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 تعلم بعض   علىمقترح باستخدام األنشطة اإلثرائية   ميعليتبرنامج تأثير 

 لتالميذ الصف الرابع األبتدائي  كرة القدم األساسية في مهاراتال
 * أ.م.د / محمد خضري محمد                                                          

 ** أ.م.د/ الشريف محمد أحمد                                                        
 *** م/ محمد عبيد محمد رفاعي                                                        

 

  :  ومشكلة البحث مقدمهأواًل : 
تعد مرحلة الطفولة من أهم مراحل النمو ألنها تمثل الركيزة األساسية في تكوين شخصية الفرد ،            

مواجهة   علىكما أن اإلهتمام بالطفولة يعني اإلهتمام بمستقبل األمة كلها ألن اإلعداد السليم للطفل يساعد  
التحديات الحضارية التي تفرضها حتمية التطور ، فالطفل يولد مزودا بعدة غرائز وميول تنتقل إليه بالوراثة  
وتدفعه ألن يسلك سلوكًا معينًا ليحقق غرضًا خاصًا ، والميل للحركة أشد ميول الطفل الفطرية ظهورًا وأبقاها  

إلي استكشاف بيئته الذي يدفعه  التومعرفة ما يدور حوله    في مراحل نموه فهو  م على،  لذا تحظي مرحلة 
م ، وذلك إنطالقا من معطيات كثيرة ، لعل في مقدمتها علىاألساسي باهتمام خاص باعتبارها أهم مراحل الت

الت لمراحل  األساسية  المرحلة  تعلىأنها  قاعدة  أوسع  وتضم   ، األخرى  السنية  علىم  المراحل  أنسب  ومن  مية، 
 (1: 35)  ميــــــــة الالحقة .علىل الحركية وتطويرها التي تســـتند إليها المراحــــــــل التلتنمية  قدرات الطف

م حيث يمكن كل تلميذ من الحصول على علىمي وســـــــــــــيلة فعالة لتفريد التعلىويعد اإلثـــــــــــــــــراء الت
ـــــــــــخصية المتكاملة ووســـــــــــــيلة فعالة في تحقيق مية وأنه أحد العناصر المهمة في بناء الشـعلىالخبرة الت

  (160:  39. ) كثير من األهداف 
هو تلك الترتيبات التي بمقتضاها يتم تحوير   ( : أن اإلثراء التعلىمي2008ويرى " فتحي جراون " )

اتساعًا  أكثر  لجعله  إضافية  وأنشطة  تعلىمية  خبرات  بإدخال  وذلك  وهادفة  مخططة  بطريقة  المعتاد  المنهج 
   . والمهارية  والتعلىمية  العقلية  احتياجاتهم  وإشباع  الستعداداتهم  تحديًا  أكثر  يصبح  بحيث  وعمقًا  وتنوعًا 

(23:29) 
 ( : أن األنشطة اإلثرائية بصفة عامة تعمل على إحداث فعل أو2004سالم "  ) وتوضح " حنان

 تكثيف  سلوك ذو قيمة وأهمية كبيرة وأن إثراء التالميذ باألنشطة الغير تقليدية تهدف إلى تعميق الخبرة و
  .جامعة جنوب الوادى -كلية التربية الرياضية -أستاذ مساعد بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية* 

  .جامعة جنوب الوادى -كلية التربية الرياضية -أستاذ مساعد بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية** 
 .جامعة جنوب الوادى -كلية التربية الرياضية -*** معيد بقسم المناهج وتدريس التربية الرياضية
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 (35:  11. ) وجاذبية معلوماتهم وتزويد من عمق واتساع عملية التعلم وجعلها أكثر إيجابية

( : أن الوسيلة التي يمكن بواسطتها تحقيق ما يرجوه النظام  2001ويوضح " حسن أبو عبدة " )

بالحركة   ميعلىالت تتميز  التي  المختلفة  بأنشــــــــطتها  الرياضية  والتربية  األنشـــــــــطة،  برامج  أهداف هي  من 

