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بعض مهارات وعلى الذات البدنية بدرس التربية الرياضية  ىمونتيسورالتأثير استخدام أنشطة 
 اإلبتدائيةكرة اليد لتلميذات المرحلة 

 

 رضوى محمد محمود ىمتد/ م.*
 :وـوأىميت ثـكمة البحـمش

ظ اعتمادهدا العممىد  التعمىمىد  إأ أ دن مدن الم  د التقددم الدذت تددودل المؤتتدات التربفىد   د  بالرغم من
عمدد  ااتددالىت التقمىدىدد   دد  المددفاد العممىدد  ساادد  بالمدددارس ا عدادىدد م فأ ىددزا  اتخددال المعممددىن إلدد  اتددتسدام 

التربىدد  الرىاةددى   مىدد  لملاىدد  عمدد  الددرغم مددن التددخثىر ا ىخدداب  أتددتسدام   دد  تدددرىس ال دىثدد  فااتددالىت الطددر 
 (.  اأ فعالى  –اأختماعى   –المعر ى   –الموارى   –البد ى  تمك ااتالىت بخمىع مستمف الخفا ت لممتعمم )

 مدا بدنمع تزاىد اأهتمام بالتعمىم فما ىفاخون من اعفبات فت دىات لمقرن ال ادى فالعدرىن ف ف 

باستىار أتالىت التعمىم فالتعمم ااكثر إىخابى  فالت  تمكن  اأهتمام تزاىد  قد مفمعمفماتى  معر ى  ثفرة من
 أ ةدد مددن اأهتمددام بالكىفىدد  التدد  تمكددن المعمددم مددن تقدددىم درس  أكثددر أ ةدد مددن ت قىدد  تعمددم  الت مىددذ

م فلقددد  خددم   فاأختماعىدد  المستمفدد  لمت مىددذعددن إتا دد  الفرادد  لت مىدد  ال ددفا   المعر ىدد  فال فتددى ً   ةد 
ر  دف  المعمدم عن هذا التلىىر    التفخن إل   دفث ا تقا  من الطر  فااتالىت التعمىمى  الت  تتم ف 

مث  ا لقاء فالم ا د  الت  ىقفدها المعمم إل  الطر  فااتالىت الت  تتمركز  ف  المعمم فالمتعمم فم وا 
 (21:  1) أتمفب  التعمم التعاف   فالتبادل .

م( أ ددن أ بددد مددن التطددفىر  دد  أتددالىت التدددرىس لمستمددف 2004)نصــر الــدين محمــد مصــى   فىددرى 
فاخو  التطفرات المت  ق  تدعىا  إلد  إمدداد المعمدم بالمعمفمدات ال زمد  التد  تعى دن عمد  المرا   الت ى  بودف م

 (1:  17) مفاخو  مو   التدرىس بكم فا ر من السبرات التدرىتى .
   دد  المعمددم فالمددتعمم فالسبددرات ثددفالتدد  تتم فمكف اتوددا أبعادهددا م ظفمدد  لوددا التدددرىس عممىدد  أن كمددا

 ود  عممىد  دى امىكىد  تبددأ بادىاغ  ااهدداف  ثدم فمدن التقدفىم فأتدالىت ال دىث   ىاتفالتق فاادفات التعمىمى 
 (75:  15) ففةع التىاتاتم فت دىد اأتتراتىخىات فطر  فأتالىت التدرىس ثم الت فىذ فالتقفىم.

م( إلدد  ةدرفرة مراعدداة ا تىاخددات ااطفدا  ع ددد التعامدد  2006) Gallahueجــهيىيو  ىددىرف 
 ف أ دط  معى   ىخت أن ىتعممفهدا فىتق فهدام لدذلك مدن ااهمىد  بمكدان التعدرف عمد  معوم فتفخىووم  

ا تىاخات الطف  فا  تاتن باامان المب د  عمد  ال دت ف ودم الكبدار لدن فاأهتمدام بدن فأن تكدفن اافامدر 
فالتعمىمددات المفخودد  لددن بتددىط  فتددوم  ففاةدد    تدد  تمك ددن أن ىددتعمم كىفىدد  التعددافن فااسددذ فالعطدداء 

 (85:  21التعام  مع اللىر أث اء المعت. )ف 

                                                 
*
 جهمعة الزقهزيق هتبنوالتدريب بكمية التربية الريهضية مدرس بقسم المنهىج وىرق التدريس  
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ف دددد  غةددددفن درس التربىدددد  الرىاةددددى  ى بلدددد  أأ ىقتاددددر  طددددا  اتددددتسدام الاددددفات فالقدددددرات 
المكتتددددب  عمدددد   ددددفا   المخددددا  الرىاةدددد   قددددط بدددد  ىخددددت اتددددتثمار هددددذل القدددددرات الرىاةددددى  المتعددددددة 

ن ت مىددد  الادددفات البد ىددد  فالمودددارات أتددتثمارها  ددد  ال ىددداة اأختماعىددد  لمفدددرد  ددد  اددفرة هاد ددد م كمدددا أ
أىةددا بت مىدد  فتطددفىر التددمات ال فتددى  الواد دد  مثدد  التاددمىم ال ركىدد  سدد   درس التربىدد  الرىاةددى  ىددرتبط 

فالمثدددابرة فالواد ىددد  فةدددبط الددد فس فالمبدددادأة فالددددخاع  فاأتخاهدددات   دددف الخماعددد  فالتدددمفك الخمددداع م فكدددذلك 
 (140:  8)  ظ  فترع  ا دراك فالتافر فالتفكىر اأبتكارى.القدرات العقمى  كالقدرة عم  الم 

م(  قد   عدن أكادىمىد  ال مدف ال ركد  2009)" Clark & Whitallىوبتـهل وكـكرك "فىدذكر 
Academy Motor Development  فالتدرفى   البد ىد  فالتربىد  لماد   اامرىكىد  الخمعىد  مدن الم بثقد

ال مددف ال ركدد  ع ددد ااطفددا  مددن سدد   اكتتددابوم لددبعض  م( أ ددن ىخددت اأهتمددام بخفا ددت1980عددام )
 (183:  20ال فا   البد ى  بإعتبارها أ د التلىرات    التمفك ال رك  س    ىاة ا  تان. )

م فهدف ىمدارس  د  ىهف م وج تعمىم  فةعتن الطبىب  فالمربى  ا ىطالى  مارىدا مف تىتدفر  ىفالمف تىتفر 
تد  م بدددأت مف تىتدفرت  دد  فةدع تطددفىر  ظرىاتوددا  18إلدد   3  مددن عمدر خمىدع أ  دداء العدالمم فىسدددم ااطفدا

عدددامم  200م ب ةددفر دفرات  دد  عمددم التربىددد  ف ددراءة كدد  ال ظرىددات التربفىددد  التدد  تددبقتوا سدد   1897عددام 
م فاعتمددددت بددددك  أتاتددد  عمددد  مرا بددد  تدددمفك ااطفدددا  فتخربددد  1907ا تت دددت أف   ادددفلوا الدراتدددى  عدددام 

 مددفذج لمت مىدد  البدددرى م ىدددم  عمدد  مدد وج تعمىمدد  ىعتمددد  ىتعتبددر  ظرىدد  مف تىتددفر م كمددا تفدداعموم مددع الطبىعدد 
عمدد  هددذا ااتدداسم ىودددف إلدد  متدداعدة ااطفددا  عمدد  تطددفىر  دددراتوم ا بداعىدد م القدددرة عمدد   دد  المدددك تم 

 :ىت مى  التفكىر ال قدت ف درات إدارة الف تم فمن أهم ركائز م وج مف تىتفر 
  لمقىام بعم  معىن ل ةفر درس أف فعدم إخبارلى  فاتتق لى  الطف  التركىز عم   ر. 
 .ا ترام ال مف ال فت  الطبىع  لمطف م با ةا   إل  ال مف التك فلفخ     المختمع 
  ت فات. 9إل   3الفاف  ت تفت عم  أعمار مستمط  من عمر  
 دة.استىار الطالت ال داطات الت  ىفةموا ةمن مخمفع  من ال داطات الم د 
  (26) .ىالمىف  البدرى     م وج مف تىتفر 

ت بث  أهمى  الب ث    أ وا م افل  عممى     ت مىد  تطدفىر درس التربىد  الرىاةدى  فتعمدم المودارات 
لتممىدذة أن تخدد بىئد  الرىاةى  المقررة لتممىذات المر م  ا عدادى  باتتسدام أ دط  الم تتفرت  ت  تتتطىع ا

غبتودددا   دددف تعمدددم مودددارات اا ددددط  الرىاةدددى  فىتددداعدها عمددد  اكتتدددات م اددد ت لمىفلودددا فر  تعمدددم م اتدددب 
 فتتمث  أهمى  الب ث    ال قاط التالى :م ا عم  التفا   البد  تعمىمى  خدىدة تتاعده

 .اأبتدائى لت تىن الذات البد ى  لتممىذات المر م   ىتفر ى تف تفظىف أ دط  الم -1
 .عمم بعض موارات كرة الىد المقررة   ت ىتفر ى تف اتتسدام أ دط  الم -2
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 ددن مددن سدد   ااب دداث فالدراتددات التددابق  أن ه دداك خوددد مبددذف  مددن المعمددم فالمددتعمم أفتددرى البا ثدد  
م لدذلك كدان اأتخددال ل تدائج المرخددف م ودا لدم تت قد  بعدددلت قىد  الوددف باتدتسدام أتددالىت فطدر  مستمفد  إأ أن ا

 د  درس كدرة الىدد ىمكدن أن ىتداعد ذلدك  ىتدفر ى تف المأأ فه  طرىقد   -اللىر تقمىدى -دام إ دى الطر  أتتس
عم  ال اف  عم   تائج أ ة  لممدتعمم  ىدث تتدتسدم هدذل الطرىقد  بعدض اا كدار فاادفات الخدىددة   دداث 

ت اى  المودارات مدن س لودام ف دد ىكدفن ذلدك أكثدر  اعمىد  عم   اتبىئ  تعمىمى  خىدة ىمكن أن تتاعد المتعمم
  التعمىمىددد   ىدددث ىعمددد  عمددد  زىدددادة كددد  مدددن الفودددم فا دراك فالتدددذكر فالتادددفر فالقددددرة عمددد  الم  ظددد  لمعممىددد

 ددد  التلمدددت عمددد  القادددفر أف الةدددعف  ددد  الطرىقددد   تتددداعدفتاددد ى  ااسطددداء فذلدددك ان هدددذل الطرىقددد   دددد 
 .التممىذات   ف التعممالتقمىدى  فكذلك إثارة دا عى  

