
 

 

 مهاراث بعض أداء مستىٌ عهٍ انتىافقُت انقدراث نتنمُت تعهُمً برنامج تأثُر

 باالسكندرَت انرَاضُت انتربُت كهُت نطانباث انُد كرة فٍ انفردي انمدافع

 هطم محمد عهً نسرَن/ د*

 جامعت األسكندرَت  –انرَاضُت  مدرس بكهُت انتربُت

ٌعتبر التعلٌم ركٌزة أساسٌة فً 
وتشكٌل الفرد وتأهٌله  بناء وتكوٌن

للتفاعل مع المعرفة واستٌعاب آلٌات 
التقدم وفهم لغة العصر، والتطور والتقدم 
المستمر فً نظرٌات ومفاهٌم التعلم فً 
هذا العصر ٌجعلنا فً حاجة إلً كل ما 
هو جدٌد ومستحدث فً طرق وأسالٌب 
التدرٌس لالرتقاء بالمستوي العلمً فً 

ة، وهذا ٌتطلب المواد الدراسٌة المختلف
االهتمام بالعملٌة التعلٌمٌة وتهٌئتها 
وإعدادها إعداداً جٌداً ٌتفق مع قدرات 

لمٌن وحاجاتهم وخبراتهم المتع
 ( 42:  24)السابقة.

وقد احتلت العملٌة التعلٌمٌة مكاناً 
بارزاً ضمن عملٌات هذا التطور 
باعتبارها عملٌة شاملة، ولهذا شهدت 

جادة لتطوٌر الفترة الحالٌة محاوالت 
التعلٌم، ولمساٌرة هذا التطور فً مجال 
التعلٌم ٌنبغً البحث عن أفضل الطرق 
واألسالٌب التً ٌمكن إتباعها فً 

 (4:42التدرٌس لمالحقة هذا التقدم.)

وٌذكر محمد لطفى السٌد 
( أن القدرات التوافقٌة تعد من 4002)

األسس الهامة التً لها دور أساسً فً 
ي ممكن من األداء تحقٌق أعلً مستو

واالنجاز وفقاً للنشاط الرٌاضً 
التخصصً المرتبط بها حٌث ٌتمٌز كل 
نشاط رٌاضً بمجموعة من القدرات 

التوافقٌة تمٌزه عن غٌره من األنشطة 
الرٌاضٌة 

األخرى، وٌعتبر 
الكشف عن تلك 
القدرات بكل 
نشاط من تلك 

األنشطة 
الرٌاضٌة المختلفة سواء من حٌث نوعٌة 

نفسه أو من حٌث الشرائح  النشاط
العمرٌة لممارسً النشاط من أهم 
الواجبات العلمٌة والمشكالت البحثٌة 
التً تواجه المتخصصٌن فً االنتقاء 
خاصة لما فً ذلك من أهمٌة كبٌرة فً 

 ( 442:22تطوٌر البرامج. )

وٌعرف كال من كمال عبد الحمٌد 
إسماعٌل ومحمد صبحً حسانٌن 

فقٌة على انها هً ( القدرات التوا4991)
المكون األساسً للوصول بالفرد 
الرٌاضً إلٌالفورمة الرٌاضٌة فهً تعد 
العمود الفقري لتنمٌة المهارات الفنٌة 

 ( 49:44الخاصة بكل رٌاضة. )

كما ٌرى جمال إسماعٌل النمكى 
( ان القدرات التوافقٌة عبارة 4004)

عن شروط حركٌة ونفسٌة وعامة 
الالعب فً لإلنجاز الرٌاضً تمكن 

جمٌع أنواع األنشطة الرٌاضٌة من 
التحكم فً األداء الحركً وقد حل مفهوم 

 مجلة سٌناء لعلوم الرٌاضة

 



القدرات التوافقٌة محل مفهوم الرشاقة 
 ( 44:9القدٌم. )

وتستخلص الباحثة من التعرٌفات 
السابقة  ان القدرات التوافقٌة هىالقدرة 
علً الربط بٌن الحركات المختلفة 

هر والمدمجة مع بعضها البعض لتظ
بشكل إنسٌابى من خالل قدرة الفرد 
الرٌاضً على استخدام حواسه المختلفة 
والسٌطرة علٌها وقدرته علً استغالل 
الذاكرة الحركٌة بالشكل األمثل فً 
استدعاء الحركات المطبوعة بالمسارات 
العصبٌة بصورة صحٌحة بهدف ضبط 
الحركة وتوافقها لشكل األداء األمثل 

عد علً تحسٌن والتحكم فٌها بما ٌسا
 وتطوٌر األداء المهارى.

وٌري عصام الدٌن عبد الخالق 
( أن ارتفاع مستوي القدرات 4004)

التوافقٌة ٌعتبر مؤشراً الرتفاع المستوي 
الفنً لالعب، حٌث أن القدرات التوافقٌة 
ترتبط مباشرة باألداء المهاري لالعب 
وتؤثر فٌه وتتأثر به وبالتالً ٌتوقف 

ً األداء علً ما لدي مستوي االنجاز ف
الفرد الرٌاضً من مستوي تلك القدرات 

 ( 44:42التوافقٌة. )

وٌضٌف لوفٌر وهوكر مان 
Laufer&Hocherman (4991 )

أن معظم هذه القدرات تلعب دوراً فً 
النشاط الرٌاضً خاصة األنشطة التً 
تحتاج إلً مستوى عالً من االدراكات 
الحس حركٌة والتً تزٌد من مقدرة 

عب علً التحكم فً الحركات بدقة الال
تفاظ باألوضاع الحركٌة واالح

 (421:40)السلٌمة.

وٌتفق كل من جمال إسماعٌل 
( وعصام الدٌن عبد 4004النمكى )

( ومحمد لطفً السٌد 4004الخالق )
( على أن القدرات التوافقٌة 4002)

تتضمن العدٌد من القدرات كالقدرة 
 علً التوتر العضلً، تقدٌر الوضع،
التكٌف مع األوضاع المتغٌرة، التوازن 
الحركً، التوازن الثابت، سرعة 
االستجابة الحركٌة، الربط الحركً، 
اإلدراك الحس حركً، التوافق بٌن 
العٌن والٌد، التوافق بٌن العٌن والقدم، 
وجمٌع هذه القدرات تلعب دوراً هاماً 
فً األنشطة الرٌاضٌة المختلفة، وهً 

ردة بل ترتبط مع ال تظهر كقدرات منف
بعضها البعض وتخدم فً مضمونها 
     الحركة الكلٌة بصورة متناسقة. 

(9 :42،42()42 :411،490)   
(22 :444 ) 

ولقد أثبتت نتائج العدٌد من 
الدراسات والبحوث العلمٌة العربٌة 
واألجنبٌة التً أجرٌت فً مجال 
األنشطة الرٌاضٌة المختلفة مدي إسهام 

ات التوافقٌة علً سرعة العدٌد من القدر
ودقة أداء المهارات الحركٌة وزٌادة 
القدرة علً التحكم فً توجٌه وتصحٌح 
الحركة أثناء تأدٌتها سواء من حٌث 

( 42( )44الشكل، المدى، االتجاه.)
(22( )40) 

وتعد البرامج التعلٌمٌة أحد 
الجوانب الهامة فً تطوٌر التربٌة 
الرٌاضٌة عامة والمهارات الحركٌة 
خاصة، إذ تعتبر األساس العام الذي 
ٌبنً علٌة اكتساب المهارات الحركٌة 
العام التً تؤدي إلً عملٌة التعلٌم علً 
أساس موضوعً سلٌم، لذلك ٌعد 
البرنامج هو أحد عناصر التخطٌط 
المهمة والتً بدونها تكون عملٌة 

 ( 42:2التخطٌط غٌر قابلة للتنفٌذ. )



بط وترى الباحثة أن كررة الٌرد تررت
بالعدٌد من القردرات التوافقٌرة الترً ٌمكرن 
تنمٌتهررا وتطوٌرهررا أثنرراء عملٌررة الررتعلم إذ 
ٌتأسررس علررً ذلررك زٌررادة مقرردرة الالعررب 
علً توافق حركاتره مرع الكررة او بردونها 
،  وخصائصررها وإدراك مواقفررره بالنسررربة 
للزمالء والمنافس والهردف، ممرا ٌسراعده 
علرررررً تحدٌرررررد القررررروة، السررررررعة، الدقرررررة 

وبرررة لررررجداء وٌجعلررره قررررادراً علررررً المطل
إنجررراز المهرررارة بشررركل متناسرررق وتوجٌررره 

 سلٌم. 

وفً العصر الحالً أصبحت كرة 
الٌد من األلعاب المتمٌزة بٌن مختلف 
األلعاب الرٌاضٌة حٌث أن لها طابع 
خاص ٌمٌزها باإلثارة والتشوٌق، فإن 
رٌاضة كر ة الٌد واحدة من األنشطة 

ناً وإقباالً الرٌاضٌة التً القت استحسا
شدٌداً من األطفال والشباب من 
الجنسٌن، فإنها استطاعت فً عدد قلٌل 
من السنٌن أن تقفز إلً مكان الصدارة 

 (4:40فً عدد لٌس بقلٌل من الدول. )

وٌشٌر كال من محمد حسن 
عالوي، كمال الدٌن عبد الرحمن 
دروٌش، عماد الدٌن عباس أبوزٌد 

فً كرة ( أن المتطلبات المهارٌة 4002)
الٌد تتضمن جمٌع المهارات األساسٌة 
للعبة سواء كانت بالكرة أو بدونها، 
وكرة الٌد تحتل مركزاً متقدماً بٌن جمٌع 
األلعاب الرٌاضٌة بما ٌمٌزها بتعدد 
المهارات الحركٌة التً ٌجب أن ٌمتلكها 
الالعب وبواسطتها ٌمكن تنفٌذ الكثٌر 
من المهارات الفنٌة عند توفر الحد 

 (44:41طلوب من اللٌاقة البدنٌة. )الم

وبعد الرجوع للدراسات المرجعٌة 
المرتبطة كدراسة كل من أحمد شادى 

(،  سلمى رستم 2( ) 4040النمر)

(فى كرة السلة، 41( ) 4042محمود )
ودراسة شرٌف محروس قندٌل 

( ، مروة رمضان محمود 40( )4040)
(فىالكرة الطائرة ، 22( )4044)

رسى فرج فىالهوكى ودراسة محمود الم
(، ودراسة 24() 4042)

 -Stanistawستٌانووهنرٌك
zak&HenrkDuda(4004()44 ،)

ودراسه كل من 
أجنسكاجادك

AgnienszkaJadach)()2005
وأشرف سعد الدخاخنى ،(44()
(،واحمد نصر 2( )4009)
( فى كرة الٌد، والتى 4()4049)

أسفرت معظم نتائجها على أهمٌة تنمٌة 
ٌةفى تحسٌن  المهارات القدرات التوافق

األساسٌة الهجومٌة، فى حٌن لم تتطرق 
أى من الدراسات السابقة وذلك فى حدود 
علم الباحثة إلى تنمٌة مهارات المدافع 
الفردىفى كرة الٌد، هذا مما دعا الباحثة 
إلى اختٌار موضوع البحثللوصول ألداء 

 متكامل للعبة.

كما الحظت الباحثة من خالل 
درٌس مقرر كرة الٌد مشاركتها فى ت

للفرقة الثانٌةبالكلٌة التقدم البطىءفى 
مستوى أداء الطالبات وذلك بمقارنته 
بالمجهود المبذول من قبل أعضاء هٌئة 
التدرٌس ومعاونٌهم، باإلضافة إلى 
صعوبة مهارات كرة الٌد بمقارنتها 
بمثٌالتها من األلعاب الجماعٌة األخرى، 

ات الهجومٌة كما أنه ٌتم االهتمام بالمهار
أكثر من الدفاعٌة،  وبذلك افتقدت كرة 
الٌالبحثد إلى التكامل ألن الدفاع والهجوم 
ال ٌمكن فصلهما أو االستغناء عن 
إحداهما، وهذا ما دعا الباحثة إلى 
التطرق لدراسة البحث الحالى 

" تأثٌر برنامجتعلٌمى لتنمٌة وموضوعه



القدرات التوافقٌة علً مستوي أداء 
ات المدافع الفردىفً كرة بعض مهار

الٌد لطالبات كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 
 باالسكندرٌة"

 أهداف البحث:
ٌهدف البحث إلً التعرف علً تأثٌر 
برنامج لتنمٌة القدرات التوافقٌة علً 
مستوي أداء بعض مهارات المدافع 
الفردىفى كرة الٌد لطالبات كلٌة التربٌة 
 الرٌاضٌة باالسكندرٌه وٌتحقق ذلك من

 -خالل:
تحدٌد القدرات التوافقٌة المرتبطة  -4

ببعض مهارات المدافع 
الفردىفىكرة الٌد والمتمثلة فً 

تحركات  -)وقفة االستعداد 
  -قطع وتشتٌت الكرة  –المدافع 

إعاقة  –الدفاع ضد التنطٌط
 التصوٌبات(.

تحدٌد االختبارات التً تقٌس  -4
مستوى القدرات التوافقٌة للعٌنة 

 )قٌد البحث(.
دٌد االختبارات التً تقٌس تح -2

مستوى أداء مهارات المدافع 
الفردى فً كرة الٌد للعٌنة)قٌد 

 البحث(.

 فروض البحث:
توجررد فررروق دالررة إحصررائٌاً بررٌن  -1

متوسررررررطى درجررررررات القٌاسررررررٌن 
القبلررً والبعرردٌلمجموعتى البحررث 
التجرٌبٌة والضرابطةفى القردرات 
التوافقٌررة فررى كرررة الٌررد ولصررالح 

 القٌاس البعدى.
د فررروق دالررة إحصررائٌاً بررٌن توجرر -2

متوسرررررطى درجرررررات القٌاسرررررات 
البعدٌررررررة لمجمرررررروعتى البحررررررث 

فى القدرات  التجرٌبٌة والضابطة

التوافقٌررة فررى كرررة الٌررد ولصررالح 
 المجموعة التجرٌبٌة.

توجررد فررروق دالررة إحصررائٌاً بررٌن  -3
متوسررررررطى درجررررررات القٌاسررررررٌن 
القبلررررررً والبعرررررردي لمجمرررررروعتى 
البحررررررررررررررررررررث التجرٌبٌررررررررررررررررررررة 

داء مهارات والضابطةفىمستوى أ
المررررردافع الفردىفرررررى كررررررة الٌرررررد 

 ولصالح القٌاس البعدى.
توجررد فررروق دالررة إحصررائٌاً بررٌن  -4

متوسرررررطى درجرررررات القٌاسرررررات 
البعدٌررررررة لمجمرررررروعتى البحررررررث 
التجرٌبٌرررررة والضابطةفىمسرررررتوى 
أداء مهرررارات المررردافع الفردىفرررى 
كرررررة الٌررررد ولصررررالح المجموعررررة 

 التجرٌبٌة.
ٌوجررد حجررم تررأثٌر إٌجررابى نتٌجررة  -5

ام البرنامج المقترر  لتنمٌرة استخد
القررررردرات التوافقٌرررررة للمجموعرررررة 
التجرٌبٌررررة واسررررتخدام األسررررلوب 
المتبررع مررع المجموعررة الضررابطة 
فرررى كرررل مرررن القررردرات التوافقٌرررة 
ومسررتوى أداء مهرراراات المرردافع 

 الفردىفى كرة الٌد.

 مصطلحات البحث:
القدددددددددددددددددددددددددرات التوافقٌددددددددددددددددددددددددة 

Coordinative Abilities :
 )إجرائً(

تصرررف حركررى ٌتكررون مررن  هررً تكرروٌن
عدة حركاتمع العمل علً تنسرٌق اجزائره 
وربرررررط بعضرررررهاببعض لتظهرررررر بشررررركل 
انسٌابً وتشركل وحردة مترابطرة، وٌمكرن 
تنمٌتهررا مررن خررالل ترردرٌبات متقنررة تشرربه 
األداء الفعلً بما ٌساعد علً سرعة تعلرم 
وإتقرررران المهررررارات الحركٌررررة، وتشررررتمل 
القررردرات التوافقٌرررة علرررً مجموعرررة مرررن 



ونررات وهررً: اإلدراك الحررس حركررً المك
 –تقررردٌر الوضرررع  –التررروتر العضرررلً  –

الررررربط  –سرررررعة االسررررتجابة الحركٌررررة 
 -التوافرررق برررٌن العرررٌن والٌرررد –الحركرررً 

التررروازن  –التوافرررق برررٌن العرررٌن والقررردم 
التكٌرف مرع  –التوازن الثابت  –الحركً 

 األوضاع المتغٌرة.

