتتسااا  راااذ  الفتاااامج مااان فتاااامج دراساااة كااال مااان 
Butter field (7009)عايدة شعبان صالح ونور   (7) م(7002) محمد سيد أحمدأحمد   (79) م
عمي أن برامج األلعاا  وبارامج التربياة الةركياة لممعااقين سامعيًا واألساويا   (9) (م7008)حمودة البنا 

 األدا  البدفي. ىلها تنثيرًا إيجابي عمي مستو 
 يااااةوالبعد يااااةالقبم ات( وجااااود فاااارو  دالااااة إةصاااااميا بااااين القياساااا98) جاااادولفتااااامج يتضاااا  ماااان 

 والرجمين   العضمية لمذراعيندر الق -السرعة االفتقالية ) البدفيةمتايرات ال بع  ف  الضابطةلممجموعة 
ويعزي الباة  رذا السر  بين القياسين القبمي ية  البعد اتلصال  القياس (التواف  –المروفة -الرشاقة  –
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 -التوافاا   –الرشاااقة  – والاارجمين   العضاامية لمااذراعيندر القاا -الساارعة االفتقاليااة فااي متاياارات ) ىعاادوالب
المجموعة الضابطة فتيجاة المشااركة فاي تفسياذ وممارساة أطسال المروفة( إلي تنثير البرفامج المتبع لدى 

 األفشطة بالبرفامج المدرسي.
توجـد  ـروق ذات داللـة إحصـائية بـين والذى يفص عم  " األول السر  صةة وبذل  يتةق  

بعـض المتغيـرات البدنيـة قيـد البحـث القياسات القبمية والبعدية لممجموعتين التجريبية والضـابطة  ـ  
 ." لصالح القياسات البعدية

 يااااة والبعديااااةالقبم ات( وجااااود فاااارو  دالااااة إةصاااااميا بااااين القياساااا99جاااادول )يتضاااا  ماااان فتااااامج 
ويرجاااع  ياااة البعد اتلصاااال  القياسااا قياااد البةااا  الكااار  الطاااامر  اتمهاااار فااا  بعااا   التجريبياااةلممجموعاااة 

الااذى المجموعااة التجريبيااة إلاا  اسااتخدام البرفااامج التعميماا  المقتاارح  أطسااالالباةاا  ذلاا  التةساان لاادى 
ساااعد عماا  إثااار  ارتمااام المااتعمم وتةسيااز  عماا  بااذل الجهااد فاا  الااتعمم وعاادم شااعور  بالمماال والسهاام الجيااد 

أدا  مهاارات الكار  الطاامر  قياد البةا    بها بصور  أفضل مما سارم في تةسن مساتوىلممهارات واستيعا
كمااا راعااا البرفااامج تقساايم المهااارات إلاا  أجاازا  صاااير  فاا  ضااو  التسمساال المفطقاا  لهااا بطريقااة مفظمااة 
ومتتابعااة  ممااا ساااعد المااتعمم عماا  تكااوين صااور  واضااةة عاان المهااار  وتسهاام كاال جااز  وتعمماا  بطريقااة 

 ميسر .سهمة و 
(، 72( )م7000) Soucie Katz سـويس كـاتزوتتس  رذ  الفتيجة ماع فتاامج دراساة كال مان 

 et al Hillier هيميـــر ووخـــرون ( 98( )م7007) Alvarez Franciscoألاـــاريز  رانسســـكو 
عماا  أن البرفااامج التعميماا   (70م( )7004) Angorla Scott أنجــورال ســكوت ( 72( )م7002)

ماان إمكافيااات متفوعااة ومتميااز  يمكاان أن تزيااد ماان فاعميااة الطريقااة التعميميااة وأيضااًا بمااا يمتمكاا  المقتاارح 
يجابيااة المااتعمم وتةسااز  عماا  إكتسااا  المهااارات المطموبااة بصااور  أكثاار فاعميااة وتساااعد عماا   تشااوي  وا 

مية ةي  أن البرفامج يتي  لمتمميذ السرصة باالشترا  بساعمية ف  العم تةقي  الجاف  الوجداف  لممتعممين
التعميمية وذل  من خالل افتقال عممية التعمم من المعمم إل  التمميذ  كما أف  يراع  مبدأ السرو  السردية 

