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علي بعـض ههارات كزة  التنافسي تأثري بزناهج تعليوي باستخدام أسلوب التعلن
 الطائزة لدى تالهيذ املزحلة االبتدائية األسهزيـة

 **ا.د هاني الدسوقي ابراهيم
 محمد وافي إبراهيم * 

 البحث:المقدمة ومشكمة 
البفتزززالعصرم  ازززوعيتميزززلعصر اززز عصرزززيهعب زززيمعايزززيعوارتطزززالعصر لمزززوعلصرتتزززل عصرت بلرزززل وعليرززز عبتي ززز عر

 عظهزززعلبتي ززز عرلتلازززاعصرهاحزززاعازززوعا زززلعصرم  اززز عصر لميززز علص بازززابي ع،ازززوع ميزززاعصرم زززا  علظهزززل عتفززز ةع ويززز ة
،عصألمزز عصرززيهعيتتلززاعاززارياعصرت لززيلصأل هززلةعلصرمززلصاعصرت ليميزز علتباازز عتلاززياعصرمززااةعصرا صاززي عل عنصراززايمعمزز
عاتىعتااي عمتتلوا عير عصر ا .ع زتتلي عصر ملي عصرت ليميعصر ماعتلزى
يازامعمزنعتريز ص علتتزل ص عازوعم زااعصر لززلععنعتازاي عصر مليز عصرت ليميز عمزا لرمزاع زانعمزنعصررز ل هعع
وع ميزاعصرم زا  عصرت وليز عازلمعازفز عصرا صازا علصروت ثاطزاعبطزتعصرف ز عصرت وزلهعازوعصر زارلعصرمتطزالعلعع،لتتويطاتي
ي ززااعصرالززلاعرلمطزز ال علصرازز لوا عصربات زز عتبززيعرملص هزز  صرم لمززينعوداززامععاا صيزز ع،هززيصعص بف ززا عصرم  اززوعلصا

عرزاعرتاازينعتمليز م زا  ع اعنعتلازياعصرم  از عرلمت لمزينعلتهيحز صألاارياعلصرتطبيا عصراايث عصرتوعتم زبهلعمز
لهزززيصعع،صختيزززا عصألازززللاعصرتا يازززوعصرمباازززاعرتاطيززز عصرهزززا عصرمبطزززلاعهميززز لزززيلعلصرزززت لل،علمزززنعهبزززاعتظهززز ع صرت 

:ع22ص ختيزا عيتلفز عتلزىعخوز معصرم لزلعلمزاكع ا ص زيعرتوي ز علم لبزا علمتريز ص عصرملصفز عصرت ليميز عصرمختلفز ع 
ع.(223

رزىعتطزز ياعويحز عصرمزت للعواززل ةع نعصرتزا ي عتمليز عمطاززلاةعتهزا ع عم(1003) "مجـدي عزيــز"ليطزي ع
لع اازت او عرظز ل ع ع،لعص طزت ص عازوعازلل عم زينعلاز عطز لتعمازااة ع،تم بيعمنعت للعمما ا عازلل عمازاا

ع(.24ع:63 عر وعياامعصرت للعصرمبطلاع،تتمثاعاوعم ملت عصرمتتلوا عصرتوعيبوروعتلصا هاعاوعصرملف عصرتا ي 
نع اع اللاع عمHarrison Joyce, (4885) " جوسيه هارسون"عبطالعتنعم(1002) "الشحات دمحم"ليطي ع

منع اارياعصرتا ي عياااعلاطاعرا لعل مي عصرط ص ص عصرمخاا عر اعمنعصرما  علصرتاراعلمنعياباعايهماع
ليبورىعصنعياااعصرم للعتلىعفا عمنعصرت ليلعيفل ع ثي صعماعي تييعرلتالميي،عليااةعتلىعصنعي لنععصرط ص ص .

عماد ابوالقاسم"، لاعتلىعصاامعماعيبط عاوعم ااعتخاايع"ملماعوتواحاعصرتالمييعلبفاياتهل،علصنعي لنعمت
 (1045"هانى الدسوقى" و "عادل محمود" )

 نعتوي زز عصرتفاتزاعاصخززاعصرززت للعصرتباااززوعوززينعم( 1006رضــا مســعد "، و"هويــدا الحســيني" )يز كع ززالعمززنع"
لصرترييزز عصر ص  زز ،علتليززيعتززال ععصرمززت للعلصرم لززل،عتززال عاززلاع ا ص عصرمززت للعوززانعصرم لززلعهززلعماززا عصرماززاتاةعلصرت ليززل

ع(.29:66 اىعصر ملي عصرت ليمي عل ير عتط ياعصرتالاعتلىعصرتطالعبالعصرها ع 
لمزنعخزالاعصرتبزاا عياطز عصرمززت للعاازاحاعت لزلعمواطز ةعلطزامل عرلمهززا ص علتبااز عصرليافز عصروابيز ع مززاع

هزاع فازىع وزياعع،ب ا عصريص  ع،مثاعصرت النبهاعتلياعمنعا ا عص تاااعصرطيلعص  تماتي عصرمت لط عوارمباااا ع 
تزززالصعمازززلا عصرف يززز عتزززنعمازززلا عصرفززز اعل زززير عتزززلا عتلصمزززاعص ثزززا ةعلصرتطزززلي علصرطززز ل عواراززز ااةع ع،مم زززن
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لصريكعي لنعرهلعال عا ااعاوعتااينعماتلكعت ليلعصرمها ص عصرا  يز علص  تيالعلتاط عصر راعصرا  وعرلتالاع
ع(10)م(1004إينــاس عــو" ا " )"ل ززير عا صازز عع(40م( )4881) "ابعفــاخ  طــ"ا صازز ععلهززيصعمززاعت  ززام

"عبـراهيم إينـاس ،عا صا ع" (61)(1007" )محمد سميمان" لا صا ع،(43)م(1005) الهام عبد المنعم""لا صا ع
ع (404م()1007) Hall, Mary، (440) مSalama, Rehab (0202)،علا صا ع(47م()1007)

صي اويززاعلوطزز اعلصرززالعمززنعخززالاعتتززل ععتززدث صر ماتيزز عصرتززوععصألر ززاار وزز عصر زز ةعصرتززاح ةعرززمنععلت ززا
صر لزززللعصرمختلفززز عصرم توتززز عوارم زززااعصر يارزززوع مزززاعصبهزززاعتاتزززاعم ابززز عوزززا لةعوزززينعص ر زززااعصرمختلفززز علهزززوعرزززمنع
ي عص بطت عصر ياري عاصخاعمبهاجعصرت ويز عصر يارزي عرلم الز عص وتاصحيز عص له يز عصرتزوعت زاعمزنعصهزلعصرم صازاعصرازب

تززز  عصرزززت للعع رززولر وززز عصر ززز ةعصرتززاح ةعتاتزززاجعع-رواصيزز عمما اززز عصربطززاتعصر يارزززوعتامززز علصر زز ةعصرتزززاح ةعخاازز ع
مهمز علرز ل ي عرزت للعصرمت لمزينعع بهزاصراايث عصرتوعتل اعال صعهاماعتباعص تاااعلصتطزانعصرمهز ص عصرا  يز عايز ع

عصرفبيز لصرمهزا ص عصرمها ص عصرا  ي علصتطابهزاععتااالتااتاعتلوعصختلصاعلمنعص ع-اوعمختل عص بطت عصر ياري ع
صرمهززا ص ع مززنعخززالاعتمليزز عت لززلع  ل عيم ززنعمما ازز عصر زز ةعصرتززاح ةعواززل ةعاززايا ع-لمهززلعع اااززوتبازز ع
مبهززاجعع هززاص رززير ع وززاعمززنعصتززاصاعصرم لززلعواززل ةعماززتم ةعرلت زز  عتلززوعتزز  عصرززت للعصراايثزز عرتاطيزز ع-صرفبيزز 