 البحث: اجراءات

 :البحث منهجأوالً: 

 التجرٌبً المنهج اماستخد تم
 لمالئمته لطبٌعة البحث وذلك

 التجرٌبى ذو باستخدام التصمٌم
)التجرٌبٌة  المجموعتٌن
 القبلً عن طرٌق القٌاس)والضابطة
 .لمجموعتى البحث والبعدي

 :البحث مجتمعثانٌاً: 

تم اختٌار طالبات الفرقة الثانٌة       
بكلٌة التربٌة الرٌاضٌة باالسكندرٌة 

بحث بالطرٌقة العمدٌة للعام مجتمعا" لل
( الفصل 4040/4044الجامعى )

 ( طالبة.200الدراسى األول، وعددهن )

 ثالثاً: عٌنة البحث:

 األساسٌة: الدراسة .عٌنة1

تم اختٌارعٌنة البحث بالطرٌقة 
العشوائٌة البسٌطة من مجتمع البحث 
والمتمثل فى المجموعات 
)أ،ب،ج،د،هـ،و( للفرقة الثانٌة بالكلٌة 

( طالبة، حٌث تم 200عددهم الكلى )و
اختٌار طالبات مجموعة )ج( 
كمجموعة تجرٌبٌة  وبلغ عددهن 

( طالبة وتم التدرٌس لهن 400)
وفقا"للبرنامج المقتر  لتنمٌة القدرات 
التوافقٌة المرتبطة بمهارات المدافع 
الفردىفى كرة الٌد، أما المجموعة 
الضابطة وتمثل المجموعة )د( بلغ 

( طالبةوتم التدرٌس لهن 91عددهن )
باستخدام األسلوب المتبع )الشر  

 والعرض( .

 االستطالعٌة: الدراسة .عٌنة2

(طالبة من طالبات الفرقة 40تم اختٌار ) 
الثانٌةومن خارج عٌنة الدراسة األساسٌة 
إلجراء المعامالت العلمٌة 
الختباراتالقدرات التوافقٌة، واختبارات 
د مهارات المدافع الفردى)قٌ

البحث(ولتجربة الوحدات التعلٌمٌة 
 المقترحة باستخدام القدرات التوافقٌة.

 توصررررٌف ٌوضررررح( 4) وجرررردول
 والدراسرررررة األساسرررررٌة الدراسرررررة عٌنرررررة

 .االستطالعٌة

 (1) جدول
 (20)ن=الكلٌه البحث وعٌنة مجتمع توصٌف

 الطالباتعدد  توصٌف العٌنه البٌان

 100 ةأساسٌ المجموعة التجرٌبٌة -

 79 ةأساسٌ جموعة الضابطةالم -

 20 ةستطالعٌاإل العٌنة االستطالعٌة -

 219 المجتمع الكلى مجتمع البحث -



لعٌنة  وقد قامت الباحثة بإجراء التجانس
عن  فى المتغٌرات األساسٌة البحث
 السن) األساسٌة المتغٌرات ضبط طرٌق

 جدول وٌوضحها( الوزن – الطول –
(4 ) 

 (2جدول )
ابً واالنحراف المعٌاري وقٌمة معامالت االلتواء والتفلطح فً القٌاسات المتوسط الحس

 (219الوزن( للعٌنة الكلٌة )قٌد البحث(     )ن = –الطول  –األساسٌة )السن 

القٌاسات 
 األساسٌة

أدنى 
 قٌمة

أعلى 
 قٌمة

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

معامل 
 االلتواء

معامل 
 التفرطح

 1.146- 0.707 0.459 19.274 14 19 السن )سنه(

 0.925- 0.346- 5.602 166.544 196 155 الطول )سم(

 0.100 0.910- 6.744 66.174 94 44 الوزن )كجم(

( أن جمٌرع 4ٌتضح من جدول )
معررامالت االلتررواء للمتغٌرررات األساسررٌة 
لعٌنرررة البحرررث تقتررررب مرررن الصرررفر وأن 
جمٌع معامالت الرتفلطح تنحصرر مرا برٌن 

ا ٌرررردل علررررى اعتدالٌررررة القررررٌم ( ممرررر2) ±
 فررً وتجررانس أفررراد العٌنررة الكلٌررة للبحررث

 ( .الوزن – الطول – السن) متغٌرات

 رابعاً : أدوات جمع البٌانات :
اختبارات القدرات التوافقٌة  )إعدداد  -1

 الباحثة( :
 علرررى بررراإلطالع الباحثرررة قامرررت 
 للفرقة الٌد بكرة الخاص المقرر توصٌف
مهرارات  تحدٌردل وذلرك (1) مرفق الثانٌة

كرةالٌد والمتمثلرة فرى  فى المدافع الفردى
) وقفرررة االسرررتعداد الررردفاعى وتحركرررات 

الدفاع ضرد  -قطع وتشتٌت الكرة -المدافع
إعاقررررررررررة التصرررررررررروٌبات(  –التنطررررررررررٌط

 وطرٌقاالختبارات الخاصة بها.

 التوافقٌرررررررة القررررررردرات ولتحدٌرررررررد
 فررً بمهررارات المرردافع الفررردى المرتبطررة

برررررالرجوع  ثرررررة الٌرررررد قامرررررت الباح كررررررة
للمراجررع العلمٌررة ا تٌررة : إبررراهٌم أحمررد 

(، عصررررام الرررردٌن 4( ) 4004سررررالمة )
(، محمرررررد 42( )4004عبرررررد الخرررررالق )

(، والدراسات 22( )4002لطفى السٌد )
المرجعٌرررة كدراسرررة أحمرررد شرررادى النمرررر 

(، و شررررررررٌف محرررررررروس  2( )4040)
(، و راجررح فرروزى  40( )4040قنرردٌل )
ى رسرررتم (، وسرررلم42( ) 4044غرررالى )

(، ومحمرررررررررود 41( )4042محمرررررررررود )
( المرتبطرة 24( ) 4042المرسى فرج )

بالقررردرات التوافقٌرررة وترررم عمرررل اسرررتمارة 
السرتطالع رأى السرادة الخبررراء فرى كرررة 

( حرررول أنسرررب القررردرات 4الٌرررد مرفرررق )
التوافقٌررررة المرتبطررررة بمهررررارات المرررردافع 

( كمررررا 2الفردىفررررى كرررررة الٌررررد مرفررررق )
 (:2بجدول ) موضح



 (3)جدول 
النسبة المئوٌة التفاق آراء الخبراء علً القدرات التوافقٌة المرتبطة ببعض مهارات 
المدافع الفردى فً كرة الٌد لتحدٌد القدرات التوافقٌة الخاصة بكل مهارة على حدة 

 (10للمهارات )قٌد البحث()ن=

مهارات 
المدافع 
 الفردى

 ىالقدرات التوافقٌة المرتبطة بمهارات المدافع الفرد
 نسبة الموافقة

 % العدد

 
 
وقفة 
االستعداد 
الدفاعى 
وتحركات 
 المدافع
 

 % 70 7 ( الزمن – االتجاه – بالمسافة اإلحساس) حركً الحس االدراك

 % 70 7 الربط الحركى

 % 30 3 الحفاظ على التوازن 

 % 70 7 سرعة االستجابة الحركٌة 

 %40 4 التوافق بٌن العٌن والٌد

 %60 6 فق بٌن العٌن والقدمالتوا

 %40 4 التكٌف مع األوضاع المتغٌرة 

 % 30 3 التوتر العضلى

قطع 
وتشتٌت 
 الكرة
 

 %100 10 ( الزمن – االتجاه – بالمسافة اإلحساس) حركً الحس االدراك

 % 70 7 الربط الحركى

 %50 5 الحفاظ على التوازن 

 %40 4 سرعة االستجابة الحركٌة 

 % 70 7 افق بٌن العٌن والٌدالتو

 %40 4 التوافق بٌن العٌن والقدم

 % 30 3 التكٌف مع األوضاع المتغٌرة 

 %40 4 التوتر العضلى

الدفاع ضد 
 التنطٌط
 

 %100 10 ( الزمن – االتجاه – بالمسافة اإلحساس) حركً الحس االدراك

 %80 8 الربط الحركى

 %40 4 الحفاظ على التوازن 

 % 70 7 عة االستجابة الحركٌة سر

 %40 4 التوافق بٌن العٌن والٌد

 %50 5 التوافق بٌن العٌن والقدم

 %30 3 التكٌف مع األوضاع المتغٌرة 

 %40 4 التوتر العضلى

إعاقة 
 التصوٌبات
 

 % 70 7 ( الزمن – االتجاه – اإلحساسبالمسافة) حركً الحس االدراك

 %100 10 الربط الحركى

 % 30 3 الحفاظ على التوازن 

 %40 4 سرعة االستجابة الحركٌة 

 % 70 7 التوافق بٌن العٌن والٌد

 %50 5 التوافق بٌن العٌن والقدم

 %40 4 التكٌف مع األوضاع المتغٌرة 

 %40 4 التوتر العضلى

( أن نسررربة 2ٌتضررح مرررن جرردول )
اتفرراق آراء الخبررراء قررد تراوحررت مررابٌن 

ت تم اختٌار القردرا %( وقد 400:  20)
الترررى حصرررلت علرررى نسررربة موافقرررة مرررن 



%( فررأكثر وبررذلك تحرردد لكررل مهررارة 10)
القرررردرات التوافقٌررررة الخاصررررة بهررررا مررررع 

التى ترم  مالحظة أن القدرات المظللة هى
 من الجدول. استبعادها

كمرررررا قامرررررت الباحثرررررة برررررالرجوع 
للمراجررع العلمٌررة السررابق ذكرهررا لحصررر 

ترى تقرٌس القردرات عدد من االختبارات ال
التوافقٌررررة المرتبطررررة بمهررررارات المرررردافع 
الفررردى )قٌررد البحررث( وتررم التوصررل لعرردد 

( اختبررررار وعرضررررهم علررررى السررررادة 42)
( ٌوضررررح نسررررب 2الخبررررراء، وجرررردول )
 اتفاق آراء الخبراء.
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 (4جدول )
النسبة المئوٌة التفاق آراء الخبراء حول تحدٌد االختبارات المناسبة لقٌاس القدرات 

 فً كرة الٌد )قٌد البحث( وافقٌة المرتبطة ببعض مهارات المدافع الفردى الت
 (10) ن =

 االخــتــبــارات التً تقٌسها القدرات التوافقٌة
 نسبة الموافقة

 % العدد

 حركى الحس االدراك
 (بالمسافة االحساس إدراك)

1 
 منتصف خطً بٌن المسافة إدراك

 م(  6) والـ الملعب
3 30% 

 %100 10 ك مسافة التمرٌرإدرا 2

 حركى الحس االدراك
 ( باالتجاه االحساس إدراك)

 %50 5 إدراك االتجاه أثناء الجري 1

 % 70 7 إدراك اتجاه الكرة 2

 حركى الحس االدراك
 (بالزمن االحساس إدراك)

 %40 4 إدراك الزمن أثناء التنطٌط 1

 %100 10 إدراك الزمن أثناء التمرٌر 2

 ركًالربط الح
1 

الربط الحركً بٌن أجزاء الجسم 
 المختلفة 

4 40% 

 %50 5 (4)اختبار الحبوعلً شكل  2

 سرعة االستجابة الحركٌة

 % 70 7 اختبار نٌلسون لالستجابة الحركٌة  1

2 
 والسرعة الفعل رد سرعة بٌن الربط

 الحركٌة
5 50% 

 التوافق بٌن العٌن والٌد

 %100 10 الجري من الكرة ولقف رمً 1

2 
( 30) كرةتنس واستقبال رمً اختبار

 ث
6 60% 

 التوافق بٌن العٌن والقدم
 %30 3 ( ث10اختبار الوثبة الرباعٌة ) 1

 %100 10 الوثب بالقدمٌن داخل الدوائر  2

( أنررره تمرررت 2ٌتضرررح مرررن جررردول )
( اختبرارات مرن برٌن 1الموافقة على عردد )

( اختبار والتىوالتى حصلت على نسبة 42)

%( فرررررأكثر،مع مالحظرررررة أن 10فررررراق )ات
مررن  القردرات المظللررة هىررالتى تررم اسررتبعادها

 الجدول.
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 (5) جدول
  التوافقٌة القدرات اختبارات صدق األعلى الٌجاد واالرباع األدنى االرباع بٌن الفروق

 20= ن
 الدالالت االحصائٌة  

 اختبارات القدرات 
 التوافقٌة

 
وحدة 
القٌا
 س

 االرباع األدنً
 5ن = 

 االرباع األعلى
 5ن = 

 
الفرق بٌن 
 المتوسطٌن

 
 قٌمة "ت"

 
معامل 
 ع± س ع± س الصدق

ادراك مسافة التمرٌر 
 خط المنتصف

 21.199- 2.550- 0.456 11.760 0.445 7.410 سم
0.434 

ادراك مسافة التمرٌر 
 ( المقابل7خط  الـ)

 2.445- 4.640- 2.143 24.220 4.144 17.540 سم
0.636 

 0.674 3.314- 2.440- 1.349 11.440 2.214 4.760 سم اك االتجاه / مبصرادر

 
 ادراك االتجاه /معصوب

 3.121- 0.100- 0.432 7.440 1.447 7.940 سم
0.667 

ادراك الزمن أثناء 
 التمرٌر

 2.742 2.024- 2.320 14.960 3.420 12.932 درجة
-0.469 

الربط الحركى بٌن 
 أجزاء الجسم

 4.143- 1.600- 1.947 9.400 1.643 6.200 عدد
-0.663 

 0.642 4.000 0.200 0.449 2.200 0.544 2.400 ثانٌة التحرك بسرعة ودقة

 0.716 3.217 0.014 0.374 15.614 0.456 15.636 ثانٌة اختبار نٌلسون

رمً ولقف الكرة من 
 الجرى

 3.147 0.474 0.694 15.702 0.956 16.376 ثانٌة
0.644 

مٌن داخل الوثب بالقد
 الدوائر

 2.972 0.634 0.431 4.064 1.460 3.430 ثانٌة
0.494 

 فروق وجود( 4) جدول من ٌتضح
 االرباع ولصالح المجموعتٌن بٌن معنوٌه
" ت" قٌمة تراوحت حٌث األعلى

 (44.411: 4. 124) بٌن ما المحسوبة
 ، (0.04) مستوى عند معنوٌة القٌم وهذه
 بٌن ما الصدق معامل تراو  كما
 أن ٌؤكد مما( 0.942:  0.222)

 (قٌدالبحث) التوافقٌة القدرات اختبارات

 من ماوضعت تقٌس وأنها ، بالصدق تتسم
 .أجله

 الثبات: 
 لالختبارات الثبات معامل اٌجاد تم

 التطبٌق خالل من( قٌدالبحث) المهارٌة
 – العٌنة نفس على التطبٌق واعادة
 جدول ٌوضحها اسبوع زمنً بفارق

(2) 
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 (6) ولجد
 اختبارات ثبات الٌجاد االستطالعٌة للعٌنة والثانً األول التطبٌق بٌن الفروق

 (قٌدالبحث) التوافقٌة القدرات
 (20ن=)

 الدالالت االحصائٌة
 اختبارات القدرات 

 التوافقٌة

وحدة 
 القٌاس

الفرق بٌن  التطبٌق الثانً التطبٌق األول
 المتوسطٌن

قٌمة 
 "ت"

