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 مهارات كرة السلة وتنمية النشط على تعلم استراتيجيات التعلمتأثير 
 اإلعداديةالسلوك الوجدانى لتالميذ المرحلة 

 

 عبد اهللمحمد أحمد  م.د/أ.*
  وأهميته: ثـكمة البحـمش

نالتتط قتتأس لأبتتالدر سلفتتاأدن  تتخ سذلنتتث س مدتتأد سلة دتتأ ثتتل سلاأسبتتث لسلا تت  ل فل تت  إلتتخ أة أ تتا 
ل سلثع ت  لسلثتفع   لقادعتث سلثتااد سلفتخ دتف  ف،تادثتار لفعفاتأ أبتالدر سلفتاأدن سلثبتفماثث  تخ ثالئثث لة  ث

 .ثحذسٛظ ًمشساث اهخشبٜت اهشٛاظٜت ٓٚ اهشكٜضة األعاعٜت هخحمٜقك هٓقذات حقذسٛظ ٕحقذسٛك حوقق اهٌمقشسا
(8  :46) 

لعشتأدل دتا ف تل   لس إل أالسأ سلثع    خ ع أ سلثع لثاط لفةنلللجدا سالف االط  خ سل،أل سللس ا
 تتل  لثتفع   لتت ا سلثعأ تث ة ثتا اعتط سل اجتث لت ل  ثل ث اأ أل ثأةز سلثعأ ث إلى ثزلا لثأشتا ل ثعأ تث

ةثتتا د،تل  ااأشتاا سلفالثدتت   ر فالثدت لدتل أ ادئتاط لماتأسط ةندتتث ل تفع   فبتف زثتا سلاأسبتتث سلثفعالنتث سلثشتفأةث 
 ثتتا اتتفع   سلثاتتااأد ااإلضتتا ث إلتتى رلثفااعتتث فع ثتتت سلنثل جدتتث لسلشتتألع سلعث دتتث  عتتل قأدتتس عتتأا س عثتتا 

دف ل  إلى ثفع    ىأ رسلفخ دة فت  اتا دن، ه ثل ثعاأف لثتاأسط مال  ددا  سلفالثد  االثشاأدع لسلا ل 
 (6:  9)سلثفع ثدل الل فأاا أل إبف داء أل ثمالف شم دث.  ثع فالثد ا لىآ

بتتالدر لسذلدتاط سلثتثتتث  تتخ سلفتاأدن بتتعدًا ن تتل ةأ تتا س  سلتتفع   سلنشتق لثتل  نتتا ةتتال سالفجتاا إلتتى
ف ،دس عث دث سلفع د  لسلفع  ر لف ،دس سلجلاد سلشاث ث  خ سلفع د ر لن،  سلفع   ثتل سلقتأس سلف، دادتث سلثعفثتاد 

قتتتأس لسبتتتفأسفدجداط أة تتتأ سدجاادتتتث فعفثتتتا ع تتتخ  اع دتتتث سلثتتتفع     تتتخ سالبتتتفاتاأ لسل فتتتا لسلفقادتتتس إلتتتىع
 (33:  6فع د  لفنثدث جلسنر شم دفه لداأسفه ل ةاءا. )لسشفأسةه  خ عث دث سل

دتتتث أة تتتأ  اع دتتتث اثتتتااد سلتتتفع   الع الفمتتتا لد تتتا  سلتتتفع   سلنشتتتق عنتتتاثا دعقتتتى سلقالتتتر سلفأ تتتث 
 تخ ادئتث سلتفع   سلنشتق دبتت  سلثع ثتلل فع ت  سلقالتر ل  رثل ثجتأا ف ،دتتا لفشجدعت  ع ى فللدا سلثعأ ث ااال

 س ع تىأ ثدتث ةتخ دةتلل سلقالتر نشتًقا دفضتثل سنشت اله  تخ ثتتا  سلففةدتأ  ألس ة  رثل  أضه ع دت  ااالً 
فعأدفتا  لسلفخ فألج ل فع   سلنشق دثة سالبفأسفدجداطثأفاث ةالف  د  لسلفأةدر لسلف،لد ر ضثل   س سلبداسر 

  )015:  5بلُٖٔا اهِشاغاث اهخعوٌٜٜت اهخٚ حخعٌَ اهطاهك فٚ عٌن األشٜاء ٕاهخفلٜش بشأٍ ًا لاى بعٌوْ. )
شتتتافه  ىث سلفتتخ فتتأ أط اتتالف دأ سلبتتأدع سلتت ث،تتأأسط سلتاثتتث لسلأئدبتتدسلدعفاتتأ ث،تتأأ ةتتأد سلبتت ث ثتتل ل 

سلعث دث سلفأالدثر  أ اح ثل سلضألأي فقلدأ فاأدن ث فتلى  ت س سلث،تأأ لدتفالء  ثتع قادعتث أاسء ثتاأسفته 
لثبفثأ لأداضث ةأد سلب ثر لدفق ر سلثبف ا ث لسلثنا ،ث ثل سلفةأ سإلااسعخ سلثفجاا سل ي دبادأ سلفقلدأ س

سلفأادتتث سلأداضتتدث فع تتد  سلثتتتاأسط سل أةدتتث سلثأفاقتتث اا لعتتار ل ل تتل   اأنث فتتلى سلث،تتأأسط سلعث دتتث  تتخ 
  .اتا إلى ثأ  ث سلف ادط لسإلف،ال لسلثثاأبث سلفع دث ل ثتاأد

ف فتلى ع تى ثتتاأسط سلفأادتث سلأداضتدث أ تا سلث،تأأسط سلعث دتث سلفتخ  اأنلدعا ث،أأ ةأد سلبت ث  تخ 
 (4: 88) .اال ث س  ثدث ل سط  علاث عالدث لفث   ف ادًا ةادأًس ل ثع   لسلثفع   ع ى  ا بلسء

                                                 
 .سلزدازدسجاثعث اندل ا ة دث سلفأادث سلأداضدثسلثنا ج لقأس سلفاأدن اا،ب   أبفا  ثباعا *
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ث تتت  سل،اعتتتاد سلفتتتخ دعفثتتتا ع دتتتتا  تتتخ ف،تتتا  سل عاتتتث لثثتتتا الشتتت   دتتته أل ف ثدتتت  سلثأ  تتتث سإلعاسادتتتث د
لفتخ دانتخ ع دتتا سلثبتفلداط سلع دتا ثتل ثدت  فعتا سلأةدتزد س بابتدث سلفقلدأ ا لل ل   عث دث إعتاسا  تؤالء سلفال

 اثا دفنابر ثع م ائص سلثأ  ث سلبندث لثثدزسفتا سلفأداد.   لفتدئفت  مال  فع دثت
اتاالقال  ع تى فقتلأسط اتأسثج  أسف ع تى سلفتاأدر سلثدتاسنى لدداثتهااإلشت أد سلاا ت لثتل متال  مات
 فالثدتتت  أاسءاضتتا لسضتتت ا  تتخ ثبتتتفلى سنمفأل  نتتتا   ال تتتا سإلعاسادتتث ضتتدث االثأ  تتتثلأنشتتقث سلفأادتتتث سلأدا

لس تا ل تل  أبت لر عث دث سلفع د  ثتا زسلتط فتف  ثتل متال  ر ثتاأسط ةأد سلب ث  عنا فع ثت سإلعاسادثسلثأ  ث 
 خ سلعث دتث سلفع دثدتث  س بابخ،ل  االالأ د سل ى ل   الثع   ر(لسثأع لسلعأا سلفلضد خ )س سلشأ  أب لر
 إلتىثشاأةث سلفعالث  خ سلثلدف سلفع دثخ الةفبار سلماأسط ثثا دتؤاي ال دفدح ل ثفع    أص سل أب لرل ل 

ةفتتا بتت ادفه لسنمفتتاا ثبتتفلسا  ال نتته ألتتهر ةثتتا  أ ثدفتته تتخ سلعث دتتث سلفع دثدتتث اتتالأة  ثتتل  ىسلجانتتر سلفأاتتل  لس 
 .سلثتاأسط  ا دأسعخ سلفألس سلفأادث ادل سلثفع ثدلر ثثا دا دةلل سلبار  خ سنمفاا ثبفلس    خ 

ثتتاأسط ةتأد ل ل عالج سل، لأ  خ فع    بفعالجه سل ى ثدث سلاأسبث ثل أ ثدث سلثلضل  فاأز أل 
سلتتتفع   سلنشتتتق دثفتتتاز اعتتتاد ثثدتتتزسط فجع تتته أ ضتتت  ثتتتل سلفع تتتد    دتتت  ألسلثأ  تتتث سإلعاسادتتتثر  ثدتتت سلبتتت ث لفال
  خثد  لفال ا اسم  سلف   لد،ضى ع ى سلأفااث لسلث  ر  لنشاقت ثد سلفال  نه دشجع ع ى فعاللسلف، داي 

 لدم تس جتلًس ثتل سلثتلاد لس لفتث اتدل ر ةم دث ن   ثل أج  ف ،دس سلعث  سلثق لر ثنت لسدعث سلنشق  سلفع  
 . لسلفعالل أعضاء سلفأدس سل دل ل  دفعلالس ع ده ثل دا ر  ل أبالدر سلفاأدن سل الدث ال فشجع سلففاع 

لسلثع تت   سلف ثدتت  تتل  س بابتتخ لأ تتا ةتتلل ث  تتخ أداضتتث ةتتأد سلبتت ث  تتخلفعتتلا أ ثدتتث سلتتفع   سلنشتتق 
لدنثتتتى لادتتته سلففةدتتتأ  لسلتتتفع   سلنشتتتق داعتتت  سل ،تتتث اتتتنفن سلف ثدتتت رر ثلجتتته لثدبتتتأ ل   تتتل  ع تتتى سلثع لثتتتث

 نتتتا ف تت  إلدتته للزثالئتته عتتل  لأقتتل  لادتتهر أا،تتىعث دتتث سلتتفع    اتت ر لفلسالافةتتاأ  تتخ فنفدتت  أاسء سلثتتتاأسط
لته الأ ل تفع   سلنشتق لثتتاأسط ةتأد سلبت ث لثتا  اأنتاثجاانتاء أسبتث   سلال ةثتا ف،ت س اسءرمتال    قأدس جتتلا 

ةثا دباعا سلاأناثج  ثل سبفأسفدجداط سلفع   سلنشقر للثد  اثا دبفماث فالسلثتاأى لثبفلى سلأ ع   خ عا  
ل   تتت س سالفجتتتاا ةثلضتتتلعًا فنتتتا إلتتتى سلاا تتت  ىثتتتا اعتتت ل تتت س راتتتدل سلثفع ثتتتدل سلبتتت ل  سللجتتتاسنىفنثدتتتث   تتتخ

 .لاأسبفه
 هـدف البحـث

 :سلفعأف ع ى إلىسلا     س دتاف 
 سلبتتت ثةتتتأد سلتتتفع   سلنشتتتق ع تتتى فع تتت  ثتتتتاأسط  فتتتأ دأ سلاأنتتتاثج سلفع دثتتتخ سلث،فتتتأع اابتتتفماس  سبتتتفأسفدجداط -8

سلأثدتث سلف تلدر ثتل سل اتاط   -ادا لس اد ثتل  تلس سلةفتف سلفثأدأ  -  سل اأدث دفثأدأ سل  - سلث الأد)
 اسادث.لفالثد  سلثأ  ث سإلع ( سل أد

سلتتتفع   سلنشتتتق ع تتتى فنثدتتتث سلبتتت ل  سللجتتتاسنى  فتتتأ دأ سلاأنتتتاثج سلفع دثتتتخ سلث،فتتتأع اابتتتفماس  سبتتتفأسفدجداط -2
 لفالثد  سلثأ  ث سإلعاسادث.