ماان ةياا  ساارعة الااتعمم وسااهولة التعاارف عماا  األخطااا  فاا  األدا  وتصااةيةها  ممااا أدى  األطسااالبااين 
 فةو اإلجاد  ف  التعمم. األطسالإل  زياد  دافعية 

باااين متوساااطات القياساااات القبمياااة  وجاااود فااارو  دالاااة إةصاااامياً ( 70)يتضااا  مااان فتاااامج جااادول 
رجااع   وييااةالبعد اتولصااال  القياساا مهااارات الكاار  الطااامر  قيااد البةاا فاا   الضااابطةممجموعااة لوالبعديااة 

ةي  يقاوم لدى تالميذ المجموعة الضابطة  إستخدام أسمو  األوامر )الشرح والفموذ (الباة  ذل  إل  
مهااارات قيااد البةاا  عمميااًا وتقااديم الشاارح المسظاا  المبسااط عاان المهااارات ةتاا  يااتمكن المعماام بتاادريس ال

 المتعممين من تكوين تصور واض  عن األدا  المهارى المطمو .
محمـد أحمـد  تحـ  (  9) (م7002) أحمـد السـيد المـوا   كل ماندراسة  فتامجويتس  ذل  مع 

إلاا  زياااد  مسااتوى  ( يااالدىىشىىشح واىَْىىور  ا أن التاادريس بنسااتخدام أساامو  األواماار( 97) (م7002)
 .واألدا  المتكرر واإلسترجاع المباشر لممعمومات أثفا  عممية التعمم ةالسرد فتيجة لمممارس
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تىجدد فدسوذ ذاث دالندت إحصدبئيت بديٍ وتزىل ٍتحقق صحح اىفشض اىثاّي واىزى ٍْص عيىي " 
بعددض يهددبزاث انكددسة انطددبئسة قيددد ً انقيبسددبث انقبهيددت وانبعديددت نهًجًددىعتيٍ انتجسيبيددت وانضددببطت فدد

 ". نصبنح انقيبسبث انبعديتانبحج 

باااين  0.04( وجاااود فااارو  دالاااة إةصااااميا عفاااد مساااتوى معفوياااة 79جااادول )فتاااامج يتضااا  مااان 
تجااا   –)فةااو الااذات خساا  ةااد  الساامو  العاادواف  فاا   التجريبيااةلممجموعااة  يااة والبعديااةالقبم القياسااات
ذلا  إلا  تانثير البرفاامج الباة  ية  ويرجع البعد اتلصال  القياسكات( تجا  األشيا  والممتم –اذخرين 

 –ةيا  تفوعات راذ  األفشاطة باين فشااط )قصصا  االرشادى المقترح لدى أطساال المجموعاة التجريبياة 
ألعااا  طويمااة( ممااا كااان لاا  أثاار فاا  تسرياا  الكبوتااات الداخميااة  –ألعااا  موساايقية  –ترفيهاا   –ةركاا  

 .س  ةد  سموكهم العدواف للطسال  وبالتال  خ
ورذا يتس  مع االتجاا  العاام الساامد فا  راذا المجاال والاذى يالكاد فاعمياة البرفاامج االرشاادى فا  

 دراساتقين ذرفيًا القابمين لمتعمم ةي  تالكد فتامج خس  ةد  االضطرابات السموكية لدى األطسال المعا
 Anderson & Micheled يشــيمدأندرســون وم(  97م( )7007) حــا ظ منــال أحمــدكاال ماان 

 مان عقميااً  المعااقينعم  أرمية إتاةاة السارص والمواقاف المختمساة التا  تمكان األطساال (99م( )7002)

 الساميم الفسساي لمفماو الالزماة التكيسياة المهاارات إكساا  عم  يساعد مما اذخرين  مع االيجابي التساعل

  ةيا  قبال مان وفاعمياة تقابالً  األساالي  ثارأك مان المعا  أسامو  يعاد كماا العادوافي  السامو  أرمهاا ومان
م( عما  أرمياة الفشااط الجمااع  كنسامو  7002) كاـا  الدين جابر عبد الحميد وعالء يشير كل من 