معامل 
 ع± س ع± س الثبات

ادراك مسافة التمرٌر خط 
 المنتصف 

34.95 20.610 سم
6 

29.455 49.76
3 

-9.245 -
0.740 

0.676 

( 7ادراك مسافة التمرٌر خط  الـ)
 المقابل

- 0.245- 2.042 13.205 2.154 12.760 سم
0.347 

0.514 

- 0.465- 2.219 12.105 2.510 11.640 سم ادراك االتجاه / مبصر
0.545 

-0.526 

 0.644 0.341 0.340 3.955 14.930 3.630 17.110 سم ك االتجاه /معصوبادرا

 0.645- 0.700 0.430 3.160 19.900 2.522 14.530 درجة ادراك الزمن أثناء التمرٌر

- 0.320- 2.444 17.660 2.766 17.340 عدد الربط الحركى بٌن أجزاء الجسم
0.345 

-0.519 

- 0.100- 2.513 14.610 2.540 14.510 ثانٌة التحرك بسرعة ودقة
0.126 

0.635 

- 0.525- 2.227 11.275 2.453 10.990 ثانٌة اختبار نٌلسون
0.663 

-0.542 

 0.611- 0.992 0.945 2.714 15.605 2.625 16.350 ثانٌة رمً ولقف الكرة من الجرى

 0.956- 0.324 0.310 2.979 13.410 2.426 13.920 ثانٌة الوثب بالقدمٌن داخل الدوائر

 وجرررررود عررررردم( 2) جررررردول مرررررن ٌتضرررررح
 بررررررررٌن احصررررررررائٌة داللررررررررة ذات فررررررررروق

 حٌرررررررررررث ، والثرررررررررررانً األول التطبٌرررررررررررق
 برررٌن مرررا المحسررروبة" ت" قٌمرررة تراوحرررت

 مرررن أقرررل قرررٌم وهرررً (0.920: 0.442) 
 قٌمررررة تراوحررررت كمررررا ، الجدولٌررررة القٌمررررة

: 441.0) برررررررٌن مرررررررا معامرررررررل الثبرررررررات
 اختبرررررررررارات أن ٌؤكرررررررررد ممرررررررررا (0.142

 تتسررررررم (قٌرررررردالبحث) ٌررررررةالتوافق القرررررردرات
 اذا النتررررائج نفررررس تعطررررً وأنهررررا بالثبررررات
 نفررررس علررررى أخرررررى مرررررة تطبٌقهررررا اعٌررررد
الظرررررروف، وبرررررذلك  نفرررررس وفرررررً العٌنرررررة

أصرررربحت اختبررررارات القرررردرات التوافقٌررررة  
صرررالحة للتطبٌرررق علرررى العٌنرررة األساسرررٌة 

 (.2مرفق )

اختبددارات مهددارات المدددافع الفددردى )قٌددد 
 البحث(:

ٌرررة مثرررل : كمرررال برررالرجوع للمراجرررع العلم
( 4004عبررررد الحمٌررررد ومحمررررد صرررربحى )

 29( )4002(، منٌررررررررر جرررررررررجس )42)
(،ٌاسرر دبرور 41( )4001(،محمد خالد )

(، دعرراء الرردردٌرى ونفررٌن 21( ) 4042)
(، والدراسررررررات  42( )4040الشررررررامى )

المرجعٌرررة كدراسررررة كرررل مررررن ، و دعرررراء 
(،  42()4044حسٌن ) وأمانى الدردٌرى

(،بررارزان  20( )4044و نسرررٌن علررى )
(،  ترم حصرر مجموعررة  1()4041قرادر )

مررررن االختبررررارات التررررى تقررررٌس مهررررارات 
( اختبرررارات 1المررردافع الفرررردى وعرررددها )

وعرضررها علررى السررادة الخبررراء فىمجررالى 
كرررررررة الٌررررررد واالختبررررررارات والمقرررررراٌٌس 

( وبناء على نتائج اسرتطالع رأى 4مرفق)
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( اختبرارات 2الخبراء تم استخالص عدد )
 وهم : 

ار وقفررررررررررة االسررررررررررتعداد اختبرررررررررر
 والتحركات الدفاعٌة المتنوعة.
 اختبار قطع وتشتٌت الكرة.

اختبررار الرردفاع ضررد تنطررٌط الكرررة 
 م(. 2داخل دائرة الـ) 

اختبررار إعاقررة التصرروٌبات )حررائط 
 الصد(.

المعددددامالت العلمٌددددة الختبددددارات مهددددارات 
 المدافع الفردى )قٌد البحث(

لكررررى تكررررون االختبررررارات صررررالحة 
لى عٌنة الدراسة األساسٌة قامت للتطبٌق ع

الباحثررة بإٌجرراد معررامالت الصرردق والثبررات 
لها، وقد أجرٌرت علرى العٌنرة االسرتطالعٌة 

( طالبررررةومن خررررارج عٌنررررة 40وقوامهررررا )
 41/40البحث األساسٌة فرى الفتررة مرن )  

(علررى النحررو   44/40/4040الررى 4040/
 التالى:

 الصدق:  -

تررم حسرراب صرردق االختبررارات التررى 
مهررارات المرردافع الفررردى بكرررة الٌررد  تقررٌس

)قٌررررد البحررررث(،عن طرٌررررق حسرررراب قٌمررررة 
متوسرررطات الفرررروق برررٌن اإلربررراع األدنرررى 
واإلربرررراع األعلرررررى لرررردرجات الطالبرررررات، 

 (1وٌوضح ذلك جدول )

 (9) جدول
اختبارات مهارات المدافع  صدق الٌجاد األدنى واالرباع األعلى االرباع بٌن الفروق

 (قٌدالبحث) الفردى
 (20= ن)

 الدالالت االحصائٌة  
 

 االختبارات

وحدة 
 القٌاس

 االرباع األعلى
 5ن = 

 االرباع األدنى
 5ن = 

 
الفرق بٌن 
المتوسطٌ
 ن

 
قٌمة 
 "ت"

 
معامل 
 ع± س ع± س الصدق

وقفة االستعداد والتحركات  
 الدفاعٌة المتنوعة

13.66 درجة
9 

0.59
9 

11.333 0.59
9 

2.333 3.50
0 

-1.000 

 تٌت الكرةقطع وتش
11.33 درجة

3 
1.15
5 

9.333 0.59
9 

4 4 -1.000 

الدفاعضددددتنطٌطالكرة داخدددل دائدددرة 
 م( 6الـ) 

22.70 ثانٌة
9 

0.45
9 

26.433 2.59
0 

-3.729 -
2.24
9 

-0.777 

 اعاقة التصوٌبات )حائط الصد(
0.59 4.333 عدد

9 
3.000 0.00

0 
1.333 4 -0.774 

 معنوٌه فروق وجود( 1) جدول من ٌتضح
 األعلى االرباع ولصالح المجموعتٌن بٌن
 بٌن ما المحسوبة" ت" قٌمة تراوحت حٌث

 عند معنوٌة القٌم وهذه( 2: 4.421)
 معامل تراو  كما ، (0.04) مستوى
 أنا ٌؤكد مما( 4: 0.991) بٌن ما الصدق

 ختبارات مهارات المدافع الفردى
 تقٌس وأنها ، بالصدق تتسم (قٌدالبحث)

 .أجله من ماوضعت
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 لثبات:ا
الختبارات  الثبات معامل اٌجاد تم

 من( قٌدالبحث) مهارات المدافع الفردى

 نفس على التطبٌق واعادة التطبٌق خالل
 – اسبوع زمنً بفارق – العٌنة

 (1) ٌوضحهاجدول
 (4) جدول

اختبارات مهارات  ثبات الٌجاد االستطالعٌة للعٌنة والثانً األول التطبٌق بٌن الفروق
 (قٌدالبحث)دىالمدافع الفر

 (20=  ن)

 الدالالت االحصائٌة  
 االختبارات 

الفرق بٌن  التطبٌق الثانً التطبٌق األول
 المتوسطٌن

قٌمة 
 "ت"

معامل 
 الثبات

 ع± ـ س ع± ـ س

وقفة االستعداد والتحركات  
 الدفاعٌة المتنوعة

12.25
0 

1.055 12.16
9 

0.914 0.043 0.244 0.640 

 قطع وتشتٌت الكرة
7.000 1.651 4.500 1.697 0.500 1.069 0.575 

الدفاعضدتنطٌطالكرة داخل 
 م( 6دائرة الـ) 

24.50
4 

1.472 24.74
9 

2.250 -0.494 -
0.626 

0.469 

اعاقة التصوٌبات )حائط 
 الصد(

3.950 0.622 3.433 0.435 -0.043 -
0.266 

0.710 

 فروق وجود عدم( 1) جدول من ٌتضح
 األول طبٌقالت بٌن احصائٌة داللة ذات

" ت" قٌمة تراوحت حٌث ، والثانً
 (4.021: 0.421)  بٌن ما المحسوبة

 كما ، الجدولٌة القٌمة من أقل قٌم وهً
)  بٌن ما معامل الثبات قٌمة تراوحت
اختبارات  أن ٌؤكد مما (0.940: 0.494

 تتسم( قٌدالبحث) مهارات المدافع الفردى
 اعٌد اذا النتائج نفس تعطً وأنها بالثبات
 وفً العٌنة نفس على أخرى مرة تطبٌقها

، وبذلك أصبحت اختبارات  الظروف نفس
مهارات المدافع الفردى صالحة للتطبٌق 

 (2على العٌنة األساسٌة مرفق )

 التجرٌبٌة تكافؤ مجموعتى البحث
فى القدرات التوافقٌة  والضابطة

واختبارات مهارات المدافع الفردى 
 لكما هو موضح بجدو)قٌد البحث( 

(7) 
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 ( 7) جدول
 المجموعة بٌن المحسوبة"  ت"  وقٌمة المعٌارى واالنحراف الحسابى المتوسط
  الفردى المدافع مهارات واختبارات التوافقٌة القدرات اختبارات فى والضابطة التجرٌبٌة

 (79= 2، )ن(100= 1)ن

 المعالجات االحصائٌة
 

 المتغٌرات      

 المجموعة التجرٌبٌة
 100=  1ن

 مجموعة الضابطةال
 79=  2ن

 قٌمة
 "ت"
 المحسوبة

 مستوى
 الداللة

 ع± س ع± س

 3.922- 0.435- 1.740 11.364 1.034 10.527 المنتصف خط التمرٌر مسافة ادراك

( 7)الـ خط التمرٌر مسافة ادراك
 المقابل

21.299 3.540 14.965 2.614 512. 1 5.647 

 3.404- 0.725- 2.223 11.002 1.534 10.099 ادراك االتجاه / مبصر

 4.540- 026.1- 2.921 16.132 3.443 16.106 ادراك االتجاه /معصوب

 1.967 0.456 1.905 6.424 1.455 6.440 ادراك الزمن أثناء التمرٌر

 3.341 0.339 0.979 2.103 0.604 2.440 الربطالحركىبٌنأجزاءالجسم

 4.403- 0.650- 0.673 16.307 0.337 15.657 التحرك بسرعة ودقة

 0.055- 0.005- 0.624 16.135 0.661 16.130 اختبار نٌلسون

 9.365- 1.525- 1.423 11.302 1.441 7.994 الجرى من الكرة ولقف رمً

 14.320- 106.1- 0.446 6.065 1.156 3.757 الوثب بالقدمٌن داخل الدوائر

وقفة االستعداد والتحركات الدفاعٌة  
 المتنوعة

7.942 1.244 7.642 1.161 0.100 0.597 

 1.359 0.147 0.955 5.671 0.944 5.440 قطع وتشتٌت الكرة

الكرة داخل دائرة  تنطٌط ضد الدفاع
 ( 6الـ) 

1.750 0.649 1.770 0.693 -0.040 -0.409 

 0.165 0.014 0.923 2.063 0.961 2.040 اعاقة التصوٌبات )حائط الصد(

 موعتٌنالمج تكافؤ (9ٌتضح من جدول )
 المتغٌرات جمٌع فً والضابطة التجرٌبٌة
 التوافقٌة باختبارات القدرات الخاصة

( قٌدالبحث)  واختبارات المدافع الفردى
ترواحت قٌمة )ت( المحسوبة ما بٌن  حٌث

( ، وهً أقل من قٌمه 4.444: 0.004)
)ت( الجدولٌةمما ٌدل على اعتدالٌة القٌم 

جراء والتكافؤ بٌن مجموعتى البحث قبل ا
 الدراسة األساسٌة.

 

 

خامساً: خطوات إعدداد البرندامج التعلٌمدى 
 المقترح: 

محمرررد مثرررل :  برررالرجوع للمراجرررع العلمٌرررة
(، محمررد  24( )4992صرربحى حسررانٌن )
منٌرررررررر (، 41( )4991خالرررررررد حمرررررررودة )

محمرررررد لطفرررررى  (،29()4002جررررررجس )
ٌاسررررررر  دبررررررور  ، (22( )4002السررررررٌد )

حمرد (، محمد خالد حمرودة م22( )4001)
(، ٌاسررر دبررور 20()4042أشرررف كامررل )

(، والدراسرررررات المرجعٌرررررة 21() 4041)
ووفرررراء عبررررد الحفررررٌظ  كدراسررررة كررررل مررررن

 (، ودعرررررررررراء الرررررررررردردٌرى22( )4004)
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مصرررررطفى  (،42()4044وأمانىحسرررررٌن ) 
(،ودراسررررة ٌاسررررر 21( )4001الجمررررال )

(، أحمرررد 24()4001محفررروظ الجررروهرى )
(، ودراسررررررة 2( )4040شررررررادى النمررررررر )

 (، 40( )4040وس قنرردٌل )شرررٌف محررر
ومرررروة (، 20( ) 4044ونسررررٌن علرررى )

(، وسررلمى 22()4044رمضرران محمررود )
برارزان قرادر (41() 4042رستم محمود )

( قامرررررت الباحثرررررة بتصرررررمٌم  1( )4041)
 البرنامج التعلٌمى وفقاً للخطوات التالٌة:

 تحدٌد الهدف من البرنامج:  -1
ٌهدف البرنرامج إلرى تنمٌرة مهرارات 

فع الفردى لطالبات الفرقة الثانٌة بكلٌة المدا
التربٌررة الرٌاضررٌة للبنررات مررن خررالل تنمٌررة 
القرررردرات التوافقٌررررة المرتبطررررة بمهررررارات 

 المدافع الفردى)قٌد البحث(.

 تحدٌد أسس بناء البرنامج: -2
قد حرصت الباحثرة أن تراعرى عنرد 

 وضع البرنامج األسس التالٌة :
أن ٌكرررون األداء فرررى التررردرٌبات   -

مساٌر لجداء الحركى للمهارات 
 المتعلمة. 

األهتمررررررررام بعوامررررررررل األمررررررررن   -
 والسالمة.

التدرج من السهل إلى الصرعب،   -
 ومن البسٌط إلى المركب. 

أن تكرررررون التررررردرٌبات ممتعررررررة   -
 ومشوقة. 

تنرروع الترردرٌبات بمرراٌثٌر دافعٌررة   -
الطالبررات وتوجٌرره طاقرراتهم نحررو 

 إجاة األداء. 
نمٌرررة كرررل قررردرة التركٌرررز علرررى ت  -

 على حدة.

أن تتمٌز الوحدات بالموضوعٌة   -
 والبساطة والشمول والتنوع.

اختٌددددار التدددددرٌبات لتنمٌددددة القدددددرات  -3
 التوافقٌة:

بعرررررد الرجررررروع للمراجرررررع العلمٌرررررة 
تم وضع التردرٌبات فرى والدراسات السابقة 

( ترردرٌب 22صررورتها المبدئٌررة وعررددهم )
سرررادة إستمارةإستبٌانإلسرررتطالع رأى ال فرررى

الخبراء فى مجال كرة الٌد، وذلرك للتعررف 
علررررى آرائهررررم حررررول مرررردى مناسرررربة تلررررك 
التررردرٌبات فرررى تنمٌرررة القررردرات التوافقٌرررة 
المرتبطررة بمهررارات المرردافع الفررردى، كررل 
مهرررارة علرررى حررردة ) قٌرررد البحرررث (، وترررم 

( تررردرٌب وذلرررك لجسرررباب 2رفرررض عررردد )
 التالٌة :
بعررض الترردرٌبات ال ٌتناسررب مررع  -

البررررات العٌنررررة )قٌررررد مسررررتوى ط
 البحث(.