  :ثــىـدف البح
عمدد  بدددرس التربىدد  الرىاةددى   ىتددفر ى تف المرف عمدد  تددخثىر الددتعمم باتددتسدام أ دددط  ىودددف الب ددث التعدد

 ك  من:
 – لقدفة العةدمى ا – الاد   – تدم   الختدم - التفا د  - المظودر السدارخ )فاف الذات البد ىد   -1

 اتمىددددذلتم( دددددمفلى  الخا ددددت البددددد   – المرف دددد  – الكفدددداءة الرىاةددددى  – الت مدددد  – ال ددددداط البددددد  
  ىد الب ث. ا بتدائى م  المر 

المر مددد   اتمىدددذلتم (مدددن الثبدددات التادددفىت –التمرىدددر  – ت طدددىطال) تعمدددم بعدددض مودددارات كدددرة الىدددد -2
  ىد الب ث. ا بتدائى 

 ث:ــالبحروض ـف
الةددابط  ف  التخرىبىد  تىنلممخمدفع ىد فالبعد ىد القبم اتالقىاتد بدىن متفتددط  إ ادائىا تفخدد  درف  دالد  -1

 .ى البعد اتفلاال  القىات ىد الب ث الذات البد ى  مقىاس فاف  أبعاد   
الةددابط  ف  تىن التخرىبىدد لممخمدفع ىدد فالبعد ىد القبم اتالقىاتدد متفتددط  بدىن إ اددائىا دالد   ددرف  تفخدد -2

 .ى البعد اتفلاال  القىات ىد الب ث  تعمم بعض موارات كرة الىد   
الةددابط   دد  التخرىبىدد  ف  تىنخمددفعلمم ىدد البعد اتتفخددد  ددرف  دالدد  إ اددائىا بددىن متفتددط  القىاتدد -3

المخمفعدددد  فلاددددال   ىددددد الب ددددث  بعددددض موددددارات كددددرة الىدددددف مقىدددداس فاددددف الددددذات البد ىدددد   أبعدددداد
   .التخرىبى 

 ة:ــهبقـهت الســالدراس
تاددمىم بر ددامج باتددتسدام بعددض اادفات  دراتدد  بودددف( 18) م(2008)م نهشــد ني ــين دبــد الع ــي أخددرت -1

ىقاعىد  التمرى دات الف ىد  اأ مودارات بعدض عمد  لمتعدرف ال بد  المطداط( – المطاطد  )الكدرة المتاعدة
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اتدتسدمت   دث لطالبدات المر مد  الثا فىد مبعدض الادفات البد ىد   ىدد البلطالبات المر م  الثا فى م 
( طالبدد  مددن طالبددات المر مدد  الثا فىدد م فكددان 60البا ثدد  المدد وج التخرىبدد م فادددتممت العى دد  عمدد  )

م ال بدا  المطاطد ( لودا تداثىر ادفات المتداعدة )الكدرات المطاطد اتدتسدام بعدض ا من أهم ال تائج:
الفدر   د  الت تدن  أنم عممدا قاعى  لمعى د   ىدد الب دثالتمرى ات الف ى  اأى موارات بعض ت تىن   
المتداعدة  اادفات بعدض اتدتسدام مالمطاطد  الكدرات اتدتسدمت التد  التخرىبىد  المخمفعد  لاال  كان

البد ىد  السااد   م ال با  المطاط ( لوا تاثىر عمد  ت مىد  فت تدن بعدض الادفاتالمطاط  )الكرات
الفدر   أنم عممدا م التدفازن(م الرددا  م التفا د المرف د  ىدد الب دث ) بالتمرى ات الف ى  اأىقاعى  لمعى  

 .   الت تن كان لاال  المخمفع  التخرىبى  الت  اتتسدمت الكرات المطاط 
التعددددرف عمدددد  أثددددر الاددددىاغ  الكدددددفى   بودددددف دراتدددد ( 6م( )2005)هلل محمــــد منــــه  دبــــد ا أخددددرى -2

 (50)بمد   دفام العى د  المقتر   لتطدفىر درس التربىد  الرىاةدى م اتدتسدم البا دث المد وج التخرىبد م ف
ىبدد  تممىددذا استىددرفا عدددفائىا مددن ت مىددذ الاددف الثددا   ا عدددادىم  تددمفا إلدد  مخمددفعتىن متتددافىتىن تخر 

البر ددامج المقتددرح لددن تددخثىر  عددا   دد  ا رتقدداء بالمتددتفى البددد   فالموددارى  م فكددان مددن أهددم ال تددائجفةددابط 
 اافامر. أتمفت باتتسداممقار   بالبر امج التعمىم  المتبع  الىا 

ــيم حســن  أخددرى -3 ــد النع رح فةددع أتددمفت تعمىمدد  مقتدد دراتدد  بودددف( 16) (م2001)مصــى   دب
تدددخثىر  -تددد س الطافلددد  باتدددتسدام اادفات المتددداعدة المقتر ددد   ئ لدددبعض المودددارات ااتاتدددى  ل ادددد

اتدددتسدام اادفات المتددداعدة المقتر ددد   ددد  تعمدددم بعدددض المودددارات ااتاتدددى  ل ادددد  تددد س الطافلددد م 
 12-9اتددتسدم البا ددث المدد وج التخرىبدد م فادددتممت العى دد  عمدد  طدد ت مددن المر مدد  التدد ى  مددن 

لمتداعدة المتدتسدم  فالتد  ادمموا البا دث كدان لودا أثدر  عدا   د  اادفات ا فكان من أهم ال تائج مت  
 تعمم بعض الموارات ااتاتى  ل اد  ت س الطافل .

 :ثــراءات البحــاج
 ث:ـج البحـمني

ذف المخمددددفعتىن إ ددددداهما باتدددتسدام التاددددمىم التخرىبددد  المددد وج التخرىبدددد    البا ثدددد تإتدددتسدم
 فذلك لم اتبتن لطبىع  هذل الدرات .   فالبعدىمتبعا القىاس القبم تخرىبى  فااسرى ةابط 

 :ثـة البحـدينمجتمع و 
أ مد بمدرت   ا بتدائ  التادسالب ث بالطرىق  العمدى  من تممىذات الاف  مختمعتم استىار 

فالبدددال   م2017/2018الز دددازى  التعمىمىددد  لمعدددام الدراتددد   ددددر التابعددد   دارة  ب دددات اأبتدائىددد  عرابددد 
( تممىدددذة 65مىدددذةم ثدددم  امدددت البا ثددد  باستىدددار عى ددد  الب دددث مددد ون فالبدددال  عدددددهن )( تم117عدددددهن )

لدراتد  اأتدتط عى م  خدراء ا( تممىدذة 15تدم تد ت عددد ) م:55.56ب تدب  مئفىد   بالطرىق  العدفائى 
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مخمدفعتىن متتدافىتىن  دفام كد   ( تممىدذل  تدمفا إلد 50) نفبذلك أاب ت عى   الب ث ااتاتى   دفامو
 .ة( تممىذ25) نم و

 ث:ـة البحـتجهنس دين
 دد   عى د  الب دث ااتاتددى  فاأتدتط عى بالتخكددد مدن مددى اعتدالىدد  تفزىدع أ ددراد   البا ثد ت امد

القددددرة العةدددمى   –)التدددرع   البد ىددد متلىدددرات الفبعدددض (م )التدددنم إرتفددداع القامددد م الدددفزنمعددددأت ال مدددف 
التافىت  – ت طىطال –)التمرىر  كرة الىد اتموار م ف المرف  ( –التفا    –الردا    –لمذراعىن فالرخمىن 

 (. 1 ىفة ن خدف  )كما م (من الثبات
 

 ( 1جـدول ) 

 قيد البحث المختهرةمتغيرات جميع الايستىكدية( ف   –تجهنس دينة البحث )األسهسية 
 65ن= 

وحدة  راتــالمتغي
 القيهس

المتوسى 
 الحسهب 

اينحراف 
معهمل  الوسيى المعيهرى

 واءايلت

مو
الن

 

 0.549 11.50 0.874 11.66 ت   التن
 0.750 137.00 4.519 138.13 تم إرتفاع القام  

 0.519- 39.00 3.930 38.32 كخم الفزن

نية
لبد
ا

 

 0.268 5.60 0.336 5.63 ثا ى  من البدء العال  م30العدف 
 0.225 2.11 0.533 2.15 متر خم 750د ع كرة طبى  

 0.887 146.00 0.846 146.25 تم الثباتالفثت العرىض من 
 0.417 24.50 0.576 24.58 ثا ى  م4.5×  3الخرى الزخزاخ  لبارف 
 0.566 3.20 0.954 3.38 درخ  رم  فاتتقبا  الكرات

 0.274 6.50 0.656 6.56 تم من الف ففلألمام ث   الخذع 

رية
ميه
ال

 

 0.533 13.84 0.619 13.95 ثا ى  ترع  الت طىط    سط متتقىم 
 0.480 18.60 0.938 18.75 ثا ى  ترع  الت طىط    سط متعرج  

 0.880 10.50 0.852 10.75 عدد ترع  التمرىر 
 0.942 8.25 0.796 8.50 درخ  د   التمرىر  

 0.174 0.70 0.864 0.75 درخ  د   التافىت من الثبات  
-) مختمع الب ث  دد ا  ادرت مدا بدىن    ( أن معام ت األتفاء ا راد 1ىتة  من خدف  )

ممدا ىدد  أ وددا  (3- م3+)فهد  أ دد  مدن المستددارة  ىدد الب دث متلىدرات خمىدع ال(  د  0.942م  0.519
م ممددا ىددد  عمدد  أن التفزىددع اعتدددال  تقددع داسدد  الم   دد  اأعتدددال  الددذى كممددا ا تددرت مددن الاددفر كددان

 .طبىعىا   اعتدالىا   العى   متخا ت  فتمث  مختمعا  
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 وسـهئل وأدوات جمع البيهنهت:
فالددفزن بددالكىمفخرام فتددم معدداىرة هددذا الخودداز  )بالتدد تىمتر( الطددف لقىدداس  Rstamir رخودداز الرتددتامى -

 . ب  فس   اتتسدامن
 .راىات فأ ماع -ممعت كرة ىد.         -           .ىدكرات  -      درىط  ىاس.        -

  ائط تدرىت. –        ف.تاع  إىقا -كرات ت س أرة .       -

 (2)ممحـق  :مقيهس وصف الذات البدنية
م كمقىددداس متعددددد اابعدداد لمفودددفم الدددذات البد ىددد  1996عدددام  سددرفنرآاددممن رهربدددرت مدددارش ف 
   د  ال ظدام ا عدادىداأبتدائىد  ف ما ىعداد  المدر متىن    أتت  15 -10لمتطبى  عم  الت مىذ من تن 