 فروض البحـث
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ثلعتتث سلفجأدادتتث  تتى فع تت  اعتتا فلجتتا  تتألس  سط االلتتث إ  تتائدث اتتدل سل،دابتتاط سل،ا دتتث لسلاعادتتث ل ثج -8
 لل الح سل،داباط سلاعادث.لفنثدث سلب ل  سللجاسنى  ددا سلا   سلب ثةأد ثتاأسط 

 تتى فع تت  اعتتا فلجتتا  تتألس  سط االلتتث إ  تتائدث اتتدل سل،دابتتاط سل،ا دتتث لسلاعادتتث ل ثجثلعتتث سلضتتااقث  -2
 .لل الح سل،داباط سلاعادثددا سلا   لفنثدث سلب ل  سللجاسنى  سلب ثةأد ثتاأسط 

 تتى فع تتت  ل ثجثتتتلعفدل سلفجأدادتتث لسلضتتااقث  ثسلاعادتت طافلجتتا  تتألس  سط االلتتث إ  تتتائدث اتتدل سل،دابتت -3
 لل الح سلثجثلعث سلفجأدادث.ددا سلا   لفنثدث سلب ل  سللجاسنى  سلب ثةأد اعا ثتاأسط 

 ث:ـات البحـمصطمح
 Active learning strategies *النشط التعمم استراتيجيات
 لف تتث   دتتتا ثأةتتلر ةدتتأ ثمأجتتاط ف ،دتتس للثنتتع ثعدنتته أ تتاسف لف ،دتتس فلضتتع ثعاثتت ثمقتت  
 فنفدتتت  عنتتتا االثألنتتتث فبتتتثح اتتتاسئ  مقتتتلد لةتتت  لدلضتتتع ثعدنتتته ثإجأسئدتتت مقتتتلسط  تتتلأد  تتتى ثسإلبتتتفأسفدجد
سلع تتف سلتت  نخر فاتتاا  س دتتأسلر سلثنادشتتثر  تت  سلثشتتةالطر ر لدتتا فتت  سبتتفماس  سبتتفأسفدجداط )ثسإلبتتفأسفدجد

 .  (  خ فنفد  إجأسءسط   ا سلاأسبثسلففةدأ ا لط عالخ
 Active Learning   طـالنشالتعمم 

ثتتل متتال  دداثتته اتتال،أسءد  عث دتتث سلتتفع  ر  تتخدشتتاأ   دتته سلثتتفع   ثشتتاأةث  عالتتث  سلتت ي لتت  سلتتفع     
 8).   سلفع   لثأشاًس لعث دثر لدةلل  ده سلثع   ثلجتًا سلأداضدثس نشقث   خلثشاأةفه  لسلا   لسإلقال ر

 :7) 
 :ابقةـات السـالدراس

ــد اأسبتتث  -8 ( لفتتتاف إلتتى سلفعتتأف ع تتخ  اع دتتث سبتتفماس  سلتتفع   9) ( 2188) المطيــف أحمــدســموع عب
أاسء اعتتا سلثتتتاأسط سل أةدتتث لسلف  تتد  سلثعأ تتخ  تتخ ةتتأد سلدتتا  لنشتتق سلثتتاع  سلةفألندتتًا ع تتخ ثبتتفلىس

ع تى عدنتث سلثتنتج سلفجأداتخ  س سبتفمافت  لفالثد  سل ف سلماثن االثأ  ث سلفأبدبدث االلث سإلثتاأسطر ل 
 سمفاتتاأسط لفتت  سبتتفماس ف ثدتت ر  (84)ف ثدتت  دبتتثلس إلتتى ثجثتتلعفدل ثفبتتالدفدل ةتتال ثنتثتتا  (28) دلسثتتتا

لجثتتتع سلادانتتتاطر لدتتتا فل تتت    سإلافةتتتاأى ةلبتتتائ لسلففةدتتتأ لسلثعأ دتتتث لسلثتاأدتتتث سلااندتتتث لسل،تتتاأسط سلتتت ةاء
  ثتتتتل لجتتتتلا  تتتتألس اسلتتتتث إ  تتتتائدا اتتتتدل سل،دابتتتتاط سل،ا دتتتتث لسلاعادتتتتث ل تتتتالح سلاعادتتتتث لةتتتتا تتتت  إلتتتتى سلا

سلثجثلعفدل سلفجأدادث لسلضااقثر أدضا لجلا  تألس اسلتث إ  تائدا اتدل سل،دابتاط سلاعادتث اتدل ةت  ثتل 
 .ضااقث لل الح سلثجثلعث سلفجأدادثسلثجثلعفدل سلفجأدادث لسل

( لفتتتاف إلتتى سلفعتتأف ع تتخ  عالدتتث سلتتفع   سلنشتتق  تتخ فنثدتتث 7) ( 2182) حمــد حســين عمــ اأسبتتث  -2
لسلثتاأدتتتث لثتتتتاأسط ألعتتتار سل،تتتلى لاقفتتتا  االلتتتث سلةلدتتتطر لسبتتتفما  سلاا تتت   اعتتتا سلجلسنتتتر سلثعأ دتتتث

ثنتثتا           ف ثدت  دبتثلس إلتى ثجثتلعفدل ثفبتالدفدل ةتال (36) ع تى عدنتث دلسثتتاسلثنتج سلفجأداخ 
سلادانتاطر لدتا فل ت   لجثتع  سالمفاتاأسط سلااندتث لسلثتاأدتث لسلثعأ دتث ةلبتائ لف  سبتفماس ف ثد ر  (88)

                                                 
*
 ئ٘حعشٛف إجشا 
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لجتتتتلا  تتتتألس اسلتتتتث إ  تتتتائدا اتتتتدل سل،دابتتتتاط سل،ا دتتتتث لسلاعادتتتتث ل تتتتالح سلاعادتتتتث لةتتتت  ثتتتتل ا تتتت  إلتتتتى سلا
سلثجثلعفدل سلفجأدادث لسلضااقثر أدضا لجلا  تألس اسلتث إ  تائدا اتدل سل،دابتاط سلاعادتث اتدل ةت  ثتل 

 .ضااقث لل الح سلثجثلعث سلفجأدادثسلثجثلعفدل سلفجأدادث لسل
فتتتأ دأ سبتتتفماس  اعتتتا ( اأسبتتتث سبتتتفتا ط سلفعتتتأف ع تتتى 88( )2185) شـــ يع شـــعبان حســـنأجتتتأى  -3

فع تد  اعتا سلثتتاأسط سل أةدتث لسلف  تد  سلثعأ تخ سلثتأفاق اثبتاا،اط  سبفأسفدجداط سلتفع   سلنشتق ع تى
س بابتتتخ لع تتتى  لسلثضتتتثاأ لسلثتتتتاأسط  تتتخ سلةتتتأد سلقتتتائأد لفالثدتتت  سل  ،تتتث سل اندتتتث ثتتتل سلفع تتتد  سلثدتتتاسل

( 21(ر لسبفما  سلاا ت  سلثتنتج سلفجأداتى ع تى عدنتث دلسثتتا )لعار دلىأط )سفجا اط سلفالثد  لثباا،ا
 فتأ دأًس إدجاادتاً  سلنشق دتؤ أ أل سبفماس  سلفع  ر لثل أ   سلنفائج ال  ،ث سل اندث ثل سلفع د  س بابخف ثد  ا

  ل لثبفلى أاسء اعا ثباا،اط سلثداسل لسلثضثاأ لاعتا ثتتاأسط سلةتأد سلقتائأد ةت ع ى نلسفج سلفع  
سلثدتتاسل لسلثضتتتثاأ  سبتتفماس  سلتتفع   سلنشتتتق دففتتلس ع تتتى سلقأد،تتث سلف، دادتتتث  تتخ ثبتتتفلى أاسء ثبتتاا،اط

 .لثتاأسط سلةأد سلقائأد لسلف  د  سلثعأ خ
فتأ دأ سبتفماس  سلتفع   ( ااأسبتث سبتفتا ط سلفعتأف ع تى 83 ( )2185) عمرو مصط ي السـاي أجأى  -4

ر لسبفما  بنث 82-9سلبندث ثل  ثتاأسط س بابدث ل ثأ  ثف بدل اعا سل،اأسط سلااندث لسل  ىسلنشق 
إبتتتتفأسفدجدث سلتتتتفع   ( ثتتتتفع  ر لثتتتتل أ تتتت  سلنفتتتتائج أل 41سلاا تتتت  سلثتتتتنتج سلفجأداتتتتى ع تتتتى عدنتتتتث دلسثتتتتتا )

 تخ سل،تاأسط سلااندتث لسلثتتاأسط سل أةدتث  تخ  سلفعالنخ ةأ اي سبتفأسفدجداط سلتفع   سلنشتق أاتتأط ف بتل
أاتتتأط ف بتتل  تتخ  ةثتتا -سلثجثلعتتث سلفجأدادتتث عتتل سلثجثلعتتث سلضتتااقث  اةتتأد سل،تتا  ددتتا سلا تت    تتأس
 – سل أةدتث  تتخ ةتأد سل،تتا  ددتا سلا تت  أة تأ ثتتل س بت لر سلف، دتتاي )سلشتأع سل،تاأسط سلااندتث لسلثتتتاأسط

 .سلنثل ج( ثثا دا  ع ى  اع دفتا لفأ دأ ا
 راءات البحـث ـإج
 ج البحـث: ـمنه

 تتتتا ثا فجأدادتتتتث  اتتتتى لثجثتتتتلعفدل إبتتتتفماس  سلف تتتتثد  سلفجأداا ىفجأداتتتتسلثتتتتنتج سل سبتتتتفما  سلاا تتتت 
 .لثنابافه لقادعث   ا سلاأسبث دثلسلاعا دثسل،ا  اطسل،داب الس مأى ضااقث ثفاع

  البحـث:وعينة مجتمع 
دفث   ثجفثع سلا    خ فالثد  سل ف س ل  سإلعاساى اثاأبتث ع تخ زةتى سلما تث ل  تاط اتااسأد 

( ف ثدتتت ر فتتت  إمفدتتتاأ عدنتتتث 881  لسلاتتتالد عتتتاا   )2187/2188  سلاأسبتتتخ ةتتتأر سلزدتتتازدس سلفع دثدتتتث ل عتتتا
( 82( ف ثد  ثل ثجفثع سلا   سلة تخر  ت  فت  بت ر عتاا )41سلا   س بابدث االقأد،ث سلعثادث لعاا   )

سلثبتفماثث ددتتا  لسل،دابتاط ف ثدت  ةعدنتث ل اأسبتث سالبتفقالعدث ل لت  ل بتتار سلثعتاثالط سلع ثدتث لالمفاتاأسط
( ف ثدتت  فتت  ف،بتتدثت  إلتتى ثجثتتلعفدل س للتتى فجأدادتتث 28لاتت ل  أ تتا ط عدنتتث سلا تت  س بابتتدث ) سلا تت ر

 لعدنث سلا  .   ( ف ندف ثجفثع 8( ف ثد  لدلضح جال  )84لسل اندث ضااقث دلس  ة  ثنت  )
 

 ( 1جـدول ) 
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 تصنيف مجتمع وعينة البحث
 اسيةعينة األسال العينة االستطالعية عينة البحث  مجتمع البحث

 النسبة الضابطة النسبة التجريبية النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
881 811: 41 36.36: 82 81.98: 84 82.73: 84 82.73: 

 

 ث:ـة البحـتجانس عين

سالبتفقالعدث(  تى اعتا سلثف دتأسط  -ااجأسء سلفجانن   تأسا عدنتث سلا ت  )س بابتدث  دا  سلاا  
 سلتتلزل(ر – إأففتتا  سل،اثتتث –أ ع تتى سلثف دتتأ سلفجأداتتى ث تت  ثعتتاالط سلنثتتل )سلبتتل سلفتتى دتتا دةتتلل لتتتا فتتأ د

سلف ثت   –ثألنتث سل ––سلأشتادث  –سل،تاأد سلعضت دث ل ت أسعدل  -لاعا سلثف دأسط سلااندتث )سلبتأعث سالنف،الدتث 
 (.2ددا سلا  ر ةثا دلض ه جال  )ةأد سلب ث  سطثتاأ  (ر لاعاسلعض ى

 ( 2جـدول ) 
 ف  جميع متغيرات البحث المختارة الكميةلبحث تجانس عينة ا

 44ن= 
 انًتغُزاث

وحدة 
 انمُبص

انًتىسط 
 انحسببٍ

االَحزاف 
 انىسُط انًعُبري

يعبيم 
 االنتىاء

ًى
نُ
ا

 

 3.633 10.33 1.631 10.33 عِت اهغَ

 3.646 107.33 0.304 107.53 عي إسحفاع اهماًت

 3.135 06.73 3.393 06.78 كجي اهٖصٍ

ُت
دَ
نب
ا

 