ترررم التعررردٌل فرررى مسرررافات وعررردد  -
 تكرارات بعض التدرٌبات.

و بناء على آراء الخبرراء ترم تعردٌل 
التدرٌبات وأصبحت فرى صرورتها النهائٌرة 

 (. 4( تدرٌب مرفق ) 20وعددهم )

 تصمٌم البرنامج التعلٌمىالمقترح : -4
الباحثرررررة بتصرررررمٌم و بنررررراء  تقامررررر

لمهرررررارات المررررردافع  الوحررررردات التعلٌمٌرررررة
الفردى بكرة الٌد )قٌد البحث( وتم اسرتخدام 
مجموعررررة مررررن القرررردرات وهررررى  االدراك 
 –الحررررس حركررررى ) االحسرررراس بالمسررررافة 

 –الررررربط الحركررررى –بررررالزمن باالتجرررراه ( 
التوافررق بررٌن  –سرررعة االسررتجابة الحركٌررة 

التوافررق بررٌن العررٌن والقرردم    –العررٌن والٌررد 
رر الفرقررة الثانٌررة ووفقرراً للتوزٌررع الزمنىلمقرر

( 4بكلٌررة التربٌررة الرٌاضررٌة، وهررى بواقررع )



 

 
 (0202) َىنُى -االولانعدد  -انسادسانمجهد  -جامعت انعرَش - كهُت انتربُت انرَاضُت -مجهت سُناء نعهىو انرَاضت

 
 

201 

( دقٌقرة ، 90درس اسبوعٌاً زمرن الردرس )
وقامررررت الباحثررررة بعرررررض هررررذه الوحرررردات 

( علررررررى األسرررررراتذه 2التعلٌمٌررررررة مرفررررررق )
والخبراء المتخصصٌن فى مجال كررة الٌرد 
وكانت  نسبة موافقتهم علرى تلرك الوحردات 

الوحردات %( ووفقاً لذلك تم تخطٌط 400)
 التعلٌمٌة وفقاً للبرنامج التعلٌمى المقتر .

 مرحلة تنفٌذ البرنامج :
قامرررت الباحثرررة المجموعدددة التجرٌبٌدددة:

بتنفٌرررررذ محتررررروى البرنرررررامج بإسرررررتخدام 
القرررردرات التوافقٌررررة علررررى المجموعررررة 
التجرٌبٌررة مررن خررالل التوزٌررع الزمنررى 
للمحاضرة : وذلك فى  الجرزء الخراص 

/  4/44ن )باالعدادالبررررردنى الفتررررررة مررررر
( ولمرررردة ) 1/44/4040( إلررررى)4040

( أسررررابٌع، بواقررررع محاضرررررة واحرررردة 2
 90تطبٌقٌة أسبوعٌا زمرن المحاضررة )

دقٌقة( وهرى الفتررة  الترى ٌرتم فٌهرا أداء 
التررررررررردرٌبات التوافقٌرررررررررة المرتبطرررررررررة 
بالمهررارات الدفاعٌررة )قٌررد البحررث ( كررل 
مهارة لها قدراتها التوافقٌة الخاصة بهرا 

 حو التالى:موزعة على الن

 4) اإلجددددراءات اإلدارٌددددة واألحمدددداء :  -
دقررائق( تقرروم فٌهررا الباحثررة بأخررذ الغٌرراب 
وتجهٌررز األدوات واألحمرراء وٌررتم فٌهررا 
تهٌئرررة أجرررزاء الجسرررم الحٌوٌرررة وأطالرررة 

 العضالت.

دقٌقررة( وٌررتم فٌهررا  44) اإلعدداد البدددنى:  -
أداء التررررردرٌبات التوافقٌررررررة المرتبطررررررة 

د البحررث ( كررل بالمهررارات الدفاعٌررة )قٌرر
مهارة لها قدراتها التوافقٌة الخاصة بهرا 

 (1مرفق )

دقررائق( تقرروم  44) النشدداط التعلٌمددى :  -
فٌه الباحثة بشر  عام للمهارة وطرٌقرة 

 أدائها مع أداء نموذج لها .

دقٌقرررة( ترررؤدى 20: )النشددداط التطبٌقدددى  -
فٌهررررررا ترررررردرٌبات تطبٌقٌررررررة المرتبطررررررة 

سررابقة بالمهررارة المتعلمررة والمهررارات ال
تعلمهررا واتقرران أداء المهررارات بطرٌقررة 

 صحٌحة.

دقائق( تؤدى فٌها  4)النشاط الختامى:   -
ألعرررراب صررررغٌرة وتمررررارٌن أسررررترخاء 

 لتهدئة الجسم.

تررم تنفٌررذ الوحرردات المجموعددة الضددابطة:
التعلٌمٌررررة للمجموعررررة الضررررابطة بررررنفس 
إجرررررراءات تنفٌرررررذ الوحررررردات التعلٌمٌرررررة 

لجرررزء للمجموعرررة التجرٌبٌرررة فٌمرررا عررردا ا
الخررراص باإلعرررداد البررردنى حٌرررث ترررم فٌررره 
اسررتخدام ترردرٌبات عامررة لتنمٌررة القرردرات 
. البدنٌرررة الخاصرررة بالمهرررارات المتعلمرررة 

 (4مرفق )

 طرق وأسالٌب التقٌٌم:  -6
تررم تقٌررٌم البرنررامج المقتررر  للتعرررف 
علرررى مررردى تحقٌرررق أهرررداف الرررتعلم وذلرررك 
باسررررتخدام اختبررررارات القرررردرات التوافقٌررررة 

هررارات المرردافع الفررردى )قٌررد واختبررارات م
 البحث(.

سادسدددداً: اإلجددددراءات التنظٌمٌددددة إلعددددداد 
 وتنفٌذ خطة البحث:

 التوزٌع الزمنى لخطة البحث: -
اشررتملت خطررة البحررث باسررتخدام البرنررامج 
المقتر  لتنمٌة القدرات التوافقٌة علرى عردد 

( محاضرررررررررات، محاضرررررررررة واحرررررررردة 2)
ق( ، وٌوضرررح ذلرررك 90اسررربوعٌاً زمنهرررا )

 (.40جدول )
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 (10جدول )
 التوزٌع الزمنى لخطة البحث

 محتوى الوحدة المحاضرة األسبوع

 القٌاسات القبلٌة لكل من اختبارات القدرات التوافقٌة واختبارات مهارات المدافع الفردى األول

 تنمٌة مهارة وقفة االستعداد الدفاعى وتحركات المدافع ولىاأل الثانى

 طع وتشتٌت الكرةتنمٌة مهارة ق الثانٌة الثالث

 مراجعة على مهارتى وقفة االستعداد الدفاعى وتحركات المدافع، و قطع وتشتٌت الكرة الثالثة الرابع

 تنمٌة مهارة الدفاع ضد التنطٌط الرابعة الخامس

 تنمٌة مهارة إعاقة التصوٌبات الخامسة السادس 

 مراجعة على ما سبق تعلمه  السادسة السابع 

 ات البعدٌة لكل من اختبارات القدرات التوافقٌة واختبارات مهارات المدافع الفردىالقٌاس الثامن

تم التوزٌع الزمنرى لمحتروى الوحردة  اإلطار العام لتنفٌذ الوحدة التعلٌمٌة:
التعلٌمٌررررة بنرررراءاً علررررى توصررررٌف المقرررررر 

 (:  44الدراسى، وهو ماٌوضحه جدول )

 (11جدول )
 تعلٌمٌة للمجموعتٌن )التجرٌبٌة والضابطة(اإلطار العام لتنفٌذ الوحدة ال

 المجموعة التجرٌبٌة والضابطة المحتوى 

 أسابٌع 6 عدد األسابٌع

 محاضرة فى األسبوع أسبوعٌاً  محاضراتعدد ال

 محاضرات6 محاضراتالعدد الكلى لل

 ( دقٌقة70)  زمن المحاضرة الواحد 

 )ساعة (540 الزمن الكلى للمحاضرات التعلٌمٌة 

قررررد تررررم عمررررل التوزٌررررع الزمنررررى و
للبرنرررررامج لكرررررال المجمررررروعتٌن الضرررررابطة 
والتجرٌبٌررررة فٌمررررا عرررردا الجررررزء الخرررراص 
باإلعرررداد البررردنى ٌختلرررف مرررن المجموعرررة 
التجرٌبٌررررة عررررن المجموعررررة الضررررابطةفى 

تطبٌرق التردرٌبات التوافقٌرة الخاصرة بتنمٌررة 
مهرررررارات المررررردافع الفردىفرررررى كررررررة الٌرررررد 

( ٌوضرح 44للمجموعة التجرٌبٌة وجدول )
التوزٌرررع الزمنرررى للوحررردة التعلٌمٌرررة لكرررال 

 المجموعتٌن:
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 (12جدول )
 نموذج للتوزٌع الزمنى لمحتوى محاضرة تعلٌمٌة للمجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة

 المجموعة الضابطة الزمن المجموعة التجرٌبٌة الزمن أجزاء الدرس

اإلجراءات اإلدارٌة 
 واألحماء

 ق5

هٌز التحٌة، أخذ الغٌاب، تج
واألحماء األدوات، لعبة صغٌرة، 

وٌتم فٌها تهٌئة أجزاء الجسم 
 الحٌوٌة وأطالة العضالت.

 ق5

التحٌة، أخذ الغٌاب، تجهٌز األدوات 
واألحماء وٌتم فٌها  لعبة صغٌرة،

تهٌئة أجزاء الجسم الحٌوٌة وأطالة 
 العضالت.

 ق25 اإلعداد البدنً
تدرٌبات لتنمٌة القدرات التوافقٌة 

ة بمهارات المدافع المرتبط
 الفردىفى كرة الٌد

 ق25
ٌشتملعلىبعضالتمارٌنالخاصةبالقدراتال

 بدنٌةالمرتبطةبالمهاراتالمتعلمة

 تعلٌممهارات المدافع الفردى ق25 تعلٌممهارات المدافع الفردى ق25 النشاط التعلٌمً

 ق30 النشاط التطبٌقً
تطبٌق ما تم تعلمه فى شكل 

 اتتدرٌبات لتنمٌة تلك المهار
 ق30

تطبٌق ما تم تعلمه فى شكل تدرٌبات 
 لتنمٌة تلك المهارات

 ألعاب صغٌرة وتمارٌن للتهدئة ق5 ألعاب صغٌرة وتمارٌن للتهدئة ق5 النشاط الختامً

: التوزٌددع الزمنددى لمحتددوى التدددرٌبات للمجموعددة التجرٌبٌددة )قٌددد البحددث( علددى  اً سددابع
 أسابٌع البرنامج: 

 المحاضرة
 ٌبٌةالمجموعة التجر

 ارقام التدرٌبات

 (11 -7 -9 -5 -3 -2 - 1تدرٌبات  أرقام )  األولى

 (23 -21 -17 -19 -15 -14 -13تدرٌبات  أرقام ) الثانٌة

 الثالثة
 -14 -16 -1012 - -4 -6 - 4مراجعة ماسبق من خالل  تدرٌبات  أرقام  )  

20- 22) 

 (31 -30 -27-24 -29 -26 -25 -24تدرٌبات  أرقام ) الرابعة

 (37 -34-39 -36 -35 -34-33 -32تدرٌبات  أرقام )  الخامسة

 السادسة
 -32 -27 -24 -17 -13 -5 -1مراجعة ما سبق  من خالل تدرٌبات  أرقام )

34- 40) 

 : الدراسةاإلستطالعٌة -
 بهررردف الدراسرررة تلرررك أجرٌرررت قرررد

 البرنرامج وحردات مرن تعلٌمٌة وحدة تجربة
 مناسربتها مردى مرن دللتأك المقتر  التعلٌمى

 التنفٌرذ فرً المسرتغرق والرزمن وصالحٌتها
 أن ٌمكرررررن الترررررً الصرررررعوبات واكتشررررراف
 فرررً تطبٌقهرررا ترررم وقرررد ، التنفٌرررذ تظهرأثنررراء
 إلررررررررى (4040/ 42/40) مررررررررن الفترررررررررة

 الدراسرررررة عٌنرررررة علرررررى (41/40/4040)
 الدراسرة نترائج أسرفرت ، وقد اإلستطالعٌة

 الرزمن ومناسبة صالحٌة عن اإلستطالعٌة
 الطالبرررات لمسرررتوى التنفٌررذ فرررً لمسررتغرقا

 البرنررررررامج ومناسرررررربة صررررررالحٌة وأٌضرررررراً 
 التوافقٌررررة والترررردرٌبات المقتررررر  التعلٌمررررى
 .البحث تجربة وتنفٌذ للتطبٌق

 : الدراسة األساسٌة : اً ثامن
 القٌاسات القبلٌة : -1

 مررن البحررث أدوات إعررداد مررن اإلنتهرراء بعررد
 الصرررررردق)  العلمٌررررررة المعررررررامالت حٌررررررث
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 القٌاسررات امررت الباحثررة بررإجراءق( والثبررات
 التوافقٌرررة القررردرات اختبرررارات فرررى القبلٌرررة

مهرررارات المررردافع الفردى)قٌرررد  واختبرررارات
/ 49/40) مرررررررن الفتررررررررة فرررررررى البحرررررررث(
 (. 4/44/4040(إلى)4040

 تنفٌذ الدراسة األساسٌة :
 علررررى األساسررررٌة الدراسررررة تطبٌررررق تررررم

 التجرٌبٌررة والضررابطة البحررث مجمرروعتى
 العررام مررن األول الدراسررى خررالل الفصررل

 فرررً وذلرررك( 4040/4044 ) الدراسرررى
 ( إلررررررررى4040/ 4/44)مررررررررن الفترررررررررة

 بواقررع أسررابٌع( 2) لمرردة (1/44/4040)
 (2) بإجمررالى أسرربوعٌاً  محاضرررة واحرردة

 المحاضرررة زمررن واسررتغرق محاضرررات
 دقٌقة.( 90)

 لهرا التردرٌس ترم : المجموعة التجرٌبٌدة
 دراتالقرر لتنمٌررة المقتررر  للبرنررامج وفقرراً 

 بررررربط األهتمررررام خاللرررره وتررررم التوافقٌررررة
 القررررردرات بتنمٌرررررة الخاصرررررة التررررردرٌبات
 المتعلمررة بالمهررارات المرتبطررة التوافقٌررة

 الوحرردات فررً البرردنى اإلعررداد جررزء فررى
 بصررررورة للطالبررررات وتقرررردٌمها التعلٌمٌررررة
 داخررررل التقرررردم وٌررررتم ومتدرجررررة مشرررروقة
 عرررن الطالبرررات لقررردرات طبقررراً  الوحررردات
 لكررل مررن القرردرات عرردد اسررتخدام طرٌررق
 قدرة. لكل تدرٌب (9:  1) بعدد مهارة
 

  لهرا التردرٌس وترم : الضابطة المجموعة
 بالقررردرات الخاصرررة التمرررارٌن باسرررتخدام
  المتعلمرررة بالمهرررارات المرتبطرررة البدنٌرررة
 لالسلوب المتبع . طبقاً 

 المقررررررر المرررررنهج أجرررررزاء بررررراقى أن كمرررررا
 ٌرررتم الٌرررد كررررة فرررً الهجومٌرررة للمهرررارات
 البرنرامج تطبٌرق مرن االنتهراء بعرد تدرٌسها

 الدراسررى الفصررل مررن المتبقررى الجررزء فررً
 .الٌد كرة بمقرر الخاص

 القٌاسات البعدٌة : -2
بعد اإلنتهراء مرن تطبٌرق التجربرة األساسرٌة 
ترررم إجرررراء القٌاسرررات البعدٌرررة لمجمررروعتى 
البحرررررررررررث )التجرٌبٌرررررررررررة والضرررررررررررابطة( 
فىاختباراتالقدراتالتوافقٌرررررررررررررررررررةواختبارات 