الت األنشــــــــــطة  تحت  تندرج  اإلثرائية  واألنشــــــــــطة  للتالميذ  خبرات  على  تكون علىوشمولها  أن  ويجب  مية 

مية الالزمة إلجراء تلك األنشــــــــــطة ويجب ارتباط  علىالمواد التمناســـــــــــبة للمستوى العقلي للتالميذ وتوافر  

 (  22: 8. ) النشاط اإلثرائي بالبيئة والمجتمع 

تزويد التالميذ   على( : الي أن األنشــــــــــطة األثرائية تعمل  2010ويضيف " عماد عبد الرحمن " ) 

ت أهمية    ميةعلىبأنشــــــــطة  وترجع   ، معلوماتهم  وتكثيف  خبراتهم  تعميق  الي  تهدف   ، تقليدية  غير 

اســـــــــــــتخدامها في التدريس الي انها تحقق تاثيرات إيجابية كثيرة من نواتج التعلم المرغوب فيها والتي قد  

 (  17:25تفشل الطرق المعتادة في تحقيقها . )

شعالن"  ويري   أن  2010)  "  إبراهيم  األخيرة  كر م(  اآلونة  في  حظيت  التي  األنشطة  من  القدم  ة 

باهتمام كبير في مصر والعالم أجمع ، حيث أجريت دراسات متعددة وأبحاث كثيرة من أجل االرتفاع بمستوي  

األداء الفني لهذه اللعبة الشعبية ، والتي تتميز بتنوع أداءاتها المهارية حيث تتميز كرة القدم باحتوائها على  

يرة ومتنوعة البد من إتقانها سواء كانت بالكرة أو بدونها تؤدى منفردة  أو مركبة )مندمجة( من  مهارات كث

 (  8: 2) . أجل تحقيق التفوق على المنافس

اللعبة الشـــــــعبية األولى في العالم   م( أن رياضة كرة القدم هى2007ويشـــــير " أمين الخولي " )

، وهى لعبة جماعية بمعنى أنها تعتمد على التعاون والتفاهم بين أفراد الفريق ، وهى تنمى عددا كبيرا من  

القدرات البدنية والحركية كالرشــــــــاقة والدقة والتحمل ، وكرة القدم رياضة مناســـــبة لوقت الفراغ إذا توافرت 

 (2:5لمناسب لممارســــــتها   . )العدد ا
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الباحث و   ومن خالل الميداني    علىإشرافه  عمل  التدريب  االبتدائية فى  مجموعات  المدارس   بعض 

قنا الجيد    وجد  بمحافظة  األداء  إلي مرحلة  التالميذ  القدم عدم وصول  األساسية في كرة  المهارات  أداء   في 

   لتالميذ الصف الرابع االبتدائي 

الباحث  لذلك  ونظرًا   تاقترح  برنامج  باستخدامعلىتصميم  اــــــــاألنش  مى  لتنمية  إل طة  بعض ثرائية 

كرة  المهارات في  األ  األساسية  المرحلة  لتالميذ  مجال   بتدائيةالقدم  في  الدراسات  من  العديد  أجريت  ولقد   ،

األنش استخدام  تناولت  التي  المتنوعة  التربوية  مختلفة    طةــــــــ العلوم  بصور  دراسة    اإلثرائية  حمدان    "مثل 

روثر راميل    "  ( ، 16) (م2006)  "  ملك  سحر "،    (11) (م2004)"  حنان سالم  "( ،  10) (م2003)"  محمد

" Ruther.ramil(2010م) (42)  ، "    37) (م2011)"  محمدمني  ، مونرو  "(   ,Richard ريتشارد 

"Munro   "(2011م) (40)    ،  "( ،  21)  (م  2012)"  شيري مجدي  "،    (28)  (م2012)  "  فاطمة فليفل  "

 " ألدرين ألمو  "  ،  "جوزيف ألبي  "    ( ،19)   (م2014)"  علىشريف  "    ،   (18)  (م2013)  "  سومية السيد