 3.936 5.43 3.501 5.74 ثاُٜت ى ًَ اهبذء اهعاه18ٚاهعذٕ 

 3.119 3.33 1.346 3.35 ًخش جي 753دفع كشة غبٜت 

 3.654 3.07 3.931 3.51 عي ثِ٘ اهجزع هألًاى ًَ اهٖلٖت

 3.185 30.33 3.373 30.16 ثاُٜت ى6.5×  0اهجشٗ اهضجضاج٘ هباسٕ 

 3.380  17.18 3.149 17.36 ثاُٜت اهذٕائش اهٌشلٌتاهٖثك فٖق 
 3.001 3.13 3.560 3.14 ثاُٜت اهٖلٖت عو٘ ًشػ اهمذى

َت
بر
ه
نً
ا

 

 3.113 15.74 1.048 15.81 ثاُٜت اهخحلي فٚ اهٌحإسة

 3.383 13.83 3.165 10.33 دسجت دلت اهخٌشٛشة اهصذسٛت ُحٖ ٓذت 

 3.344 19.56 1.579 19.48 ثاُٜت عشعت اهخٌشٛش بٜذ ٕاحذة ًَ فٖق اهلخف

 3.035 13.13 3.086 13.35 دسجت اهخصٖٛك ًَ اهثباث "اهشًٜت اهحشة" 

( أى أنتتتا 1.914 – 1.183( أل دتتد  ثعتتاثالط ساللفتتلسء دتتا فأسل تتط اتتدل )2دفضتتح ثتتل جتتال  )
 ( ثثا دا  ع ى فجانن أ أسا عدنث سلا    خ ف   سلثف دأسط.3)± سن  أط ثا ادل 

 انات:ـع البيـائل وأدوات جمـوس
 األجهزة واألدوات المستخدمة:: أوالا 
لسللزل االةد لجأس  لف  ثعادأد  ت س سلجتتاز  )االبنفدثفأ( إأففا  سل،اثثل،دان  Rstamir أجتاز سلأبفاثد -

       .ج 751ةأسط قادث زنث  –  ائق فاأدر – باعث إد،اف - دا  لمال  سبفماسثه

 . أدثا  فاأدر - ث لنث أقااس -شأدق ددان  -ب ث ةأسط  -ث عر ةأد ب ث  -
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 االختبارات المستخدمـة: 
سل تتتف س ل  سإلعتتتاساى ل لتتت  ل ،تتتًا ل ثنتتتتاج  ثدتتت سلث،تتتأأد ع تتتخ فالةتتتأد سلبتتت ث ثتتتتاأسط فتتت  ف ادتتتا 

 –سلفثأدتتتتأ  –ر لف تتتت  سلثتتتتتاأسط  تتتتخ )سلث تتتتالأد س ل سلثقتتتتلأ ل فأادتتتتث سلأداضتتتتدث متتتتال  سلف تتتت  سلاأسبتتتتخ 
سلااندتث سلثأفاقتث االثتتاأسط  سلثف دتأسط  أأى سلماتأسء عتل اعث  إبفثاأد سبفقال    دا  سلاا  سلف لدر(ر 

ر لةت ل  إعتاسا سالبتفثاأد سلما تث (1)ممحــق ددا سلا   لسلثناباث لعدنتث سلا ت  لسإلمفاتاأسط سلفتخ ف،دبتتا 
ر (2)ممحـق ماأسء سل( ثل سلبااد 81   ف  عأضتثا ع خ عاا ) (3)ممحـق اثتاأسط ةأد سلب ث ددا سلا   

 دلضح سلنبر سلثئلدث البفقال  أأى سلماأسء.(  3جال  ) ل 
 ( 3 دول )ـج

 المختارةاالختبارات البدنية والمهارية  تحديدف  والنسب المئوية الستطالع رأع الخبراء  التكرار
 الترتيب ٪ التكرار االختبارات المختارة المتغيرات

االختبارات 
 المستخدمة

نية
لبد
ا

 

 السرعة
  ثل 88سلعال  2 81 8  81سلعال  -

 8 91 9   ثل سلااء سلعالخ88سلعال  - سلااء سلعالخ
 3 1 -  85سلعال  خ سلثةال  -

القدرة 
 العضمية

ا ع ةأد قادث   3 - - سلل ر سلعثلاي لباأجنط  -
 8 91 9 ج  751ا ع ةأد قادث  - ج  751

 2 81 8 سمفااأ ااأل ل أشادث -

 المرونة
 نى سلج   لاثا   3 81 8 نادلالأسل سلج   ع خ سلجا -

 2 81 8  نخ سلج   م فا ثل سالناقاع - ثل سللدلف
 8 81 8                 نى سلج   لاثا  ثل سللدلف. -

 الرشاقة
سلجأى سلزجزسجى  2 81 8 (  .81سلل اث سلأااعدث ) -

 8 91 9   4.5×  3سلجأى سلزجزسجى لااأل  -  4.5×  3لااأل 
 3 - - ل ثن سلبف ى لسلجاناى.س -

 التوافق
 2 81 8 نق سل ا . -

 8 811 81 سلالسئأ سلثأدثث. سلل ر  لس  - سلالسئأ سلثأدثث
 3 1 - أثى لسبف،اا  سلةأسط. -

 سلفلسزل 
سللدلف ع ى  3 1 - اان سلثعا  ل فلسزل سلادناثدةى.  -

 8 91 9 .سللدلف ع ى ثشق سل،ا  - ثشق سل،ا 
 2 81 8 )ج ل أ ،ى( عث  ثدزسل   دأ.  -

 ( 3 دول )ـجتابع 

 الترتيب ٪ التكرار االختبارات المختارة المتغيرات
االختبارات 
 المستخدمة

رية
مها
ال

 

سلف ة   خ  2 21 2 بأعث سلث الأد  - المحاورة
 3 1 - سلث الأد سلثنفتدث االف لدر  - سلث الأد
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 8 81 8 سلف ة   خ سلث الأد -

التمريرة 
 الصدرية

سلفثأدأد ادث  8 91 9  ن ل  افسلفثأدأد سل اأدث ادث  -
ن ل سل اأدث 
  اف

 - 1 - بأعث سلفثأدأ   -
 2 81 8 فثأدأ سلةأد  ل  اسئأد -

التمرير بيد 
واحدة من 
 فوق الكتف

بأعث سلفثأدأ ادا  8 71 7 بأعث سلفثأدأ ادا لس اد ثل  لس سلةفف -
ثل  لس لس اد 

 سلةفف
 2 81 8 سلفثأدأ إلى سل ائق  -
 3 21 2 فثأدأ سلةأد ن ل  اف ع خ سل ائق  -

 التصويب
سلف لدر ثل  3 1 - سلف لدر ثل ثناقس ثمف فث -

سل ااط  سلأثدث 
 سل أد 

 8 81 8 سلف لدر ثل سل ااط  سلأثدث سل أد   -
 2 21 2  اندث  31سلف لدر لثاد  -

بتفاعاا سلتاعا  3ل جال  ) دفضح ث ( أل آأسء سلماأسء دتا أشتاأط إلتى داتل  اعتا سإلمفاتاأسط لس 
:  تأة أ ل،اتل  سإلمفاتاأ لدتا أبتفأط نفدجتث سالبتفقال  عتل اعتا 71نبتاث  ى سلاا ت سذمأ  د  إأفضت

 تى عدنتث سل،اأسط سلااندث سلثمفتاأد لسإلمفاتاأسط سلفتخ ف،دبتتا لةت ل  سإلمفاتاأسط سلثتاأدتث ل ثتتاأسط سلث،تأأد ع
 -سلا   لةانط ةثا د ى:

 (4ة: )ممحـق ـاإلختبارات البدني
 .سالنف،الدث( ل،دان سلبأعث)                ثل سلااء سلعالخ 88سلعال  -
 .ل  أسعدل( ل،دان سل،اأد سلعض دث)                 ج   751ا ع ةأد قادث  -
              .(ل،دان سلثألنث)            نى سلج   لاثا  ثل سللدلف  -
 .(ل،دان سلأشادث)  4.5×3سلجأى سلزجزسجى اقأد،ث ااأل  -
 .(ل،دان سلفلس س)             سلالسئأ سلثأدثث سلل ر  لس  -
 .(ل،دان سلفلسزل)                  سللدلف ع ى ثشق سل،ا  -

 (5)ممحـق  ـة:اإلختبارات المهاري
                         سلف ة   خ سلث الأد. -
 ادث سلفثأدأ سل اأدث ن ل  اف. -
    بأعث سلفثأدأ ادا لس اد ثل  لس سلةفف. -
 ثل سل ااط  سلأثدث سل أد . سلف لدر -

 ة االستطالعية: ـالدراس
ثتل  ف ثدت ( 82ااجأسء سلاأسبث سالبفقالعدث ع ى عدنث سلا   سالبتفقالعدث لعتاا   ) دا  سلاا  

 لسبتتفتاف  5/81/2187 ل فتتى 8/81 بابتتدث ل لتت   تتخ سلففتتأد ثتتلنفتتن ثجفثتتع سلا تت  لمتتاأج سلعدنتتث س 
 -سلفعأف ع ى ثا د خ:
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 .سلثبفماثث  خ سلا  ثاى ثالئثث سالمفااأسط  -8

 .نا فنفد  سلفجأاث س بابدث ل ا  ع سل علااط سلفخ دا فلسجه سلاا   -2
 سلفأةا ثل  ال دث س السط لس جتزد سلثبفماثث  خ سلا   . -3

 .االثف دأسط ددا سلا   ةدفدث إجأسء سل،داباط سلما ث فاأدر سلثباعادل ع ى -4
 .المفااأسط ددا سلا  ( لسل ااط –عاثالط سلع ثدث )سل اس إجأسء سلث -5

 :المستخدمةالمعامالت العممية لالختبارات 
 ـدق:الصحسـاب أوالا: 

جثتلعفدل اابتفماس    تاس سلفثتادز  اتدل ث المفااأسط سلااندث لسلثتاأدتث دتا  سلاا ت ل بار  اس س
س مأى ةدتأ ثثدتزد ل تخ  أدس ةأد سلب ث االثاأبثر لسلثجثلعث  للدث   ( ف ثد 82  )إ اس ثا ثثدزد لعاا 

سلث،اأنتتتث اتتتدل سلثجثتتتلعفدل  تتتخ  تتت ا   ر لفثتتتط2/81/2187ر 8سلعدنتتث سالبتتتفقالعدثر ل لتتت  متتتال  دتتتلثى 
 (.4سإلمفااأسطر ةثا دلض ه جال  أد  )

 ( 4 جـدول )
 البحثي االختبارات البدنية والمهارية قيد معامل صدق التمايز ف

 12= 2= ن1ن
 

 انًتغُـزاث
وحدة 
 انمُبص

 لًُت )ث( غُز انًًُشة انًجًىعت انًًُشة
ع±  0ص   انًحسىبت

0
ع±  8ص   

8
 

ُت
دَ
نب
ا

 

 *5.033 3.689 5.57 3.015 6.91 ثاُٜت ى ًَ اهبذء اهعاه18ٚاهعذٕ 

 *0.869 1.347 3.30 3.509 0.04 ًخش جي 753دفع كشة غبٜت 

 *4.649 3.685 3.75 3.364 0.53 عي ثِ٘ اهجزع هألًاى ًَ اهٖلٖت

 * 0.901 3.476 30.14 1.068 33.45 ثاُٜت ى6.5×  0اهجشٗ اهضجضاج٘ هباسٕ 

 *6.606 3.465 17.36 1.054 16.60 ثاُٜت اهٖثك فٖق اهذٕائش اهٌشلٌت

 *7.591 3.564 3.15 3.037 0.18 ثاُٜت اهٖلٖت عو٘ ًشػ اهمذى

َت
بر
ه
نً
ا

 

 *9.078 1.607 14.11 3.938 13.49 ثاُٜت اهخحلي فٚ اهٌحإسة

 *13.633 1.614 13.75 3.876 17.15 دسجت دلت اهخٌشٛشة اهصذسٛت ُحٖ ٓذت 

 *8.133 1.453 19.67 3.634 14.53 ثاُٜت عشعت اهخٌشٛش بٜذ ٕاحذة ًَ فٖق اهلخف

 *9.603 3.043 13.15 3.850 15.33 دسجت اهخصٖٛك ًَ اهثباث "اهشًٜتاهحشة" 

 1.15* اس  عنا ثبفلى                 2.148= 1.15ددثث ط سلجاللدث عنا ثبفلى ثعنلدث 
( لجتتلا  تتألس اسلتتث إ  تتائدا اتتدل سلثجثتتلعفدل سلثثدتتزد لةدتتأ سلثثدتتزد  تتخ  4دفضتتح ثتتل جتتال  ) 

لعث سلثثدزد ثثتا دشتدأ إلتخ  تاس سالمفاتاأسط جثدع سالمفااأسط سلااندث لسلثتاأدث ددا سلا   لل الح سلثجث
 سلثبفماثث.