 ع الفرررردى) قٌرررد البحرررث (مهرررارات المرررداف
وبنفس اإلجراءات التى تمت فرى القٌاسرات 

( 44/4040/ 1القبلٌررة ، فررى الفترررة مررن )
 (.42/44/4040إلى )

 عرض ومناقشة النتائج:
 نتائج الفرض األول: ومناقشة عرض

"توجددددد فددددروق دالددددة الررررذى ٌررررنص علررررى
إحصددائٌاً بددٌن متوسددطى درجددات القٌاسددٌن 
ث القبلددددددً والبعدددددددي لمجمددددددوعتى البحدددددد

التجرٌبٌةوالضابطة فى القددرات التوافقٌدة 
 فى كرة الٌد ولصالح القٌاس البعدى".
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 (13جدول )
 التوافقٌة القدرات اختبارات فى والبعدي القبلً القٌاسٌن متوسطً بٌن الفروق

 لمجموعة التجرٌبٌة والضابطةل(  قٌدالبحث)
 (179)ن = 

المجمو
 عة

 االختبارات

 بٌن فرق ىالبعد القٌاس القبلى القٌاس
المتوسط
 ٌن

االنحرا
 ف
المعٌار
 ي

 قٌمة ت
 قٌمة
 التأثٌر

 حجم
 ع± ±س ع± ±س التأثٌر

 

عة
مو
ج
لم
ا

 
ٌة
ٌب
جر
لت
ا

 
 =
ن 
(

1
0
0

)
 

  

 التمرٌر مسافة ادراك
 المنتصف خط

10.5
27 

1.03
4 

19.5
51 

4.60
2 

-9.022 5.040 -13.734 
-

1.373 
 مرتفع

 التمرٌر مسافة ادراك
 المقابل( 7)الـ خط

21.2
99 

6.54
0 

25.7
32 

4.34
3 

-4.655 2.159 -1.743 
-

2.154 
 مرتفع

10.0 ادراك االتجاه / مبصر
99 

1.53
4 

16.1
15 

2.76
6 

-6.034 3.349 -19.429 
-

1.943 
 مرتفع

ادراك االتجاه 
 /معصوب

16.1
06 

3.44
3 

14.6
49 

1.23
6 

 متوسط 0.376 1.469- 3.646 1.457

ادراك الزمن أثناء 
 التمرٌر

6.42
1 

1.44
5 

9.75
4 

1.96
2 

-1.139 2.444 -4.529 
-

0.464 
 متوسط

 بٌن الحركى الربط
 الجسم أجزاء

2.44
0 

0.60
4 

3.40
0 

0.53
2 

-1.360 0.992 -19.611 
-

1.961 
 مرتفع

15.6 التحرك بسرعة ودقة
57 

0.33
7 

10.6
50 

0.56
5 

 مرتفع 9.403 94.030 0.642 5.010

16.1 اختبار نٌلسون
30 

0.66
1 

14.6
49 

1.23
6 

 مرتفع 1.014 10.134 1.463 1.443

 من الكرة ولقف رمً
 الجرى

7.99
4 

1.44
1 

4.00
9 

1.01
1 

 مرتفع 1.243 12.431 1.340 1.991

الوثب بالقدمٌن داخل 
 الدوائر

3.75
7 

1.15
6 

2.75
4 

0.35
5 

 متوسط 0.993 9.926 1.301 1.005

 
عة
مو
ج
لم
ا

 
طة
اب
ض
ال

 
 =
ن 
(

7
9
)
 

 

 التمرٌر مسافة ادراك
 المنتصف خط

11.3
64 

1.74
0 

12.4
11 

2.36
7 

-1.049 3.049 -3.345 
 متوسط 0.34-

 التمرٌر مسافة ادراك
 المقابل( 7)الـ خط

14.9
65 

2.61
4 

20.6
45 

3.49
9 

 متوسط 0.49- 4.657- 4.054 1.720-

11.0 ادراك االتجاه / مبصر
02 

2.22
3 

13.4
99 

3.94
6 

 متوسط 0.61- 6.002- 4.914 2.495-

ادراك االتجاه 
 عصوب/م

16.1
32 

2.92
1 

14.3
54 

1.95
7 

 متوسط 0.59 5.543 3.139 1.994

ادراك الزمن أثناء 
 التمرٌر

6.42
4 

1.90
5 

6.70
2 

1.46
4 

 متوسط 0.21- 2.025- 2.265 0.494-

 بٌن الحركى الربط
 الجسم أجزاء

2.10
3 

0.97
9 

3.03
1 

0.72
7 

 مرتفع 1.10- 10.414- 0.445 0.724-

16.3 التحرك بسرعة ودقة
07 

0.67
3 

14.7
46 

0.44
4 

 مرتفع 1.43 14.060 0.755 1.363

16.1 اختبار نٌلسون
35 

0.62
4 

15.3
20 

0.52
3 

 مرتفع 1.03 10.126 0.973 0.415

 من الكرة ولقف رمً
 الجرى

11.3
02 

1.42
3 

10.2
64 

1.40
6 

 متوسط 0.94 9.657 1.336 1.037

الوثب بالقدمٌن داخل 
 الدوائر

6.06
5 

0.44
6 

5.75
4 

0.44
1 

 ضعٌف 0.07 0.726 1.141 0.109
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( 42ٌتضررررح مررررن نتررررائج جرررردول )
( وجرررود فرررروق دالرررة 4والشررركل البٌرررانى )

(بررررررٌن 0.04إحصررررررائٌاً عنررررررد مسررررررتوى )
متوسررررررطً القٌاسررررررٌٌن القبلررررررً والبعرررررردي 
للمجموعررررررررررة التجرٌبٌررررررررررة والضررررررررررابطة 
فٌإختبررارات القرردرات التوافقٌررة للعٌنررة )قٌررد 
البحث(ولصرررالح القٌررراس البعررردي،  حٌررررث 

-راوحررت قٌمررة "ت" المحسرروبة مررا بررٌن )ت
(، كمررررا تراوحررررت قررررٌم 11.020 :4.221

( 1.102 :0.44حجررررم التررررأثٌر مررررا بررررٌن )
وهى قٌم متوسطة ومرتفعة، بٌنما ال توجرد 
داللرررة احصرررائٌة برررٌن متوسرررطى القٌاسرررٌن 

( فرررى 0.04القبلىوالبعررردى عنرررد مسرررتوى )
)اختبرررار الوثرررب بالقررردمٌن داخرررل الررردوائر( 

حٌث بلغرت قٌمرة )ت(  للمجموعة الضابطة
( وقٌمررة حجررم تررأثٌر 0.942لهررذا االختبررار)

 (وهى قٌمة ضعٌفة.0.09)

وفررى ضرروء النتررائج الخاصررةبجدول 
( وجرررود فرررروق 4( والشررركل البٌرررانى)42)

( 0.04ذات داللة إحصرائٌة عنرد مسرتوى )
برررررٌن متوسرررررطى القٌاسرررررٌن القبلىوالبعررررردى 
للمجموعررررة التجرٌبٌررررة ولصررررالح القٌرررراس 

تبررارات القردرات التوافقٌررة، البعردىفىجمٌع اخ
واظهررررررررت قرررررررٌم حجرررررررم تررررررراثٌرمرتفعفى 
)ادراكمسافةالتمرٌرخطالمنتصرررررررررررررررررررررف، 

م، ادراك 9ادراكمسررررررررافةالتمرٌرخط الررررررررـ 
االتجاه مبصر ، الربط الحركى بٌن أجرزاء 
الجسم، التحرك بسرعة وبدقة، القدرة على 
االسرتجابة الحركٌررة، رمررى ولقررف الكرررة( ، 

وسرطة فررى كمرا اظهررت قررٌم حجرم تررأثٌر مت
)ادراك االتجرراه معصرروب، ادراك الررزمن، 

 الوثب بالقدمٌن داخل الدوائر(

وترررى الباحثررة أن هررذه النتررائج تعررد 
مؤشرررراً قوٌررراً لفاعلٌرررة البرنرررامج المقترررر  

والمعررد خصٌصرراً لتنمٌررة القرردرات التوافقٌررة 
المرتبطررة بمهررارات المرردافع الفردىفررى كرررة 
الٌد،والرررذى ٌضرررمن العدٌرررد مرررن التررردرٌبات 

لمتنوعررة والمختررارة بعناٌررة ودقررة بعضررها ا
برررراألدوات واألخرررررى برررردون أدوات كمررررا 
جررررراءت التررررردرٌبات متسرررررقة مرررررع طبٌعرررررة 
وخصرررائص العٌنرررة وترررم اسرررتغالل جمٌرررع 
األمكانررات المتاحررة بمررا ٌتفررق مررع الفررروق 
الفردٌرررة للطالباتوبمررراٌحقق عوامرررل األمرررن 
والسررالمة أثنرراء األداء ممررا أمكررن الطالبررات 

حكم فررى نوعٌررة الحركررة مررن الضرربط والررت
المطلوبة واتضح ذلك جلٌاًفى نتائج القٌراس 

 البعدىلجمٌع هذه المتغٌرات.

وٌعضرررد ذلرررك مرررا أوضرررحه مفترررى 
(أنررره ٌجرررب 21( )4004إبرررراهٌم حمررراد )

علرررى المعلرررم أن ٌعمرررل علرررى تحدٌرررد أهرررم 
القرردرات فعالٌررة فررى الرٌاضررة التخصصررٌة 
ألسررتخدامها وتحقٌررق أكبررر اسررتفادة ممكنررة 

المهرررارات المختلفرررة وذلرررك مرررن  فرررى تعلرررٌم
 خالل وضع البرامج الخاصة بتنمٌتها. 

وتتفق هذه النترائج ومرا أشرارت إلٌره 
كرررل مرررن دراسرررة سرررامى محمرررود عررروض 

(، وشرٌف محروس قنردٌل  41( )4001)
(، و سررلمى رسرررتم محمرررود 40( ) 4040)
(،ومحمررررود المرسررررى فرررررج 41( )4042)
 ( والتررررى أثبتررررت اإلرتبرررراط 24( )4042)

بى للقررررردرات التوافقٌرررررة بالجانرررررب اإلٌجرررررا
المهررارى فررى مختلررف األنشررطة الرٌاضررٌة 
الترررى تناولتهرررا تلرررك الدراسرررات وأن نسررربة 
التحسرررن فرررى القٌررراس البعررردى للمجموعرررة 
التجرٌبٌررررة ٌرجررررع إلررررى تررررأثٌر البرنررررامج 
المقتر  لتنمٌة القدرات التوافقٌرة المرتبطرة 

 بمهارات المدافع الفردى.
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( 42) جردول بٌنما ٌتضح مرن نترائج
وجرررود فرررروق ذات داللرررة إحصرررائٌة عنرررد 

( بررٌن متوسررطى القٌاسررٌن 0.04مسررتوى )
القبلىوالبعدى للمجموعة الضرابطة ولصرالح 

اختبرررارات القررردرات  فرررى القٌررراس البعررردى
 خرررررط التمرٌرررررر مسرررررافة )ادراك التوافقٌرررررة

التمرٌررررخط الرررـ  مسرررافة المنتصرررف، ادراك
م، ادراك االتجررررررراه مبصرررررررر ، الرررررررربط 9

زاء الجسررررم، التحرررررك الحركررررى بررررٌن أجرررر
بسررررعة وبدقرررة، القررردرة علرررى االسرررتجابة 
الحركٌرررة، رمرررى ولقرررف الكررررة(، بٌنمرررا ال 
توجرررد فرررروق ذات داللرررة احصرررائٌة عنرررد 

( فى)اختبرررررررار الوثرررررررب 0.04مسرررررررتوى )
 بالقدمٌن داخل الدوائر(.

وتعزى الباحثة  التقدم فرى القٌاسرات 
البعدٌررررة عررررن القٌاسررررات القبلٌررررة بالنسرررربة 

طة فررى جمٌررع اختبررارات للمجموعررة الضرراب
القدرات التوافقٌة فٌمرا عردا )اختبرار الوثرب 
بالقرررردمٌن داخررررل الرررردوائر( إلررررى الطرٌقررررة 
المتبعررة داخررل المحاضرررة والررذى أثررر فررى 
اسررتجابات الطالبررات لعملٌررة التعلررٌم كنتٌجررة 
للتررررردرٌب والممارسرررررة داخرررررل البرنرررررامج 
المتبع،وترى الباحثرة السربب فرى عردم تقردم 

تبارالوثرب بالقردمٌن(ٌرجع الطالبات فى )اخ
الرررررى ان االسرررررلوب المتبرررررع  ) البرنرررررامج 
التقلٌرردى( لررم ٌحترروىعلى تمررارٌن وترردرٌبات 
تركررز بشرركل مباشررر علررى ترردرٌبات للوثررب 
بالقرردمٌن علرررى الرررغم مرررن وجررود ارتفررراع 
ضرررعٌف فرررى قرررٌم حجرررم التررراثٌر، بعكررررس 
البرنررررامج المقتررررر  الررررذى اشررررتمل علررررى 

جمٌرع تدرٌبات تركرز علرى تنمٌرة وتطروٌر 
 القدرات التوافقٌة )قٌد البحث(.

 إلٌره أشرار ما مع النتٌجة هذه وٌؤكد
 أن إلررى(21()4004) حمرراد إبررراهٌم مفتررى

 مقرردرة علررى ٌتوقررف الطالررب أداء مسررتوى
 للمهرارة الجٌد الشر  على الرٌاضً المعلم

 للجسرم الصرحٌح الوضرع حٌث من الحركٌة
 وتكررررار للمهرررارة المسرررتمر ألداء أمرررا كمرررا
 األجررزاء تكامررل إلررى ٌررؤدى وتعدٌلرره األداء

 الحركٌررررررة للمهررررررارة المكونررررررة الصررررررغٌرة
 الحركٌررة الجملرة علرى ٌرؤثر ممرا وترابطهرا

 .األداء مستوى تحسٌن فً وٌسهم ككل

وٌتفرررررق ذلرررررك أٌضررررراً مرررررع نترررررائج  
دراسرررات كرررل مرررن نسررررٌن محمرررود نبٌررره 

 وهنرٌرررررررك (، وستانٌسرررررررتوا24( )4002)
stanistaw&Henry )( )4004 )

اء عبررررررررد الحفررررررررٌظ عبررررررررد (، ووفرررررررر 42)
(، وسرررلمى رسرررتم 22( )4004المقصرررود)
( ومحمود المرسرى 41( ) 4042محمود )
( حٌث أشاروا إلى أن 24( ) 4042فرج )

البرنامج المتبع للمجموعة الضرابطة ٌرؤدى 
إلرررى نسررربة تحسرررن القٌاسرررات البعدٌرررة عرررن 
القٌاسرررات القبلٌرررة فرررى القررردرات التوافقٌرررة ، 

 .األول وبذلك ٌتحقق صحة نتائج الفرض

 ومناقشة نتائج الفرض الثانى: عرض
توجددددد فددددروق دالددددة الررررذى ٌررررنص علررررى" 

إحصدائٌاً بدٌن متوسدطى درجدات القٌاسدات 
البعدٌددددة لمجمددددوعتى البحددددث التجرٌبٌددددة 
والضددابطةفى القدددرات التوافقٌددة فددى كددرة 

 ".الٌد ولصالح المجموعة التجرٌبٌة
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 (14)جدول
 التوافقٌة القدرات اختبارات فً البعدٌة اساتالقٌ بٌن التأثٌر حجم وقٌمة الفروق داللة

 التجرٌبٌة والضابطة                               البحث لمجموعتً (قٌدالبحث)
 (179= ن)

الدالالت             
 االحصائٌة

 االختبارات

 المجموعهالتجرٌبٌة
 القٌاسالبعدي

 (100=  ن)

 المجموعهالضابطة
 القٌاسالبعدى

 (79=  ن)

الفرق 
ن بٌ

المتوسط
 ٌن

 الداللة قٌمة ت

 ع± س ع± س

 خط التمرٌر مسافة ادراك
 المنتصف

19.55
1 

4.60
2 

12.41
1 

2.367 5.140 7.411 
0.00
0 

 خط التمرٌر مسافة ادراك
 المقابل( 7)الـ

25.73
2 

4.34
3 

20.64
5 

3.499 5.249 3.329 
0.00
0 

16.11 ادراك االتجاه / مبصر
5 

2.76
6 

13.49
9 

3.946 2.239 4.625 
0.44
2 

14.64 ادراك االتجاه /معصوب
9 

1.23
6 

14.35
4 

1.957 0.273 1.354 
0.00
2 

 ادراك الزمن أثناء التمرٌر
9.754 

1.96
2 

6.702 1.464 1.056 3.741 
0.00
1 

 أجزاء بٌن الحركى الربط
 الجسم

3.400 
0.53
2 

3.031 0.727 0.967 9.156 
0.00
0 

10.65 التحرك بسرعة ودقة
0 

0.56
5 

14.74
6 

0.444 -4.279 
-

59.030 
0.09
0 

14.64 اختبار نٌلسون
9 

1.23
6 

15.32
0 

0.523 -0.693 -5.001 
0.00
0 

 الجرى من الكرة ولقف رمً
4.009 

1.01
1 

10.26
4 

1.406 -2.259 
-

12.700 
0.00
5 

الوثب بالقدمٌن داخل 
 الدوائر

2.754 
0.35
5 

5.754 0.441 -3.004 
-

31.590 
0.00
0 



( والشرركل 42ٌتضررح مررن نتررائج جرردول )
( وجررود فررروق دالررة إحصررائٌاً  4البٌررانى )

بررررررٌن متوسررررررطات القٌاسررررررات البعدٌررررررة 
للمجمررروعتٌن التجرٌبٌرررة والضرررابطة فرررً 
جمٌع اختبارات القردرات التوافقٌرة للعٌنرة 
)قٌد البحث(لصالح المجموعة التجرٌبٌة،  
حٌررث تراوحررت قٌمررة "ت" المحسرروبة مررا 

 .( 59.030-:1.354بٌن)

( 42اسررة فررى جرردول)أظهرررت نتررائج الدر
( وجررود فررروق ذات 4والشرركل البٌررانى )

داللررة إحصررائٌة بررٌن متوسررطى درجررات 
القٌاسررررات البعدٌررررة لمجمرررروعتى البحررررث 
التجرٌبٌرررررررة والضرررررررابطة فىاختبرررررررارات 
القرررردرات التوافقٌررررة لصررررالح المجموعررررة 

 التجرٌبٌة.