عمبهاجعصر  ةعصرتاح ةعرلم ال عص وتاصحي عص له ي عوافيعخاا عل هاص عصرت وي عصر ياري عواف عتام 
نع  اززظععفبززاعومايبزز عت ويزز عصر يارززي عوم هززاعصرطزز نعص وتززاصحوعصأللهزز هعم لززل الباحــثمززنعخززالاعتمززاع

ازللاعصأللصمز عصرزيكعي تمزاعتلزىعصرطز لعلتطزايلعصربمزليجعرلمهزا ةع صألاللاعصرمتواعاصحماعاوعصرتا ي علصرت لزيلعهزلع
لتاززايالعصألختززاصعر ززااعماززالاعمززنعصرتززالاعالنعص هتمززالعو ززياعصهتمززالعلاصا يزز عصرتززالاعواززواعتززلاعصرفتزز ةع

لماع نعهيصعصألازللاعيم زنعصرم لزلعمزنعصرترلزاعتلزىعليزااةعصرلمبي عوينعصرم ص عصرتوعيطللعصرتالاعايهاعوارتتوي ع
نعصرتارزاع يرفىع لصعمنعصر تاو علصرملاعلليزااةعاز ععتزالعص برزواتعوزينعصرتزالاعايزمعتالاع  عصبيعتااعصر

ع.اصصعصرلص اعصرا  و يط عات ةعتليل عمبتظ صعرال معاوع
لمزنعخزالاعصرتبزاا عياطز عصرمززت للعاازاحاعت لزلعمواطز ةعلطزامل عرلمهززا ص علتبااز عصرليافز عصروابيز ع مززاع

فازىع هزاع وزياعع،ب ا عصريص  ع،صرطيلعص  تماتي عصرمت لط عوارمباااا عمثاعصرت النبهاعتلياعمنعا ا عص تاااع 
تزززالصعمازززلا عصرف يززز عتزززنعمازززلا عصرفززز اعل زززير عتزززلا عتلصمزززاعص ثزززا ةعلصرتطزززلي علصرطززز ل عواراززز ااةع ع،مم زززن

صرا  يز عععلصريكعي لنعرهلعال عا ااعاوعتااينعماتلكعت ليلعصرمها ص لص  تيالعلتاط عصر راعصرا  وعرلتالاع
ع(10)م(1004" )ينــاس عــو" ا  إ"ل ززير عا صازز عع(40م()4881) "عفــاخ  طــاب"لهززيصعمززاعت  ززامععا صازز ع

"عبــراهيمإينــاس ،عا صازز ع" (61)(1007" )محمــد  ميــل" لا صازز ع،(43)م(1005) "الهــام عبــد المــنعم"لا صازز ع
ع.(404م()1007) Hall, Mary، (440) مSalaam, Rehab (0202)،علا صا ع(47م()1007)

تززدثي معتلززىعصألاصصعصرمهززا كعرززو  عاززللاعصرززت للعصرتباااززوعلم  ازز ع صاززتخاصلععلهززيصعمززاعاتززاعصروااززمع رززى
وم هزاعصرطزحلنعص وتزاصحوعص لهز هعومايبز ععرتالمييعصراز عصرازاا عص وتزاصحوعصرمها ص عصألاااي عاوعصر  ةعصرتاح ة

ع.فبا
ع
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 همية البحث:أ
 - الل:يكتسب البحث الحالي أهميته من 

ع.  ةعصرتاح ةعر و عاوعصألاااي رىعص  تطاصعوماتلكعت ليلعصرمها ص ع صراا  عصرماا ع -1
 .ر و عصر  ةعصرتاح ةعاوعصرمها كعتااينعصألاصصعاولراعو بامجعمطبنعرالاتفااةعمبيعماالر ع -2

اصصع تااززينعماززتلكع م ززااعاززوهميزز عهززيصعصربززللعمززنعصرواززلمع اززلاععصرززلتوثززا ةع فززاعي ززلنعرززيعال عاززوع -3
 .اللاعصرت للعصرتباااو وااتخاصلععصر  ةعصرتاح ةعر و عرمها ص عصألاااي عاوص

عدخ البحث:ه
تازميلعو بزامجعت ليمززوعواازتخاصلع اززللاعصرزت للعصرتبااازوعلم  ازز عتزدثي معتلززىعصألاصصعرززىع يهزا عصروازمع

عصألله ي .صرمهااهعرو  عصرمها ص عصألاااي عاوعر و ع  ةعصرتاح ةعرتالمييعصرم ال عص وتاصحي ع
 " البحث:و فر  

صررزاوت عرازارالعرلم ملتز ععصرطياازينعصرطولزوعلصرو زاكعا  زا عوينعمتلاتا عا عاااحي عاصر تل اعا ل ع -1
عصرطيااا عصرو اي عاوعصألاصصعصرمها كعرلمها ص عفياعصروام.

عصرت  يويز عرازارالرلم ملتز ععصرطياازينعصرطولزوعلصرو زاكعا  زا عوينعمتلازتا عااااحي عاصر تل اعا ل ع -2
عصرطيااا عصرو اي عاوعصألاصصعصرمها كعرلمها ص عفياعصروام.

عرلم مززلتتينعصررززاوت علصرت  يويزز عمتلاززتا عا  زا عصرطيااززينعصرو ززايينتل زاعازز ل عاصرزز ع ااززاحيا عوززينع -3
 اصصعصرمها كعرلمها ص عفياعصروام.صألعاوعرلم ملت عصرت  يوي عصرو اهراارالعصرطيا ع

 البحث:ب الواردة مصطمحاتالتعريخ ببع" ال
  :Competitive learning styleأسموب التعمم التنافسي 

صرززيهعيتميززلعول زززلاعمبالرزز عصلعازز صلعوززينعطخازززينعصلع  ثزز عاززوعازززوياععمززنع اززارياعصرتزززا ي عاززللا 
عع(.66:ع29تاطي ع هاص عم يب ع 

 :Technical performanceالمهارى  األداء
تلىععصرا  وعصألاصصتطانعصاعصرباتجعتنعتملي عصرت للعلععصرا  ومنعصرالل ععصر ياروع ريهايااععصرتوصرا   عععععع
رتاطي عصربتاحجعماعص فتاااععصر يارونعي اكعوط اعيتالعوا باياوي علصراف علا   عتاري عمنعصراصا ي عتباع 

ع(.222:4 عصر هاعاو
جراءات البحث طة   :وا 

 منهج البحث:
صاززتخالعصروااززمعصرمززبهجعصرت  يوززوعوااززتخاصلعصرتاززميلعصرت  يوززوعرم مززلتتينع اززاصهماعت  يويزز علصألخزز كعع

عراوت عولصات عصرطيا عصرطولوعلصرو اهعر اعم ملت .ع
ع
ع
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 مجتمع وعينة البحث: 
  مجتمع البحث:

فبزززاعومايبززز ععصرطزززحلنعص وتزززاصحوعصأللهززز هيمثزززاعم تمزززاعصروازززمعتالميزززيعصراززز عصرازززاا عص وتزززاصحوعوم هزززاع
عع.2218/2219م تم ا عرلا صا علير عرل العصرا صاوععص عتلمييع(123 لصروارغعتااهلع
 عينة البحث: 

ع–عمززنعتالميززيعصرازز عصراززاا عص وتززاصحىعص لهزز كتيبزز عصرواززمعوارت يطزز عصر مايزز ععفززالعصروااززمعواختيززا 
مززززنع  مزززاروعم تمزززاعصروازززمعلتززززلعلعع2217/2218رل زززالعصرا صازززىععتلميزززيص(ع52تززززااهلع عصروزززارغومايبززز عفبزززاع،علع

(عتاروا علتلعتطازيلعصر يبز عصألااازي ع12(عتاروا علتيب عصاتتالتي عفلصمهاع 42تطايمهلع رىعتيب ع اااي عفلصمهاع 
ع.عتلميي(ع22 رىعم ملتتينعمتااليتينعفلصلع اعم ملت ع 