 ـات:حسـاب الثب ثانياا:
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حققي حغققاا ًعاًققن اهثبققاث ه اخبققاساث اهبذُٜققت ٕاهٌٔاسٛققت لٜققذ اهبحققخ عققَ غشٛققك حطبٜققك ا اخبققاس 
( حوٌٜز ًشحَٜ ٕبفاسق صًِق٘ 13عو٘ هفشاد اهعِٜت ا عخط عٜت ٕلٖأًا ) Retest - Testٕإعادة اهخطبٜك 

ٕححققج ُفققظ  ققشٕت اهخطبٜققك األٕمو كٌققا ىو 5/13/3317إهقق٘  1/13ت هٛققاىو ٕرهققق فقق٘ اهفخققشة ًققَ ث ثقق
 ( 5ٖٛظحْ جذٕم ) 

 ( 5جـدول )     
 البحثقيد  ات كرة السمةمهار لممتغيرات البدنية و معامل الثبات 

 12ن= 

وحدة  المتغيرات
 القياس

معامل  التطبيق الثاني التطبيق األول
 2ع±  2س   1ع±  1س   اإلرتباط

نية
لبد
ا

 

 *1.865 1.478 5.56 1.489 5.57 اندث    ثل سلااء سلعالخ88سلعال 
 *1.873 8.287 2.24 8.267 2.23 ثفأ ج  751ا ع ةأد قادث 
 *1.769 1.472 2.78 1.485 2.75 ب  ثل سللدلفلاثا   نى سلج   

 *1.762 2.668 23.84 2.674 23.86  اندث  4.5 × 3ااأل ل جأى سلزجزسجىسل
 *1.718 2.499 87.22 2.645 87.24  اندث سلل ر  لس سلالسئأ سلثأدثث
 *1.754 1.495 2.87 1.546 2.85 اندث  سللدلف ع ى ثشق سل،ا 

رية
مها
ال

 

 *1.766 8.386 86.19 8.437 86.88 اندث  سلث الأدسلف ة   خ 
 *1.798 8.514 82.81 8.486 82.75 اأجث  ن ل  اف سل اأدث دفثأدأ سلادث 

ادتتتا لس تتتتاد ثتتتل  تتتتلس بتتتأعث سلفثأدتتتتأ 
 *1.823 8.672 89.43 8.651 89.47 اندث  سلةفف

 *1.786 2.458 81.21 2.362 81.85 اأجث   سل أد سلأثدثثل سل ااط   سلف لدر
 1.15اس  عنا ثبفلى  *                        1.576= 1.15عنا ثبفلى  سلجاللدث  أ  ددثث

( لجلا عالدتث سأفااقدته اسلته إ  تائدا اتدل سلفقاد،تدل س ل  لسل تانخ لجثدتع  5 دفضح ثل جال  )
 سالمفااأسط سلااندث لسلثتاأدث ددا سلا  ر ثثا دشدأ إلى  ااط   ا سالمفااأسط.

 (6رابعاا: استبيان الجانب الوجداني )ممحـق 
 هدف االختبار: -

 تتتتخ زةتتتتى عاثاأبتتتتث  س ل سل تتتتف دتتتتتاف  تتتت س سالبتتتتفادال إلتتتتى ددتتتتان سلجانتتتتر سللجتتتتاسنخ لفالثدتتتت  
ر لسلفعأف ع ى فأ دأ سلث فلى سلفع دثخ سلث،فأع ع ى سلجانر سلما ث ل  اط اااسأد ةأر سلزدازدس سلفع دثدث

 لاى سلفالثد .  سلب ثسللجاسنخ لثتاأسط ةأد 
 :االستبيان الوجدانيصياغة عبارات و تصميم  -

نى ثل مال  سإلقال  ع تى سلثأسجتع سلع ثدتث دا  سلاا   ا داةث لف ادا عااأسط سالبفادال سللجاس
محمــد حســن عــالوع ونصــر الــدين رضــوان (ر 86 ( )8997) محمــد حســن عــالوعسلاأسبتتاط سلبتتاا،ث 
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(ر ةثتا دتا  82 ( )2188) صالح الدين محمـود(ر 85 ( )2117) محمد جمعة محمد (ر87 ( )8998)
لسبتفنااس  سلثأفاقتث اتا اسء تداةث سلعاتاأسط ثتل  دت  قأد،تث  اااللفزس  اا ب لر سلع ثخ  خ اناء سالبتفادال

ال( عنتا  تداةث  -أ دانتا   –إلى سلثأسجع سلع ثدث لسلاأسباط سلباا،ث  ،ا فت  سبتفماس  قأد،تث سالمفدتاأ )نعت  
 عااأسط سالمفااأ.

 عرض االستبيان الوجداني في صورته المبدئية عم  الخبراء: -

عااأد(  دت   22   خ  لأفه سلثاائدث ع ى عاا )دا  سلاا   اف ادا عااأسط سالبفادال لدا سشفث
ل ل  ل فأةتا ثتل  تداةث سلعاتاأسط لثتاى  تادتا  تخ  (2)ممحـق دا  سلاا   اعأضتا ع خ سلبااد سلماأسء 

ددتتان سذأسء لسالنقااعتتاط ل فالثدتت ر لثتتاى لضتتلع  تت ا سلعاتتاأسط ثتتل  دتت  سل تتداةث إلتتى جانتتر  تت ف أل 
( دلضتح سلنبتاث سلثئلدتث ذأسء سلماتأسء  تل  6تا ثنابتاثر لجتال  )فعاد  أل إضا ث أي عااأسط أمأى دألن

   ا سلعااأسط.
 ( 6 جـدول )

 لعبارات االستبيان الوجداني قيد البحثالمئوية ة النسباستطالع رأي الخبراء حول 
 انعبـــبرة و

عدد 
 انًىافمت

انُسبت 
 انًئىَت

 :83 8 . اهغوتهبزم ًضٛذ ًَ اهجٔذ هثِاء حعوي ًٔاساث كشة  1

 :133 13 .اهغوتهشعش باهغعادة هثِاء حعوي ٕهداء اهٌٔاساث اهحشكٜت هلشة  3

 :133 13 اهٌضٛذ ًَ اهثمت باهِفظ. اهغوتهعطاُ٘ حعوي ًٔاساث كشة  0

 :93 9 ًعٜعت هوٖلج ٕشئ غٜش ًفٜذ. اهغوتحعوي ًٔاساث كشة     6

ٕاهٖلقج اهٌِاعقك عو٘ ًعشفقت هٌٜٓقت كقن ًٔقاسة  عاعذُ٘ اهغوت كشة ًٔاساث حعوي 5
 :83 8 ألدائٔا.

 :03 0 هشعش باهفشن هثِاء هداء ًٔاساث كشة اهغوت. 4

 :133 13 اهغوت. كشة هٌٔاساث اهحشك٘ األداء هثِاء بئٛجابٜت صً ئ٘ ًع هحعإٍ 7

 :83 8 هجذ صعٖبت ف٘ حعوي ٕهداء ًٔاساث كشة اهغوت. 8

 :133 13 ٜت هاشٗ.هكثش ًَ هٗ هعبت سٛاظ هحك ًٌاسعت هعبت كشة اهغوت 9

 :93 9 هشعش باهموك ٕاهخٖحش هثِاء حعوي ٕهداء ًٔاساث كشة اهغوت. 13

 :133 13 هعخطٜع اهخحلي ف٘ عصبٜخ٘ هثِاء هعك ًباسٛاث كشة اهغوت. 11

 :133 13 عو٘ ًٖاجٔت اهٌشاكن ٕحؤا بغٖٔهت. عاعذُ٘ حعوي ًٔاساث كشة اهغوت 13

 :133 13 ِشػ جعوِ٘ هشعش باهٌخعت ٕاهخشٖٛك ٕاإلثاسة.هعوٖا اهخعوي باعخخذاى اهخعوي اه 10

 :83 8 اهغوت كشة ًباسٛاث بٌخابعت آخٌاًا هكثش هصبحج اهغوت كشة ًٔاساث حعوٌج هٍ بعذ 16
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 ( 6تابع جـدول ) 
 لعبارات االستبيان الوجداني قيد البحثالمئوية ة النسباستطالع رأي الخبراء حول 

عدد  ارةـــالعب م
 الموافقة

النسبة 
 المئوية

 :61 6 .سلب ثأشعأ االث   لسإل ااق أ ناء لعر ةأد  85

 :71 7 اشة    دح لاادث ةادأد. سلب ثأبفقدع  ت  لأاسء ثتاأسط ةأد  86

 :91 9 .أب لر سلفع   اابفماس  سلفع   سلنشق جع نى أة أ إنفاا ًا أ ناء ثأس   سلفع   87

 :811 81 ع ى سلنفن. لسالعفثاا سلثبئللدث ف ث  دعجع نى أبفق سلب ث ةأد لعاث ثثاأبث 88

 :41 4 .سلب ثأشاأ   خ سلفمقدق لسلفنفد  أ ناء فع   ثتاأسط ةأد  89

سط ثتتاأ  فع ت  متال  ااالقثئنال أشعأ  نىجع سلنشق سلفع   اابفماس  سلفع   أب لر 21
 .ةأد سلب ث

81 811: 

 :91 9 .الءع ى سلففةدأ ات سلب ثباعانخ فع   ثتاأسط ةأد  28

 :81 8 .سلب ثأةلل شاأا سل  ل عنا فع   ثتاأسط ةأد  22

اهٌمخقش  فقٚ كقشة  ( ُغبت ًٖافمت اهخبشاء حٖم عباساث ا عقخبٜاٍ اهٖجقذاُٚ 4 ٛخعح ًَ جذٕم )

( عباسةو حٜقخ إسحعق٘ اهباحقخ ُغقبت 19ٕبزهق ٛخي لبٖم عذد ) (:133 - :73اهمذى حٜخ حشإحج بَٜ )

 فأكثش. :73ًٖافمت 

 إعداد تعميمات االستبيان الوجداني: -
 تتى ةدفدتتث إعتتاسا فع دثتتاط سالمفاتتاأ  دتت  فتت  ( 2)ممحـــق سلماتتأسء  دتتا  سلاا تت  اتتالأجل  إلتتى سلبتتااد

 سالففاس ع ى سلفع دثاط سلفالدث لالبفادال سللجاسنخ:
 سةفر سبث  ل     لسب  ثاأبف  لبن  لفاأدخ سالمفااأ  خ سلثةال سلثم ص ل ل .  -8
 ( ثفأاد   بؤس   . 89اأ ثل )دفةلل سالمفا -2

سدأأ ة  بؤس  اعنادث لادث دا  أل فمفاأ إ اى سإلجاااطر    أجر عنه الضتع عالثتث )نعت ( )أ دانتا(  -3
 )ال( ع ى سإلجااث سلفخ سمفأفتا.