من األساالي  العالجياة للطساال وخاصاة األطساال المعااقين ذرفياًا والاذى مان خاللا  ياتم إعااد  تصاةي  
 (27:  2ا  والخجل والسمو  العدواف  وغيررا. )االتجارات وردود األفعال الخاطمة مثل االفطو 

 لضابط راماة وسايمة المعا  أن( 8م( )7006) المصـر عبـد ا   شـرين دراساة تالكاد  ماا وراذا

 مشاكالت  عان التعبيار عما  وتسااعد  لمطسل االفسعالي التفسيس في دور لها أن كما الطسل سمو  وتوجي 

 .لدي  العدوان نم وتقمل الفسسية الراةة لمطسل وتوفر وصراعات 
باااين  0.04( وجاااود فااارو  دالاااة إةصااااميا عفاااد مساااتوى معفوياااة 77جااادول )فتاااامج يتضااا  مااان 

تجااا   –)فةااو الااذات خساا  ةااد  الساامو  العاادواف  فاا   الضااابطةلممجموعااة  يااة والبعديااةالقبم القياسااات
فاعمية البرفامج    ويعزو الباة  ذل  إل يةالبعد اتلصال  القياستجا  األشيا  والممتمكات(  –اذخرين 

المتبااع باساااتخدام أساامو  األوامااار والاااذى يتضاامن مجموعاااة ماان األلعاااا  الةركياااة المعااد  ضااامن مااافهج 
المرةمة االبتدامية من قبل الوزار  والت  تساعد عم  تعمم بع  المتايارات البدفياة والمهارياة ومان خاالل 

  تعمال عما  تفمياة المهاارات اإلجتماعياة األفشطة الجماعية للطسال المعاقين ذرفياا القاابمين لماتعمم التا
 .والت  تساعد بطبعها عم  خس  ةد  السمو  العدواف  لديهم

أحمــد محمــد ســيد  ( 97م( )7007)منــال أحمــد حــا ظ  كاال مااندراسااة  فتااامجويتساا  ذلاا  مااع 
أن  (97) (م7002)محمـد أحمـد  تحــ  (  9) (م7002) أحمـد السـيد المــوا   ( 7) (م7002) أحمـد

فشطة الرياضية تفم  المعمومات والمعارف المتصمة بطبيعة الفشاط الذى يمارس  السرد  مما ممارسة األ
 يالدى بدور  إل  اكتسا  األفماط السموكية الةميد  مثل الفظام والطاعة وااللتزام.
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توجد  روق ذات داللـة إحصـائية بـين السر  الثال  والذى يفص عما  " صةة وبذل  يتةق  
لبعدية لممجموعتين التجريبية والضابطة    خاض حدة السـموك العـدوان  لصـالح القياسات القبمية وا
 ." القياسات البعدية

باااين  0.04عفاااد مساااتوى معفوياااة ا وجاااود فااارو  دالاااة إةصاااامي( 72جااادول )فتاااامج يتضااا  مااان 
 والضاابطة فا  بعا  المتاياارات البدفياة ومهاارات الكار  الطااامر التجريبيااة القياساات البعدياة لممجماوعتين 

المجموعاااة  أطساااالتقااادم   ويعااازو الباةااا  قياااد البةااا  لصاااال  المجموعاااة التجريبياااة والسااامو  العااادواف 
وخساا  ةااد  الساامو  مهااارات الكاار  الطااامر  المتاياارات الباادفي و فاا   التجريبيااة عماا  المجموعااة الضااابطة

ارفااة بااالتعميم كااان أكثاار كسااا   وذو فتااامج إيجابيااة مقةياا  إلاا  البرفااامج التعميماا   قيااد البةاا العاادواف  
عطاا  فماوذ  والتطبيا  خاالل والذى يعتمد عم  تعمم تم  المهارات من بنسمو  األوامر  شارح المهاار  وا 

مهارات تقبل عم  تعمم واكتسا   الميذدون وضع أسالي  متفوعة ومشوقة لتعمم تم  المهارات تجعل الت
 قيد البة . الكر  الطامر 