 : شروط ا تيار عينة البحث
عص عي لنعفاعاو عت لميعرمها ص عر و عصر  ةعصرتاح ة.عع-اعععص عي لنعمااوا. - ع
عصرارل .عاوصنعي لنعمنعصرمبتظمينع -اع

 (4)جدول 
 توصيخ لمجتمع وعينة والبحث

المجتمع  م
  األصلي

 العينة األساسية 
العينة 

 االستطالعية 
المجموعة 
 التجريبية 

المجموعة 
 الضابطة 

 البيانات:وسائل وادوات جمع 
عصاتما ص عصاتتاللعصر صهع-صرماالعصرم   وع-ص اتويانع-صرمطاول ع-صرمالاظ ع-

 البحث: فياألدوات المست دمة 
ع-عع  ص عتاح ةعع-ععااحتععععععععع-عععععالياهعععععمطاتاع تلص عع-ععععععععع فمالعوالاتي ع-

عععععععععععععععععععععععععععععععععععاات ع يطا ع-ععععععااا ةععععع-فيا عععععععععععععععععععط يتعع-عععععععععععتاح ةعمل ا
عالص لع-عععععع  ص عتوي ع-ععععععععععععععصر اتاميت عرطيا عصرتلاعوارابتيمت .ع هالع-

  اط ععتالما ع-عععععععععععععععععععععتووعرطيا عصرللنعوار يللع  صل.عميلصن
 لال تبارات البدنية: المعامالت العممية

 حساب الثبات:  -4
تااةعتتويطهزاعتلزىعتيبز عتزااع ا صاهزاع صاتخالعصرواامع ي ااعم اماعصرثوا عت يط عتتوي عص ختوا ص علصا

لمززنعخززا جعتيبزز عصرواززم،عهززيصعلفززاع لتززوعل ززلاعاااززاعلمبززوعوززينعع–(عتطزز عتززالاعمززنعم تمززاعصرواززمع12 
عصرتوعتلعصرتلااع ريها.(عيلرالعصربتاحجع9صرتتويطينعفا مع اوللعل الاع 
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ص ختوا ص عصروابي ع مياععاوعلصرثابوصأللاععصرتتويطيناصاع اااحيا عوينععص تواتع(ع بيعيل ا8يترالعمنع الاع 
عوينع عصرماالو عما عيااعتلىع2.97:ع2.81 ايمعت صلا عفيم ع" " عصر الري عمما (علهوع  و عمنعفيم ع" "

عثوا عتل عص ختوا ص .
  (1) جدول

 (40االرتباط بين التطبيقين األول والثاني لال تبارات البدنية )قيد البحث( )ن=معامل 

 قيمة )ر( المتغيرات م

 48.0 ثنى الذراعين من االنبطاح المائل.
 48.0 م من البدء العالي.20العدو  

 48.0 الجري االرتدادي.
 48.0 ثنى الجذع لألمام من الوقوخ. 

 48.0 الثبات.الوثب العري" من 
 48.0 الدوائر المرقمة.

عوتتوي ع حساب الصدق: -2 علير  عصرتمايل عاا  عصرواام عصاتخال عصراا  عم اما  ي اا
ل خ كعموتاحينعع–ص ختوا ص عتلىعم ملتتينعمنعخا جعتيب عصروام،ع ااصهماعما  عر و عصر  ةعصرتاح ةع

ع(.12تتوي عص ختوا ص ،علصربتاحجعيلراهاع الا (عتالاعلتلع12ل اعم ملت عتااع ا صاهاع 
  (40جدول)

 (10قيد البحث )ن= اال تبارات البدنية في والغير مميزةمميزة الداللة الفروق بين المجموعتين 
 قيمة)ت( المتغيرات م

 08.4 ثنى الذراعين من االنبطاح المائل.

 .980 م من البدء العالي.20العدو  

 .080 الجري االرتدادي.

 840. ثنى الجذع لألمام من الوقوخ.

 0804 الوثب العري" من الثبات.

 800. الوثب دا ل الدوائر المرقمة.

10404
صرم ملت عصرري عمميلةعلصرم ملت عصرمميلةعرازارالعع(عل لاعا ل عاصريع اااحيا عوين9يترالعمنع الاع 

(ع8.98:ع4.32صرم ملت عصرمميلةعاوعص ختوا ص عصروابي ع فياعصروام(عايمعت صلا عفيمز ع  (عصرماازلو عوزينع 
(عمماعيااعتلىعاا عص ختوا ص عصروابي ع فياعصروام(عايزمع2.25لهوع  و عمنعفيمتهاعصر الري عتباعماتلكع 

ع ملتتين. بهاعتميلعوينعصرم
ع
ع
ع
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 المعامالت العممية لال تبارات المهارية:
 حساب الثبات: –4

تااةعتتويطهزاعتلزىعتيبز عتزااع ا صاهزاع  ي ااعم اماعصرثوا عصاتخالعصرواامعت يط عتتوي عص ختوا ص علصا
ع(عتالاعمنعخا جعتيب عصروامعلفاع لتوعل لاعااااعلمبوعوينعصرتتويطينعفا مع اولل.12 

ص ختوزا ص عصروابيز عايزمع ميزاععازوعلصرثزابوصأللاععصرتتويطزيناصاع اازاحيا عوزينععص توزاتع بزيعيل زايترالع
(علهوع  و عمنعفيم ع" "عصر الري عمماعيااعتلىعثوا عتلز ع2.96:ع2.72 ت صلا عفيم ع" "عصرماالو عماعوينع

ع.ص ختوا ص 
 حساب الصدق:-1

 عص ختوزا ص عتلزىعم مزلتتينعمزنعخزا جع ي ااعم اماعصراا عصاتخالعصرواامعاا عصرتمزايلعليرز عوتتويز
(عتلميي،علتلع12تيب عصروام،ع ااصهماعما  عر و عصر  ةعصرتاح ةعل خ كعموتاحينع م تماعصروام(عفلصلع العمبهاع 

عتتوي عص ختوا ص 
20121

لصرم ملتززز عصرمميزززلةعازززوعص ختوزززا ص عيترزززالعل زززلاعاززز ل عاصرزززيع اازززاحيا عوزززينعصرم ملتززز عصرريززز عمميزززلةع
(علهزوع  وز عمزنعفيمتهزاعصر الريز ع9082:ع2072صرمها ي ع فياعصروام(عايمعت صلاز عفيمز ع  (عصرماازلو عوزينع 

(عممززاعيززااعتلززىعاززا عص ختوززا ص عصرمها يزز عصرماززتخام عفيززاعصرواززمعايززمع بهززاعتميززلعوززينع2.25تبززاعماززتلكع 
عصرم ملتتين.

 البرنامج المقترح
 العام من البرنامج:  الهدخ – 4
يها عصرو بامجعصرت ليموعوااتخاصلع اللاعصرت للعصرتبااازوعصرزىعت لزلعصرمهزا ص عصألااازي ع فيزاعصروازم(عازوعصر ز ةعع

عصرتاح ةعرتالاعصرم ال عص وتاصحي عواألله عصرط ي علفاعترمنعصألهاص عصرالل ي عصآلتي :
 - أ

ل يفي عت ليمهاعصنعيت   عصرتاراعتلىعت بي عص اصصعصراايالعرلمها ص عص اااي عصرمبه ي عفياعصروامع -
 لتتويطهاعاوعط اعتباااو.