 ال ففأ  أي بؤس  الل سإلجااث ع ده. -4

 أجر اادثر لال ففأاا لال فضدع لدفا قلدال  خ أي إجااث ثل سإلجاااط.   -5

 د زمن االستبيان الوجداني:تحدي -
 .( ادد،ث85ف  سالففاس ثل دا  سلبااد سلماأسء ع ى أل دةلل زثل سالبفادال )

 (7عرض االستبيان الوجداني في صورته النهائية )ممحــق  -

دا  سلاا   اعأا سالبفادال سللجاسنخ  خ  لأفه سلنتائدث ع ى سلفالثدت  اعتا ثلس ،تث سلماتأسء ع تى 
عااأد(  د  أجثعلس أل سلعااأسط جثدعا ثف  ث االنا دتث سللجاسندتث  89سلفخ ا د عاا ا ) عااأسط سالبفادال

 سلثأسا ددابتا لاى سلفالثد .
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 (8: )ممحـق التعمم النشطاستراتيجيات المقترح باستخدام  البرنامج التعميمي
  خطوات إعداد البرنامج التعميم :

سلفع   سلنشق لاعا ثتاأسط ةتأد  إبفأسفدجدث  دتاف   س سلا   إلخ لضع اأناثج فع دثخ اابفماس
ثدتتتت  سلثأ  تتتتث سإلعاسادتتتتث ل لتتتت  اعتتتتا سالقتتتتال  ع تتتتخ سلاتتتتأسثج سلفع دثدتتتتث سلفتتتتخ لفاللسلبتتتت ل  سللجتتتتاسنى سلبتتتت ث 

اضتاط سلثمف فتثر سبفماثط   س س ب لر  خ سلثأسجع سلع ثدث لسلاأسباط سلباا،ث  تخ ةتأد سلبت ث لاعتا سلأد
 دثةل ف ادا مقلسط إعاسا سلاأناثج سلفع دثخ ع خ سلن ل سلفالخ: ل خ  الا ثا فل   إلده سلاا  

 رح:نامج المقتالسموكية لمبر الوجدانية و األهداف  -1
سلتتتفع   سلنشتتتق ع تتتى فنثدتتتث اعتتتا  إبتتتفأسفدجدثأ تفأ دتتتدثةتتتل ف ادتتتا سلتتتتاف سلعتتتا   تتتخ سلفعتتتأف ع تتتخ 

ا تتداةث سلتتتاف  ر لدتتا دتتا  سلاا تت سل تتف س ل  سإلعتتاساىلفالثدتت  ل  سللجتتاسنى لسلبتت ثتتتاأسط ةتتأد سلبتت ث 
ب لةدث دثةل ثال افتتا لددابتتا لل تفتا ل تفًا ادد،تًا لجاسندث ل سلعا  ل اأناثج سلفع دثخ  خ  لأد أ اسف 

 لفث  ط  دثا د خ: سلثمف فث لسلثفلدعث ثل سلفالثد  دلضح أشةا  س اسء
 أهداف معرفية : -أ
 ع خ اعا سلثفا د  لسلث ق  اط سلشائعث  خ ةأد سلب ث. عأف سلف ثد أل دف -
 ع خ اعا سلثع لثاط سلما ث اأجزسء سلجب  أ ناء سل أةث. أل دفعأف سلف ثد  -
 ادل س اسء سل  دح لس اسء سلماقئ لثتاأسط ةأد سلب ث. أل دفأس سلف ثد  -
 ع ثتا.باس ف   جلسنر فع د  ثتاأد اثتاأد أمأىأاق سلف ثدأل د -
 أهداف حركية : -ب
 ثل لضع أ ااع داده ثنفشأد ع خ ةأد سلب ث. أل دفثةل سلف ثد  -
 ع خ ثب  ةأد سلب ث لففأد قلد ث الل لدلعتا. أل د،اأ سلف ثد  -
 ع خ سلف ة   خ ثب  ةأد سلب ث ثل سل أةث.أل د،اأ سلف ثد   -
 لث الأد ع خ س أا.ثب  سلةأد االدادل ثل ثأد لس اد اعا س دبفقدع سلف ثد أل  -
 سبفال  سلةأد ثل سلل ر  ع خ. دبفقدع سلف ثد أل  -
 ثل سل أةث.ل  سلث الأد ثل لضع سللدلف دبفقدع سلف ثد أل  -
 سلث الأد اابفثأسأ  ل  دلسئ  ع خ ثبا اط ثفبالدث اقل  سلث عر. أل دبفقدع سلف ثد  -
 اد ثل  لس سلةفف االل سلةأد.س اسء سلفنخ لثتاأد سلفثأدأ ادا لس  أل فقاس سلف ثد  -
 .لثل سلثشى لثل سلجأى سلفثأدأ ادا لس اد ثل  لس سلةفف ثل سل ااط سلف ثد ؤاي دأل  -
 ثل سل ااط. زثد ه سلفثأدأ ادا لس اد ثل  لس سلةفف ثع سلف ثد ؤاي دأل  -
 .لثل سلثشى لثل سلجأى ثل سل ااط ثع زثد هسلفثأدأد سل اأدث  أل دؤاي سلف ثد  -
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 االدادل.ل س اسء سلفنخ لثتاأد سلأثدث سل أد ادا لس اد  دقاس سلف ثد  أل -
 أهداف وجدانية : -ج
  .فم خ عل سلب ادث أ ناء فع   ثتاأسط ةأد سلب ثأل دشاأ  سلف ثد  اادجاادث لد -
 أاسء ثتاأسط ةأد سلب ث.فع   ل االفشلدس أ ناء  أل دشعأ سلف ثد  -
 نثخ سلبثاط سلشم دث سل ثداد. خ سلنفن لدأل دفجه سلف ثد  إلى سالعفثاا ع -
 مال  س اسء سل أةخ.  ف ثد  اأ ثدث سلفعالل ثع سلزثد شعأ سلأل د -
 تحديد محتويات البرنامج المقترح: -2

ل دفنابتر ثتع ثبتفلي ا االاباقث لسلاعا عل سلفع،دتار لأثفبث سلاا   أل دةلل   س سلث فلى ىأسع
      س سلث فلي  دثا د خ:ل اجافت ر لدا فثسلفالثد  لماأسط 

 

 فع د  ثتاأد سلفثأدأد سل اأدث.*                              فع د  ثتاأد سلث الأد.* 
 فع د  ثتاأد سلأثدث سل أد.*      فع د  ثتاأد سلفثأدأ ادا لس اد ثل  لس سلةفف.* 
 :أسس البرنامج التعميمي -3

 

 ج ه.أف سلاأناثج سلفع دثخ لثا لضع ثل ف ،دس  ا –
ثتتع   سلنشتتق لتتفع   ثتتتاأسط ةتتأد سلبتت ث سلتتفع  إبتتفأسفدجدثسبتتفماس  بتتر سلثتتااد سلع ثدتتث سلثفث  تتث  تتخ أل ففنا –

 ف ،دس سلتاف سلثأجلد ثنه.
ثأسعتتتاد فب بتتت  س اسء سلثتتتتاأى  بتتتر ثتتتا فتتت  سالففتتتاس ع دتتتث ثتتتل داتتت  سلثأسجتتتع لسلاأسبتتتاط سلبتتتاا،ث لأأسء  –

 اأدن.سلثفم  دل  خ ثجا  ةأد سلب ث لقأس سلف
 سل،اأد ع ى ثثاأبث س اسء ل ثتاأسط ددا سلا   اشة  ب د . أل دةفبر سلف ثد  -

 .  لاالنهسل،اأد ع ى أاسء سلثتاأسط ددا سلا   اثباعاد سلزثد أل دةفبر سلف ثد  -

 ةفبر سل،اأد ع ى فقادس سلثتاأسط ددا سلا    خ فاأدااط فشاه ثلسدف سلثثاأبث سل ،د،دث.أل د -

 سل،اأد ع ى أاسء سلثتاأسط ددا سلا   اادث عالدث.سلف ثد  ةفبر أل د -

 ج ات  لثلضل  سلفع  فسلفالثد  عل سلث   ل  إاعاا ع ى دااأ سلنشق سلفع   فةلل سبفأسفدجداط أل -

 آل لس ا.  خ سلفالثد  لة  لسلثثاأبث سالشفأس   أص سلنشق سلفع   سبفأسفدجداط فدحفأل  -

 بت  ل  عر لثل سلابدق ل ثأةر.أل دأسعى ثااأ سلفاأج ثل سل -
 خصائص البرنامج التعميمي: -4
سل تف  ثدت   ع تخ فال2187/2188 س ل ف  فنفد  سلاأناثج سلفع دثتخ سلث،فتأع متال  سلف ت  سلاأسبتخ  -8

 .يس ل  سإلعاسا

 ( أباادع.8عاا س باادع سلما ث افقادس سلاأناثج ) -2

 .السدع   فدل فع دثدفدل لس ا اأنس بال  دشفث  ع خ  -3
 (.7جال  )د،ث ثلزعث ع خ سلن ل سلثلضح  خ ( اد45فع دثدث )  ث  زثل ة  -4
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 يهبراث كزة انسهت وتًُُت انسهىن انىجداًَ نتاليُذ انًزحهت اإلعدادَت بث انتعهى انُشط عهً تعهىتأحُز استزاتُجُ

 و8102 - انعهًُت نألبحبث األول نهُصف – األول انًجهد – انشلبسَك جبيعت – نهبُبث انزَبضُت انتزبُت كهُت – انشبيهت انتزبُت بحىث يجهت

 ( 7 دول )جـ
 المحتوع الزمني لموحدة التعميمية الواحدة لممجموعة التجريبية

 ختام لممهارة التطبيقي الجزء بدني إعداد إدارية وأعمال إحماء زمن الوحدة التعميمية
 دقائق 3 دقيقة 24 دقيقة 15 دقائق 7 دقيقة 45

 

ع تتى فالثدتت  سلثجثلعتتث  سلتتفع   سلنشتتق لتتفع   ثتتتاأسط ةتتأد سلبتت ث سلث،تتأأد إبتتفأسفدجدثاافاتتا   د،تتل  سلثع تت  -5
سلثجثلعتث سلضتااقث ع تخ أل دتف   لت  فالثدت   ل  اابتفماس  س بت لر سلف، دتاى ع تىر ادنثتا ف،تسلفجأدادث

  خ سلجزء سلأئدبخ ل ل اد سلفع دثدث.

 القياسات القبميـة:
دتا  لسلثتاأدتث لسللجاسندتث سل تاس( لالمفاتاأسط سلااندتث  -أةا ثل سلثعاثالط سلع ثدتث )سل اتاط ا سلفاع

 فدلع تى سلثجثتلعا ت  ددتا سل لاعا ثتاأسط ةتأد سلبت ث لسلبت ل  سللجتاسنىااجأسء سل،داباط سل،ا دث  سلاا  
 تتتتى  تتتت ا  فةتتتتا ؤ سلثجثتتتتلعفدل ل لتتتت  ل فأةتتتتا ثتتتتلر  9/81/2187 ر8 متتتتال  دتتتتلثىلسلضتتتتااقث سلفجأدادتتتتث 

دلضتت ه جتتال            ر ةثتتا سلا تت  خلثجثتتلعف دتتثسل،ا  اطسلثف دتتأسط لدعفاتتأ  تت س سل،دتتان اث ااتتث سل،دابتت
(8) 

 ( 8 ) دولـج
 ممجموعتين التجريبية والضابطةداللة ال روق اإلحصائية بين القياسات القبمية ل

 والسموك الوجدان  قيد البحث مهارات كرة السمةبعض ف   
 14 =2=ن1ن

وحدة  تغيــراتالم
 القياس

 قيمة )ت( الضابطة التجريبية
 2ع±  2س   1ع±  1س   المحسوبة

رية
مها
ال

 

 1.885 8.498 86.83 8.648 86.88  اندث سلف ة   خ سلث الأد
 1.895 8.583 82.78 8.452 82.71 اأجث  ن ل  اف سل اأدث سلفثأدأد ادث

بتتأعث سلفثأدتتأ ادتتا لس تتاد ثتتل  تتلس 
 1.285 8.719 89.35 8.648 89.45 اأجث سلةفف

 1.177 2.397 81.22 2.288 81.87 اأجث سل أد    سلأثدث سل ااط ثل سلف لدر

 1.481 2.235 28.51 2.867 28.25 اأجث السموك الوجدان 
  2.142= 1.15سلجاللدث عنا ثبفلى ثعنلدث   ط ددثث 
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 يهبراث كزة انسهت وتًُُت انسهىن انىجداًَ نتاليُذ انًزحهت اإلعدادَت بث انتعهى انُشط عهً تعهىتأحُز استزاتُجُ
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سل،دابتاط سل،ا دتث اتدل  1.15عنتا ثبتفلى ( عا  لجلا  ألس اسلث إ  تائدا  8 جال  )ثل دفضح 
سلا ت  ثثتا دشتدأ إلتى ددا  سط ةأد سلب ث لسلب ل  سللجاسنىثتاأ جثدع لضااقث  ى سل   ثجثلعفدل سلفجأدادثل