 ،(72) (م7000) Soucie Katz سوسـا  كـاتزاساة مان در  وتتس  رذ  الفتامج مع فتامج كل
محمـد أحمـد  ( 9م( )7002أحمـد السـيد مـوا   )، (72) (م7002) et al Hillier وخـرونهيممـر و 
ــدين محمــد  ( 97) (م7002) تحــ   ــدر ال عماا  أن البرفااامج التعميماا  كااان  (92) (م7006)صــالح ب

 )الشرح والفموذ (. ألوامرنسمو  اأكثر كسا   وذو فتامج إيجابية مقارفة بالتعميم ب
توجـد  ـروق ذات داللـة إحصـائية بـين والذى يفص عما  "  الرابعالسر  صةة وبذل  يتةق  

بعض المتغيرات البدنية ومهارات الكرة الطائرة القياسات البعدية لممجموعتين التجريبية والضابطة    
 ." لصالح المجموعة التجريبيةقيد البحث وخاض حدة السموك العدوان  

لكااال مااان  فسااا  التةسااانوجاااود فااارو  فااا  معااادل التايااار باااين ( 72) فتاااامج جااادول مااان يتضااا 
وخسااا  ةاااد   ات الكااار  الطاااامر البدفياااة ومهاااار المجماااوعتين التجريبياااة والضاااابطة فااا  جمياااع المتايااارات 

المتايارات أعماي فسابة تةسان فاي  ةيا  بماات لصاال  المجموعاة التجريبياةقيد البةا   السمو  العدواف 
وأقل فسابة تةسان بماات  الجذع من الوقوف ثفي: في متاير 29.79لممجموعة التجريبية بمات  يةالبدف

ن فااي المتاياارات ةساافااي ةااين بمااات أعمااي فساابة ت  باااور بطريقااة الزجزاجاا  جاارىال: فااي متاياار 7.27
وأقاال فساابة تةساان بمااات  الوثاا  العااري  ماان الثبااات: فااي متاياار 22.62البدفيااة لممجموعااة الضااابطة 

وكااذا الةااال فااي فساا  تةساان باااقي المتاياارات ممااا   باااور بطريقااة الزجزاجاا  جاارىالمتاياار  : فااي2.62
مهااارات الكاار  أدا  فساابة تةساان فاا  أعمااي   وبمااات المطمااو  ىيسااب  عااام  عمااي الااتعمم واألدا  المهااار 

من أسسل وأقال فسابة تةسان األمام  المواج  : في متاير اإلرسال 72.68لممجموعة التجريبية  الطامر 
فاااي ةاااين أن أعماااي فسااابة تةسااان لممتايااارات   للماااامو : فاااي متايااار التمريااار مااان أعماااي 29.90ماااات ب

من أسسل وأقل فسبة األمام  المواج  : في متاير اإلرسال 29.74المهارية لممجموعة الضابطة بمات 
  كما جا ت أعم  فسبة تةسن ف  خسا  ةاد  بالساعدين: في متاير التمرير من أسسل 4.00تةسن 
الساامو  العاادواف  فاا  تجااا  األشاايا  فاا  متاياار  :99.44بمااات  لممجموعااة التجريبيااة   العاادواف الساامو 
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  بيفماا جاا ت السامو  العادواف  فةاو اذخارينفا  متايار  :9.87بماات   وأقل فسبة تةسان والممتمكات
الساامو  العاادواف  فاا  تجااا  األشاايا   فاا  متاياار :6.22بمااات  أعماا  فساابة تةساان لممجموعااة الضااابطة

  وفا  المقيااس السمو  العادواف  فةاو اذخارينف  متاير  :2.48بمات   وأقل فسبة تةسن لممتمكاتوا
 .:4.09: عم  المجموعة الضابطة بفسبة 92.20العدواف  ككل تسوقت المجموعة التجريبية بفسبة 

 ي ذات داللة إحصائية توجد  روق السر  الخامس والذى يفص عم  " صةة وبذل  يتةق  
ــة والضــابطة معــدل التغ ــين المجمــوعتين التجريبي ــر لنســب التحســن ب ــة  ــ  ي ــرات البدني بعــض المتغي