الددذات البد ىدد  فىتةددمن لفادف  ( بعدددا  11ىدداس  د  اددفرتن العممىدد  )التعمىمد  الماددرىم فىتةددمن المق
ثددم  ددام رم مددد  تددن عدد فىر با تبدداس المقىدداس فتطفىعددن ل تددتسدام  دد  البىئدد  الماددرى  م ( عبددارة70)

( أبعدداد  قددط ف ددذف فاتددتبدا  بعددض العبددارات التدد  أ تت اتددت مددع التطبىدد  عمدد  10فاأ تاددار عمدد  )
لمدارس المارى     ةفء بعض الدراتدات التطبىقىد  المىدا ىد  عمد  عى د  مدن الت مىذ فالتممىذات    ا

فاابعددداد العددددرة التددد   (1)ممحــــق ( عبدددارة 60المقىددداس ) ات المادددرى م  ىدددث تةدددمنالت مىدددذ فالتممىدددذ
 :توا المقىاس    افرتن العربى  ه ىقى
    .المرف  –5      . مالت –4    القفة العةمى . –3.   تم   الختم -2   المظور السارخ . –1
 .دمفلى  الخا ت البد   –10 الكفاءة الرىاةى . –9  ال داط البد  . –8   .الا  –7  فا  .الت -6

ارات ت فىقددفم المف ددفص با خابدد  عمدد  عبدد( عبددارا6  بعددد مددن هددذل اابعدداد العدددرة ىقددىس )فكدد
م بدرخددد  كبىدددرةم بدرخددد  مددد  بدرخددد  كبىدددرة خددددا  المقىددداس  ددد  ةدددفء مقىددداس تداتددد  التددددرىج ر ت طبددد  ع

 (119-110:  12م أ ت طب  تمامار. )متفتط م بدرخ   مىم م بدرخ   مىم  خدا  
 :لعممية لمقيهس وصف الذات البدنيةالمعهمكت ا

    حسـهب الصـدق:
الاد  عن طرىد  ادد  اأتتدا  الدداسم  فذلدك ب تدات معامد  اأرتبداط بدىن كد    تات تم

م 4 سددد   ىددددفم فذلدددك  مفادددف الددددذات البد ىددد مىدددد  لمبعدددد  ددد  مقىددداس الك فالدرخددد عبدددارة داسددد  البعدددد 
 (   2 كما ىفة ن خدف  ) مم5/2/2018
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 ( 2)  جـدول
 ( المختم ة وأبعهده)وصف الذات البدنية  مقيهسل الداخم  ايتسهق صدق

 15= ن
 م

 معهمل
 ايرتبهى

 م
 معهمل
 ايرتبهى

 م
 معهمل
 ايرتبهى

 م
 معهمل
 ايرتبهى

 م
 معهمل

 رتبهىاي 
 م

 معهمل
 ايرتبهى

 الم ير الخهرج : األول البعد

1 0.579* 2 0.656* 3 0.631* 4 0.648* 5 0.602* 6 0.600* 

 : سمنة الجسمثهن ال البعد
1 0.598* 2 0.616* 3 0.564* 4 0.631* 5 0.568* 6 0.566* 

 : القوة العضميةثهلثال البعد
1 0.652* 2 0.595* 3 0.617* 4 0.579* 5 0.637* 6 0.639* 

      التحمل: رابعال البعد

1 0.611* 2 0.598* 3 0.622* 4 0.576* 5 0.634* 6 0.631* 

     المرونة: خهمسال البعد
1 0.551* 2 0.633* 3 0.544* 4 0.582* 5 0.644* 6 0.590* 

     التوافق: السهدس البعد
1 0.632* 2 0.654* 3 0.641* 4 0.621* 5 0.569* 6 0.582* 

      الصحة: السهبع البعد

1 0.596* 2 0.602* 3 0.651* 4 0.610* 5 0.595* 6 0.519* 

      : النشهى البدن الثهمن البعد
1 0.655* 2 0.611* 3 0.562* 4 0.637* 5 0.614* 6 0.601* 

 : الك هءة الريهضيةالتهسع البعد
1 0.610* 2 0.633* 3 0.607* 4 0.520* 5 0.611* 6 0.605* 

 شمولية الجهنب البدن : العهشر البعد

1 0.651* 2 0.586* 3 0.642* 4 0.646* 5 0.631* 6 0.626* 

 0.05* دا  ع د متتفى                    0.444= 0.05ررر الخدفلى  ع د متتفى مع فى    ىم 
د دالدددد  ( أن معددددام ت اأرتبدددداط بددددىن كدددد  عبددددارة فالدرخدددد  الكمىدددد  لمبعدددد 2مددددن خدددددف  )  ىتةدددد 

  .مما ىد  عم  اد  اأستبار  ىما فةع من أخمن م0.05ع د متتفى  ائىاإ ا
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 (  3جـدول ) 

 والدرجة الكمية لممقيهس  معهمل ايرتبهى بين أبعهد مقيهس وصف الذات البدنية
 15ن= 

 معهمل ايرتبهى وحدة القيهس بعــهداأل م

 *0.760 درخ  المظور السارخ  1

 *0.722 درخ  تم   الختم 2

 *0.718 درخ  القفة العةمى  3

 *0.721 درخ  الت م  4

 *0.706 درخ  المرف   5
 *0.811 درخ  التفا   6
 *0.793 درخ  الا   7
 *0.810 درخ  ال داط البد   8
 *0.752 درخ  الكفاءة الرىاةى  9
 *0.688 درخ  دمفلى  الخا ت البد   10

 * 0.813 درخ  المقيهس ككل

 0.05* دا  ع د متتفى                    0.444= 0.05ررر الخدفلى  ع د متتفى مع فى   ىم  
 

( أن معدددام ت اأرتبددداط بدددىن كددد  بعدددد فالدرخددد  الكمىددد  لممقىددداس دالددد   3 ىتةددد  مدددن خددددف  )
  .كك  فاف الذات البد ى م فهذا ىد  عم  أن اابعاد مرتبط  بمقىاس 0.05إ اائىا ع د متتفى 

 

 الثبـهت: حسـهب

عمدد   فددس عى دد   فأبعددادل المستمفدد  فاددف الددذات البد ىدد  امددت البا ثدد  بددإخراء الثبددات لمقىدداس 
ت ت  Retest – Testالدرات  اأتتط عى  التابق  باتتسدام طرىق  تطبى  اأستبار ثم إعادة تطبىقن 

عام  اأرتباط مم فتم  تات م15/2/2018إل   4/2 فس درفط التطبى  ااف م فذلك    الفترة من 
 ( 4بىن التطبىقىنم كما هف مفة  بخدف  ) 
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 ( 4)  جـدول
 ( المختم ة وأبعهده) وصف الذات البدنية لمقيهس الثبهت معهمل

 15= ن 

 بعــهداأل
 معهمل الثهن  التىبيق األول التىبيق

 2 ±  2س   1 ±  1س   ايرتبهى

 *0.711 3.889 21.14 3.973 21.07 المظور السارخ  1

 *0.726 4.454 20.15 4.650 19.98 تم   الختم 2

 *0.720 4.451 17.00 3.494 16.93 القفة العةمى  3
 *0.689 2.171 14.50 2.444 14.40 الت م  4
 *0.675 2.944 22.60 3.114 22.53 المرف   5
 *0.761 4.621 15.40 4.150 15.32 التفا   6
 *0.812 5.065 21.06 4.496 20.93 الا   7
 *0.694 5.010 18.40 4.887 18.20 ال داط البد   8
 *0.745 3.507 17.60 2.642 17.50 الكفاءة الرىاةى  9

 *0.680 4.617 16.20 4.605 16.07 دمفلى  الخا ت البد   10

 *0.799 8.211 184.05 8.367 182.93 ككل المقيهس

  0.05* دا  ع د متتفى                  0.444= 0.05ررر الخدفلى  ع د متتفى مع فى    ىم 
فادف فخفد ع    ارتباطىن دال  إ اائىا بىن التطبىقىن  د  مقىداس (  4ىتة  من خدف  ) 

 م مما ىد  عم  ثبات اأستبار     ىاس ما فةع من أخمن. فأبعادل المستمف  الذات البد ى 
تددتط عى  التددابق  فذلددك بتطبىدد  كمددا تددم  تددات معامدد  ثبددات اأتددتبىان عمدد  أ ددراد العى دد  اأ

 .   Coefficient Alpha Cronbach'sمعام  ألفا كرف باخ
 ( 5)  جـدول

  كرونبهخ أل ه معهمل بتىبيق مقيهس وصف الذات البدنية وأبعهده المختم ة ثبهت
 15= ن                  

 الثبهت معهمل بعــهداأل

 *0.601 المظور السارخ  1

 *0.694 تم   الختم 2

 *0.568 القفة العةمى  3
 *0.596 الت م  4
 *0.633 المرف   5
 *0.573 التفا   6
 *0.618 الا   7
 *0.625 ال داط البد   8
 *0.643 الكفاءة الرىاةى  9

 *0.657 دمفلى  الخا ت البد   10

 *0.681 ككل المقيهس
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بدداخ  ددد  قدد   ىمدد   دددرها ( أن معامدد  الثبددات بتطبىدد  معامدد  ألفددا كرف  5مددن خدددف  )  ىتةدد 
فهدذا ىدد  عمد  أن اأتدتبىان عمد   ددر مدن  مفأبعدادل المستمفد  فادف الدذات البد ىد مقىاس ( ل0.681)

 خددداهز أادددب بادددفرتن ال وائىددد   فادددف الدددذات البد ىددد فبدددذلك ىكدددفن استبدددار مقىددداس  مالثبدددات ىفثددد  بدددن
 .(2)ممحـق ( عبارة 60 ىث ادتممت عباراتن عم  عدد ) ملمتطبى  عم  عى   الب ث ااتاتى 

 (5)ممحـق ايختبهرات البدنيـة: 
ففةددددعوا  دددد  اتددددتمارة  التدددد  تقىتددددواالبد ىدددد  خمىددددع الاددددفات البد ىدددد  فاأستبددددارات  اددددر تددددم 

أهدددم  لت دىدددد (4محــــق م)فتدددم عرةدددوا عمددد  التدددادة السبدددراء المتساادددىن  (3محــــق م)اتدددتط ع رأى 
: 70ف دد ارتةدت البا ثد  ب تدب  وا تقىتدبدارات التد  الم اتب  لوذا الب ث فكدذلك اأست البد ى  الافات
البد ىددد  فا ستبدددارات التددد   الادددفاتلقبدددف  ا ستبدددار ف دددد أتدددفرت  تىخددد  اأتدددتط ع عدددن بعدددض   دددخكثر