"Joseph Albi, Aldrin Almo  "(2013م)  (األنشطة  41 أهمية  الي  نتائجهم   أشارت  والتي   ،  )

 األساسية في كرة القدم . اإلثرائية حيث تحقق تأثيرات إيجابية كثيرة في أداء المهارات 

  البحث : هدفثانيًا : 

البحث   ت  لىإالحالي  يهدف  برنامج  اإل   ىميعلتصميم  األنشطة  تأثيره    ثرائية باستخدام   علىلمعرفة 

 .  الصف الرابع اإلبتدائي لتالميذالمهارات األساسية في كرة القدم  بعض تعلم

   : البحث فروضثالثًا : 

فى   • التجريبية  للمجموعة  والبعدى  القبلى  القياسين  درجات  متوسطى  بين  إحصائيا  دالة  فروق  تعلم توجد 

  قيد البحث ولصالح القياس البعدي .المهارات األساسية في كرة القدم 

فى   • الضابطة  للمجموعة  والبعدى  القبلى  القياسين  درجات  متوسطى  بين  إحصائيا  دالة  فروق  تعلم  توجد 

 قيد البحث ولصالح القياس البعدي . المهارات األساسية في كرة القدم 



 م 2021المجلد الحادي والعشرون أكتوبر  - 216 - مجلة علوم الرياضة وتطبيقات التربية البدنية

ي درجات القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط •

 .  قيد البحث ولصالح المجموعة التجريبيةالمهارات األساسية في كرة القدم في 

    : البحث الواردة مصطلحاتالرابعًا : 

إلي   :  اإلثرائية  األنشطة تدريسه  في  المعلم  يستخدمها  التي  األنشطة  من  مجموعة  بأنها  تعرف 

 (53:15الفهم والتعمق وتنمية تفكيرهم وتتم تحت أشراف وتوجيه لمعلم.) علىالتالميذ وتهدف لنمو قدراتهم 

 الدراسات المرجعية التي استفاد منها الباحث :خامسًا : 

 الدراسات العربية :               -أواًل 

  : الوليالدراسة ا

" فاعلية برنامج أنشطة إثرائية بالحاسب اآللي على   بدراسة بعنوان(  29م()  2014)  "  " شريف علي  قام

التعليم األساسي  تعلم الحلقة األولى من  الرياضية لتالميذ  التربية  الحركية بدرس  المهارات  " وهدفت    بعض 

برنامج أنشطه إثرائية على تعلم بعض مهارات ألعاب القوي )البدء المنخفض ،والوثب الطويل ،    تصميمإلى  

لمسافات التعليم   التتابع  من  األولى  الحلقة  من  الرابع  الصف  لتالميذ  الرياضية  التربية  بدرس   ) قصيرة 

الباحث استخدم  وقد   ، إحد  األساسي  لمجموعتين  تجريبي  بتصميم  التجريبي  واألخرى  المنهج  تجريبية  اهما 

والبعدي القبلي  القياس  بإتباع  )    ضابطة  البحث  عينة  حجم  وبلغ  تالميذ    40للمجموعتين،  من  تلميذا   )

طالب أبي  ابن  على  بمدرسة  االبتدائي  الرابع  اختيارهم   الصف  تم  التعليمية  المنيا  بإدارة  بنين  االبتدائية 

تلميذا ، ومن أهم وأهم األدوات  (  20)  قوام كل مجموعةبالطريقة العشوائية وتم تقسيمهم علي المجموعتين  

أن استخدام األنشطة اإلثرائية    المستخدمة مجموعة االختبارات البدنية والمهارية ،وكانت أهم نتائج الدراسة

 . بالحاسب اآللي أكثر فاعلية من األسلوب التقليدي المتبع
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  :لثانيةالدراسة ا

 " تأثير برنامج أنشطة اثرائية على الكفاءة  بدراسة بعنوان(  28()2012" )  " فاطمه فليفل  قامت