 ." لصالح المجموعة التجريبيةقيد البحث وخاض حدة السموك العدوان  ومهارات الكرة الطائرة 

 :خالصاتتـاالس
ات اإلرشااادى المقتاارح سااارم بشااكل كبياار وفعااال فاا  تفميااة بعاا  المتاياارات البدفيااة ومهااار  برفااامجال -9

 .الكر  الطامر  لدى أطسال المجموعة التجريبية

فا  خسا  ةاد  السامو  العادواف   أفضال فتاامج إلا  اإلرشاادى المقتارح أدى برفاامجال بواساطة التعمم -7
 لدى أطسال المجموعة التجريبية.

تفمياة بعا   العمم ( سارمت بطريقاة ايجابياة فا الطريقة التقميدية )الشرح المسظ  واالدا  الفموذ   -2
 قااال مقارفاااةأبة فساااوخسااا  ةاااد  السااامو  العااادواف  ب المتايااارات البدفياااة والمهارياااة فااا  الكااار  الطاااامر 

  .بالمجموعة التجريبية
فاا  جميااع  معاادل التاياار لفساا  التةساان فاا  الضااابطة المجموعااة عماا  التجريبيااة تسوقاات المجموعااة -2

 .السمو  العدواف  المتايرات البدفية والمهارية ف  الكر  الطامر  قيد البة  وخس  ةد 
 :ياتـالتوص

المتايارات البدفياة وبعا   ف  تةسين من فتامج أثبت  البرفامج اإلرشادى المقترح لما تطبي  ضرور  -9
 .البة  عيفة مهارات الكر  الطامر  لدى أفراد

ف  خس  ةد  السمو  العادواف   إغسال  يمكن الذى ال الهام الدور إل  المعمم وتوجي  إرشاد ضرور  -7
 ل المعاقين ذرفيا القابمين لمتعمم بالمرةمة االبتدامية.للطسا

 العادواف  خاالل البارامج اإلرشاادية التا  تسااعد عما  خسا  ةاد  السامو  من الكثير إدرا  ضرور  -2

 .الفشاط ف  مجال من المستةدثات الةرك  باعتبار  الفشاط

 ألدا  البادف  والمهاارى مانالسامو  العادواف  وا باين التا  تاربط والبةو  الدراسات من المزيد إجرا  -2

 .الةديثة األسالي  التكفولوجية استخدام خالل
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 ةـة واألجنبيـالمراجـع العربي
 أواًل: المراجـع العربيـة:

ــد -9 : تاانثير اسااتخدام بعاا  أسااالي  التاادريس عماا  مسااتوى التةصاايل (2114الســيد المــوا   ) أحم
لرياضاية  رساالة دكتاورا  غيار المهارى والمعرف  ف  الكر  الطاامر  لطاال  كمياة التربياة ا

   مفشور   كمية التربية الرياضية  جامعة المفصور .
: تااانثير تااادريس برفاااامج مقتااارح عماااي بعااا  المتايااارات البدفياااة (2113أحمـــد محمـــد ســـيد أحمـــد ) -7

غياااار  االةتياجااااات الخاصااااة  رسااااالة ماجسااااتير ىوالمهاريااااة لمكاااار  الطااااامر  لمتالميااااذ ذو 
 ة  جامعة الزقازي .  كمية التربية الرياضيمفشور 

: معجاام عمام الاافسس والطا  الفسساا   الجااز  (7002) كاــا  عااال  الادين جـابر عبــد الحميــد جــابر،  -2
   مكتبة الفهضة  القارر .2الثاف   ط

برفااااامج إرشااااادى لخساااا  ةااااد  بعاااا  االضااااطرابات  ماااادى فاعميااااة :(2111رشــــا محمــــد أحمــــد ) -2
لماتعمم  رساالة دكتاورا  غيار مفشاور    السموكية لدى األطسال المعااقين عقمياًا فماة القاابمين
 معهد الدراسات العميا لمطسولة  جامعة عين شمس.