وتعررزى الباحثررة هررذه الداللررة إلررى 
اسررررررتخدام  القرررررردرات التوافقٌررررررة وهررررررى 

الحررررررس حركررررررى) االحسرررررراس  االدراك 
الررربط –االتجرراه (  –الررزمن  –بالمسررافة 
–سرررعة االسررتجابة الحركٌررة –الحركررى 

التوافررق بررٌن –التوافررق بررٌن العررٌن والٌررد 
العررٌن والقرردم   ، والتررى مررن خاللهررا تررم 
وضرررع مجموعرررة مرررن التررردرٌبات لتنمٌرررة 
القرردرات التوافقٌررة والتررى كرران لهررا تررأثٌر 

راك إٌجررررابى علررررى تطرررروٌر قرررردر ة اإلد
 الحس حركى.

وهررذه النتررائج تبرررهن علررى أهمٌررة 
القرررردرات التوافقٌررررة لمررررا تتضررررمنه مررررن 
إدراكات حسرٌة مختلفرة سرواء برالزمن أو 
المسرررافة أو األتجررراهوهى عناصرررر هامرررة 

ظهررر تأثٌرهررا علررى زٌررادة القرردرة علررى 
الرررتحكم والتوجٌرررةالواعى لحركرررة الجسرررم 
كل أو أجزاء من الجسم بالنسربة لبعضرها 

تفق هرذه النترائج مرع مرا أشرار البعض، وت
إلٌه أبو العال عبد الفترا  ومحمرد صربحى 

( أن تنمٌرررة جمٌرررع 4( )4991حسرررانٌن )
اإلدراكرررات ٌسرررهل مرررن حركرررة الالعرررب 
إدخار طاقته والسٌطرة على نفسره وعردم 
ترروتر العضررالت حتررى ٌمكررن مررن تشررغٌل 
المجموعررررات العضررررلٌة المشرررراركة فررررى 

 األداء بشكل متسق ومتكامل.

ٌؤكده نتائج دراسة محمرد وهذا ما 
( أن 24( )4044عبرررررد السرررررتارمحمود )

عررزل دور حاسررة السررمع والبصررر ٌزٌررد 
مرررررن درجرررررة اإلعتمررررراد علرررررى اإلدراك 
الحركرررى واإلحسررراس العضرررلى وتنشرررٌط 
دور المسررتقبالت الحسررٌة لتوجٌرره العمررل 
العضرررلى مرررن خرررالل اإلحسررراس برررالفرا  
المحررررٌط والمؤشرررررات الزمنٌررررة لررررجداء 

 الحركى.

ٌتحقدددددق صدددددحة نتدددددائج وبدددددذلك 
 الفرض الثانى.

 عرض ومناقشة الفرض الثالث :

"توجدددد فدددروق دالدددة الرررذى ٌرررنص علرررى
إحصائٌاً بٌن متوسطى درجات القٌاسٌن 
القبلددددً والبعدددددي لمجمددددوعتى البحددددث 
التجرٌبٌدددددددة والضابطةفىمسدددددددتوى أداء 
مهدددارات المددددافع الفردىفدددى كدددرة الٌدددد 

 ".ولصالح القٌاس البعدى
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 (15جدول )

 المدافع مهارات اختبارات فى والبعدي القبلً القٌاسٌن متوسطً بٌنالفروق 
 لمجموعةالتجرٌبٌة والضابطةل(  قٌدالبحث)الفردى

 االختبارات المجموعة

فرق بٌن  القٌاس البعدى القٌاس القبلى
المتوسط
 ٌن

االنحرا
 ف
المعٌار
 ي

 قٌمة ت
قٌمة 
 التأثٌر

حجم 
 ع± س ع± س التأثٌر

 المجموعة
 ٌبٌةالتجر

)ن = 
100) 

وقفة االستعداد  
والتحركات الدفاعٌة 

 المتنوعة

2.04
0 

0.96
1 

3.76
0 

0.46
4 

-
1.440 

4.424 

-
15.14
5 

-
1.51
4 

 مرتفع

 قطع وتشتٌت الكرة
1.75
0 

0.64
9 

3.41
0 

0.94
0 

-
1.460 

0.999 

-
14.61
2 

-
1.46
1 

 مرتفع

الكددرة  تنطددٌط ضددد الدددفاع
 م( 6داخل دائرة الـ) 

5.44
0 

0.94
4 

7.19
0 

2.07
4 

-
3.330 

4.401 

-
15.07
0 

-
1.50
7 

 مرتفع

اعاقة التصوٌبات )حائط 
 الصد(

2.24 0.44 
44.2
4 

4.21
2 

-1 
-

4.412 

-
42.11
4 

 مرتفع 2.102

 المجموعة
 الضابطة
 (79)ن = 

وقفة االستعداد  
والتحركات الدفاعٌة 

 المتنوعة

2.06
2 

0.91
7 

2.32
0 

0.54
9 

-
0.254 

 متوسط 0.29 2.693- 0.94

 شتٌت الكرةقطع وت
1.77
0 

0.69
3 

2.45
4 

0.43
2 

-
0.467 

 متوسط 0.41 4.022- 4.42

الكددرة  تنطددٌط ضددد الدددفاع
 م( 6داخل دائرة الـ) 

5.67
1 

0.95
5 

9.99
3 

1.04
5 

-
2.042 

4.20 

-
14.60
4 

 مرتفع 1.44

اعاقة التصوٌبات )حائط 
 الصد(

7.64
2 

1.16
1 

4.47
0 

4.04
9 

 ضعٌف 0.10 0.763 1.40 0.972

( والشرركل 44نتررائج جرردول )ٌتضررح مررن 
( وجررود فررروق دالررة إحصررائٌاً 2البٌررانى )

بررٌن متوسررطً القٌاسررٌٌن القبلررً والبعرردي 
للمجمررروعتٌن التجرٌبٌرررة والضرررابطة فرررً 

للعٌنررررة ) قٌررررد اختبررررارات المرررردافع الفردى
البحرررث ( لصرررالح القٌررراس البعررردي حٌرررث 
-تراوحت قٌمة "ت" المحسوبة مرا برٌن )

قرررٌم (كمرررا تراوحرررت 42.114- :4.212
( 2.102: 0.41حجرررم التأثٌرمرررا برررٌن ) 

وهرررى قرررٌم متوسرررطة ومرتفعرررة. بٌنمرررا ال 
توجرررررد داللرررررة احصرررررائٌة  بٌنمتوسرررررطى 
القٌاسرررررٌن القبلىوالبعررررردى عنرررررد مسرررررتوى 

( فررى )اختبررار اعاقررة التصرروٌبات 0.04)

)حائط صد(( للمجموعرة الضرابطة حٌرث 
( 0.922بلغررت قٌمررة )ت(لهررذا االختبررار)

( وهررى قٌمررة 0.40وقٌمررة حجررم الترراثٌر) 
 ضعٌفة.

وفرررررى ضررررروء النترررررائج الخاصرررررة 
( ٌتضح 2( والشكل البٌانى )44بجدول )

وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائٌة بررٌن 
متوسررررررررطى القٌاسررررررررٌن القبلىوالبعرررررررردى 
للمجموعرررررررررررة التجرٌبٌرررررررررررة فىجمٌرررررررررررع 
اختباراتمهررررارات المرررردافع الفررررردى، وأن 
هناك فروق دالة إحصائٌاً فرى قٌمرة )ت( 

ٌاسرررٌن عنرررد للفرررروق برررٌن متوسرررطى الق
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( فرررى جمٌرررع المتغٌررررات 0.04مسرررتوى )
 )قٌد البحث (ولصالح القٌاس البعدى. 

كما كانت  قرٌمحجم التاثٌرمرتفعرة 
فرررى جمٌرررع اختبرررارات المررردافع الفرررردى) 
وضررررع االسررررتعداد الرررردفاعى وتحركررررات 
المرررردافع، وقطررررع وتشررررتٌت الكرة،اعاقررررة 
التصرروٌبات )حررائط صررد(وترجع الباحثررة 

القدرات التوافقٌة ذلك التحسن الى تحسن 
المرتبطة باداء مهارات المردافع الفرردى، 
كمررررا ان الترررردرٌبات الخاصررررة بالقرررردرات 
التوافقٌرررة عملرررت علرررى تسررررٌع وتسرررهٌل 

 عملٌة تعلم المهارات. 

 Peterوٌؤكرررد ٌشرررٌر هٌرترررز 
Hertiz (4004()44 إلررررررررى وجررررررررود )

عالقرررة تبادلٌرررة برررٌن القررردرات التوافقٌرررة 
رٌاضرٌة، وحصٌلة الفرد من المهرارات ال

حٌرررث أن القررردرة التوافقٌرررة للفررررد تسررراهم 
فىإكتساب المهرارات الحركٌرة الرٌاضرٌة، 
وٌعتبررر نمررو وتكامررل القرردرات التوافقٌررة 
نتٌجررة مررن نتررائج العمررل الحركررى فكلمررا 
زادت خبرررررررة وحصررررررٌلة الفرررررررد مررررررن 
المهررررارات الحركٌررررة كلمررررا زاد تحسررررن 

 القدرات التوافقٌة لدٌة.

وسرررتاوهذهالنتائجتؤكدماذكرهكلمن
 Stanistaw& Henryنٌسرتواوهنرٌك

(علررررى ارتبرررراط القرررردرات 44( )4004)
التوافقٌررة مررع المهررارات الحركٌررة ٌررؤدى 
إلرررى تشررركٌل األتسرررس التوافقٌرررة الواجرررب 
توافرهرررا بمسرررتوى األلداء الفنرررً المتمٌرررز 

 بالضبط والتحكم الحركى. 

وهذه النتائج تعضردها دراسرة كرل 
 AgniezkaJadachمرررررررن أجنسرررررررٌكا

(،و سرررررررررامى محمرررررررررود 21( ) 4004)
(، ومصررررررطفى  41( )4001عرررررروض )
(، أحمررد شررادى  21( )4001الجمررال ) 

( و شرررٌف محررروس 2( )4040النمررر)
(، وسرررلمى رسرررتم 40( ) 4040قنررردٌل )
( محمرود المرسرى  41()4042محمود )
(، والترررى أشرررارت  24( ) 4042فررررج )

نتائجهرا إلرى أن القردرات التوافقٌرة ترررتبط 
المهررررارات  بالمسررررار الحركررررى لمختلررررف

باألنشرررررطة الرٌاضرررررٌة كمرررررا أن تررررروافر 
المسرررتوى الجٌرررد مرررن القررردرات التوافقٌرررة 
أدى إلرررى اخترررزال الرررزمن الرررالزم لرررتعلم 

 واكتساب المهارات الحركٌة.

بٌنماٌتضح من نتائج نفس  جردول 
( وجررود فررروق 2( والشرركل البٌررانى)44)

ذات داللررررررة إحصررررررائٌة عنررررررد مسررررررتوى 
( بررررررررٌن متوسررررررررطى القٌاسررررررررٌن 0.04)
بلىوالبعررررررردى للمجموعرررررررة الضرررررررابطة  الق

ولصررررررررررالح القٌرررررررررراس البعرررررررررردىفىجمٌع 
اختباراتمهررارات المرردافع الفررردى،  فٌمررا 
عررردا اختبار)اعاقرررة التصررروٌبات )حرررائط 

 الصد(.

وتعررررررزى الباحثررررررة ذلررررررك التحسررررررن      
للقٌاسات البعدٌرة عرن القٌاسرات القبلٌرةفى 
اختبرررارات ) وضرررع االسرررتعداد الررردفاعى 

وعرررررة، قطرررررع وتحركرررررات المررررردافع المتن
وتشتٌت الكرة، الدفاع ضرد تنطرٌط الكررة 

م( للمجموعرة الضرابطة  2رة الرـداخل دائ
 ترردرٌس فررً وقرردرتها المعلمررة جهررد الررى

 األسررلوب علررى تعتمررد والررذي المهررارات
 عملٌررة المتبررع ) الشررر  والعرررض ( فررً

 أثنرراء المعلمررة وجررود وكررذلك ، الترردرٌس
 أداء علرى وقردرتها التعلٌمٌرة الوحدة تنفٌذ

 اللفظررررررً والشررررررر  العملررررررً لنمرررررروذجا
 علررى باإلضررافة(   قٌرردالبحث)  للمهررارات
 فرور الفنٌة األخطاء تصحٌح على قدرتها

 تحسررن فرً أسرهم الررذي األمرر ، ظهورهرا
مهررررررررررارات المرررررررررردافع  أداء مسررررررررررتوى
لرررررردى طالبررررررات (  قٌرررررردالبحث)الفررررررردى
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وترررررررى الباحثررررررة . المجموعةالضررررررابطة
السبب فى عردم تقردم الطالبرات فى)اعاقرة 

تصوٌبات )حائط الصد(( ٌرجع الرى ان ال
البرنرررامج التعلٌمرررى الخررراص باالسرررلوب 
المتبع لم ٌحتوى علرى تردرٌبات وتمرارٌن 
تركز بشركل مباشرر علرى تنمٌرة القردرات 

بتلرررك بالمهرررارة الرررتىلم  التوافقٌرررة الخاصرررة
 تتحسن بصورة دالةاحصائٌاً.

ألرررٌن  ذكرتررره مرررا مرررع هرررذا وٌتفرررق
وذج أن مشرراهدة النمرر (1)(4002ودٌررع )

الجٌررد ألداء المهررارات ٌمكررن المررتعلم مررن 
متابعتررره وتقلٌرررده وتلمرررس نرررواحى القررروة 
والضررعف فٌررره ممررا ٌسررراعد علررى حسرررن 

 استٌعاب بالمهارات المتعلمة. 