تأثير  على  التعرف  الدراسة  وهدفت   " للتعلم  القابلين  ذهنيا  المعاقين  للتالميذ  التوافقي  والسلوك    الحركية 

ل القابلين  ذهنيا  المعاقين  للتالميذ  التوافقي  والسلوك  الحركية  الكفاءة  على  اإلثرائية  وقد  األنشطة   ، لتعلم 

بإتباع    استخدمت واألخرى ضابطة  تجريبية  إحداهما  لمجموعتين  تجريبي  بتصميم  التجريبي  المنهج  الباحثة 

القبلي )    القياس  العينة  حجم  بلغ  للمجموعتين،  للتعلم    24والبعدي  القابلين  ذهنيا  المعاقين  من  تلميذ   )

السنية الفكرية بط (    12:    9)  بالمرحلة  التربية  بمدرسة  العشسنه  بالطريقة  اختيارهم  تم   ، وائية وتم ــــنطا 

كل قوام  مجموعتين  إلى  اللياقة   12)      مجموعة  تقسيمهم  اختبارات  الدراسة  أدوات  أهم  ومن   ، تلميذ   )

للجمعية الذهنية  اإلعاقة  لمتوسطي  وعددهم    الحركية  والترويح  البدنية  والتربية  للصحة   (11)األمريكية 

التو  السلوك  ومقياس  األمريكيةاختبار،  للجمعية  البرنامج    افقي  أن  النتائج  أهم  وكانت   ، الذهنية  لإلعاقة 

إيجابي دال ساهم في تحسين الكفاءة الحركية   المقترح باستخدام األنشطة اإلثرائية الذى تم تطبيقه له تأثير

  .  والسلوك التوافقي للتالميذ المعاقين ذهنيا القابلين للتعلم

 :  اجراءات البحث سادسًا :

 منهج البحث:* 

استخدم الباحث المنهج التجريبي نظرا لمالئمتة لطبيعة البحث ، وذلك باستخدام التصميم التجريبي 

لمجموعتين متساويتين ومتكافئتين احداهما تجريبية واألخري ضابطة وباتباع القياسات القبلية والبعدية لكال 

 المجموعتين.
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 مجتمع البحث :  *

قام الباحث باختيار مجتمع البحث بالطريقة العمدية ويتمثل في تالميذ الحلقة األولي من مرحله   

مية للعام الدراسي  علىم األساسي ) الصف الرابع االبتدائي( بمدرسة قنا االبتدائية التابعة إلدارة قنا التعلىالت

 وخمسة وعشرون تلميذَا  ( مائة 125دهم )(  بالفصل الدراسي الثاني والبالغ عد 2020/2021)

 عينة البحث : *

البحث بالطريق العشــــــــــتم اختيار عينة  التوائية من  ــــــــــة  الحلقة األولـــــــــي من مرحلة  م علىتالميذ 

األبتدائي الرابع  الصف   ( الت  األســــــاسي  قنا  إلدارة  التابعة  االبتدائية  قنا  بمدرسة  الدراسيعلى(  للعام    مية 

الثاني  (  م2020/2021) الدراســـــــي  )بالفصل  بلغ عددها  إلى مجموعتين   تلميذَا  (  60حيث  تم تقسيمهم 

( مجموعة  كل  عدد  تجريبية  واألخرى  ضابطة  إحداهما  )تلميذا(  30متساويتين  عدد  اختيار  تم  كما   ،30 )

 .  ات اإلستطالعيةــإلجراء الدراس  للبحث اسيةــــعينة األسالمن نفس مجتمع البحث وخارج ذَا تلمي

 ضبط المتغيرات لعينة البحث:* 

 اعتدالية العينة :  -

( البحث  عينة  اعتدالية  بإجراء  الباحث  النمو)السن90قام  معدالت  بعض  في   -الطول  –طالب( 

وكذلك في اختبارات  المرتبطة بالمهارات األساسية في كرة القدم قيد البحث  اختبارات الصفات البدنية  و الوزن(  