 -تقىتوا فكا ت كما ىم :
 (الترع  اأ تقالى لقىاس )                        من البدء العال   م30استبار العدف  -1
 (لمذراعىنالقدرة العةمى  لقىاس )        .ا ا  متا   خم 750رة طبى  ز   استبار د ع ك -2
 (رخمىنلمالقدرة العةمى  لقىاس )                         .العرىض من الثباتالفثت استبار  -3

 (الردا  لقىاس )     متر. Barrow 3×  4.5 الخرى بطرىق  بارفاستبار  -4

   التفا   بىن العىن فالذراع( لقىاس)                             ت.الكرافاتتقبا  رم  استبار  -5
 مرف   الخذع فالفسذ( لقىاس)                      .ث   الخذع لألمام من الف ففاستبار  -6

 (7)ممحـق  :ايختبهر الميهرية المستخدمة
ع مددن  بدد  فزارة التربىدد  المفةددف طبقددا لمم ودداج  اأبتدائىدد لممر مدد   استىددار موددارات كددرة الىددد تددم
 – التمرىدر – الت طدىط) فهد  مودارة التادس ا بتددائ الاف ىت اتت مع المر م  الت ى   ىفالتعمىم فالذ
 د  كدرة الىدد بعدض المودارات  تت اأستبارات الموارىد  فالتد  تقدىس أتم ت دىد ف  (.من الثبات التافىت

ف د  (4)ممحـق  السبراءالتادة  فعرةوا عم  (6)ممحـق أى ر ال ىد الب ث من س   اتتمارة اتتط ع 
 ددخكثر ب دداء عمدد  اتددتط ع أراء  :70باأستبددارات الموارىدد  التدد   اددمت عمدد   تددب    البا ثدد تارتةدد
 :فه  السبراءالتادة 

 استبار ترع  الت طىط    سط متعرج. -2           استبار ترع  الت طىط    سط متتقىم. -1

 استبار د   التمرىر. -4     ثا ى . 60ال ائط  استبار ترع  التمرىر عم  -3

 (287-209 : 10) (128-117:  9) استبار د   التافىت من الثبات. -5
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 الدراسهت ايستىكدية: 
مدن مختمدع الب دث فمدن سدارج  ةمىدذ( تم15عمد  عى د   فامودا ) تدم إخدراء الدراتد  اأتدتط عى 

  ىم : ماالدرات   من الودف فكان م22/2/2018  إل 18/2 من الفترة    فذلك ااتاتى  الب ث عى  
 مدى م ئم  اأستبارات المتتسدم  ا راد عى   الب ث. -1

تخرىددت البر ددامج فالتعددرف عمدد  فةددفح المددادة التعمىمىدد  فمراخعدد  كا دد  ب ددفد التاددمىم فالتخكددد مددن  -2
فمدددن فا دددع تددد م  التددددلى  فتدددوفلتنم ف دددد أخرىدددت عددددة تعددددى ت ب ددداءا عمددد  آراء التدددادة السبدددراء 

 الدرات  اأتتط عى .

  التخكد من م اتب  الم عت المتتسدم     التعمىم فا  ى  اادفات فااخوزة. -3

 ت دىد ااماكن الت  تىقام عمىوا تطبى  التخرب  ااتاتى . -4
  لمتطبى . ت دىد أتاتىات البر امج التعمىم  لمفاف  إل  الدك  ال وائ  -5

 الثبات( ل ستبارات  ىد الب ث.  –إخراء المعام ت العممى  )الاد   -6
 

 وقد أس رت ىذه الدراسة دن النتهئج التهلية: 
 لمتتفى  درات أ راد عى   الب ث. المتتسدم تم التخكد من م ئم  ا ستبارات  -1
 الثبات( لإلستبارات  ىد الب ث. –تم الت ق  من المعام ت العممى  )الاد   -2

 التعمىم . تم التفا  إل  الدك  ال وائ  لمبر امج  -3

 :الثبهت( لإلختبهرات المستخدمة –)الصدق المعهمكت العممية 
 Validity حسـهب الصـدق 

 عى دد عمدد  فموددارات كددرة الىددد  ىددد الب ددث  البد ىدد ستبددارات اأتددم  تددات اددد  التمدداىز بتطبىدد  
)عى د  ادم  فسدارج العى د  ااتاتدى  من مختمدع الب دث اا ةتممىذ( 15) نفعدده اأتتط عى  الدرات 
 در   د  مدن  فدس مختمدع الب دث فىمارتدفن كدرة الىدد  ةتممىدذ (15) نمىدزل فعدددهمى د  فعممىزة(م غىر 

 (. 6)  مم كما ىفة ن خدف 19/2/2018م 18فذلك س   ىفم   المدرت 
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 ( 6ـدول ) ج
 البحث قيد متغيراتجميع الالمميزة وغير المميزة ف   تينبين المجمود اإلحصهئية ديلة ال روق

 15= 2=ن1ن

وحدة  راتــالمتغي
 القيهس

قيمة "ت"  غير المميزة  المجمودة المميزة
 2 ±  2س   1 ±  1س   المحسوبة

نية
لبد
ا

 

 *7.342 0.526 5.67 0.314 4.82 ثا ى  م من البدء العال 30العدف 
 *2.878 0.342 2.13 0.216 2.35 متر خم 750د ع كرة طبى  

 *9.333 0.815 146.25 0.687 148.13 مت الفثت العرىض من الثبات
 *7.167 0.576 24.58 0.413 23.62 ثا ى  م4.5×  3الخرى الزخزاخ  لبارف 
 *6.572 0.948 3.38 0.639 4.80 درخ  رم  فاتتقبا  الكرات

 *5.026 0.643 6.50 0.421 7.23 تم من الف ففلألمام ث   الخذع 

رية
ميه
ال

 

 *8.324 0.755 13.24 0.459 11.85 ثا ى   ترع  الت طىط    سط متتقىم
 *6.577 0.973 18.27 0.754 16.74 ثا ى  ترع  الت طىط    سط متعرج  

 *7.497 2.248 10.75 0.840 14.15 عدد ترع  التمرىر 
 *7.722 2.536 8.25 0.727 12.10 درخ  د   التمرىر  

 *5.284 0.723 0.50 0.896 1.65 درخ  التافىت من الثبات  د   
 0.05* دا  ع د متتفى                         2.048= 0.05لخدفلى  ع د متتفى ىم  )ت( ا 

 د  ممىدزة الغىدر المخمدفعتىن الممىدزة ف  فخفد  رف  دال  إ ادائىا بدىن(  6خدف  ) تة  من ى
  عالىدد  مددن عمدد  درخدد تان اأستبددار أمددا ىددد  عمدد  مفموددارات كددرة الىددد  ىددد الب ددث  البد ىدد  تاستبددار اأ

  ا.فىام  اتتسداموا ىس ما فةع من أخموتق بالتال ف لوا  درة عم  إظوار الفرف  ف الاد  
 Reliability حسـهب الثبـهت

تطبىدد   عددن طرىدد فموددارات كددرة الىددد  ىددد الب ددث  البد ىدد ستبددارات  لتددم  تددات معامدد  الثبددات 
عددادة التطبىدد ف  اأستبددار إلدد   18/2مم فذلددك  دد  الفتددرة مددن فاادد  زم دد  ث ثدد  أىدداب Retest- Test ا 

معام  اأرتباط البتىط لبىرتفن  ىخاد معام  اأرتباط بىن  تائج   البا ث تتتسدمام ف م22/2/2018
 .( 7 )  كما ىفة ن خدف ىقىن ااف  فالثا   بالتط
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 (  7جـدول ) 
 قيد البحث البدنية وميهرات كرة اليدختبهرات كلثبهت المعهمل   

  15ن= 

وحدة  متغيــراتال
 القيهس

معهمل  التىبيق الثهن  التىبيق األول
 2 ±  2س   1 ±  1س   ايرتبهى

نية
لبد
ا

 

 *0.719 0.524 5.66 0.526 5.67 ثا ى  م من البدء العال 30العدف 

 *0.762 0.345 2.14 0.342 2.13 متر خم 750د ع كرة طبى  

 *0.781 0.823 146.30 0.815 146.25 تم الفثت العرىض من الثبات

 *0.802 0.572 24.56 0.576 24.58 ثا ى  م4.5×  3الخرى الزخزاخ  لبارف 

 *0.763 0.954 3.40 0.948 3.38 درخ  رم  فاتتقبا  الكرات

 *0.735 0.649 6.53 0.643 6.50 تم من الف ففلألمام ث   الخذع 

ية 
جوم

الي
 

 *0.794 0.684 13.20 0.755 13.24 ثا ى  ترع  الت طىط    سط متتقىم 
 *0.846 0.847 18.19 0.973 18.27 ثا ى  ترع  الت طىط    سط متعرج  

 *0.706 1.974 10.80 2.248 10.75 عدد ترع  التمرىر 
 *0.725 2.487 8.30 2.536 8.25 درخ  د   التمرىر  

 *0.710 0.945 1.70 0.723 0.50 درخ  التافىت من الثبات  
 0.05* دا  ع د متتفى                    0.492= 0.05ع د متتفى الخدفلى    ىم  ) ر(
ع  دد  إرتباطىدد  دالدد  إ اددائىا بددىن التطبىقددىن ااف  فالثددا    فخددفد(  7 ىتةدد  مددن خدددف  ) 

 .ع د التطبى  تستبارا ىد الب ث مما ىد  عم  ثبات اأ كرة الىد اتموار ف  البد ى  ستبارات ل
 (8المقترح: )ممحـق  نهمج التعميم البر 

فالدراتدددات المرتبطددد  بالب دددث فمقابمددد  التدددادة  بت مىددد  م تدددفت البدددرامج التعمىمىددد   امدددت البا ثددد 
تادددمىم أمكدددن لمبا ثددد  البددددء  ددد  م  ىدددث ن  ددد  مخدددا  كدددرة الىدددد فطدددر  التددددرىسالسبدددراء فالمتساادددى

 امج التعمىمد   تد  ىكدفن لودذا م فذلك بت دىد الخفا ت الرئىتى     إعداد البر البر امج التعمىم  المقترح
بدددرس التربىددد  الرىاةدددى  الددذات البد ىددد  فتعمدددم موددارات كدددرة الىدددد  فادددفالبر ددامج تدددخثىرل ا ىخدداب  عمددد  