  نعيفهلعصرتاراع اللاعصرت للعصرتباااوعل هميتيع داللاعمنع اارياعصرت ليل. -

 الحركية:-األهداخ النفس-ب
 مختلف عماعم صتاةعت بي عصألاصصعصراايال.اوع ط ااعتباااي عيتو عصرتاراعصرمها ص عع ن -

 صرمها ص عصرمبه ي عفياعصروامعوت يط عاايا عوط اع عيو معتلىعصرملا.عصرتارا نعيما  ع -

 األهداخ الوجدانية: - ج
 نعيواكعصرتاراعو  عصرطيلعصرت ولي علصربفاي عرل و عصر  ةعصرتاح ةعمثاعتبمي ع للعصرطيااةعلصرماو علص خاصع -

 ص.لصرت النعماعصرلمال
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 صنعي لىعصرتاراعفيم عصرتباا عصرط ي عمنعص اعصرلالاع رىعصرها . -

عمبااو عصرها عمنعصرو بامجعماع هاص عمط  عصرف ف عصرثابي .ع-عععععخرللعصرخت عرلها عصر ال. -
 صرمبااو .م صتاةعصرت  ص ص عع-عمالحم عماتلكعصرو بامجعرماتلكعلفا ص ع ا صاعتيب عصروام. -

 م صتاةعصرف ل عصرف اي عوينعصرمت لمينع-عععم صتاةعصرلمنعصرمخاععرتا ي عمط  عصرتاح ة -

 م صتاةعصرتا جعاىعصرو بامجعمنعصراهاعصرىعصرا اعلمنعصروايتعصرىعصرم  ا. -

ع.م لب عصرو بامجعلفولريعرلتتوي عصر ملوع-عم صتاةعص م ابا عصرمااي علصروط ي علصألالص عصرمتاا . -
ع.صرلص وا عصرت ليمي علت تياع اوطيتهاعلتا  هاتااياع هلععع-رو بامجعتوطا عرألا عصر لمي .وباصعص -
عص تواتعصرو بامجعو ملي عصرتطليل.ع-عيتالعرلمت للعلف عمالحلعرلت لل. -

يعحبر جحديد مححوى انبروامج مه اهم خطوات بىاء انبروامج حيث البد ان يحقق انمححوى اهداف 

انبروامج وقد اسحعان انباحث نححديد انمححوى بانعديد مه انمراجع واندراسات في مجال انمىاهج وطرق 

هام عبد ال(، دراسة "38)م(0222) "هحوود عبد الحلين" (،65)م(0222"فاطوة صابر" ) انحدريس مثم

باسن عبد العظين" (، دراسة "92)م(0222رضا السعيد"، "هويدا الحسيني" )(، "41")م(0222" )الونعن

وقد جضمىث جهك انمراجع  (،1045عماد ابوالقاسم"، "هانى الدسوقى" و "عادل محمود" )" (00م()0202)

 واندراسات اسس اخحيار وجىظيم انمححوى ححي يكون انمححوى:

عيباااعماتلكعلفا ص عصرتالاعتيب عصروام.عع-ععععم توتعواألهاص .عع-
ي صتىعصرتا جعاوعت  عص  لصصع-ععياط عصرتلصلنعوينعطملريعلتمطي.عع-

 ويشمل البرنامج التعميمي باست دام أسموب التعمم التنافسي عمى:
  تاصاعوابىعخاعع-جعععع اماصعلصتاصاعوابىعتالع-اعع تمااع اص ي  - ع

 صربطاتعصرختاموع-يعععععصرت ليموعلصرتتويطوصربطاتع -عا

 األعمال اإلدارية: - أ

تمثلزز عصألتمززااعص اص يزز عصرخاازز عوارو بززامجعاززوع تززاصاعم ززانعتتويزز عصرو بززامجعوااززتخاصلع اززللاعصرززت للع
عصرتباااو،علتا ياعصرارل علصررياا،علت هيلعصألالص علصرتد اعمنعاالمتها.

 :اإلحماء  –ب 
بزززىع تزززاصاعصر ازززلعو ميزززاع  هلتزززيعرلطيزززالعوم هزززلاعم زززينعيتتلزززاعتمزززالعترزززلياعم  لازززا،علصررززز  علي 

ع(43:55ص اااوعمبيعهلعصرتااح عصر ام  
علفاعترمنعص اماصعلص تاصاعصروابوعصر الع  اماصعتطلياه،ع اماصعصألر ااعصراري ة،ع اماصعصرماتا (.عع

 االعداد البدني ال اص: –ج 
( 23م( )1001" )مرفــت عمــى"، "إبــراهيمنــوال "، إبــراهيم"كيــة صتفزز عتليززيع ززاعمززنع"لصاززتبااص عتلززىعمززاع

تزاصاعصروزابوعصر زالعمواطز ةعمزنعخزالاع و اعتبفيزيعصعرلتاراي تىعلهلعصر لصعصريهعع،صرخاععصروابوتاصاع الاعص
ع  اززاايهززا ع رززىعلصرززيهععصرت ليمززو،صربطززاتععاززووباززو عتاريزز عوززار لصعصرمزز صاعت لمززيعع رهززاعاززلعصرتززو اصصعصرتمززا ينع
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،عصرم لبزز ،عصر طززاف ،ع صرطززلة،عصرازز ت ،عصرتامززا،عصرتززلصلن مفززاهيلعو زز عصرمفززاهيلعصرخاازز عوارليافزز عصروابيزز ععصرتارززا
بازززز ىعمززززنعخالرهززززاع رززززىعتبميزززز علتااززززينعتباازززز عصرليافزززز عصروابيزززز علتبميزززز عصرتلصازززز عوززززينععلصرتززززو(عصرطززززا ة،عصرتلصازززز 

ع.صرم ملتا عصر رلي علصرتدثي عتلىع  هلةعصر العرتااينعصرلياف عصرااي علصر فاصةعصرلظيفي 
(علير عرلو اعتزنعصرملزاعلصر مزاعتلزىعلصاتخالعصرواامع

اعوابياعلبفاياع اتطوااعصر لصعصر حي عمزنعصرزا  علصرزيهعيترزمنعتمزالعترزلياعطزافا،علفزالعصرواازمعتهيح عصرتال
عواختيا عصرتم يبا عصرخاا عصرتوعتخالعاوعت للعصرمها ص عصألاااي عصرمبه ي عفياعصروام.

 (:الرئيسي)الجزء  التعميمي والتطبيقي النشاط-د
عصرفبي ع،عصرم صاعت لمهارلمها ةععتلرياويتلعاييعت  عصر لصعصريهععهلع لتلرالع يفي ع اصحهاعلم صالها

عصرت ليمي  ايهاعتا ياعيوبىع اععلصرتوع،صرمتبلت علصرمتالال عصرتباااي م ملت عمنعصرتا يوا ععلاييع،لتا يواتها
عافيط (.ع22منعلمنع اعا  ع علصرتتويطوعصرت ليموتلىعماعفوليعليمهاعرماعو ام،علفاعصتخيعصربطاتع

 عمى:وذلك لمتعرخ 
ع.رلمها ص عصألاااي عاوعصر  ةعصرتاح ةعفياعصروامعلصرت ليمي علصرتا يوا عصرتتويطي عصرختلص عصرفبي  -1
عصألختاصعصرطاح  عل يفي عتااياها. -2
يعمنعصرماتلكعوماعيرمنعاهلر عتفاي هاعبياياغ عصرماتلكعو لما عيص عم بىعتا عوارروتعماعت  -3

 ع.صرتا ي عاوفا ئعياتخالعهيصعصرماتلكعع همنع
صرا  عصرتتويطي علير عرخام عها علعصرت ليمي عصرختلص عي اعم صتاتهاعتباعلراععصرتوو  عصألا ع -4

علمبها:
 رماتلكعلفا ص عتيب عصروام.مبااو عصرتباااي عصرتتويطي علع نعت لنعصرختلص عصرت ليمي ع -

عتاهاعتملي عصرت لل.عصرتوصاتخاصلعصألالص علصرلااحاعصرت ليمي ع -
 .صرا ل خالاعتملي عتبفييععم لصراالعصماعصألمنلعتلاي عت -

يتلا عايهاععل ير عصرمها ص عصألاااي عفياعصروام،صرمتخيةعرت للعصرتط يال علصرت ليبا ع نعتتبللع -
عتبا عصراما علصرتطلي ،علطاعص بتوام.