  خ   ا سلثف دأسط. فةا ؤ سلثجثلعفدل
 :الدراسـة األساسيةق ـتطبي

ر لثجثلعث سلفجأدادثع ى س إبفأسفدجدث سلفع   سلنشق سلفع دثى اابفماس  اأناثجسلفقادس دا  سلاا   ا
 خ س بال     فدلالسدع  ( أباادع 8لثاد ) سلثفاع )س لسثأ( ع ى سلثجثلعث سلضااقثسلثاأبى لسلاأناثج 
  85/81/2187 تتخ سلففتتأد ثتتل ل لتت  لةتت  ثتتل سلثجثتتلعفدل  ادد،تتث (45سلفع دثدتتث سللس تتاد )   تتثلزثتتل سل

 . 7/82/2187إلى 
 القياسـات البعديـة:

ل ل  اعا سالنفتاء ثل فقادس سلاأناثج لسلضااقث  سلفجأدادث فدلثجثلع ل سلاعادث سل،داباط جأسءف  إ
 لانفن شألق لاألف سل،داباط سل،ا دث. ر 88/82/2187 ر81 مال  دلثى

 المعالجـات اإلحصائيـة:
سلتتتتت ى دشتتتتتفث  ع تتتتتى  SPSS زثتتتتتث سلاأنتتتتتاثج سإل  تتتتتائى ل ع تتتتتل  سالجفثاعدتتتتتث  سلاا تتتتت سبتتتتتفما  
 سلثعالجاط سلفالدث:

 ثعاث  ساللفلسء.  -   أسف سلثعداأي.        سالن  -  سلثفلبق سل بااخ.               -  
 .  ط سمفااأ  -                 .سلنباث سلثئلدث –   اق.                ثعاث  سالأفا -  

 عرض النتائج ومناقشتها:
 أوالا: عرض النتائج:

 ( 9جـدول ) 
 سطبث انمُبسبث انمبهُت وانبعدَت نهًجًىعت انتجزَبُتدالنت انفزوق اإلحصبئُت بٍُ يتى

  اث كزة انسهت وانسهىن انىجداًَ لُد انبحجفٍ يهبر
 =ٌ01  

 انًتغُـزاث
وحدة 
 انمُبص

 لًُت )ث( انمُبص انبعدي انمُبص انمبهً
ع±  0ص   انًحسىبت

0
ع±  8ص   

8
 

َت
بر
ه
نً
ا

 

 *5.600 3.947 10.01 1.461 14.18 ثاُٜت اهخحلي فٚ اهٌحإسة

 *11.133 1.156 18.63 1.653 13.73 دسجت ُحٖ ٓذت  اهصذسٛت اهخٌشٛشة دلت
عشعت اهخٌشٛش بٜذ ٕاحذة ًقَ فقٖق 

 *7.340 1.134 15.56 1.468 19.65 ثاُٜت اهلخف

 "اهشًٜت اهثباث ًَ اهخصٖٛك

 اهحشة" 

 دسجت
13.17 3.381 16.35 1.713 5.158* 

 *16.087 3.984 03.75 3.147 31.35 دسجت انسهىن انىجداًَ

 3.35دام عِذ ًغخٖٗ                     3.143= 3.35اهجذٕهٜت عِذ ًغخٖٗ ًعِٖٛت  "ث"لٌٜت 
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 يهبراث كزة انسهت وتًُُت انسهىن انىجداًَ نتاليُذ انًزحهت اإلعدادَت بث انتعهى انُشط عهً تعهىتأحُز استزاتُجُ
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ل ثجثلعتتتث  دتتتثلسلاعا دتتتثسل،ا  اطاتتتدل سل،دابتتتائدا ( لجتتتلا  تتتألس اسلتتتث إ  تتت 9 دفضتتتح ثتتتل جتتتال  )
 .دثسلاعا اطسل،دابسلا   لل الح ددا لسلب ل  سللجاسنى ثتاأسط ةأد سلب ث جثدع سلفجأدادث  خ 

 (14دول )ـج
 الضابطةالقبمية والبعدية لممجموعة القياسات داللة ال روق اإلحصائية بين متوسطات 

  ات كرة السمة والسموك الوجدان  قيد البحثفي مهار 
  14ن= 

وحدة  المتغيـرات
 القياس

 قيمة )ت( القياس البعدع القياس القبم 
 2ع±  2س   1ع±  1س   المحسوبة

ال
رية
مها

 

 *3.445 8.594 84.14 8.498 86.83  اندث سلف ة   خ سلث الأد
 *2.857 8.485 84.46 8.583 82.78 اأجث  ن ل  اف سل اأدث سلفثأدأد ادث

بتتأعث سلفثأدتتأ ادتتا لس تتاد ثتتل  تتلس 
 *3.596 8.637 86.99 8.719 89.35  اندث سلةفف

 *2.212 2.883 82.21 2.397 81.22 اأجث سل أد    سلأثدث سل ااط ثل سلف لدر
 *2.458 2.832 23.61 2.235 28.51 اأجث السموك الوجدان 

 1.15اس  عنا ثبفلى                     2.861= 1.15سلجاللدث عنا ثبفلى ثعنلدث   ط ددثث 
ل ثجثلعتتتث  دتتتثلسلاعا دتتتثسل،ا  اط( لجتتتلا  تتتألس اسلتتتث إ  تتتائدا اتتتدل سل،دابتتت81دفضتتتح ثتتتل جتتتال  )

 .دثسلاعا اطلل الح سل،داب سلا  ددا لسلب ل  سللجاسنى ثتاأسط ةأد سلب ث  سلضااقث  خ جثدع
 (11دول )ـج

 داللة ال روق اإلحصائية بين متوسطات القياسات البعدية لممجموعتين التجريبية والضابطة
  ات كرة السمة والسموك الوجدان  قيد البحثفي مهار 

  14= 2= ن1ن

وحدة  المتغيـرات
 القياس

 قيمة )ت( الضابطة التجريبية
 2ع±  2س   1ع±  1س   المحسوبة

رية
مها
ال

 

 8.997 8.594 84.14 1.967 83.38  اندث سلف ة   خ سلث الأد
 *81.737 8.485 84.46 8.854 88.42 اأجث  ن ل  اف سل اأدث سلفثأدأد ادث

بتتأعث سلفثأدتتأ ادتتا لس تتاد ثتتل  تتتلس 
 *3.728 8.637 86.99 8.826 85.54  اندث سلةفف

 *3.768 2.883 82.21 8.782 84.25 اأجث سل أد    سلأثدث سل ااط ثل سلف لدر
 *85.528 2.832 23.61 1.986 31.75 اأجث السموك الوجدان 

 1.15اس  عنا ثبفلى                     2.152= 1.15سلجاللدث عنا ثبفلى ثعنلدث   ط ددثث 
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سل،دابتتاط سلاعادتتث ل ثجثتتلعفدل سلفجأدادتتث ل ( لجتتلا  تتألس اسلتتث إ  تتائدا اتتد88دفضتتح ثتتل جتتال  )
لثجثلعتتث سلفجأدادتتث  دثتتا عتتاس سددتتا سلا تت  لل تتالح لسلبتت ل  سللجتتاسنى ثتتتاأسط ةتتأد سلبتت ث   تتى لسلضتتااقث

 سمفااأ سلف ة   خ سلث الأد     دةل اس  إ  ائدا. 
 ثانياا: مناقشـة النتائـج: 

ثفلبتتتقاط اتتتدل  1.15ا ثبتتتفلى ائدا عنتتت( لجتتتلا  تتتألس اسلتتتث إ  تتت 9 جتتتال  )نفتتتائج دفضتتتح ثتتتل 
 سل تاأدث دفثأدتأ سل - سلث تالأد )ثتتاأسط ةتأد سلبت ث جثدتع ل ثجثلعث سلفجأدادتث  تخ  دثلسلاعا دثسل،ا  اطسل،داب

لفنثدتتث سلبتت ل  سللجتتاسنى  ر( سلأثدتتث سل تتأدسلف تتلدر ثتتل سل اتتاط   -ادتتا لس تتاد ثتتل  تتلس سلةفتتف لفثأدتتأ س -
دعفثتتا ع تتى  ىلسلتت  سلتتفع   سلنشتتق إلتتى أل إبتتفماس   تت  سلفتتألسف أجتتع سلاا تت دل ر دتتثسلاعا اطسل،دابتتل تتالح 

إبتفأسفدجداط سلفتاأدن ثفث  تث  تخ سلع تف سلت  نخر فاتاا  ثل مال  ثجثلعتث ثتل  ةأد سلب ثفنثدث ثتاأسط 
سلثنتجدتث   تخ عث دتث سلتفع   ل ثتتاأسطس دأسلر سلثنادشثر    سلثشةالطر سلففةدأ ا لط عالخر سلثبفماثث 

عتل لجتلا  تألس ثعنلدتث  سط االلتث إ  تائدث أةاتأ ثتل ثبتفلي  ثق تلر فع ثتتا دتا أبتفألسل  خ ةتأد سلبت ث
،تتل  اتته د ىلةتت ل  سلنثتتل ج سلتت ر سالمفاتتاأسط سلثتاأدتتث اطع تتخ نفتتائج ددابتت ثثتتا أ تتأ سدجاادتتاً  1.15ثعنلدتتث 

ل سلبتت  سلثع   لسلفزسثه اف،تاد  ثجثلعتث ثتل سلمقتلسط سلفع دثدتث سلثفاأجتث لةت  ثتتاأد ثتع ثأسعتاد فأفداتتا ثت
  إلتتى ثجثلعتتاط أنفبتتت لف،بتتد  سلفالثدتت عثتت  ع تتخ اتت  ألع سلثنا بتتث لسإل تتاأد لسلفشتتلدسر فل  تتعر  دتت  

ثتع ثأسعتاد سلثثاأبتث لسلفةتأسأ ثتل سلثتفع   لف ت دح س مقتاءر  ا أدتث زلجدتث ع تخ أل دمفتاأ سلف ثدت  زثد ته
 .ىثثا دفدح  ل   أص ل فع   ثثا دؤ أ إدجاادًا ع ى ةفاءد س اسء سلثتاأ 

ددتا سلا ت   ةتأد سلبت ثله فأ دأ إدجااخ ع ى فع ت  ثتتاأسط  سلفع   سلنشق ل  س دشدأ إلى أل سبفماس 
أاسء ة  ثتاأد ع تخ  تادر لددتا  سلثع ت  فثأدناط ث،ننث لفع د  لفقلدأ لسلثع    بل إمفداأ لدأجع  ل  إلى 

ضتلء قتأع ثجثلعتث ثتل س بتئ ث   تخ االشأع لأاسء نثل ج ل فثأدل لسفمتا  جثدتع سل،تأسأسط سلما تث اتالفع د 
  فتتأد – ل ففةدتتأ  تتخ إعقتتاء ) فتتأد ففث تت  فق تتر سإلجااتتث عنتتتا إفاتتا  ثجثلعتتث ثتتل سإلجتتأسءسطد ثدتت ع تتخ سلفال
لثجثلعتتث ثتتل  ثدتت سل تت د ث لسالففتتاس ع دتتتا( د دتتتا أاسء سلفال سل أةتتث سةفشتتاف - ل ثنادشتتث  فتتأد -ل فجأدتتر
عقتتاء سلف  دتتث سلأسجعتتث لتتت  جثدعتتا  تتخ لدتتط لس تتا ثثتتا ةتتال لتته أ نتتاء س اسء  دللثفااعتتث سلثفع ثتت سلفثأدنتتاط لس 

ــدر  دتت  دشتتدأ س  تتأ سإلدجتتااخ  تتخ عث دتتث سلتتفع    ( أل سلتتفع   سلنشتتق دشتتاأ  2116)ســعادة  جــودت أحم
فبتتتثح لتتتت   ثفنلعتتتث ةندتتتث ل متتتال  ادئتتتث فع دثدتتتثلثتتت لسلفثتتتاأدل افاع دتتتث ةادتتتأدر ثماللتتته سلفالثدتتت   تتتخ س نشتتتق

لةت   سلعثدتس لسلفأثت  سلثبتفثأ لسلف  دت  سللسعخ لسلففةدأ سل أدث لسلثنادشث رءل سل لسأ سلاناااإل  اء سالدجااخ أ
لجتتلا ثتتفع   دشتتجعت  ع تتخ ف ثتت  ثبتتئللدث فع تتد  ثتتا دتتف  قأ تته ثتتل ثلضتتلعاط اتتدل اعضتتت  سلتتاعا ثتتع 

ع تتخ  ف ،دتتس س  تتاسف سلقثل تتث ل ثتتنتج سلاأسبتتخر لسلفتتخ فأفةتتز   ف تتط إشتتأس ه سلتتاددسر لدتتا عت  إلتتىأنفبتتت
 ( 237:  6) اناء سلشم دث سلثفةاث ث لسإلااسعدث.