 .ا بتدائ  التادسلتممىذات الاف 

 :اليدف العهم لمبرنهمج -1
فادف  عمد بددرس التربىد  الرىاةدى   ىتدفر ى تف المتخثىر التعمم باتتسدام أ ددط  بر امج إل  ىودف ال
ال دددداط  – لقدددفة العةدددمى ا – الاددد   – تدددم   الختدددم - التفا ددد  - المظودددر السدددارخ )الدددذات البد ىددد  

تعمدم بعدض مودارات كدرة ف  م(ددمفلى  الخا دت البدد   – المرف د  – الكفاءة الرىاةدى  – الت م  – البد  
 .ا بتدائ  التادسالاف  اتمىذلتم( التافىت –التمرىر  - ت طىطال) الىد
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 :س بنهء وتصميم البرنهمج المقترحسأ
  استىار الف دت لتطبىد  البر دامج التعمىمد  المقتدرح  د  ةدفء طبىعد  الدراتد  بالمدرتد  فالمددة الم دددة

 فعدد الف دات ااتبفعى     ااتبفع فزمن ك  ف دة. اتلتعمىم الموار 
  فت فىدذل عمد  المخمفعد   ىتدفر ى تف المباتتسدام أ ددط  با دراف عم  تطبى  البر امج   قفم البا ثتأن

 .ى التخرىب
  بالدددك  الددذت ىت اتددت مددع طبىعدد  عى دد   ىتددفر ى تف المباتددتسدام أ دددط  استىددار طرىقدد  تطبىدد  لمبر ددامج

 .ما ى ئم تف ىتات ت فىذ البر امجالب ث فب
  ف قا  اهمى  ك  مر م    ى  ع د تعمموا مدع ىتفر ى تف المباتتسدام أ دط  ترتىت ف دات بر امج التعمم 

   د  التعمدىم )بدد ىا  مراعاة م ئم  البر امج لعى   الدرات  من  ىدث سادائص ال مدف فالسبدرات التدابق
 . موارىا ( –

 ر المىا دد  البد ىدد  فمتددتفى تددوفل  تددف ىر اأمكا ىددات فاادفات فااخوددزة المتددتسدم   دد   ىدداس ع اادد
 .ا بتدائ  التادسالاف  اتمىذكرة الىد لتمموارات أداء 

   ون.مراعاة الفرف  الفردى  بى  مع نم قق  ل اختو اتمىذامج مع ساائص التمالبر أن ىتمد  
 .  ت ظىم اادفات المتتسدم     الف دات التعمىمى  فأن تكفن التمرى ات مت فع  فمدف 
   آن فا د تممىذةأن ىتى  البر امج التعمىم  المقترح الفرا  لممدارك  لك   . 
   ط ع عمددد  البر دددامج التعمىمددد  المقتدددرح كممدددا أمكدددن ذلدددك بمدددا ىتدددم  بددداأ لمتممىدددذاتتدددف ىر الدا عىددد

 .لمتعمم بت قى  الودف التربفت نباتتثارة دا عىتو
  التخكددد مدددن تدد م  البر دددامج بعرةددن عمددد  مخمفعدد  مدددن السبددراء فتفا ددد  البر ددامج التعمىمددد  المقتدددرح

 .ئى اأبتدالممر م   التادسالاف  تممىذاتل كرة الىداهداف م واج موارات 
 : محتوي البرنهمج

باتددتسدام أ دددط  الخددزء الرئىتدد   –ااعددداد البددد    –ىتةددمن م تددفت البر ددامج عمدد  )ا  مدداء 
الاددف  لتممىددذات كددرة الىدددفىتةددمن السطددفات التعمىمىدد  فمفااددفات ااداء الف دد  لموددارات  ىتددفر ى تف الم

 .ا بتدائ  التادس
 التددادس الاددفلتممىددذات   لممر مدد  ا عدادىدد  بدداألتزام بددالم وج المقددرر الدراتدد  البا ثدد ت امدد
عددددد الف ددددات التعمىمىددد   -.( أتدددابىع8: )عددددد ااتدددابىع -:م فكدددان ذلدددك عمددد  ال  دددف التدددال ا بتددددائ 
 .( د ىق 45: )زمن الف دة التعمىمى  -            .ة تعمىمى ( ف د2) :أتبفعىا

 . د ىق ( 45 × أتبفعىا تعمىمى  ف دة 2 × أتابىع 8) . تاع12 د ىق = 720 إخمال  زمن البر امج= -
 القيهسهت القبميـة:
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مددددن م لممخمددددفعتىن التخرىبىدددد  فالةددددابط  26/2/2018م 25أخرىددددت القىاتددددات القبمىدددد  ىددددفم  
 ىدددد الب دددثم  كدددرة الىدددد الدددذات البد ىددد  فمودداراتفادددف مقىددداس  دد   ا بتددددائ  التدددادسالادددف  اتمىددذتم

 .فهف بمثاب  القىاس القبم بىن المخمفعتىن ( ىفة  التكا ؤ  8فخدف  ) 
 ( 8 جـدول )

 مقيهسلممجمودتين التجريبية والضهبىة ف  هت القبمية ديلة ال روق بين القيهس
 وميهرات كرة اليد قيد البحثوأبعهده المختم ة الذات البدنية وصف 

 25= 2=ن1ن

وحدة  المتغيــرات
 القيهس

 قيمة "ت" الضهبىة  التجريبية
 2 ±  2س   1 ±  1س   المحسوبة

ف ال
وص

س 
مقيه

ذ
نية
لبد
ت ا

ا
 

 0.245 3.884 21.43 3.284 21.25 درخ  المظور السارخ 
 0.126 5.486 23.15 6.171 23.30 درخ  تم   الختم
 0.167 5.092 20.83 4.906 21.00 درخ  القفة العةمى 

 0.263 3.273 20.10 3.048 19.93 درخ  الت م 
 0.259 3.414 20.97 3.391 21.15 درخ  المرف  
 0.093 4.296 21.35 4.101 21.27 درخ  التفا  
 0.215 3.154 21.40 3.661 21.25 درخ  الا  

 0.125 4.922 19.33 5.229 19.46 درخ  ال داط البد  
 0.119 4.273 21.70 3.968 21.60 درخ  الكفاءة الرىاةى 

 0.603 2.239 20.27 2.144 20.00 درخ  دمفلى  الخا ت البد  

رية
ميه
ال

 
 0.993 0.638 13.50 0.542 13.38 ثا ى  ترع  الت طىط    سط متتقىم 
 0.507 0.817  18.72 0.726 18.64 ثا ى  ترع  الت طىط    سط متعرج  

 1.121 0.718 10.10 0.587 10.25 عدد ترع  التمرىر 
 0.994 0.745 8.15 0.733 8.30 درخ  د   التمرىر  

 0.273 0.930 0.80 0.864 0.75 درخ  التافىت من الثبات  د   
 0.05ع د متتفى دا  *                           2.021= 0.5ع د متتفى الخدفلى  ( ت ىم  )

لممخمددفعتىن  القبمىدد القىاتددات فخددفد  ددرف  دالدد  إ اددائىا  بددىن عدددم (  8 مددن خدددف  ) ىتةدد 
 .البد ى  فموارات كرة الىد  ىد الب ثالذات فاف    مقىاس التخرىبى  فالةابط  

 :الدراسة األسهسيةتىبيق 
( أتددابىع  دد  الفتددرة 8لمدددة ) (8ممحـــق تددم تطبىدد  البر ددامج المقتددرح عمدد  المخمفعدد  التخرىبىدد  )

 (م فتدددم 45م بفا دددع  ادددتىن  ددد  ااتدددبفع فكدددان زمدددن ال اددد  الفا ددددة )26/4/2018إلددد   4/3مدددن 
 .(9)ممحـق المخمفع  الةابط   تطبى  الم وج التقمىدى المتبع عم 
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 القيهسهت البعديـة:
بعد اأ توداء مدن المددة الم دددة لت فىدذ البر دامج التعمىمد  القىاتات البعدى   بإخراء امت البا ث  

فادف مقىداس التخرىبىد  فالةدابط   د  المخمفعتىن المقترح ف   المتلىرات الساا  بك  مخمفع  من 
فبددد فس  م لممخمدددفعتىن30/4/2018م 29ىدددفم   ىدددد الب دددث سددد    الدددذات البد ىددد  فمودددارات كدددرة الىدددد

 درفط التطبى  ااف .
 المعهلجهت اإلحصهئية:

المعالخدات ا  ادائى  التالىد  باتدتسدام ال اتدت اللد  لمبر دامج ا  ادائ    البا ثد تاتتسدم
SPSS :فتم  تات 

    معام  األتفاء. -      اأ  راف المعىارت. -     الفتىط. -    المتفتط ال تاب . -
 .T- test رتراستبار  -ال تب  المئفى                -       معام  اأرتباط البتىط         –

 دـرض النتـهئج ومنهقشتيه
 أوًي: دـرض النتهئـج:

 ( 9جـدول )   
 ف  التجريبيةلممجمودة  يةوالبعد يةالقبم هتديلة ال روق بين القيهس

 ية قيد البحثمقيهس وصف الذات البدن
  25ن= 

وحدة  راتــالمتغي
 القيهس

 قيمة "ت" القيهس البعدى القيهس القبم 
 2 ±  2س   1 ±  1س   المحسوبة

يت
دن

لب
 ا
ث

ذا
 ال

ف
ص

و
ص 

يا
مق

 
 *4.686 3.863 26.10 3.284 21.25 درخ  المظور السارخ 

 *4.311 5.494 30.57 6.171 23.30 درخ  تم   الختم
 *4.301 2.143 25.70 4.906 21.00  درخ القفة العةمى 

 *5.122 2.134 23.82 3.048 19.93 درخ  الت م 
 *4.554 3.115 25.43 3.391 21.15 درخ  المرف  
 *5.280 1.876 26.13 4.101 21.27 درخ  التفا  
 *4.845 2.250 25.50 3.661 21.25 درخ  الا  

 *5.831 2.383 26.30 5.229 19.46 درخ  ال داط البد  
 *6.531 1.728 27.37 3.968 21.60 درخ  الكفاءة الرىاةى 

 *7.577 2.531 25.13 2.144 20.00 درخ  دمفلى  الخا ت البد  
 0.05ع د متتفى دا  *                         2.064= 0.5ع د متتفى الخدفلى  ( ت ىم  )
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 ي بدرص التزبيت الزياضيت علً الذاث البدنيت وبعض مهاراث كزة اليد لتلميذاث المزحلت اإلبتدائيت تيسىرمىنتأثيز استخدام أنشطت ال
 

 م1028-لألبحاث العلميت  األولللنصف  – األولالمجلد  –جامعت الشقاسيق  –كليت التزبيت الزياضيت للبناث  –مجلت بحىث التزبيت الشاملت 
 