الجري    -ركل الكرة بوجه القدم الداخلي    –)ركل الكرة بباطن القدم  األساسية في كرة القدم  المهارات  بعض  

الخارجى   القدم  بوجه  بالفخذ    علىالسيطرة    –بالكرة  ونظرًا الكرة  البحث  عينة  اعتدالية  من  التأكد  بهدف   )

توضح والجداول التالية  توى األداء المهارى للمهارات قيد البحث،  ـــــألهمية هذه المتغيرات وتأثيرها على مس

 . ذلك
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المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري ومعامل اإللتواء والتفلطح في )السن، الطول، الوزن(  (1جدول )

( 90للعينة قيد البحث )ن=  

            1.22ضعف الخطأ المعياري التفلطح=         0.62ضعف الخطأ المعياري لإللتواء= 

( وهي أقل من ضعف  0.53:  0.06-( أن قيمة معامل االلتواء تراوحت ما بين )1يتضح من نتائج جدول )

(  وهي أقل من 1.02:  0.27-الخطأ المعياري لمعامل اإللتواء، كما تراوحت قيمة معامل التفلطح ما بين )

 ضعف الخطأ المعياري لمعامل التفلطح، مما يشير إلى إعتدالية توزيع العينة في المتغيرات قيد البحث.

للعينة قيد  والتفلطح في اإلختبارات البدنيه المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري ومعامل اإللتواء (2جدول )

( 90البحث )ن=  

وحدة   المتغيرات م

 القياس 

 المتوسط 

 الحسابي 

 االنحراف 

 المعياري 

 معامل 

 اإللتواء 

 معامل 

 التفلطح

 الداللة 

 غير دال  1.02 0.34 0.32 10.15 سنة السن   1

 غير دال  0.28 0.53 1.17 130.58 سم الطول   2

 غير دال  0.27- 0.06- 0.98 31.64 كجم الوزن   3

وحدة   االختبارات البدنية م

 القياس

 المتوسط 

 بي الحسا

 االنحراف 

 المعياري 

 معامل 

 اإللتواء 

 معامل 

 التفلطح 

 الداللة 

 غير دال  0.85- 0.24- 0.77 9.25 درجة  (ث 30اختبار )الجلوس من الرقود في 1

 غير دال  1.05 0.28- 0.39 19.40 ث (متر  10×4اختبار )الجري االرتدادى  2

 غير دال  0.18 0.56 0.35 8.19 ث (م من البدء العالى30اختبار )العدو  3

 غير دال  0.45- 0.12 0.49 95.88 سم  (اختبار )الوثب العريض من الثبات  4

 غير دال  0.84- 0.30- 0.21 2.78 سم  (اختبار )ثنى الجذع أماما أسفل من الوقوف 5
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      1.22ضعف الخطأ المعياري التفلطح=         0.62ضعف الخطأ المعياري لإللتواء= 

( وهي أقل 0.56 :0.30-( أن قيمة معامل االلتواء تراوحت ما بين )2يتضح من نتائج جدول )

قيمة معامل   تراوحت  اإللتواء، كما  لمعامل  المعياري  الخطأ  ما بينمن ضعف  (  1.05:  0.85-) التفلطح 

إخنبارات   في  العينة  توزيع  إعتدالية  إلى  يشير  مما  التفلطح،  لمعامل  المعياري  الخطأ  أقل من ضعف  وهي 

 .  ثــــــالبدنية قيد البح 

المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري ومعامل اإللتواء  (3جدول )  

( 90للعينة قيد البحث )ن= والتفلطح في اإلختبارات المهارية   

               1.22ضعف الخطأ المعياري التفلطح=              0.62ضعف الخطأ المعياري لإللتواء= 

( وهي أقل 0.45 :0.40-( أن قيمة معامل االلتواء تراوحت ما بين )3يتضح من نتائج جدول )