 .صرا ل تملي عتبفييععتلاي عماعيتلويعصرتاراعررمانعصرمطا   عصرفاتل علص ي اوي عاو -

عمنعصرتا يوا ع ير ع عصرواامعولراعم ملت  عفال علصرا صاا عصرااوط  ع تاللعصرواامعتلىعصرم ص ا و ا
عصرخو صصعاوع15لت رهاعتلىعتااع ع(9م ا ع صرتباااي عصرخاا عوت ليلعصرمها ص ع فياعصروام(ع (عمنعصراااة

ىعصرتا يوا عصرمبااو عم ااعصر  ةعصرتاح ةعلصرمباهجعلت  عصرتا ي عاوعال ةعصاتما ةعصاتتاللع  كعرلت   عتل
ألاللاعصرت للعصرتباااوعاوعت ليلعصرمها ص عصألاااي ع فياعصروام(عاوعصر  ةعصرتاح ةعلصرمبااو عرماتلكعلفا ص ع

عرهيمعصآل صصلتلعااااعصرباو عصرمحلي عتيب عصروام،ع
ع
ع
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 وتفسيرها النتائجومناقشة عر"  -
 أواًل: عر" النتائج:

تلعصرتلااع ريهاعمنعخالاعصرم ار ا عص اااحي عرلويابا عصرتوععيتبالاعهيصعصرفااعت  عصربتاحجعصرتو
عو  ع عت ليل عبال عيت ي علصريه علهااي عصروام عتوي   عما عيتف  عايما علير  عصروام عخالا عتليها عصراالا تل
صرمها ص عص اااي عاىعصر  ةعصرتاح ةعوااتخاصلعصاللاعصرت للعصرتباااوعلال عيات   عصرواامعبتاحجعصروامع

عتارى:تلىعصربالعصر

عبتاحجعصختوا ص عص اصصعصرمها كعرلمها ص عص اااي عاىعصر  ةعصرتاح ةع فياعصروام(عرلم ملت عصرراوت . -1
عبتاحجعصختوا ص عص اصصعصرمها كعرلمها ص عص اااي عاىعصر  ةعصرتاح ةع فياعصروام(عرلم ملت عصرت  يوي . -2
صروامعصرراوت علصرت  يوي عاىعصختوا ص عص اصصعصرمها كععصرف ل عوينعبتاحجعصرطيااينعصرو ايينعرم ملتتى -3

 رلمها ص عص اااي ع فياعصروام(عاىعصر  ةعصرتاح ة.
 نتائج ا تبارات االداء المهارى لممهارات االساسية فى الكرة الطائرة )قيد البحث( لممجموعة الضابطة. -4

 (45جـدول )
 والبعدية ونسبة التحسن لممجموعةداللة الفروق بين متوسطات القياسات القبمية 

 ( 10المتغيرات المهارية )قيد البحث( )ن =  فيالضابطة 

 4.618( =0.04* قيمه )ت( عند مستوي داللة )
(عل زززلاعاززز ل عاصرززز ع اازززاحيا عوزززينعمتلازززتوعا  زززا عصرطياازززينعصرطولزززوعلصرو زززاهع16يترزززالعمزززنعبتزززاحجع زززالاع 

فيمزز ع" "عصرمااززلو عمززاعرلم ملتزز عصررززاوت عاززوعماززتلكعصألاصصعصرمهززا كعرلمهززا ص ع فيززاعصرواززم(عايززمعت صلازز ع
ع(.2.25(علهىعصتلىعمنعفيم ع  (عصر الري عتباعماتلكعا ر ع 7.18:عع3.22وينع 

 نتائج ا تبارات االداء المهارى لممهارات االساسية فى الكرة الطائرة )قيد البحث( لممجموعة التجريبية. -1
 (46جدول )

 التحسن لممجموعة التجريبية داللة الفروق بين متوسطات القياسات القبمية والبعدية ونسبة
 (10)ن = البحث( المتغيرات المهارية )قيد  في

 4.618( =0.04ت( عند مستوي داللة )* قيمه )

 يرات المهاريةـالمتغ م
 قيمة  القياس البعدي القياس القبلي

 )ت(
نسبة 
المتوسط  التحسن

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 44.53- 6.47 4.22 16.44 1.42 24.74 تمرير الكرة من اعمى 4
 42.47- 2.48 4.86 14.34 2.14 13.12 تمرير الكرة من أسفل 1
 12.16- 3.45 4.44 45.46 1.08 10.31 االرسال 2

 يرات المهاريةـالمتغ م
 قيمة  القياس البعدي القياس القبلي

 )ت(
نسبة 
المتوسط  التحسن

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 11.45- 8.31 0.74 14.47 1.04 20.65 تمرير الكرة من اعمى 4
 37.65- 8.70 4.64 47.24 1.57 16.21 تمرير الكرة من أسفل 1
 28.85- 8.42 0.71 43.60 1.15 10.47 االرسال 2
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ا  ا عصرطيااينعصرطولوعلصرو اهعمتلاتوع(عل لاعا ل عاصر ع اااحيا عوينع22يترالعمنعبتاحجع الاع 
راززارالعمتلاززتعا  ززا عصرطيززا عصرو ززاهعاززوعماززتلكعصألاصصعصرمهززا كعرلمهززا ص عفيززاعصرواززمععصرت  يويزز رلم ملتزز ع

(علهززوعصتلززىعمززنعفيمزز ع  (عصر الريزز عتبززاعماززتلكع9.82ع:6.25 ايززمعت صلازز عفيمزز ع" "عصرمااززلو عمززاعوززينع
ع(.2.25ا ر ع 

الفروق بين نتائج القياسين البعديين لمجموعتى البحث الضابطة والتجريبية فى ا تبارات االداء  -2
 المهارى لممهارات االساسية )قيد البحث( فى الكرة الطائرة.

 (47جدول )
 البعديين لممجموعتين الضابطة والتجريبيةداللة الفروق بين متوسطات القياسين 

  (30فى المتغيرات المهارية )قيد البحث( )ن= 

 1.024( =0.04* قيمه )ت( عند مستوي داللة )
(عل ززلاعازز ل عاصرزز ع ااززاحيا عوززينعمتلاززتوعا  ززا عصرطيااززينعصرو ززايينع21يترززالعمززنعبتززاحجع ززالاع ع

(علهزوعصتلزىعمزنع9.95:ع4.22رلم ملتتينعصرراوت علصرت  يوي ،عايمعت صلا عفيمز ع  (عصرماازلو عمزاعوزينع 
 (.ع2.25فيم ع  (عصر الري عتباعماتلكعا ر ع 

 وتفسيرها ثانيًا: مناقشة النتائج
 نتائج الفر" األول: قشةمنا-أ

رلم ملتز ععصرطيااينعصرطولىعلصرو زاكعا  ا عوينعمتلاتا عاصاااحيعاصر ا ل ععل لالصريهعيبععتلىع
(ع19يترزالعيرز عمزنع زالاع فزلع لعصرراوت عراارالعصرطياازا عصرو ايز عازىعص اصصعصرمهزا كعرلمهزا ص عفيزاعصروازمع

صرطولزززوعلصرو زززاكعرلم ملتززز عصررزززاوت عازززوععنصرطياازززيياززز ل عاصرززز ع اازززاحياعوزززينعمتلازززتا عا  زززا عايزززمعتل زززاع
ماززتلكعصألاصصعصرمهززا كعرلمهززا ص عفيززاعصرواززمعراززارالعصرطيززا عصرو ززاهعايززمعيلرززالعصر ززالاعصرمتلاززتعصرااززاووع

:عع3.22 رلطيا عصرطولوعلصرو اهعرلم ملت عصرراوت عاب اع نعفيم ع  (عصرماالو علصرتىعتت صللعباوتهاعمزاعوزينع
عي ع اص عوارباو عرطيم ع  (عصر الري علير عمماعيااعتلىعماتلكعا رتهاعصرم تفا.،علهىعباو عتار(7.18

ليترالعمنعخالاعصر الاعبفايعباو عصرتاانعوينعمتلاتوعصرطيااينعصرطولوعلصرو اهعلصرتىعت صلاز عمزاع
علهيصعي  اعصرىعصرو بامجعصرت ليمىعصرمتوا. %(ع43.94%:ع23.27- وينع