ىدد  لممخمفعدد  فالبعد ىدد القبم اتلقىاتدد( فخددفد  ددرف  دالدد  إ اددائىا  بددىن ا 9 ىتةدد  مددن خدددف  )
 .ى البعد ات ىد الب ثم فلاال  القىات مقىاس فاف الذات البد ى  أبعاد التخرىبى    

 (10جـدول )
 لممجمودة الضهبىة ف  يةوالبعد يةالقبم هتديلة ال روق بين القيهس

 قيد البحثوأبعهده المختم ة مقيهس وصف الذات البدنية 
  25ن= 

وحدة  المتغيــرات
 القيهس

قيمة "ت"  القيهس البعدى القيهس القبم 
 2 ±  2س   1 ±  1س   المحسوبة

يت
دن

لب
 ا
ث

ذا
 ال

ف
ص

و
ص 

يا
مق

 

 *2.131 2.191 23.37 3.884 21.43 درخ  المظور السارخ 
 *2.187 3.268 26.00 5.486 23.15 درخ  تم   الختم
 *2.212 3.420 23.60 5.092 20.83 درخ  القفة العةمى 

 *2.137 1.499 21.67 3.273 20.10 درخ  الت م 
 *2.431 2.667 23.12 3.414 20.97 درخ  المرف  
 *2.163 2.436 23.53 4.296 21.35 درخ  التفا  
 *2.434 1.328 23.10 3.154 21.40 درخ  الا  

 *2.486 2.582 22.15 4.922 19.33 درخ  ال داط البد  
 *2.178 2.494 23.90 4.273 21.70 خ در  الكفاءة الرىاةى 

 *3.366 3.158 22.93 2.239 20.27 درخ  دمفلى  الخا ت البد  
 0.05ع د متتفى دا  *                         2.064= 0.5ع د متتفى الخدفلى  ( ت ىم  )

  ىدد  لممخمفعددفالبعد ىدد القبم اتفخددفد  ددرف  دالدد  إ اددائىا  بددىن القىاتدد( 10ىتةدد  مددن خدددف  )
 .ى البعد ات ىد الب ثم فلاال  القىات فأبعادل المستمف  مقىاس فاف الذات البد ى  الةابط    

 (11ـدول )ج
 لممجمودة التجريبية يةوالبعد يةالقبم هتديلة ال روق بين القيهس

 قيد البحثات كرة اليد ميهر  ف  
 25 ن=                       

وحدة  المتغيــرات
 القيهس

قيمة "ت"  القيهس البعدى بم القيهس الق
 2 ±  2س   1 ±  1س   المحسوبة

 *8.696 0.699 11.81 0.542 13.38 ثا ى  ترع  الت طىط    سط متتقىم 
 *9.234 0.544 16.93 0.726 18.64 ثا ى  ترع  الت طىط    سط متعرج  

 *9.744 0.967 12.50 0.587 10.25 عدد ترع  التمرىر 
 *11.651 1.259 10.75 0.733 8.30  درخ د   التمرىر  

 *6.938 1.739 3.50 0.864 0.75 درخ  التافىت من الثبات  
 0.05ع د متتفى دا  *                         2.064= 0.5ع د متتفى الخدفلى  ( ت ىم  )
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 ي بدرص التزبيت الزياضيت علً الذاث البدنيت وبعض مهاراث كزة اليد لتلميذاث المزحلت اإلبتدائيت تيسىرمىنتأثيز استخدام أنشطت ال
 

 م1028-لألبحاث العلميت  األولللنصف  – األولالمجلد  –جامعت الشقاسيق  –كليت التزبيت الزياضيت للبناث  –مجلت بحىث التزبيت الشاملت 
 

لممخمفعدد   فخددفد  ددرف  دالدد  إ اددائىا  بددىن القىاتددات القبمىدد  فالبعدىدد ( 11ىتةدد  مددن خدددف  )
  ىد الب ث فلاال  القىاتات البعدى .   موارات كرة الىد  خرىبى الت

 (12ـدول )ج
 قيد البحثات كرة اليد ميهر  ف  الضهبىةلممجمودة  يةوالبعد يةالقبم هتديلة ال روق بين القيهس

 25 ن=                       

وحدة  المتغيــرات
 القيهس

قيمة "ت"  القيهس البعدى القيهس القبم 
 2 ±  2س   1 ±  1س   وبةالمحس

 *3.179 0.752 12.86 0.638 13.50 ثا ى  ترع  الت طىط    سط متتقىم 
 *2.724 0.975  18.01 0.817  18.72 ثا ى  ترع  الت طىط    سط متعرج  

 *3.226 1.163 11.00 0.718 10.10 عدد ترع  التمرىر 
 *2.301 1.649 9.00 0.745 8.15 درخ  د   التمرىر  

 *2.560 2.614 2.25 0.930 0.80 درخ  التافىت من الثبات  
 0.05ع د متتفى دا  *                         2.064= 0.5ع د متتفى الخدفلى  ( ت ىم  )

لممخمفعدد   فخددفد  ددرف  دالدد  إ اددائىا  بددىن القىاتددات القبمىدد  فالبعدىدد ( 12ىتةدد  مددن خدددف  )
 ث فلاال  القىاتات البعدى . ىد الب    موارات كرة الىد  الةابط 

 (13جـدول )
 مقيهسلممجمودتين التجريبية والضهبىة ف  هت البعدية ديلة ال روق بين القيهس

 الذات البدنية وميهرات كرة اليد قيد البحث
 25= 2=ن1ن

وحدة  المتغيــرات
 القيهس

قيمة "ت"  الضهبىة  التجريبية
 2 ±  2س   1 ±  1س   المحسوبة

ف 
ص

و
ص 

يا
مق

يت
دن

لب
 ا
ث

ذا
ال

 
 *4.259 2.191 23.37 3.863 26.10 درخ  المظور السارخ 

 *4.953 3.268 26.00 5.494 30.57 درخ  تم   الختم
 *3.605 3.420 23.60 2.143 25.70 درخ  القفة العةمى 

 *5.712 1.499 21.67 2.134 23.82 درخ  الت م 
 *3.903 2.667 23.12 3.115 25.43 درخ  المرف  
 *5.859 2.436 23.53 1.876 26.13 درخ  التفا  
 *6.364 1.328 23.10 2.250 25.50 درخ  الا  

 *8.183 2.582 22.15 2.383 26.30 درخ  ال داط البد  
 *7.923 2.494 23.90 1.728 27.37 درخ  الكفاءة الرىاةى 

 *3.766 3.158 22.93 2.531 25.13 درخ  دمفلى  الخا ت البد  

رية
ميه
ال

 

 *7.086 0.752 12.86 0.699 11.81 ثا ى  ترع  الت طىط    سط متتقىم 
 *6.702 0.975  18.01 0.544 16.93 ثا ى  ترع  الت طىط    سط متعرج  

 *6.871 1.163 11.00 0.967 12.50 عدد ترع  التمرىر 
 *5.844 1.649 9.00 1.259 10.75 درخ  د   التمرىر  
 *2.758 2.614 2.25 1.739 3.50 درخ  ت من الثبات  د   التافى

 0.05ع د متتفى دا  *                           2.021= 0.5ع د متتفى الخدفلى  ( ت ىم  )
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 ي بدرص التزبيت الزياضيت علً الذاث البدنيت وبعض مهاراث كزة اليد لتلميذاث المزحلت اإلبتدائيت تيسىرمىنتأثيز استخدام أنشطت ال
 

 م1028-لألبحاث العلميت  األولللنصف  – األولالمجلد  –جامعت الشقاسيق  –كليت التزبيت الزياضيت للبناث  –مجلت بحىث التزبيت الشاملت 
 

لممخمدفعتىن التخرىبىد  القىاتدات البعدىد  فخدفد  درف  دالد  إ ادائىا  بدىن  (13من خدف  ) ىتة 
 فلاال  المخمفع  التخرىبى .الب ث  الىد  ىد كرة واراتفم البد ى  الذات فاف مقىاس    فالةابط 

 

 ج:ـة النتهئـمنهقش
ىدددد  فالبعد ىدددد القبم ات( فخددددفد  ددددرف  دالدددد  إ اددددائىا  بددددىن القىاتدددد 9 خدددددف  ) تددددائج ىتةدددد  مددددن 

م ممدا ىد البعد ات ىدد الب دثم فلادال  القىاتد مقىاس فاف الذات البد ى  أبعاد لممخمفع  التخرىبى    
كبر امج متكام  بدرس التربى  الرىاةى  ىؤثر إىخابىا عم   المتتسدم  ىتفر ى تف المط  أ د ىد  عم  أن

كبر ددامج متكامدد   المتدتسدم  ىتددفر ى تف المأ ددط  ذلددك إلدد  أن  فترخددع البا ثد م خمىدع المتلىددرات البد ىد 
  فال ركدددات المستمفددددفالدددذى ىددددتم  عمدددد  العدىدددد مدددن التمرى دددات المت فعددد   درس التربىددد  الرىاةدددى  ددد  

 لمبر ددامج المقتددرح باتددتسدام أ دددط فلمددا  م ددردت فخمدداع فالتدد  تددؤدى بدددك   باتددتسدام بعددض اادفات
كبر دامج متكامد  بددرس التربىد   تمن أهمىد  بد ىد  فعةدفى  فعقمىد  ف فتدى  فاختماعىد   قدد تداهم ىتفر ى تف الم

لقدفة ا – الا   – ختمتم   ال - التفا   - المظور السارخ ) الرىاةى     مقىاس فاف الذات البد ى 
 .(دمفلى  الخا ت البد   – المرف   – الكفاءة الرىاةى  – الت م  – ال داط البد   – العةمى 

أن مفوددفم الددذات ىددؤثر عمدد  متددتفى ااداء ف دد  هددذا ةددفء ال تددائج المتتسمادد  تددرى البا ثدد  
 فتددن مدن سدد   ممارتدد  عمد   كبىدرة لت مىدد  مفودفم الفددرد  راددا   الرىاةدى  اا دددط   ىددث تقددم الرىاةد م
فالددعفر بال خداح  د  التلمدت عمد  ادعفبات ااداء ال ركد م كمدا أن السبدرة الرىاةدى  تعمدد   ا  تداس

 ال ركى . اا دط  برامج طرى  عن الذات مفوفم    تلىرا   ه اك فأن ا ىخاب م الذات مفوفم تدعىم عم 
فالتد  تفادمت  تائخودا إلد   (6) م(2005)منـه  محمـد دبـد اهلل مدع  تدائج دراتد  ذلدك ىتف  ف 

بالبر ددامج التعمىمدد  المتبددع  البر ددامج المقتددرح لددن تددخثىر  عددا   دد  ا رتقدداء بالمتددتفى البددد   فالموددارى مقار دد أن 
 بإتتسدام أتمفت اافامر.  الىا  