ـــا(ر 8999( ) 28) Breslow بريســـمو ل تتت س دففتتتس ثتتتع ثتتتا أشتتتاأ إلدتتته ةتتتاًل ثتتتل  شـــارون ومارث
Sharon & Martha (2118( ) 25 ر)هــال ورخــرون Hall, et al (2112 ) (89مــاثيوز ،) 
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Mathews (2116( ) 23 ر)دونالــد وجيني ــر Donald & Jennifer (2118( ) 22   أل سلتتفع )
سلادئتتث سلفأالدتتث سل ندتتث اتتالث دأسطر لسلفتتخ ففتتدح ل ثتتفع   ثبتتؤللدث فع تتد  نفبتته انفبتته  فتتل دأ إلتتخ دتتتاف سلنشتتق

سلل تل  ل ثعأ تث ف تط   تخ سلع دا سلع، دث داأسفه لسبفماس  لسإلقال  االا   دداثه مال  ثل افاع دث لسلثشاأةث
شأسف سلثع  ر ل خ جل فبلاا  س لفث لسلفعالل ادل أ أسا سلف   سللس ا أل سلثجثلعث. فلجده لس 

  فرغمـ سـيدأماني  (ر3 ( )2119) أمل رجاء سيف ة  ثل اطلفففس   ا سلنفائج ثع نفائج اأسب
هبــة  (ر4 ( )2181) إيمــان لط ــ  عبــد الحكــيم(ر 81) ( 2119) محمــد عــزازعســموع  (ر2)  (2119)

 حســـين عمـــ  حمـــد(ر 9 ( )2188) لمطيـــف أحمـــدســـموع عبـــد ا ر(21 ( )2181) عبـــد اهلل رمضـــان
 خ فنثدث لف بدل سلثتاأسط سلفخ دتف   لسلفخ فشدأ إلى  اع دث سبفماس  أب لر سلفع   سلنشق (7 ( )2182)

 فقاد،تا.
توجــد فــروق دات داللــة إحصــائية بــين    لسلتت ى دتتنص ع تتىس ل  فتتأا سللاتت ل  دف ،تتس  تت ث 

ريبيــة فــ  تعمــم بعــض مهــارات كــرة الســمة قيــد البحــث وتنميــة القياســات القبميــة والبعديــة لممجموعــة التج
  .  السموك الوجدان  ولصال  القياسات البعدية

 ثفلبتتتقاط اتتتدل 1.15عنتتتا ثبتتتفلى ( لجتتتلا  تتتألس اسلتتتث إ  تتتائدا 81جتتتال  )نفتتتائج دفضتتتح ثتتتل 
 سل تاأدث ددتأ فثأ سل - سلث تالأد )ل ثجثلعث سلضااقث  تخ جثدتع ثتتاأسط ةتأد سلبت ث  دثلسلاعا دثسل،ا  اطسل،داب

 لفنثدتتث سلبتت ل  سللجتتاسنى ر( سلأثدتتث سل تتأدسلف تتلدر ثتتل سل اتتاط   -ادتتا لس تتاد ثتتل  تتلس سلةفتتف لفثأدتتأ س -
سلف، دتاى  تخ فع تد  ثتتاأسط ةتأد سلبت ث بت لر س  ل  إلى سبفماس   أجع سلاا  دل ر دثسلاعا اطل الح سل،داب
ل ثتتتتاأسط ددتتتا سلا تتت    لشتتتأع سل فاتتتخس دعفثتتتا ع تتتى  ىع تتتى أ تتتأسا سلثجثلعتتتث سلضتتتااقث لسلتتت لسلتتت ي قاتتتس 

اف،تتاد  ثجثلعتتث ثتتل سلمقتتلسط سلفع دثدتتث  ،تتل  اتته سلثع تت  لسلفزسثتتهدسلتت ي   سلنثتتل ج لسلثق تتلر فع ثتتتا لةتت ل  
سلثفاأجتتث ثتتل سلبتتت  ل  تتعر لسلثثاأبتتث لسلفةتتأسأ ثتتل سلثتتفع   لف تت دح س مقتتاءر  دتت  دفتتدح  لتت   تتأص 

بت لر سل ي دفل أ  تخ س  دجااخسإلفأ دأ لاالفالخ  ال ل ر ىسلثتاأ  ل فع   ثثا دؤ أ إدجاادًا ع ى ةفاءد س اسء
ثتتاأد سلثق تلر فع دثتتا دفدح ثجثلعث ثل سلثثدزسط ثنتتا شتأع س اسء سلفنتخ لف،تاد  نثتل ج ل  سل ى سلف، داى

ثدت  لسبتفماس  سلفشتةدالط سلثمف فتث أ نتاء اأن سلفأادتث سلأداضتدثر ثثتا دجعت  ع تخ سلفال ثل سلثع   لبدقأفه
ثثتا  فنفدت  ألسثتأ لفع دثتاط سلثع ت ر ثدت خ قدافه ألع سلناا  لسالنضااق ع تخ سلتاأن لث اللتث اعتا سلفال 

 لدضاف إلى ثا ف عاهددا سلا    ةأد سلب ثثتاأسط  فع   خ ئت  با   اشة  إدجااخ  خ ف بدل ثبفلى أاس
أاسء أ نتتتاء  لتتتت س مقتتتاء ثدتتت  ثتتتل أ ثدتتتثر لسلفتتتخ ففث تتت   تتتخ ف تتت دح إلتتتى سلفال سلثع تتت  ثتتتلسلف  دتتتث سلأسجعتتتث 

 ا لأد أة أ  اع دث. ع   ثتاأسط ةأد سلب ثدبا   اشة  إدجااخ  خ ف ثتاأسط ةأد سلب ث لسلفى
ــاء فــوزعل تت س دففتتس ثتتع ثتتا أشتتاأط إلدتته  ( ثتتل أل لجتتلا سلثع تت  لتته 84 ( )2111) محــروس لمي

د لف ت دح س مقتاء ثتع دتاأد أ ثدفه ثل  د  فع دثافه سلاناءد لشأ ه لااسء لسلمقلسط سلفندث اقأد،ث جدا
سلثع تتتت  ع تتتتخ فل تتتتد  سلثع لثتتتتث عتتتتل س اسء االقأد،تتتتث سل تتتت د ث ل فالثدتتتت  لسلفةتتتتأسأ ثتتتتل سلثع تتتت  لف تتتت دح 

 س مقاء بلف دفدح ل فالثد   أ ًا ثناباث ل فع  ر ثثا دؤ أ إدجاادا ع خ ةفاءد س اسء.
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اد ف،تل  ع تخ سلشتأع سل فاتخ  ( أل قأد،ث سلفتاأدن سلثعفتا8995) سعيد خميل الشاهدل  س ثا أةاا 
 دتتل أ لأاسء سلنثتتل ج سل تت دح لف تت دح س مقتتاء ثتتل داتت  سلثع تت ر لسلثثاأبتتث لسلفةتتأسأ ثتتل سلثتتفع  ر ل تت س

 ( 892:  8سلثتاأى. ) س اسء ةفاءد ع خ دؤ أ االأد إدجااداً  جداد ل فع   ثثا  أ ث ل ثفع  
ثتتل أل سلعث دتتث سلفع دثدتتث  تتخ   Schmidt, (2116) شــميدثةثتتا دففتتس  تت س سلتتأأى ثتتع ثتتا دؤةتتاا 

ر ل تتتل سلتتت ي دفمتتت  ثس بتتت لر سلف، دتتتاى فعفثتتتا أبابتتتًا ع تتتخ سلثع تتت ر  تتتتل سل،تتتائ  االشتتتأع لسلففبتتتدأ لسلثال اتتت
سل،أسأسط لد،ع ع دث سلالأ سلفعا  ثل مال  سلفام  إلدجاا سل  ل  سل أةدث سلثثةنث لفةأسأ  لت  ل تلاًل إلتى 

 (25:  24  ل   أةدث أ ض . )
توجــد فــروق دات داللــة إحصــائية بــين  ،تتس  تت ث سلفتتأا سل تتانى لسلتت ى دتتنص ع تتى   لاتت ل  دف

القياســات القبميــة والبعديــة لممجموعــة الضــابطة فــ  تعمــم بعــض مهــارات كــرة الســمة قيــد البحــث وتنميــة 
  .  السموك الوجدان  ولصال  القياسات البعدية

دتتتتث سلاعا اطسل،دابتتتتبتتتتقاط ثفل ( لجتتتتلا  تتتتألس اسلتتتتث إ  تتتتائدا اتتتتدل 88دفضتتتتح ثتتتتل نفتتتتائج جتتتتال  )
 دثتتا عتتاس سمفاتتاأ  ددتتا سلا تت لسلبتت ل  سللجتتاسنى  ثجثتتلعفدل سلفجأدادتتث لسلضتتااقث  تتخ ثتتتاأسط ةتتأد سلبتت ث ل

أل سلعثت  اأبت لر  سلاا ت  ىعتز در ل ل الح سلثجثلعتث سلفجأدادتث سلف ة   خ سلث الأد     دةل اس  إ  ائداً 
 تخ إقتتاأ ثتل سلعثتت  سلفعتتالنخر  دت  دف،تتا  سلف ثدتت  فتتأا سلتفع   سلنشتتق دبتثح االفعاثتت  ثتتع سلفالثدت  اشتتة  ثن

دأجتتع أ نتتاء عث دتتث سلفع تتد ر ةثتتا  ثدتت ل سلفالسل سفدتتثر لاتت ل  دثةتتل ثأسعتتاد سلفتتألس سلفأادتتث اتتد  بتتر بتتأعفه
سلثجثلعتث سلضتااقث  ثدت ثد  سلثجثلعث سلفجأدادث سلفتخ ففاتع أبت لر سلتفع   سلنشتق ع تخ فالففلس فال سلاا  

سلف، داى  تخ ةالادتث ثتتاأسط ةتأد سلبت ث ددتا سلا ت  إلتى إمتفالف ادئتث سلتفع   سلنشتق عتل  ب لرسلفخ ففاع س 
عث ثل سلثثاأباط ادئث سلفع   سلف، دادثر  د  أنتا ففثدز ااإلنففاع لسلادث،أسقدثر  تخ ثنالثث  ةأدث لثجثل 

ع   لدثفتتا إلتتى ثتتا  تتل ثلسدتتف د تتا   دتتتا سلفع تتد  لسلتتفع   افاع دتتثر  دفبتتع نقتتاس ادئتتث سلتتف سلعث دتتث فتتؤاى إلتتى
متتتاأج اأن سلفأادتتتث سلأداضتتتدث ثتتتل ث تتتااأ ل تتتفع   بتتتلسء ةانتتتط االثةفاتتتث أل شتتتاةث سإلنفأنتتتط أل سلثع تتت  أل 
ةدأ ار لة   ت س دتاع  سلتفع   سلثبتف،  )سلت سفخ(ر لاثتا دعتزز سل ،تث اتالنفنر لاالثتتاأسطر لاال،تاأسط سلع، دتثر 

 ثدتت   تتخ عث دتتث سإلمفدتتاأر  ،تتا دتتف  سلتتفع   اأبتت لر  تتأاىأدتتس سلفالةثتتا دفثدتتز أدضتتًا ااثةاندتتث سلف ددتتأ عتتل ق
أشتتتةا  ثمف فتتتث ث تتت  فع تتت  س دتتتأسل أل سلتتتفع    خر أل سلتتتفع    تتتخ ثجثلعتتتاط  تتت دأد ل تتت سفىدتتتاع  سلتتتفع   سلتتت

عتاط ةدتأ ثفجانبتثر ثتع  أدتث ثجثلعتاط ثفجانبتثر لثجثل  خر لدثةل ف،بد  ف ت  سلثجثلعتاط إلتىسلفعالن
 ااالمفداأ سل أ أل عشلسئدًا. بلسءي دف  اه فةلدل سلثجثلعاطر  خ ف ادا س ب لر سل  سلثع  