 زاووعربتزاحجعصرم ملتز عصررزاوت ع رزىعصرو بزامجعصرمتوزاع  ازللاعصأللصمز (علي للعصرواامعير عصرتدثي عص ي
ل ززير عتطززاويعصرم ملتزز علصرززيهع ثزز عاززوعصاززت اوا عصرتززالاعر مليزز عصرززت للع بتي زز عرلتززا ياعلصرمما ازز علصرمزز صنع

صرويح عصرت ليمي عمزنعايزمعص م ابزا علصرفتز ةعصرلمبيز عرلزت للعلم  از عصرمزت للععصرراوت عماعصرم ملت عصرت  يوي عاى

 يرات المهاريةـالمتغ م

 القياس البعدي القياس القبلي
 قيمة 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي )ت(

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 5.48 0.74 14.47 4.22 16.44 تمرير الكرة من اعمى 4
 4.10 4.64 47.24 4.86 14.34 تمرير الكرة من أسفل 1
 4.80 0.71 43.60 4.44 45.46 االرسال 2
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مرملنعص اصصعصرخاععوارمها ص عصرا  ي عيااتاعتلىعت لينعصرازل ةعصرلصرزا عرتلز عصرمهزا ص عايزمعصنعصرويحز ع
ل ززلاعصرم لززلععصرا  يزز عاصحمززاعايبامي يزز علتاززاتاعوااززتم ص عصنعت ززلنعرززاكعصرمززت للعفززا صعمززنعصرم  ازز عل ززير عصهميزز 

صرززيكعي تززىعا زز ةعلصرززا عتززنع يفيزز عص اصصعصراززليلع صربمززليج(عصرززيكعي  لززيعص ثزز عا اريزز علتطززايلعصرترييزز عصر ص  زز ع
صألمزز عصرززيهع اهع رززىعتااززنعماززتلهع اصصعتززالاعصرم ملتزز عصرتاززاياي عرلتززالاعمززنعلفزز عألخزز عصثبززاصعصرززا  ع

عفياعصروام.ععاىعصاصصعصرمها ص صرراوت ع
عم(4881عفـاخ  طـاب" )(،ع"15 م(4884نور الشـرقاوى" ) عماعماعي  مع العمنع" لهيمعصربتي  عتتف

ــاس أحمــد " )(،علي  ززاعتلززىعيرزز عا صازز ع91 عم(4886نجــالء المهــدى" )(،ع"52  (علصرتززىع19 م( 1005"إين
علرا ع نعصرمما ا عت اكعال صع حياياعاىعصرت للعايمعتااتاعتلىعت للعصرمها ص عصرا  ي .

(ع رززىع نعصرززت للعهززلعصرتريزز عاززوعصألاصصع لعصراززلل ع68 ع(م4883) "عــالويحســن  "لهززيصعمززاع طززا ع ريززيع
صرا  وع بتي  عرلتا ياعلصرمما ا علري عبتي  عرلبرجع لعصرت زاع لعتزدثي عو ز عصر طزافي عصرمبطزت علغيز عيرز ع

عمنعصر لصماعصرتوعت ث عتلىعصألاصصع لعصرالل عصرا  وعتدثي ص علفتيا ع.ع
(ع رىع نعت للعصرمهزا ص عصرا  يز علصراازي عبزاتجعتزنعفيزالع85 ع(م4887) "ادمفتي حم"ع طا ع يرا ماع

عصرف اعصرمت للعو هاعمماع اهع رىعتريي عالل يعصرا  وع رىعصألارا.ع
ع عبتاحجعا صاا ع اعمن عتلال ع ريي عما ع99 (م4881) Boyceيس" بو "ليتف عير عما زينب ع"(،

(ع،ع5 (م4888) "أحمد الموافي"(،ع95 (م4887) عفيفى" هناء"(،35 (م4887) "عزت  الد"، " إسماعيل
ع28 (م1000")محى الديندعاء " ع"(62 (م1000")محروس لمياء"(، ،"هشام عبدالحميم"  سعد زغمول،
ع74 م(1000) ع"8 عم(1001"أحمد العميرى" )(، (، و"مروى عامر" 82 م(1002محمد الشحات")(،
 رىع نع اللاعصأللصم عريعتدثي ع ي اووعماالاعتلىعتااينعماتلهعصألاصصعصرمها هعلبتاحجعع(84 م(1040)

عصرت لل.ع
 :أنه والذي ينص عمى االولوبهذا يتحقق صحة الفر" 

صررزاوت عرازارالعرلم ملتز ععصرطيااينعصرطولىعلصرو اكعا  ا عوينعمتلاتا عاصاااحيعاصر تل اعا ل ع"
ع"مها كعرلمها ص عفياعصروامصرطيااا عصرو اي عاىعص اصصعصر

 مناقشة نتائج الفر" الثاني:-ب
رلم ملتز ععصرطيااينعصرطولىعلصرو زاكعا  ا عوينعمتلاتا عاصاااحيعاصر ا ل ععالعل لصريهعيبععتلىع

عصرت  يوي عراارالعصرطيااا عصرو اي عاىعص اصصعصرمها كعرلمها ص عفياعصروام.
(عل زززلاعاززز ل عيص عا رززز ع اازززاحي عوزززينعصرطياازززينعصرطولزززوعلصرو زززاهع22ليترزززالعربزززاعمزززنع زززالاع فزززلع 

رلم ملت عصرت  يوي عاوعماتلهع اصصعصرمهزا ص عص ااازي عفيزاعصروازمعايزمعيلرزالعصر زالاعفيمز ع  (عصرماازلو ع
 عليرزز عممزاعيزااعتلززىعلهزوعبازو عتاريز ع ززاص عواربازو عرطيمز ع  (عصر الريز(ع9.82ع:6.25 لصرتزوعتتز صللعمزاعوززينع

عماتلكعا رتهاعصرم تفا.
ليترززززالعمززززنعخززززالاعصر ززززالاعبفاززززيعباززززو عصرتااززززنعوززززينعمتلاززززتوعصرطيااززززينعصرطولززززوعلصرو ززززاهعمززززاعوززززينع

علهيصعي  اعصرىعصرو بامجعصرمتواعلماعياتلهعمنعصبطت علتا يوا عتباااي عمختلف .ع%(56.63%:ع48.76 
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م ملتزز عصرت  يويز ع رززىعا اريز عصرو بززامجعصرت ليمزوعصرمطتزز لعي زللعصرواازمعيرزز عصرتزدثي عص ي ززاووعربتزاحجعصرلع
صريكعصاتخاميعصرواامعاوعت ليلعصرمها ص عايمعصنعلراعصرمهزا ص عازىعازل ةععصاللاعصرت للعصرتباااووااتخاصلع

مبااازز عياززاتاعتلززىعب ززالعت لمهززاعليرزز عرمززاعاززىعهززيصعص اززللاعمززنعتطززلي علامززا عل غوزز عاززىعصظهززا عصرطززا ص ع
عصرمزز لصرتبززاا علعمتبلتزز عاززاتا عتلززىعليززااةعبطزز ععلتززا يوا عتباااززي  بطززت ععلرمززاعيترززمبيعمززنصرا  يزز عرلفزز اع
ــى " )ل مززاعت  ززاع"عوززينعصرتززالاع،علصرت ززالنعصايابززا  صنعصاززللاعصرتبززاا عي مززاعتلززى( 25م()1001ســامية فرغم

ـــــر ا،عليززززز كعصيرزززززاع زززززالعمزززززنع"ليزززززااةعاصا يززززز عصرتزززززالاعبازززززلعتمليززززز عصرزززززت لل ـــــد شـــــوقى "، "أم ـــــدمحم  "  احم
صنعصاززززللاعصرززززت للعصرتباااززززوعياززززاتاعتلززززىعص  تطززززاصعع(12 م(4883(، "الســــيد عبدالمقصــــود" )64م()1000)