( فخددددفد  ددددرف  دالدددد  إ اددددائىا  بددددىن القىاتددددات القبمىدددد  فالبعدىدددد  10 تددددائج خدددددف  ) ىتةدددد  مددددن
 – تدم   الختددم - التفا د  - المظودر السدارخ ) مقىداس فادف الدذات البد ىد   د لممخمفعد  الةدابط  

ددمفلى  الخا دت  – المرف د  – الكفداءة الرىاةدى  – الت مد  – ال داط البد   – القفة العةمى  – الا  
 أن اا دددط  ال ركىدد  بالم ودداجفتعددزى البا ثدد  هددذل ال تىخدد  إلدد  م ىدد البعد اتم فلاددال  القىاتدد(البددد  
أ ددط  الم ا تدات فالتتابعدات التد  تتطمدت ال ركد  فالخدرى بتدرع   مدن العدىدد عمد   دد اددتممت مىدىالتق

 د   ال ركد  ئودنأدا متدتفى ت تدن إلد  الةدابط  المخمفعد  تممىدذات د عدت فالتد  مدع السدرىنم فالت ا س
لد  اا ددط  ترخدع إ ىدث أ ودا ىد م القبم اتالقىات بىن الفرف  س   من ذلك فظور مالبد ى  الذات فاف

م فباددف  التممىددذاتالمخمفعدد  الةددابط  بوددا العدىددد مددن  ددرص الت دددت بددىن  لتممىددذاتال ركىدد  المتبعدد  
 المخمفع  الةابط . أداءمما تاعد ذلك عم  زىادة متتفى  المفا فم بعض    الذات ت دى ساا 
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 ي بدرص التزبيت الزياضيت علً الذاث البدنيت وبعض مهاراث كزة اليد لتلميذاث المزحلت اإلبتدائيت تيسىرمىنتأثيز استخدام أنشطت ال
 

 م1028-لألبحاث العلميت  األولللنصف  – األولالمجلد  –جامعت الشقاسيق  –كليت التزبيت الزياضيت للبناث  –مجلت بحىث التزبيت الشاملت 
 

ــد الع ــيمددع  تددائج دراتدد   ذلددكفتتفدد   أهددم ( فالتدد  كددان مددن 18) م(2008) م نهشــدني ــين دب
 تائخودددا أن اتدددتسدام بعدددض اادفات المتددداعدة )الكدددرات المطاطددد  م ال بدددا  المطاطددد ( لودددا تدددخثىر  ددد  

 ت تىن بعض موارات التمرى ات الف ى  ا ىقاعى  لمعى    ىد الب ث.

ـــين  فبدددذلك ىت قددد  اددد   الفدددرض ااف  فالدددذى ىددد ص عمددد  ر ـــة يحصـــهئيه ب توجـــد فـــروق دال
لممجمودتين التجريبية والضهبىة ف  أبعهد مقيـهس وصـف الـذات  متوسى  القيهسهت القبمية والبعدية

 .ر البدنية قيد البحث ولصهلح القيهسهت البعدية
 فخددددفد  ددددرف  دالدددد  إ اددددائىا  بددددىن القىاتددددات القبمىدددد  فالبعدىدددد ( 11خدددددف  ) تددددائج ىتةدددد  مددددن 
ت البا دث هدذا إلد  عز تف م  ىد الب ث فلاال  القىاتات البعدى    موارات كرة الىد  لممخمفع  التخرىبى 

عمد   نفت فىدزه اتمىدذعمد  إثدارة اهتمدام التم تارتكز  ت الالمتتسدم   ىتفر ى تف المأ دط  تخثىر بر امج 
عمد  البر دامج الدذت   ممد  با ةدا   إلد  التدخثىر الددمفلبال نبذ  الخود    ااداء فالتعمم فعددم ددعفره

لأللعددددات فاأتتكددددداف فالتدددددرىبات المق  دددد   فلمددددا لدددددىونا مكا ىددددات ال ركىدددد  فالبد ىدددد  فالعقمىدددد    راعدددد
 ىدث  فالمتفاام  فالمتكامم  فالت  تؤدت كموا إل  ت قى  هدف م دد داس  البر دامج مدن تدخثىر إىخداب 

 .(التافىت من الثبات – ت طىطال –)التمرىر الىد كرة ارات موتاهمت    ت تن متتفت أداء 
 Butter field et all  وآخــرونفيمــد بيتــر  دراتدد  كدد  مددن تددائج فتتفدد  هددذل ال تددائج مددع 

 Kathch & Mcكــهتش ومــك اردل( 23) (م1996) Liberman ليبرمــهن م(19) (م1993)

Ardle, (199822( )م)  ال ركىدد  فاالعدات التربفىدد  )اددلىرة  اا دددط  ىدث أدددارفا إلدد  أن اتدتسدام
لتعمدىم فالدتعمم فأىةدا  تددفى  تموىدى ( فاأتتكداف ال رك  كموا ذات تخثىر إىخاب  تزىد من  اعمىد  ا –

ىخابى  المتعمم فت فزل عم  اكتتات الموارات ال ركى  المطمفبد  بادفرة أكثدر  اعمىد  بخا دت التدخثىرات  فا 
 ال فتى  الخىدة.
لممخمفعد   فالبعدىد  القبمىد  القىاتدات بدىن إ ادائىا   دالد   درف  فخفد (12خدف  )  تائج من ىتة 

م فلادال  القىاتدات البعدىد التافىت من الثبات(  –التمرىر  - ت طىط)الالةابط     موارات كرة الىد 
فهذا ىرخع إلد  أن البر دامج التقمىددى المتبدع  د  درس التربىد  الرىاةدى  فالدذى ىعتمدد عمد  ت فىدذ الددرس 

عممىدددا  فتقددددىم الددددرح المفظددد  المبتدددط عدددن  فتطبىددد  م تدددفى الددددرس بالددددك  الدددذى ىخسدددذ طدددابع اامدددر
 كن المتعممىن من تكفىن تافر فاة  عن ااداء الموارى المطمفت.الموارات  ت  ىتم

شيرين فهروق خميل (م 11م( )2004)محمد أحمد فتح   فىتف  ذلك مع  تائج درات  ك  مدن
دبد العزيـز  (م3م( )2011)  لجميماسعد حمهد (م 5( )م2007)صبرى جهبر حسن  (م4) م(2005)

أن التددرىس فالتد  تددىر إلد  ( 2م( )2015) أمـين مجيـدريبـهز (، 7) م(2011)دبد اهلل دبـد العزيـز 
فااداء   إلدد  زىددادة متددتفى الفددرد  تىخدد  لمممارتدد ى( ىددؤد)الشرر و لالوذرر   بإتددتسدام أتددمفت اافامددر 

 المتكرر فا تترخاع المبادر لممعمفمات أث اء عممى  التعمم.
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حصـــهئيه بـــين توجـــد فـــروق دالـــة ي فبدددذلك ىت قددد  اددد   الفدددرض الثدددا   فالدددذى ىددد ص عمددد  ر
 تعمم بعض ميهرات كرة اليـدمتوسى  القيهسهت القبمية والبعدية لممجمودتين التجريبية والضهبىة ف  

 .ر قيد البحث ولصهلح القيهسهت البعدية
لممخمددفعتىن القىاتددات البعدىدد  فخددفد  ددرف  دالدد  إ اددائىا  بددىن  (13خدددف  ) تددائج مددن  ىتةدد 

فلاددال  المخمفعدد  الب ددث  الىددد  ىددد كددرة فموددارات البد ىدد  الددذات فاددف مقىدداس  دد  التخرىبىدد  فالةددابط 
المخمفعد  الةدابط   اتمىدذتم  المخمفعد  التخرىبىد  عمد اتم لتممىدذذلدك التقدد  البا ثد ىعدز تف م التخرىبى 

 تىخد  لتطبىد  بر دامج الب دث  الىدد  ىدد كرة فموارات البد ى  الذات فاف مقىاس      القىاتات البعدى  
عمدددد  المخمفعدددد   المتعددددددة ال ركىدددد اا دددددط  اأتتكدددددا ى  فالددددذى ى تددددفى عمدددد   أ دددددط  المف تىتددددفرى

فكذلك هدف الدرات     التخثىر  مالتخرىبى  دفن الةابط   ىث  ق  البر امج المقترح الودف العام م ن
أ ددط  بر دامج  ىكمدا أن م تدف  ما عدادىد المر مد   اتمىدذلتم الخا ت البد   فالموارى    كدرة الىددعم  
 ركدددات البراعددد  مدددع  -فا عدددداد البدددد   فالمعبددد  اأتتكددددا ى   –)التوىئددد  فالدددذى ىتةدددمن ف تىتدددفرى الم

الستام( فتتمتموا الم طق  بىن ااداء التدرىب  فال ظام  فبىن االعات التربفىد  فاأتتكددا ى   –  الزمىم
 الددذات فاددفاب  عمدد  فتق ى وددا كددان لددن ااثددر ااكبددر عمدد  ت قىدد  الودددف مددن الدراتدد  بالتددخثىر ا ىخدد

 .الب ث الىد  ىد كرة فموارات البد ى 
وددارات لددتعمم م واالتدد   امددت باتددتسدام ىتددفر ى تف المهددذل الفددرف  إلدد  أ دددط  كمددا تعددزى البا ثدد  
فالتد  راعدت مدن سد   هدذل اا ددط  إلد  الت دفع بداادفات  عى   الب دث اتمىذكرة الىد المقررة عم  التم

سددددم الخا دددت المودددارت لودددذل الموددداراتم اامدددر الدددذى أةدددف  عمددد  العممىددد  فالتمرى دددات ال ركىددد  التددد  ت
التعمىمىدد  المتعدد  فالتدددفى  الددذى آثددار دفا ددع التممىددذات   ددف الددتعمم فالددذى أدى إلدد  تعمموددم موددارات كددرة 

 الىد المقررة.
مرفـت  (م24( )م1999) Mac Cabe مـهك كـهب  درات  ك  من تائج فتتف  تمك ال تائج مع 

فالتدد  أدددارت إلدد  أن التددخثىر الدددمفل   (25) (م1993) Zangliru زنجمــر م(14) (2001) دثمــهن
لمخفا ت البد ى  فالموارى  هف ااهم فااكثر إىخابى   د  عممىد  التعمدىم فالدتعمم فأن لممعر د  المقدام ااف  