فاعمية برفامج إرشاادى قاامم عما  فان القصاة لخسا  السامو  العادواف   :(2111زياد أحمد بدو  ) -4
لدى المعاقين عقميًا القابمين لمتعمم  رسالة ماجستير غير مفشور   كمية التربية  الجامعة 

  ة  غز   فمسطين.اإلسالمي
تقاااويم"   –تطبيااا   –تااادريس  –: طااار  تااادريس الكااار  الطاااامر  "تعمااايم (2112زكـــي محمـــد حســـن ) -6

 مكتبة ومطبعة اإلشعاع السفية  اإلسكفدرية.
: التربيااااة الخاصااااة لااااذوى االتجارااااات العقميااااة والبصاااارية والساااامعية (2111ســــعيد حســــن  العــــزة ) -7

 عمان  األردن.والةركية  الدار الدولية لمفشر والتوزيع  
فعالياة برفاامج إرشاادى فا  خسا  ةاد  السامو  العادواف  لادى (: 2116شرين عبد ا  المصـر  ) -8

الريا  بمةافظة غز   رسالة ماجستير غير مفشور   كمية التربياة  جامعاة عاين أطسال 
 شمس.

: فاعميااة برفااامج إرشااادى لخساا  ةااد  الساامو  (2118عايــدة شــعبان صــالح، نــور حمــودة البنــا ) -9
لعدواف  لدى األطسال المعاقين عقميا القابمين لمتعمم بمةافظة غز   بة  مفشور  مجمة ا

 جامعة األزرر  سمسمة العموم اإلسالمية  المجمد العاشر  العد األول  غز   فمسطين.

 سيكولوجية العدوان  ترويضها  دار السكر  عمان  األردن.(: 2117عصام محمد العقاد ) -90

 الرياضاية التربياة فاي الصاةي لمسامو  مقتارح إرشاادي برفاامج :(2115سـميمان ) أحمـد محمـد -99

 التربياة ماجساتير غيار مفشاور   كمياة رساالة  قفاا بمةافظاة اإلعدادياة المرةماة لتالمياذ

 . أسيوط جامعة الرياضية 



 

 

 

 قيٍ ذهُيب انقببهيٍ نهتعهىتأحيس بسَبيج إزشبدي عهً بعض انًتغيساث انبدَيت وانًهبزيت فً انكسة انطبئسة وخفض حدة انسهىك انعدواًَ ندي األطفبل انًعب

 و1028 -عهًيتنألبحبث ان األول نهُصف -انخبَي انًجهد –جبيعت انصقبشيق  -كهيت انتسبيت انسيبضيت نهبُبث –يجهت بحىث انتسبيت انشبيهت 
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تااانثير برفاااامج تعميماااي باساااتخدام الةاسااا  اذلاااي عمااا  مساااتوى  :(2114محمـــد أحمـــد  تحـــي ) -97
رسااالة ماجسااتير ، بعاا  المهااارات األساسااية فااي الكاار  الطااامر  التةصاايل المعرفااي وأدا 

    غير مفشور   كمية التربية الرياضية  جامعة المفصور .

بعااا   لتعماايم: تصاااميم برفااامج الةاساا  اذلاا  )الكمبيااوتر( (2116بــدر الــدين صــالح ) محمــد -92
الرياضااية مهااارات مفهااا  التربيااة الرياضااية  رسااالة دكتااورا  غياار مفشااور   كميااة التربيااة 

   لمبفين  جامعة بفها.
  دار السكار 2: القياس والتقاويم فاي التربياة البدفياة والرياضاة  ط(2111) صبح  حسانين محمد -92

 . العربي  القارر 
: األسس العممية لمكر  الطاامر  وطار  (1997) محمد صبحي حسانين، حمدي عبد المنعم أحمد -94

   القارر .فروزا ليوسالقياس  دار 
 سيكولوجية العدوان  الهيمة العامة لقصور الثقافة  القارر . (:2116لظاهر الطيب )عبد ا محمد -96
فاعمية العال  بالمعا  فا  خسا  ةاد  الفشااط الزاماد لادى أطساال ماا  :(2112منال أحمد حا ظ ) -97

 قبل المدرسة  رسالة دكتورا  غير مفشور   كمية التربية  جامعة عين شمس.
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