عع.فياعصروامرلهل ىععص اااي  اهع رىعل لاعا اري عاوعت ليلعصرمها ص ععوماتلكع اصصعصرمها ص ،ع اعير 
 :أنه والذي ينص عمى الثانىوبهذا يتحقق صحة الفر" 

صرت  يويز عرازارالعرلم ملتز ععصرطيااينعصرطولىعلصرو زاكعا  ا عوينعمتلاتا عاصاااحيعاصر تل اعا ل ع"
ع"صرطيااا عصرو اي عاىعص اصصعصرمها كعرلمها ص عفياعصروام

 :الثالثنتائج الفر"  مناقشة-ج
متلاززتا عا  ززا عصرطيااززينعصرو ززايينعرلم مززلتتينعاعازز ل عاصرزز ع ااززاحيا عوززينعلعل ززتلززىععلصرززيهعيززبع
 اوعص اصصعصرمها كعرلمها ص عفياعصروام.عراارالعصرطيا عصرو اهعرلم ملت عصرت  يوي صرراوت علصرت  يوي ع

(عل زززلاعاززز ل عيص عا رززز ع اازززاحي عوزززينعا  زززا عصرطياازززينعصرو زززايينع21ليترزززالعربزززاعمزززنع زززالاع فزززلع 
رلم مزززلتتينعصررزززاوت علصرت  يويززز عازززوعمازززتلهع اصصعصرمهزززا ص عص ااازززي عفيزززاعصروازززمعايزززمعب زززاعصنعفيمززز ع  (ع

لهزوعبازو عتاريز ع زاص عواربازو عرطيمز ع  (عصر الريز عليرز عممزاعع(9.95:ع4.22 الو عتتز صللعفيمهزاعمزاعوزينعصرما
عيااعتلىعماتلكعا رتهاعصرم تفا.

لي  اعصرواامعهيصعصرف  عوينعصرطيااينعصرو اينعرلم ملتتينعصرت  يوي علصرراوت عراارالعصرطيا عصرو اكع
 لعرت لزيلعو زز عمهزا ص عصر ز ةعصرتززاح ةعواازتخاصلعصاززللاعصرزت للعصرتباااززوعرلم ملتز عصرت  يويز ع رززىعصرو بزامجعصرمطتزز

لمززاعياتليزز عمززنعصبطززت علتززا يوا عتباااززي عمختلفزز علمتا  زز عت مززاعتلززىعليززااةعاصاززاعصرتززالاعباززلعتمليزز عصرززت للع
ع(.56 عم(1005" )"فاطمة عو"لهيصعماعت  امع

ــــولس" لتتفزززز عصربتززززاحجعصراززززاوط عمززززاعا صازززز  ــــخ ا " ،عا صازززز ع(404م()4887)lowliest "ل ــــل  م "وائ
 ا صاز (، 43م( )1005" )"الهـام عبـد المـنعم ا صاز (، 11م()1005"بدير السـيد " ) ا صا (، 85م()1001)

لصرتزوعتلازل عبتاح هزاع رزىعتفزل ع( 73م()1040"مـروى عـامر" ) ا صاز ع(،14م()1040"باسم عبد العظيم" )
اعصرتباا عرلم ملت عصرت  يوي عتنعصرو بامجعصرمتواعواازتخاصلعص ازللاعصرو بامجعصرت ليموعصرمطت لعوااتخاصلعصاللع

  .صرتطلياه
(عاطزاعتلازاعصرواازمع رزىعتاطيز عصرفز  عصرثارزمعمزنعصروازمعلصرزيهعيزبعع21لمنعخالاعبتاحجع زالاع 

متلازتا عا  زا عصرطياازينعصرو زايينعرلم مزلتتينعصررزاوت علصرت  يويز عا ل عاصر ع اازاحيا عوزينععتلىعصبيعتل ا
 اوعص اصصعصرمها كعرلمها ص عفياعصروام.عراارالعصرطيا عصرو اهعرلم ملت عصرت  يوي 
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 يتضح مما سبق أنه تم تحقيق هدخ البحث وهو:
صصعصرمهززا هعرززو  ع"عتاززميلعو بززامجعت ليمززوعوااززتخاصلع اززللاعصرززت للعصرتباااززوعلم  ازز عتززدثي معتلززىعصألا

عمبتط عفبا."ع–صرمها ص عصألاااي عاىعر و عصر  ةعصرتاح ةعرتالمييعصرم ال عص وتاصحي عرالله عصرط ي ع
 أواًل: االستنتاجات:

ازززوعرزززلصعتيبززز عصروازززمعل الص ع مزززاعصرويابزززا علازززوعرزززلصع هزززاص علاززز ل عصروازززمعتلازززاعصرواازززمع
عرالاتبتا ا عصرتاري :ع

 ث عصرو بامجعصرمطت لعوااتخاصلعصاللاعصرت للعصرتباااوعتدثي ص ع ي اويا عتلىعت للعصرمها ص عص اااي عاىعصر  ةع -1
عصرتاح ةعفياعصرا صا .

صرو بامجعصرتطلياهعوااتخاصلع"صاللاعص لصم "عااهلعوت يط ع ي اوي عاوعت للعصرم ملت عصرراوت عاوع -2
عفياعصرا صا .عصرمتري ص عصرمها ي عرل و عصر  ةعصرتاح ةع

تطام عصرم ملت عصرت  يوي عصرتوعصاتخام عاوعصرتا ي عصرو بامجعصرمطت لعوااتخاصلعصاللاعصرت للعصرتباااوع -3
ع.تلىعصرم ملت عصرراوت عصرتوعصاتخام عاوعصرتا ي عصرت يط عصرمتو  ع  اللاعصأللصم (عتباعت للعصرمها ص 

تباااوعلصرو بامجعصرمتواعريع ث عا ااعتلىعتااينعماتلهعصرت للعصرعوداللاصرت للعوااتخاصلعصرو بامجعصرمطت لع -4
%(عوارباو عرلم ملت ع56.63%:ع48.76-صألاصصعصرمها هعل اب عباو عصرتاانعفاعت صلا عماعوينع 

%:ع23.27- عم ملت عصرراوت عفاعت صلا عماعوينصرت  يوي ،عاوعاينع اب عباو عصرتاانعوارباو عرل
عاصلعصاللاعصرت للعصرتباااوعتلىعتااينعماتلهعصألاصصعصرمها ه.ع%(علهيصعيااعتلىعتدثي عصاتخع43.94

 ثانيًا: التوصيات:
عاوعرلصعماع ظه تيعبتاحجعصروامعلص اتبتا ا عصرتوعتلعصرتلااع ريها،عيلاوعصرواامعواآلتو:

عتتوي عصرو بامجعصرمطت لعوااتخاصلعصاللاعصرت للعصرتباااوعاوعتا ي عمااةعصر  ةعصرتاح ةعرتالاعصرت ليل -1
ع.ص وتاصحىعوا له عصرط ي ع مبتط عفبا(

عصاتخاصلع اللاعصرت للعصرتباااوعاوعت ليلعوافوعمها ص عصر  ةعصرتاح ة.ع -2
   صصعصرملياعمنعصرا صاا علصروالمعتلىعصاتخاصلعصاللاعصرت للعصرتباااوعاوعم ااعصرت للعصرا  وعتلىع -3

 وار ملي عصرت ليمي .ماتلهعصرم اهاعص له ي عتلىعماتلكعصر مهل ي عرال تطاصع
 
 
 
 
 
 
 



 م1048 يوليو -عشر العدد الرابع ــــــــــ 43مجمة عموم الرياضة وتطبيقات التربية البدنية ـــــــــ 

  

 المراجــــع
 أواًل : المراجع العربية :

 صرتا ي علصرتف ي ،عم  لعصر تااعرلبط ،عصرطاه ة.عم(:1004)عالحميدان إبراهيم بن عبد ا  .4

عصر ياري عاوصرمباهجععم(:1002) صراينعز  حمدأبو النجا أ .1 عصرا ،عع رألالياصعصرت وي  عم تو عط  ة لصرخلصع(،
 .صرمبال ة

"م  لعصرماتلاا عصرت ولي عصرم  اي عاوعصرمباهجعلت  عصرتا ي "،عتارلعصر تا،ععم(:4885أحمد حسين المقانى ) .2
 صرطاه ة.