 ريضاابٌ هبــة عبــد اهلل (ر7) ( 2182) عمــ  حمــد حســين ةتت  ثتتل ثاأسبتت  لتت  ثتتع نفتتائجففتتس دل 
االث،اأنث اا ب لر سلف، داى )سلشتأع  لسلفخ فشدأ إلى  اع دث سبفماس  أب لر سلفع   سلنشق (21)  (2181)

د عاه  خ ثشاأةث سلف ثد   تخ سلعث دتث سلفع دثدتثر ثثتا دجع ته د ،تس سلتفع    تا  سل ىلسلنثل ج( نفدجث ل الأ سل
 اشة  أبأ  ثل سلقأس سلف، دادث  خ سلفع د .
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 توجــد فــروق دات داللــة إحصــائية بــينلاتت ل  دف ،تتس  تت ث سلفتتأا سل التت  لسلتت ى دتتنص ع تتى   
ارات كرة السمة قيـد البحـث وتنميـة القياسات البعدية لممجموعتين التجريبية والضابطة ف  تعمم بعض مه

  . السموك الوجدان  ولصال  المجموعة التجريبية
 االستخالصات والتوصيات:

 أوالا: اإلستخالصات:
       ثتتتتتاأسط ةتتتتأد ة  إدجتتتتااخ  تتتتخ ف بتتتتدل ثبتتتتفلى أاسء سلتتتتفع   سلنشتتتتق بتتتتا   اشتتتت سبتتتتفأسفدجداطإبتتتتفماس   -8

سلف تتلدر ثتتل سل اتتاط  -ا لس تتاد ثتتل  تتلس سلةفتتف ادتتسلفثأدتتأ  - سل تتاأدث دفثأدتتأ سل - سلث تتالأد )سلبتت ث 
 سلثجثلعث سلفجأدادث. ثد لفال ( سلأثدث سل أد 

ثتتاأسط ةتأد ااأجتث د د تث  تخ ف بتدل ثبتفلى أاسء بتا     سلشتأع لسلنثتل ج إبفماس  س ب لر سلف، داى  -2
سل اتتاط  سلف تتلدر ثتتل -ادتتا لس تتاد ثتتل  تتلس سلةفتتف سلفثأدتتأ  - سل تتاأدث دفثأدتتأ سل - سلث تتالأد )سلبتت ث 

 سلثجثلعث سلضااقث. الثد لف ( سلأثدث سل أد 

أ سلثجثلعتث سلفجأدادتث ةتال أة ت سلتفع   سلنشتق لفالثدت  سبتفأسفدجداطماس  بتفاسلاأناثج سلفع دثخ سلث،فأع ا -3
ثتاأسط ةأد سلب ث ا لأد أةاتأ ثتل سلاأنتاثج سلفع دثتخ سلث،فتأع اابتفماس  فأ دأًس  خ ف بدل ثبفلى أاسء 

 سلثجثلعث سلضااقث. لفالثد   سلشأع لسلنثل ج  سلف، داىب لر س 

سلفع   سلنشق ع خ سلثجثلعث سلضتااقث سلفتخ سبفأسفدجداط  طبفماثففلدط سلثجثلعث سلفجأدادث سلفخ س -4
ثتاأسط ةأد سلب ث ددا سلا ت   دثتا عتاس أاسء  ثبفلى خ   سلشأع لسلنثل ج س ب لر سلف، داى  طبفماثس

 سمفااأ سلث الأد.
 

 يــات:ثانياا: التوص
ةتتأد ثتتتاأسط سلتتفع   سلنشتتق  تتخ فع تت   سبتتفأسفدجداطضتتألأد فقادتتس سلاأنتتاثج سلفع دثتتخ سلث،فتتأع اابتتفماس   -8

 سلثأ  ث سإلعاسادث لثا أ اففه نفائج   ا سلاأسبث. لفالثد ددا سلا   لب ث س

دتاأسط سلعث  ع خ اثج سلعادا ثل سإلبفأسفدجداط سلفاأدبدث مال  سلفع   سلنشق لإلبتففااد سل، تلى ثتل  -2
ثةاندتت البتتفماسثتا  تتخ عث دتتث فع تت  سلثتتتاأسط سل أةدتتث اا نشتتقث سلأداضتتدث ا تتفث عاثتتث  اط سلفالثدتت لس 

 لأداضث ةأد سلب ث ا فث ما ث ااأن سلفأادث سلأداضدث.

 مال  ثثاأبث ثمف ف س نشقث سلفع دثدث.  لفلجدتت ثد  خ إبف اأد الس ع سلفال عا  إ ثا  الأ سلثع   -3

واألجنبيـة:المراجـع العربيـة   
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 أوالا : المراجـع العربيــة
و ًؤعغققت اهخوققٜع اهعشبققٚو انىساابئم انتعهًُُاات وانًااُهر انًدرسااٍ: (8112) أحًااد حسااٍُ انهماابٍَ -1

 اهمآشة.

(: هثش اهخعوي اهِشػ فٚ حٌِٜقت اهخفلٜقش اإلبخلقاسٗ ٕاهخحصقٜن اهذساعقٚ هقذٙ 8119أيبٍَ سُد فزغهً ) -3

اعٚو سعاهت ًاجغخٜشو ًعٔذ اهذساعاث اهخشبٖٛتو لغي عوي ح ًٜز اهحومت األٕهٚ ًَ اهخعوٜي األع

 اهِفظ اهخشبٖٙو اهمآشة.

: فاعوٜت بشُاًع ًمخش  عوٚ اهخعوي اهِشػ فٚ اكخغاا ٕاعخخذاى غ ا كوٜقت (8119أيم رجبء سُف ) -0

اهخشبٜت اهِٖعٜت بعط ًٔاساث حذسٛظ اهحاعك اٝهٚو سعاهت ًاجغقخٜشو كوٜقت اهخشبٜقتو جاًعقت 

 اهٌِٜا.

: هثش بشُاًع ًمخش  ًبِٚ عوٚ اهخعوي اهِشػ فٚ حٌِٜت بعط اهٌفآٜي (8101بٌ نطفٍ عبد انحكُى )إًَ -6

 اهعوٌٜت ٕبعط اهٌٔاساث اهعموٜت ألغفام اهشٛاضو سعاهت دكخٖساّو كوٜت اهخشبٜتو جاًعت اهٌِٜا.

   .اهفلشو عٌاٍو األسدٍ داس و اهِشػ : اهخعوي(8101بدوي ريضبٌ لبسى ) -5

: اهققخعوي اهِشققػ بققَٜ اهِاشٛققت ٕاهخطبٜققكو داس اهشققشٕق هوِشققشو عٌققاٍو (8112ة )جااىدث أحًااد سااعبد -4

 األسدٍ.

: فعاهٜت اهخعوي اهِشػ فٚ حٌِٜت بعط اهجٖاُك اهٌعشفٜت ٕاهٌٔاسٛت هٌٔاساث (8108حسٍُ عهٍ حًد ) -7

اهعاا اهمٖٙ هألغفام بذٕهقت اهلٖٛقجو سعقاهت دكخقٖساّو كوٜقت اهخشبٜقت اهشٛاظقٜت هوبِقَٜو جاًعقت 

 صٛك.اهضلا

 : غشق حذسٛظ اهخشبٜت اهشٛاظٜتو ًلخبت اهطوبتو اهمآشة.(0991سعُد خهُم انشبهد ) -8

 هداء ًغقخٖٗ عوقٚ اهلخشُٕٜقا   اهٌقذعي اهِشقػ اهقخعوي اعقخخذاى فاعوٜت :(8100أحًد ) انهطُف عبد سهىي -9

بعققط اهٌٔققاساث اهحشكٜقققت ٕع لخققْ بقققاهخفلٜش اإلبخلققاسٗ هخ ًٜققز اهٌشحوقققت اهخأعٜغققٜت بذٕهقققت 

 جاًعت اهضلاصٛك. بِاثو اهشٛاظٜت اهخشبٜت كوٜت ًاجغخٜشو سعاهت ،ساثاإلًا

 : اهخعوي اهِشػ بَٜ اهِاشٛت ٕاهخطبٜكو داس اهثمافتو عٌاٍو األسدٍ.(8112سهىي يحًد عشاسي ) -13

: حقأثٜش اهقخعوي اهِشقػ فقٚ دسٕط اهخشبٜقت اهشٛاظقٜت عوق٘ بعقط ُقٖاحع (8101شفُع شاعببٌ حساٍ ) -11

اُٜت ًقَ اهخعوقٜي األعاعقٚو سعقاهت دكخقٖساّ غٜقش ًِشقٖسةو كوٜقت اهخشبٜقت اهخعوي هخ ًٜز اهحومت اهث

 اهشٛاظٜت هوبَِٜو جاًعت اإلعلِذسٛت. 

: اهمٜقققاط ٕاهخمقققٖٛي اهخشبقققٖٙ ٕاهِفغقققٚ )هعاعقققٜاحْ ٕحطبٜماحقققْ (8100صاااالل انااادٍَ يحًاااىد عاااالو ) -13

 ٕحٖجٜٔاحْ اهٌعاصشة(و داس اهفلش اهعشبٚو اهمآشة.

 حأثٜش اعخخذاى اهخعوي اهِشػ عوق٘ ححغقَٜ بعقط اهمقذساث اهبذُٜقت: (8101عًزو يصطفٍ انسبَح ) -10

عققِتو سعققاهت دكخققٖساّ غٜققش  13-9ٕاهٌٔققاساث اهحشكٜققت فققٚ كققشة اهمققذى هوٌشحوققت اهغققِٜت ًققَ 

 ًِشٖسةو كوٜت اهخشبٜت اهشٛاظٜت هوبَِٜو جاًعت اإلعلِذسٛت.   
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غخٖٙ األداء اهٌٔاسٗ : حأثٜش إعخخذاى بعط هعاهٜك اهخذسٛظ عوٚ ً(8111نًُبء فىسٌ يحزوص ) -16

ٕاهذافعٜت هبعط اهٌٔقاساث األعاعقٜت فقٚ كقشة اهغقوت هطاهبقاث كوٜقت اهخشبٜقت اهشٛاظقٜت بطِطقاو 

 سعاهت دكخٖساّو كوٜت اهخشبٜت اهشٛاظٜتو جاًعت غِطا.

: حصققٌٜي بشُققاًع حعوٌٜققٚ باعققخخذاى اهٖعققائػ اهٌخعققذدة هخحغققَٜ بعققط (8112يحًااد جًعاات يحًااد ) -15

عققِت( باهجٌآٜشٛققت اهوٜبٜققت اهعاٌقق٘و 13بققت هِاشققئ كققشة اهمققذى ححققج )األداءاث اهٌٔاسٛققت اهٌشك

 سعاهت دكخٖساّ غٜش ًشٖسةو كوٜت اهخشبٜت اهشٛاظٜت هوبَِٜو جاًعت اإلعلِذسٛت.

 و داس اهٌعاستو اهمآشة.5: عٜلٖهٖجٜت اهخذسٛك ٕاهٌِافغاثو غ(0992يحًد حسٍ عالوي ) -14

ا اخباساث اهٌٔاسٛت ٕاهِفغٜت فٚ اهٌجام : (0992يحًد حسٍ عالوي، يحًد َصز اندٍَ رضىاٌ ) -17

 اهشٛاظٚو داس اهفلش اهعشبٚو اهمآشة.

: اهحقذٛخ فقٚ كقشة اهغقوت األعقظ اهعوٌٜقت (8112يحًد يحًىد عبد انداَى، يحًد صبحٍ حسبٍَُ ) -18

 و داس اهفلش اهعشبٚو اهمآشة. 0لاٍُٖ"و غ –اُخماء  –لٜاط  –ٕاهخطبٜمٜت "حعوي 

: ااخبقاساث األداء اهحشكق٘و داس اهِشقش (8110ًاد حساٍ عاالوي )يحًد َصز انادٍَ رضاىاٌ، يح -19

 اهعشب٘و اهمآشة.

: فاعوٜققت بشُققاًع لققائي عوققٚ اعققخشاحٜجٜاث اهققخعوي اهِشققػ فققٚ حققذسٛظ (8101هباات عبااد ض ريضاابٌ ) -33

اهذساعاث ا جخٌاعٜت هخٌِٜت ًٔاساث اهخفلٜش اهخاسٛخٚ هذٗ ح ًٜز اهٌشحوقت اإلعذادٛقتو سعقاهت 

 اهخشبٜتو جاًعت حوٖاٍ. دكخٖساّو كوٜت
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