وٌؤكد ما سبق نتائج دراسات كرل 
( 4004مرررن هبرررة عبرررد العظرررٌم حسرررن )

( 4001(، خالررررررد فرٌررررررد زٌررررررادة ) 22)
( 4044(، سررررٌد محمررررد المرسررررى )44)
حٌرررث أشررراروا إلرررى أن البرنرررامج (، 49)

المتبررع للمجموعررة الضررابطة ٌررؤدى إلررى 
نسرررربة تحسررررن القٌاسررررات البعدٌررررة عررررن 
القٌاسرررات القبلٌرررة فرررى المهرررارات المرررراد 

ووفقدداً لهددذه النتددائج ٌكددون قددد تعلمهررا ، 
 تحقق صحة الفرض الثالث.

 عرض ومناقشة الفرض الرابع:

"توجدددد فدددروق دالدددة الرررذى ٌرررنص علرررى 
وسددددددطى درجددددددات إحصددددددائٌاً بددددددٌن مت

القٌاسدددات البعدٌدددة لمجمدددوعتى البحدددث 
التجرٌبٌدددددددة والضابطةفىمسدددددددتوى أداء 
مهدددارات المددددافع الفردىفدددى كدددرة الٌدددد 

 ولصالح المجموعة التجرٌبٌة".

 (16) جدول
 المدافع مهارات اختبارات فً البعدٌة القٌاسات بٌن التأثٌر حجم وقٌمة الفروق داللة

 ثالبح لمجموعتً( قٌدالبحث) الفردي
 (179= ن)

 الدالالت االحصائٌة 
 االختبارات

 المجموعهالتجرٌبٌة
 (100=  ن)

 المجموعهالضابطة
 (79=  ن)

الفرق بٌن 
 المتوسطٌن

 الداللة قٌمة ت
 ع± س ع± س

وقفة االستعداد 
والتحركات الدفاعٌة 

 المتنوعة
4.010 0.124 4.024 0.149 0.041 0.414 0.292 

 0.224 0.201- 0.020- 0.212 4.990 0.211 4.940 قطع وتشتٌت الكرة

الدفاعضدتنطٌطالكرة 
 م( 6داخل دائرة الـ) 

4.120 0.111 4.294 0.144 0.429 4.241 0.044 

اعاقة التصوٌبات )حائط 
 الصد(

240.44 212.4 9.214 4.424 4.121 419.2 422.0 

( والشكل 42ٌتضح من نتائج جدول )
ئٌاً  ( وجود فروق دالة إحصا2البٌانى )

بٌن متوسطات القٌاسات البعدٌة 
للمجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً 
جمٌع اختبارات مهارات المدافع الفردى 

للعٌنة )قٌد البحث(لصالح المجموعة 
التجرٌبٌة، حٌث تراوحت قٌمة "ت" 

 (2.419: 0.201المحسوبة ما بٌن)
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وترى الباحثة أنه على الررغم مرن 
فىمعظم تحسن نتائج المجموعة الضابطة 

اختبررارات مهررارات المرردافع الفررردى ، إال 
أنه بمقارنتها بنتائج المجموعرة التجرٌبٌرة 
ٌالحررظ تفرروق المجموعررة التجرٌبٌررة فررى 
جمٌع المهرارات وتحقٌقهرا لنترائج أفضرل، 
وهذا ٌدل على التأثٌر اإلٌجرابى للبرنرامج 
المقتررررر  والررررذى طبررررق علررررى طالبررررات 
المجموعررررة التجرٌبٌررررة دون المجموعررررة 

ابطة ، والررذى تمخاللهاإلهتمررامبربط الضرر
التررررردرٌبات الخاصرررررة بتنمٌرررررة القررررردرات 
التوافقٌررة المرتبطررة بالمهررارات المتعلمررة 
للمجموعررة التجرٌبٌررة فررى جررزء اإلعررداد 
البرررردنىفى الوحرررردات التعلٌمٌررررة وتقرررردٌمها 
للطالبات بصورة مشروقة ومتدرجرة وٌرتم 
التقرررردم داخررررل الوحرررردات طبقرررراً لقرررردرات 

علرررى فعالٌرررة األداء  الطالبرررات ممرررا أثرررر
 للمجموعة التجرٌبٌة.

 ذكررررره مررررا تؤكررررد النتررررائج وهررررذه
 تانٌسرررررررررررررررررررررررررررررتوا كلمنررررررررررررررررررررررررررررروس

 Stanistaw& Henryوهنرٌررررررك
(علررررى ارتبرررراط القرررردرات 44( )4004)

التوافقٌررة مررع المهررارات الحركٌررة ٌررؤدى 
إلرررى تشررركٌل األتسرررس التوافقٌرررة الواجرررب 
توافرهرررا بمسرررتوى األلداء الفنرررً المتمٌرررز 

 لحركى. بالضبط والتحكم ا

( 4004) اسكاسا جولً تشٌر كما
 الرٌاضرررى الفررررد امرررتالك أن إلرررى (29)

 سرررررعة فررررى ٌسرررراهم التوافقٌررررة للقرررردرات
 الحركٌررررة المهررررارات واتقرررران واكتسرررراب
 األداء جرررودة رفرررع علرررى ذلرررك وٌرررنعكس

  .  الفنً

 اٌضراً  الدراسة هذة نتائج تتفق كما
 محمرد حنران مرن كرالً  الٌره توصرل مرا مع

 فرٌرررررد ،وخالرررررد (49( ) 4000) أحمرررررد

 شرررادى أحمرررد ، ( 40( )4001) عرررزت
 محمررررررد وسررررررٌد ، (4( )4040) النمررررررر

 وسررررررررلمى ، (44( )4044) المرسررررررررى
 فررررررى(  42( )4042) محمررررررود رسررررررتم

 للقرررررردرات المسرررررربقة التنمٌررررررة ضرررررررورة
 المهرررررررارات الداء الخاصرررررررة التوافقٌرررررررة
 تلرررك مسرررتوى تحسرررن ان حٌرررث الحركٌرررة
 االداء مسرتوى إرتفاع الى ٌؤدى القدرات

ووفقدداً لهددذه النتددائج  . والمهررارى لفنررىا
 ٌكون قد تحقق صحة الفرض الرابع

 عرض ومناقشة الفرض الخامس

"ٌوجددد حجددم تددأثٌر والررذى ٌررنص علررى 
إٌجددددددابى نتٌجددددددة اسددددددتخدام البرنددددددامج 
المقتدددددرح لتنمٌدددددة القددددددرات التوافقٌدددددة 
للمجموعددددددددة التجرٌبٌددددددددة واسددددددددتخدام 
األسلوب المتبع مع المجموعة الضدابطة 

القددرات التوافقٌدة ومسدتوى فى كل مدن 
أداء مهددداراات المددددافع الفردىفدددى كدددرة 

 الٌد".

 أنره( 42،44) جردولى مرن ٌتضح
 اسرتخدام نتٌجرة إٌجرابى ترأثٌر حجرم ٌوجد

المقتررررررر  لتنمٌررررررة القرررررردرات  البرنررررررامج
 عرررررن التجرٌبٌرررررة التوافقٌرررررة للمجموعرررررة

التوافقٌررة  القرردرات مررن كررل فررً الضررابطة
وسرطة حٌث كانرت قٌمرة  حجرم الترأثٌر مت
: 0.292ومرتفعرررة  تترررراو  مرررا برررٌن ) 

 األداء ( ، وكررررررررررذلك مسررررررررررتوى1.102
الٌررد  كرررة فررً لمهررارات المرردافع الفررردى
التأثٌرمرتفعررررة  حٌررررث كانررررت قررررٌم حجررررم

( ،  حٌرث 2.102: 4.224تتراو  بٌن )
 كرران أكبررر تررأثٌر للبرنررامج المقتررر  فررى

واختبرار  ، التحرك بسررعة وبدقرة إختبار
الصررد(، كمررا  إعاقررة التصرروٌبات )حررائط

كررران أقرررل ترررأثٌر فىإختبرررارادراك االتجررراه 
 )معصوب(، اختبار قطع وتشتٌت الكرة. 
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 الترررررأثٌر هرررررذا الباحثرررررة وتعرررررزى
 الحركٌررررة المهررررارات أن إلررررى اإلٌجررررابى
 القرررردرات مررررن معرررربن مسررررتوى تتطلررررب
 فكلمرا المهرارات بهرذة المرتبطرة التوافقٌرة
 مسرررتوى تحسرررن القررردرات تلرررك تحسرررنت
ارتفرررراع قررررٌم  أن مررررا، ك المهررررارى االداء

 القرررردرات مررررن كررررالً  فررررى حجررررم التررررأثٌر
 المهررررررارى األداء ومسررررررتوى التوافقٌررررررة
 قرد (قٌردالبحث) المردافع الفرردى لمهارات
 اشرتمله ومرا المقترر  البرنامج الى ٌرجع
 ومتنوعررة متعررددة تعلٌمٌررة وحرردات علررى
 الحركررى المسررار تثبٌررت علررى سرراعد ممررا

 داخرررل( قٌررردالبحث) الدفاعٌرررة للمهرررارات
 وانعكرررس ، للطالبرررة العصررربٌة ممرررراتال

 التطرررررورالحركى وضرررررو  علرررررى ذلرررررك
 افضررل بشرركل لمهررارات المرردافع الفررردى

 ممرا االداء بصرعوبة تتمٌرز الترى وخاصة
 للطالبرات االداء مسرتوى تطروٌر الى ادى

 مررررع التوافقٌررررة القرررردرات لرررردمج كنتٌجررررة
 حركى اطار فى المدافع الفردى مهارات
 رنرررررامجالب أن الباحثرررررة وتؤكرررررد . واحرررررد

 مررررن مجموعررررة علررررى إشررررتمل المقتررررر 
 القررررردرات بتنمٌرررررة الخاصرررررة التررررردرٌبات
المرررردافع  بمهررررارات المرتبطررررة التوافقٌررررة
 وفقررراً  تررردرٌبات وضرررعت حٌرررث الفرررردى
 بمثابررة كانررت وواضررحة محررددة لمعرراٌٌر

 حٌرث المهرارى لرجداء وتثبٌرت صقل أداة
 الفررص الممارسرة خرالل للطالبات توافر

 مرن ومهراراتهم مقردراته إلظهار المتعددة
 تقررردٌم ومحاولرررة النشرررط التفاعرررل خرررالل
 علررى الباحررث حرررص وقررد إنجرراز أفضررل
 طبٌعرررة مرررع التررردرٌبات فرررً األداء تشرررابه
 لعررب ممررا المتعلمررة المهررارات فررً األداء
 تحقٌررق فررى للنجررا  ورئٌسررٌاً  هامرراً  دوراً 
 .المرجو الهدف

 مرررن كرررل ٌعضررردها النترررائج وهرررذه
 (42( )4004) الخرالق عبد الدٌن عصام

( 22( )4002) السررررٌد لطفررررً محمررررد ،
 مسررررتوى ارتفرررراع أن إلررررى أشررررار حٌررررث

 الرتفرراع مؤشررر ٌعتبررر التوافقٌررة القرردرات
 وان للمرررتعلم والمهرررارى الفنرررً المسرررتوى

 القررردرات تلرررك مرررن جٌرررد مسرررتوى تررروفر
 للررتعلم الررالزم الررزمن اختررزال إلررى ٌررؤدى

 هررذه وتعررد الحركٌررة المهررارات واكتسرراب
 التررررً ألسررررتفادةا لمرررردى مؤشررررراً  النتررررائج
 .البرنامج تنفٌذ من تحققت

وٌتفق ذلك مع نتائج دراسرات كرل 
( 44() 4991مررن عصررام أحمررد حلمررى )

ووفرررررراء عبرررررردالحفٌظ عبررررررد المقصررررررود 
(، علررى أن تنمٌررة القرردرات 22()4004)

التوافقٌررة ٌررؤدى الررى رفررع مسررتوى األداء 
الفنرررً وتقصرررٌر الرررزمن الرررالزم للرررتعلم. 

تحقدددق  ووفقددداً لهدددذه النتدددائج ٌكدددون قدددد
 صحة الفرض الخامس

 :اإلستخالصات

 وفرى وفروضرة البحرث أهرداف ضوء فى
 المسرتخدمة واألدوات البحرث عٌنرة حدود
 ترررم اإلحصرررائٌة المعالجرررات خرررالل ومرررن

 :ماٌلى استخالص

 تررأثٌر لرره المقتررر  التعلٌمررى البرنررامج -4
 القردرات مستوى تحسٌن على إٌجابى

 اإلدراك) وهررى( قٌرردالبحث) التوافقٌررة
 – بالمسرافة اإلحسراس  ىحرك الحس
 الحركرى الرربط–  برالزمن – باالتجاه

 التوافق– الحركٌة اإلستجابة سرعة–
 العرٌن برٌن التوافرق– والٌرد العرٌن بٌن

 (.والقدم
 لترررردرٌبات وفقرررراً  المقتررررر  البرنررررامج -4

 اإلعررداد جررزء فررً التوافقٌررة القرردرات
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 تحسررررٌن فررررى فعالٌررررة أكثررررر البرررردنى
 مهارات المردافع الفرردى أداء مستوى

دفاعى وتحركررات وقفررة االسررتعداد الرر)
الردفاع –قطع وتشتٌت الكررة– المدافع

( إعاقررة التصرروٌبات – ضررد التنطررٌط
الفرقررة الثانٌررة  لطالبررات الٌررد كرررة فررً

 .بالكلٌة
 للمجموعررة التررأثٌر حجررم قررٌم ارتفرراع -2

 الضررابطة المجموعررة عررن التجرٌبٌررة
 التوافقٌرررررة القررررردرات مرررررن كرررررل فرررررً

المرررردافع  لمهررررارات األداء ومسررررتوى
 (.قٌدالبحث)الٌد كرة فً الفردى

 مجموعررة قنررٌنت إلررى ةالباحثرر توصررل -2
 القرردرات تقررٌس التررً االختبررارات مررن

 لمهرررارات األداء ومسرررتوى التوافقٌرررة
 الٌرررررد كررررررة فرررررً المررررردافع الفرررررردى

 (.قٌدالبحث)

 :التوصٌـات

 توصرى السرابقة االستخالصات ضوء فً
 :ٌلى بما الباحثة

 المقتررر  البرنررامج اسررتخدام ضرررورة -4
 الفرقررة الثانٌررة بالكلٌررة نظرررا لطالبررات

 واتقررران تعلرررم علرررى أثرررر مرررن لررره لمرررا
 .لتلك المرحلة الٌد كرة مهارات

 التوافقٌررررة القرررردرات بتنمٌررررة االهتمررررام -4
 كرررة فررى أخرررى بمهررارات المرتبطررة

 الٌد.
 حرول مماثلرة وبحوث دراسات إجراء -2

 أنشرررررطة علرررررى التوافقٌرررررة القررررردرات
 تعلٌمٌررررة بمراحررررل أخرررررى رٌاضررررٌة
 .مختلفة

 مدروسررررة تعلٌمٌررررة برررررامج تخطررررٌط -2
 للطالبررات جٌررد تعلٌمررى منررا  التاحررة
 المهررارات تعلررم علررى القرردرة لتحسررٌن
 الحركٌة.
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 ـعالــمــراجــــ

 أوالً: المراجع باللغة العربٌة:

إبدددددددددراهٌم أحمدددددددددد  .1
 سالمة

المرردخل التطبٌقرررى للقٌرراس فرررى التربٌررة البدنٌرررة،  (:2002)
 منشأة المعارف، اإلسكندرٌة 

أبددددددو العددددددال عبددددددد  .2
الفتدددددددداح، محمددددددددد 
 صبحى حسانٌن

فسررررٌولوجٌة ومورفولوجٌررررا الرٌاضررررً وطرررررق  (:1779)
 القٌاس والتقوٌم، دار الفكر العربى

أبو النجدا أحمدد عدز  . 3
 الدٌن

المنرررررررررررراهج فررررررررررررً التربٌررررررررررررة الرٌاضررررررررررررٌة  (:2003)
)لجسررررررررررروٌاء،الخواص(، مكتبرررررررررررة شرررررررررررجرة 

 الدر،المنصورة.