تدثي عصاللوىعصرت للعصرت البوعلصأللصم عتلىعماتلكعصاصصع ا  عصربت عاوعم(: 1001أحمد عبد الحميد العميرى ) .3
 لي عصرت وي عصر ياري ع"ا صا عمطا ب "،ع اار عما اتي ،ع لي عصرت وي عصر ياري عوبين،ع ام  ععرتالااع ااعصألثطا
 اللصن.

تدثي عصاتخاصلع اللاعبمليجعصرمبااا عتلىعا اري عص اصصعصره لمىعلتالفتيععم(:1006أسامة أحمد إسماعيل ) .4
ع عتا  عصرباطحين عرلموا لين عصرموا يا  عا تع15وبتاحج ع اار  ع ام  عاب ، عوبين، عصر ياري  عصرت وي  ع لي  ل صم،

عص ا با ي .ع
 بظ يا عصرتا ياعصر يارى،عصألا عصر ام ،عاص عول ا يا،عص ا با ي .م(: 4883السيد عبد المقصود) .5

ا اري عو  عصاارياعصرتا ي عتلىعت للعمها ص عص بطايعاىعصراواا ،ع اار عم(: 1040باسم سائد عبدالعظيم ) .6
 صر ياري عوبين،ع ام  عاللصن.عصرت وي ا تل صم،ع لي ع

صرتا ياعوداللاعصرمبااا عتلىعماتلكعص اصصعصروابىعلصرفبىعرباطئع  ةعصرطال،ععتدثي عم(:1005بدير )بدير السيد  .7
  اار عما اتي ،ع لي عصرت وي عصر ياري ،ع ام  عصرمبال ة.

 بظ ي عصروباحي ،عتارلعصر تا،عصرطاه ة.صرت للعلصرتا ي عمنعمبظل عصرم(: 1002حسن حسين زيتون، كمال زيتون ) .8

صات صتي يا عم اا ةعاىعصرتا ي عرلملهلوينعلصرم لفين،ععم(:1006رضا مسعد السعيد، هويدا محمد الحسيني ) .40
عم  لعصر تااعرلبط ،عصرطاه ة.

عصر تاعرلبط ،ع:م(4887رفعت محمود بهجات ) .44 عتارل عصر ماتىعلصرف اكع صرت النعلصرتباا علصرف اي (، عصرت لل
 صرطاه ة.

ععم(:1004سناء محمد سميمان ) .41 عصرت البىع  ااي عع–صرت لل عصر تاعرلتوات ،عع–صات صتي ياتي عتارل تتويطاتي(،
عصرطاه ة.

عص تاااععم(:4883عادل محمود محمد ) .42 عتلى عصر ص    عصرتريي  علصرتباا علو  ع بلصل ع اارياعصرت الن  ث 
عصرمفاهيلعصر ياري عراكعتالمييعم ال عصرت ليلعص اااى،ع اار عا تل صم،ع لي عصرت وي ،ع ام  عص ا با ي .

 .ص ا با ي تتويطا (،عمبطاةعصرم ا  ،ع– بظ يا عصر ياروصرتا ياع: (م1002) عبد ال الق مصطفىم عصا .43

ص ت اها عصراايث عاوعت  عع(:1045عماد أبو القاسم محمد، هاني الدسوقي إبراهيم، عادل محمود رفاعي) .44
 ل اارياعتا ي عصرت وي عصر ياري ،عاص عصرمبا عرلبط علصرتلليا،عصر يلة.



 م1048 يوليو -عشر العدد الرابع ــــــــــ 44مجمة عموم الرياضة وتطبيقات التربية البدنية ـــــــــ 

  

عصرت البىعلصرتباااوعلصرف اكعتلىعدتع:(م1003) غادة جالل عبد الحكيم، سحر يس شرخ الدين .45 عصرت لل ثي 
عصر ااعتب عصر ط لن، عصرم لا عص اااىع ا صا عمطا ب (، عصرثابي عمنعصرت ليل عرتلمييص عصرالط  عصروابي  اا عصرلياف 

  ام  عاللصن،.عوبين،عم ل ع لي عصرت وي عصر ياري ع ،صرثارم،عيباي

 ت  عتا ي عص ر ااعصر ماتي ،عاص عصرلااصعرلتوات ،عص ا با ي .عم(:1005فاطمة عو" صابر ) .46

 صات صتي يا عصرت ليلعلصاارياعصرت لل،عم تو عص ب للعصرما ي ،عصرطاه ة.عم(:1003إبراهيم ) مجدي عزيز .47

" ااايا عصرتم يبا عصروابي "،ع: (م4887) محروس محمد قنديل، محمد إبراهيم شحاتة، أحمد فؤاد الشاذلي .48
ع.ص ا با ي مبطدةعصرم ا  ،ع

ص تاصاعصرمها كعلصرختتىعاىع  ةعصرطال،عاص عع ا عم(:1000محمد شوقي كشك، آمر ا  احمد البساطى ) .10
 صرم ا  ،عص ا با ي .

ع.،صرطاه ةايبامي ي عتا ي عصرت وي عصر ياري ،عم  لعصر تااعرلبط ع:(م1005) محمود عبد الحميم عبد الكريم .14
صرتباا عتلىعماتلكعصاصصعو  عصرمها ص عص اااي عاىعع اللاا اري ع: م(1040) حمد محمد عامرأمروى  .11

ع.ص ا با ي وبا ،ع ام  ععةعصرتاح ةعرتلمييص عصرم ال عص تاصاي ،ع اار عما اتي ،ع لي عصرت وي عصر ياري صر  ع
عوااللاعصرمباااا عتلىعصرماتلكعصروابىعلصرمها كععتدثي : (م4888) نرمين فكرى عبدالوهاب .12 عصرت لل صاتخاصل

 وبا ،ع ام  عاللصن.ع لي عصرت وي عصر ياري لصرم  اىعرو  عصرمها ص عص اااي عاىع  ةعصرال ،ع اار عا تل صم،ع

عصروابىععتدثي : (م1001) نشوى عبدالعاطى محمد .13 عص اصص عماتلك عتلى علصرتباااو عصرت البى عصرت لل صاتخاصل
وبا ،ع ام  عاللصنعلصرمها كعاىع يار عصرموا لة،ع اار عا تل صم،ع لي عصرت وي عصر ياري 

عصريا،عع:(م1004) نيفين محمود بدر .14 ا اري عصاتخاصلعو  عصات صتي يا عصرتا ي عاىعتاطي عصهاص عمااةع  ة
 . ام  عاللصنع اار عا تل صم،ع لي عصرت وي عصر ياري عوبا ،ع

علصرمها كععم(1005الهام عبدالمنعم أحمد ) .15 عصروابى عصرماتلك عتلى عصرمباااا  عوداللا عصرت لل ع اللا تدثي 
صرم ل عصر لمي عرلت وي عصروابي علصر يار ،عصر ااعصراااكعلصرثالثلن،ع لي علصرم  اىعرو  عمها ص عصر  ةعصرتاح ة،ع
 صرت وي عصر ياري عوبا ،ع ام  عص ا با ي .

 ثانيًا: المراجع األجنبيـة
27-Keeler, C.N, and Voxman (1997): The effect of cooperatively learning in remedial 

freshman level mathematics, Diss Abst. Int. 33,No.15. 

28-Lawless, Susanjane (1998): The effects volleyball game modification children, s 

opportunity to respond and academic. 

26-Rattigan.P.D. (1997): study of the effects of cooperative and goal structures indiviualstic 

on skill development, Affect and social inte gration in physical education classes, 

Doctoral Disseraion Univ. of Minnesota microfilm. 