اء الدددام  فالتدد  تعتمددد عمدد  الب ددالمف تىتددفرى  أ دددط فهددذا مددا تددف رل بدرامج  م ىدث أ تعمددم بدددفن معر دد 
 عكس ذلددك ىددمددن الددتعمم باددفرة خىدددة ف  ةتمكن التممىددذتدد( فبالتددال  ىد    فتدد   ركدد  فموددار )بدد ةلمتممىددذ

 .اسرى ساا  لتمك المر م  العمرى عم  ااداء ال رك  بدك  أ ة  من البرامج ا
توجـــد فـــروق دالـــة يحصـــهئيه بـــين  فبدددذلك ىت قددد  اددد   الفدددرض الثالدددث فالدددذى ىددد ص عمددد  ر

سهت البعدية لممجمودتين التجريبية والضهبىة ف  أبعـهد مقيـهس وصـف الـذات البدنيـة متوسى  القيه
 .ر قيد البحث ولصهلح المجمودة التجريبية بعض ميهرات كرة اليدو 

 
 والتوصيهت: خكصهتايست
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 :ايستخكصهتأوًي: 
م ف ددد   ددددفد أهدددداف الب دددث ف رفةدددن أمكدددن التفاددد  إلددد  ج الب دددث فتفتدددىرها ددد  ةدددفء  تدددائ

 -:التالى  س ااتتاأت
د ىدددد  مقىدددداس فاددددف الددددذات الب أبعدددداد دددد   كددددان مددددؤثرا   ىتددددفر ى تف المأن التدددددرىس باتددددتسدام أ دددددط   -1

 – ال دددداط البدددد   – القدددفة العةدددمى  – الاددد   – تدددم   الختدددم - التفا ددد  - المظودددر السدددارخ )
ل تددائج فخددفد  ىددث أظوددرت ا م(دددمفلى  الخا ددت البددد   – المرف دد  – الكفدداءة الرىاةددى  – الت مدد 

لادال  القىاتدات ف التخرىبىد    لمخمفعتممىذات ال القبمى  فالبعدى   رف  دال  إ اائىا بىن القىاتات
 البعدى .

 - ت طدىط)العمدم بعدض مودارات كدرة الىدد كدان مدؤثرا  د  ت ىتفر ى تف المأن التدرىس باتتسدام أ دط   -2
ا بددىن القىاتددات رف  دالدد  إ اددائى ىددث أظوددرت ال تددائج فخددفد  ددالتاددفىت مددن الثبددات(  –التمرىددر 

 .القبمى  فالبعدى 
أهمىدددد  اادفات المتدددداعدة  دددد  درس التربىدددد  الرىاةددددى  لمددددا ت ققددددن هددددذل اادفات مددددع تفعىدددد  البىئدددد   -3

 ت فىز التممىذات عم  التعمم.التعمىم  ف 
  :هتــالتوصيثهنيًه: 

تعمم الذات البد ى  ف  فاف    ىتفر ى تف المأهمى  أ دط     ةفء  تائج الب ثم الت  أظورت 
 :لت فا  بات  م  إن البا ثاأبتدائى لتممىذات المر م  فاكتتات بعض موارات كرة الىد 

الددذات   فا  تدداسالبد ىدد   فاددف الددذاتبخدفاتوددا المت فعدد  لت تددىن  ىتددفر ى تف الماتددتسدام أ دددط   -1
 .اأبتدائى بال ا ى  البد ى  لتممىذات المر م  

لتممىدذات المر مد    ىد الب ثلتعمىم موارات كرة الىد  بخدفاتوا المت فع  ىتفر ى تف مالأ دط  اتتسدام  -2
 .اأبتدائى 

 عم  موارات أسرى فمرا   ت ى  مستمف .إخراء المزىد من الدراتات  -3
المعممددىن فمتدداعدتوم  دد  تددف ىر اادفات فااخوددزة المستمفدد  لتفعىدد  درس التربىدد  الرىاةددى   تدددخىع -4

 ى .بافرة إىخاب
 
 
 
 

 

 العربيـة واألجنبيـة المراجع
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 :ةـالعربي المراجعأوًي: 
اأبتدائىد     التعمم التعاف      ت اى  ت مىذ المر مد إتتراتىخى :  عالى  (2003محمد حجهزى ) روجينه -1

رتددال  ماختددتىر م دددفرة م كمىدد  التربىدد م  ،  دد  مددادة العمددفم فاتخاهدداتوم   ددف العمدد  الخمدداع 
 خامع  الم افرة.

تددخثىر إتددتسدام المفدىددفأت التعمىمىدد  عمدد  الت اددى  المعر دد  فأداء : (2015) أمــين ريبــهز مجيــد -2
م كفىدن الموارات ااتاتى     الكرة الطدائرة لطد ت كمىد  التربىد  الرىاةدى  خامعد  بعض

 رتال  دكتفرال غىر م دفرةم كمى  التربى  الرىاةى  لمب ىنم خامع  ا تك درى .
ـــهد  -3 ـــاســـعد حم تدددخثىر المدددفدى ت التعمىمىددد   ددد  تطدددفىر بعدددض القددددرات البد ىددد   :(2011)  لجميم

ب دددث م ددددفرم مخمددد  عمدددفم التربىددد  الرىاةدددى م خامعددد  بابددد   مفالموارىددد  بدددالكرة الطدددائرة
 بالعرا م العدد الثالثم المخمد الرابع.

: تددددخثىر اتددددتسدام المفدىددددف  التعمىمدددد  عمدددد  ال اددددىم  المعر ىدددد  (2005شــــيرين فــــهروق خميــــل ) -4
الموارىدد  لتممىددذات المر مدد  الثا فىدد   دد  كددرة الىدددم رتددال  ماختددتىر غىددر م دددفرةم كمىدد  ف 

 التربى  الرىاةى  ب اتم خامع   مفان.

 تددخثىر دمددج بعددض أتددالىت الددتعمم عمدد  بعددض الموددارات الوخفمىدد : (2007صــبرى جــهبر حســن ) -5
عدددرفنم كمىددد  مخمدد  عمددفم ف  ددفن الرىاةدد م المخمددد الثددامن فال م دد  كددرة الىدددفالمعر ىدد  

 التربى  الرىاةى  ب اتم خامع   مفانم أكتفبر.

: ادىاغ  مقتر د  لددرس التربىد  الرىاةدى   د  إطدار بر دامج تربدفى كددف  (2005دبد اهلل محمد منـه  ) -6
 مفخنم رتال  دكتفرالم كمى  التربى  الرىاةى  لمب ىنم خامع  الز ازى .

اتددتسدام المفدىددف  التعمىمدد  عمدد  تعمددم بعددض تددخثىر : (2011)دبــد العزيــز دبــد اهلل دبــد العزيــز  -7
م رتددال  ماختددتىر غىددر م دددفرةم كمىدد  التربىدد  الموددارات ااتاتددى  لمبتدددئ  تدد س الطافلدد 

 الرىاةى  لمب بنم خامع  الز ازى .

دار الو دا لمطباعدد م م 2ط  منـهىج وىـرق تـدريس التربيـة البدنيـة، :(1993) دنهيـهت محمـد أحمـد فـرج -8
 .القاهرة

 :(2002دبــد الــرحمن درويــش، قــدري ســيد مرســن، دمــهد الــدين دبــهس أبــو زيــد ) كمــهل الــدين -9
    القىاس فالتقفىم فت مى  المباراة    كرة الىدم مركز الكتات لم درم القاهرة.

م دار 3: القىداس  د  كدرة الىددم ط(2003دبد الحميد يسمهديل، محمـد صـبح  حسـهنين ) كمهل -10
    الفكر العرب م القاهرة.
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: تدددخثىر بر دددامج تعمىمددد  باتدددتسدام ال اتدددت اللددد  عمددد  متدددتفى (2004فتحـــن )أحمـــد  محمـــد -11
الت اددى  المعر دد  فأداء بعددض الموددارات ااتاتددى   دد  الكددرة الطددائرةم رتددال  ماختددتىر 

 غىر م دفرةم كمى  التربى  الرىاةى م خامع  الم افرة.

الكتددات لم دددرم  مركددز، مفتددفع  اأستبددارات ال فتددى  لمرىاةددىىن :(1998محمــد حســن دــكوي ) -12
 القاهرة.  

     .: القىاس فالتقفىم    التربى  البد ى م دار ال در العرب م القاهرة(2001محمد صبح  حسهنين ) -13
: تخثىر بر امج مقترح لمتربى  ال ركى  عمد  القددرات ال ركىد  فبعدض (2001مرفت فريد دثمهن ) -14

م كمىدد  غىددر م دددفرةدكتدفرال  المودارات ااتاتددى  لت مىددذ الادف الثددا   اأبتدددائ م رتددال 
 التربى  الرىاةى  لمب اتم خامع   مفان.

أتددالىت التدددرىس  دد  التربىدد  الرىاةددى م مكتبدد  فمطبعدد  ا دددعاع  :(2003) مصــى   الســهيح محمــد -15
 ا تك درى .الف ى م 

: اتدتسدام اادفات المتداعدة  دد  تعمدم بعدض المودارات ااتاتددى  (2001مصـى   دبـد النعــيم حسـن ) -16
 ت س الطافل م رتال  ماختتىرم كمى  التربى  الرىاةى  لمب ىنم خامع  الم ىا. ل اد 

تخثىر أتدمفب  التددرىس التعداف   فاافامدر عمد  درخد  أداء خممد   :(2004مصى   محمد نصر الدين ) -17
التمرى ددات ا خبارىدد  لطدد ت الاددف ااف  بكمىدد  التربىدد  الرىاةددى  ببفرتددعىدم المخمدد  العممىدد  

الرىاةدد م المخمددد العدددرفنم العدددد الثالددثم كمىدد  التربىدد  الرىاةددى  لمب ددات بددالخزىرة  لعمددفم ف  ددفن
 بالقاهرةم خامع   مفان.

تخثىر اتتسدام بعض اادفات المتداعدة عمد  خدزء  التمرى دات الف ىد  : (2008) ني ين دبد الع يم نهشد -18
المر مددد  الثا فىددد م ا ىقاعىددد   ددد  درس التربىددد  الرىاةدددى  ف بعدددض الادددفات البد ىددد   لطالبدددات 

 رتال  ماختتىرم كمى  التربى  الرىاةى م خامع  الز ازى .
 

 ثهنيًه: المراجـع األجنبيـة:
 

19- Butter Field & Chase., & Vander – mars., (1993): Fundamental motor 

skill performances of Deaf and Hearing children ages 3 to 8, 

clinical Kinesiology (Toledo, Ohio), 47 (1), 2-6, spring. 

20- Clark, Jone, Whitall (2009): What is Motor development the lesson of  

history, quest, Vol. 41. 

21- Gallahue, D.L,.(2006): Developmental play Equipment for the Elementary 
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