تأثٌربرنامجتدرٌبىلتنمٌةبعضالقدراتالتوافقٌةعلىبع (:2010) أحمد شادى النمر  . 4
ضالمهاراتاألساسٌةلناشئكرةالسلة،رسالةماجسرررتٌ

 طار،كلٌةالتربٌةالرٌاضٌة،جامعةطن

أحمدددد نصدددر الددددٌن  . 5
 محمود محمد

ترررأقٌر برنرررامج لتنمٌرررة القررردرات التوافقٌرررة علرررى  (:2017)
مسررتوى األداء المهررارى فررى كرررة الٌررد لتالمٌررذ 
المرحلرررررررة االعدادٌرررررررة، رسالةماجسرررررررتٌر،غٌر 
منشورة، كلٌة التربٌة الرٌاضرٌة للبنرات، جامعرة 

 اإلسكندرٌة

أشددددددددددرف سددددددددددعد  . 6
 الدخاخنى

امج تدرٌبً بالنظام الشامل علرً تنمٌرة تأثٌر برن (:2007)
بعررض القرردرات الحركٌررة والمهررارات األساسررٌة 
للمبترردئٌن فررً كرررة الٌررد، رسررالة ماجسررتٌر، غٌررر 

 منشورة، كلٌة التربٌةالرٌاضٌة، جامعة طنطا

، 4خبررررات فرررً االلعررراب للصرررغار والكبرررار، ط (:2003) ألٌن ودٌع فرج .9
 منشأة المعارف، اإلسكندرٌة.

فعالٌرررة برنرررامج لجلعررراب التنافسرررٌة والمبارٌرررات  (:2019) ان عثمان قادربارز .4
التعلٌمٌررة علررى مسررتوى األداء لرربعض المهررارات 
الهجومٌرررة والدفاعٌرررة فرررى كررررة الٌرررد برررالعراق، 
رسرررالة دكتررروراه،غٌر منشرررورة، كلٌرررة التربٌرررة 

 الرٌاضٌة للبنات، جامعة اإلسكندرٌة
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جمددددددال إسددددددماعٌل  .7
 النمكى

اد البررررردنً،الجزء الثانً،مكتبرررررة شرررررجرة اإلعرررررد (:2002)
 الدر،المنصورة.

جٌردالنجرٌوفوتٌدددو .10
 راندات

، 4كرررررة الٌررررد للناشررررئٌن وتالمٌررررذ المرررردارس،ط (:1794)
ترجمة كمال عبدالحمٌرد ومحمرد حسرن عرالوى، 

 دار الفكر العربً،القاهرة.

ةالت"تأثٌربرنامجمقترحللتررررررردرٌبالعقلٌعلىتعلممهار (:2000) حنان محمد أحمد .11
،رسالةماجسررتٌر،كلٌةالت"صوٌببالسررقوطفٌكرةالٌد

 ربٌةالرٌاضٌة،جامعةأسٌوط 

تررأثٌر برنررامج تمرٌنررات نوعٌررة لتنمٌررة القرردرات  (:2009) خالد فرٌد زٌادة .12
التوافقٌررة علررً بعررض مظرراهر االنتبرراه ومسررتوى 
األداء الفنرررً لناشرررة رٌاضرررة الجرررو دو، رسرررالة 
ماجسررررررتٌر، غٌررررررر منشررررررورة، كلٌررررررة التربٌررررررة 

 الرٌاضٌة، جامعة المنصورة.

دعدددددداء الدددددددردٌرى  .13
 ،أمانى حسٌن

فاعلٌررة برنررامج باسررتخدام الجمررل الحركٌررة لتطرروٌر  (:2012)
سررعة انرجداء الردفاعً فًر كررة الٌرد لطالبرات كلٌررة 
ة باالسررركدندرٌة، المجلرررة العلمٌرررة  التربٌرررة الرٌاضررٌر

ة، العردد ) (،كلٌرة التربٌرة 24للتربٌة البدنٌة والرٌاضٌر
 اضٌة للبنات،جامعة االسكندرٌةالرٌ

دعددداء الددددردٌرى ،  . 14
 ونفٌن الشامى

 اإلسكندرٌة. –التطبٌق العلملً فً تدرٌس كرة الٌد (2020)

بعرررض القررردرات التوافقٌرررة وعالقتهرررا بمسرررتوي أداء  (:1776) رابحة محمد لطفى .15
التصوٌبة السرلمٌة للمبتردئات فًر كررة السرلة، المجلرة 

ة، العررردد )العلمٌرررة للتربٌرررة ال (، 41بدنٌرررة والرٌاضررٌر
 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن، جامعة حلوان.

تررأثٌر القرردرات التوافقٌررة الخاصررة علررى بعرررض  (:2012) راجح فوزى غالى .16
األداءت المهارٌة الهجومٌة المركبة لناشرة كررة 
الٌرررد، رسرررالة ماجسررررتٌر غٌرررر منشرررورة، كلٌررررة 

 درٌة.التربٌة الرٌاضٌة للبنٌن جامعة األسكن

سددددددددامى محمددددددددود  .19
 عوض 

تأثٌربرنامجتررردرٌبى لررربعض القررردرات التوافقٌرررة  (:2009)
علررى فعالٌررة أداء ضرررب الكرررة بررالرأس لناشررة 
كررررة القررردم، رسرررالة دكتررروراه، غٌرررر منشرررورة، 
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 جامعة المنصورة 

سدددددددددلمى رسددددددددددتم  .14
 محمود

فعالٌرررة برنرررامج مقترررر  لتنمٌرررة القررردرات التوافقٌرررة  (:2013)
وي األداء فررًر كررررة السرررلة لتالمٌرررذ المرتبطرررة بمسرررت

الصررف الرابرررع االبتررردائً، رسرررالة ماجسرررتٌر، غٌرررر 
ة للبنرررات، جامعرررة  منشرررورة،بكلٌة التربٌرررة الرٌاضررٌر

 اإلسكندرٌة.

تأثٌربرنامجتدرٌبىللقدراتالتوافقٌةعلىمسرررتوىاالنجا (:2011) سٌد محمد المرسى .17
زلبعضمهاراتالركللالعبىالتاٌكوندو،رسررالةدكتور

شورة،كلٌةالتربٌةالرٌاضررٌة،جامعةطنطاه،غٌرمن
 ا

شددددرٌف محددددروس  .20
 قندٌل 

ترررأثٌر برنرررامج تررردرٌب مقترررر  لتنمٌرررة بعرررض  (:2010)
القرردرات التوافقٌررة علررً مسررتوي أداء المهررارات 
الهجومٌررة لناشررة كرررة الطائرة،رسررالة دكترروراه 
غٌررر منشررورة، كلٌررة التربٌررة الرٌاضررٌة، جامعررة 

 المنصورة.

 9إلرررررى 2التنشرررررئة الرٌاضرررررٌة لجطفرررررال مرررررن   :(2004) عبد الفتاح عبدهللا .21
، المكتبرررررررة المصررررررررٌة، 42سرررررررنوات، العررررررردد

 اإلسكندرٌة 

اثرتنمٌةبعضررررالقدراتالتوافقٌةعلىمظاهراالنتباهوا (:1774) عصام أحمد حلمى .22
 النجازالرقمٌلسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررباحة

،رسالةدكتورا"مفردىمتنوعللسباحٌنالناشئٌن400
ٌة،جامعةقناةاله،غٌرمنشورة،كلٌةالتربٌةالرٌاضرررر

 .سوٌس

عصدددام الددددٌن عبدددد  .23
 الخالق 

، 4التدرٌب الرٌاضً )نظرٌات وتطبٌقرات(، ط  (:2005)
 منشاة المعارف، القاهرة.

نتائجرره -تقرروٌم-أسررالٌبه-أسسرره -الترردرٌس )أهدافرره (:1777) فكرى حسٌن رٌان .24
 وتطبٌقاتها( عالم الكتب للنشر، القاهرة.

كمدددددددددددددال عبدددددددددددددد  .25
ل، الحمٌدإسدددددددددماعٌ

محمددددددددد صددددددددبحى 
 حسانٌن

أسرررس التررردرٌس الرٌاضرررً لتنمٌرررة اللٌاقرررة فرررً   (:1779)
دروس التربٌررررة البدنٌررررة فرررررً مرررردارس البنرررررٌن 

 والبنات ، دار الفكر العربً، القاهرة.
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كمدددال عبدددد الحمٌدددد  .26
إسدددددماعٌل، محمدددددد 
 صبحى حسانٌن

الماهٌررة واألبعررراد  –رباعٌررة كررررة الٌررد الحدٌثرررة  (:2001)
اللٌاقرررة  –قٌررراس والتقررروٌم أسرررس ال –التربوٌرررة 
 ، مركز الكتاب للنشر، القاهرة.4البدنٌة، ج

محمدددددددددد حسددددددددددن   .29
عالوى، كمدال الددٌن 
عبددددددددددد الددددددددددرحمن 
دروٌددددددد ، عمددددددداد 

 الدٌن عباس

اإلعرررررداد النفسرررررً فرررررً كررررررة الٌرررررد نظرٌرررررات  (:2003)
 وتطبٌقات، مركز الكتاب للنشر، القاهرة 

درٌب الرٌاضررً وتطبٌقاترره"، "أسررس قواعررد الترر (:1774) محمد خالد حمودة  .24
 منشأة المعارف اإلسكندرٌة.

 الهجوموالدفاعفٌكرةالٌد،دارالمعارف،القاهرة (:2004) محمد خالد حمودة .27

محمد خالد حمودة،  .30
 محمد أشرف كامل 

تعلٌم المبتردئٌن وتردرٌب الناشرئٌن فرى كررة الٌرد،  (:2014)
 منشأة المعارف، اإلسكندرٌة

محمددددددددد صددددددددبحى  .31
 انٌنحس

التحلٌررل العرراملى للقرردرات البدنٌررة فررى مجرراالت  (:1776)
، دار الفكرررررر 4التربٌرررررة البدنٌرررررة والرٌاضرررررة، ط

 العربى، القاهرة.

محمددد عبددد السددتار  .32
 محمود 

تحدٌررررد مسررررتوٌات معٌارٌررررة لرررربعض القرررردرات  (:2012)
التوافقٌرررة الخاصرررة لناشرررة كررررة القررردم، رسرررالة 

الرٌاضرٌة، دكتوراه، غٌرر منشرورة،كلٌة التربٌرة 
 جامعة المنصورة.

محمددد كمددال الدددٌن   .33
 البارودى

تررأثٌر برنررامج تعلٌمررً مقتررر  لجهرراز الحركررات  (:2005)
األرضررررٌة علررررى القرررردرات التوافقٌررررة ومسررررتوى 
األداء المهررارى لطررالب كلٌررة التربٌررة الرٌاضررٌة 
جامعرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة 
أسٌوط،مجلةأسٌوطلعلوموفنونالتربٌةالرٌاضرررٌةال

 م4004 عددالعشرونالجزءالثانى

االنجررراز الرٌاضرررً وقواعرررد العمرررل التررردرٌبً،  (:2006) محمد لطفى السٌد .34
 مركزالكتاب للنشر، القاهرة 

محمدددددود المرسدددددى  .35
 فرج 

تررررأثٌر برنررررامج باسررررتخدام القرررردرات التوافقٌررررة  (:2016)
الخاصررة علررى مسررتوى أداء المهررارات المركبررة 
ودافعٌرررة اإلنجررراز فرررً هررروكً المٌررردان، رسرررالة 



 
(0202) َىنُى - االولانجزء  – االولانعدد  -انسادسانمجهد  -جامعت انعرَش - انرَاضُتكهُت انتربُت  -مجهت سُناء نعهىو انرَاضت  

 

220 

، كلٌررررة التربٌررررة الرٌاضررررٌة، جامعررررة دكترررروراه
 المنصورة.

مددددددروة رمضددددددان   .36
 محمود 

ترررأثٌر تررردرٌبات توافقٌرررة مشرررابهة لرررجداء علرررً  (:2012)
مهررارات الكرررة الطررائرة لرردي تلمٌررذات المدرسررة 
اإلعدادٌررررة الرٌاضررررٌة، رسررررالة دكترررروراه بكلٌررررة 

 التربٌة الرٌاضٌة،جامعة أسٌوط.

القرردرات التوافقٌررة الخاصررة علررً مسررتوي  تررأثٌر (:2004) مصطفى الجمال  .39
األداء المهرررارى لناشرررة هررروكً المٌدان،المجلرررة 
العلمٌررة لعلرروم التربٌررة الرٌاضررٌة، كلٌررة التربٌررة 

 (9الرٌاضٌة، جامعة طنطا، العدد)

مــفـتدددـً إبـراهـٌدددـم  .34
 حــمــاد 

التررردرٌب الرٌاضرررً الحررردٌث تخطرررٌط وتطبٌرررق  (:2001)
 عربً، القاهرة.، دار الفكر ال4وقٌادة، ط

منٌددددددددر جددددددددرجس  .37
 إبراهٌم

التررردرٌب الشررامل والتمٌرررز  –كرررة الٌرررد للجمٌررع  (:2004)
 المهاري، دار الفكر العربً، القاهرة.

نسدرٌن علددى محمددد  .40
 هطل

فعالٌررررة اسررررتخدام األداءات المهارٌررررة المركبررررة  (2011)
كمنظومرررة لتنمٌرررة بعرررض المهرررارات الهجومٌرررة 

البررات كلٌررة التررر بٌررة والدفاعٌررة فررى كرررة الٌررد لط
الرٌاضررٌة باالسررركندرٌة، رسرررالة دكتررروراه غٌرررر 
منشورةن كلٌة التربٌة الرٌاضٌة للبنرات، جامعرة 

 االسكندرٌة.

أثرتطوٌربعضالقدراتالتوافقٌةالخاصةلرفعمسررررتو (:2004) نسرٌن محمود نبٌه .41
 ٌا داءالفنٌعلىعارضهالتوازنلناشرررررئاتالجمبازتحت

1 
منشورة،كلٌةالتربٌةاسنوات،رسالةماجستٌر،غٌر

 لرٌاضٌةللبنات،جامعةاالسكندرٌة

ندددددددددوال إبدددددددددراهٌم  .42
شدددددلتوت، مٌرفدددددت 

 على خفاجة 

طرق التدرٌس فرً التربٌرة الرٌاضرٌة التردرٌس   (:2002)
 ،مكتبة اإلشعاع،اإلسكندرٌة.4للتعلٌم والتعلم،ط

هبددددة عبددددد العظددددٌم  .43
 حسن

تررأثٌر برنررامج تعلٌمررً مقتررر  لجهرراز عارضررة  (:2005)
لتوازن علً القردرات التوافقٌرة ومسرتوي األداء ا

المهررررررررررراري لطالبرررررررررررات كلٌرررررررررررة التربٌرررررررررررة 
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الرٌاضٌة،رسرالةدكتوراه،كلٌة التربٌررة الرٌاضررٌة 
 جامعة أسٌوط.

وفدداء عبددد الحفددٌظ   .44
 عبد المقصود

فعالٌة برنامج تمرٌنرات باسرتخدام نظرام الرمروز  (:2005)
الحركٌررة علررً تحسررٌن بعررض القرردرات التوافقٌررة 

( سررررنة، رسررررالة 44-9معرررراقٌن سررررمعٌا مررررن )لل
دكترروراه،غٌر منشررورة، كلٌررة التربٌررة الرٌاضررٌة 

 بنات،جامعة اإلسكندرٌة.

ٌاسددددددددر محفددددددددوظ  .45
 الجوهرى

تنمٌةالقدراتالتوافقٌةلتطوٌرمستوىأداءبعضررالمهار (:2004)
اتاألساسٌةلدىبراعمكرةالقدم،بحثمنشرررررور،مجلةالت

 .ولربٌةالرٌاضٌةلللبنٌن،جامعةبنها،العدداأل

 كرةالٌدالحدٌثة،منشأةالمعارف،اإلسكندرٌة (:2009) ٌاسر محمد دبور .46

االعداد البدنً فرً كررة الٌرد،أبو ضراهر جرروب  (:2016) ٌاسر محمد دبور .49
 للنشر،االسكندرٌة
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