( بين  ما  التفلطح  قيمة معامل  تراوحت  اإللتواء، كما  لمعامل  المعياري  الخطأ  (  1.20:  0.90-من ضعف 

التفلطح، مما يشير إلى إعتدالية توزيع العينة في اإلختبارات    وهي أقل من ضعف الخطأ المعياري لمعامل

 . المهارية قيد البحث

 

وحدة   اإلختبارات المهارية  م

 القياس 

 المتوسط

 الحسابي 

 االنحراف

 المعياري 

 معامل

 اإللتواء 

 معامل

 التفلطح 

 الداللة 

 غير دال 0.90- 0.39- 0.50 1.68 درجة تمرير الكرة بين قائمين  1

 غير دال 1.03 0.40- 0.28 13.49 متر ركل الكرة ألبعد مسافة والكرة ثابتة 2

 غير دال 1.20 0.12- 0.22 19.53 ث الجري المتعرج بالكرة بين القوائم  3

 غير دال 0.75- 0.45 0.89 2.52 درجة ايقاف حركة الكرة 4
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 تجانس عينة البحث :   -

 الوزن(  –الطول    –قام الباحث بإيجاد عامل التجانس لعينة البحث فى بعض معدالت النمو)السن  

بعض وكذلك فى اختبارات    القدم قيد البحثالمرتبطة بالمهارات األساسية في كرة  اختبارات الصفات البدنية  و 

الجري بالكرة    -ركل الكرة بوجه القدم الداخلي    –)ركل الكرة بباطن القدم  األساسية في كرة القدم  مهارات  ال

( ، وذلك نظرًا ألهمية هذه المتغيرات وتأثيرها على مستوى الكرة بالفخذ    علىالسيطرة    –بوجه القدم الخارجى  

 والجداول التالية توضح ذلك .مهارات قيد البحث ، األداء المهارى لل

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتجانس للعينتين الضابطة والتجريبية   (4جدول )  

(90في متغيرات )السن، الطول، الوزن( قيد البحث )ن=  

المتوسط  المجموعات وحدة القياس  المتغيرات  م

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

Levene 

test 

مستوى 

 الداللة  

 0.19 1.77 0.39 10.11 ضابطة  سنة السن 1

 0.24 10.18 تجريبية

 0.93 0.11 1.13 130.87 ضابطة  سم الطول  2

 1.15 130.28 تجريبية

 0.96 2.84 0.68 31.87 ضابطة  كجم الوزن  4

 1.18 31.41 تجريبية
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( تجانس المجموعتين التجريبية والضابطة في جميع المتغيرات قيد البحث 4يتضح من جدول )    

(  بمستوى الداللة تراوح ما بين 2.84:  0.11( ما بين )(LEVEN Testحيث ترواحت قيمة معامل ليفين  

 . ( مما يدل على تجانس المجموعتين0.05( وهي أكبر من )0.96: 0.19)

لحسابي واالنحراف المعياري والتجانس للعينة في اإلختبارات البدنية قيد  المتوسط ا (5جدول )

( 90البحث )ن=  

وحدة   إلختبارات البدنية ا م

 القياس 

المتوسط   المجموعات 

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

Levene  

test 

مستوى 

 الداللة  

اختبار )الجلوس من  1

 ( ث30الرقود في

 0.07 3.52 0.68 9.23 ضابطة  درجة

 0.87 9.27 تجريبية

اختبار )الجري   2

 10×4االرتدادى 

 (متر

 0.92 0.01 0.40 19.40 ضابطة  ث

 0.38 19.40 تجريبية

م  30اختبار )العدو  3

 (من البدء العالى

 0.77 0.08 0.36 8.20 ضابطة  ث

 0.34 8.17 تجريبية

اختبار )الوثب العريض   4

 (من الثبات

 0.89 0.02 0.49 95.90 ضابطة  سم

 0.51 95.85 تجريبية

اختبار )ثنى الجذع   5

أماما أسفل من  

 (الوقوف

 0.51 0.44 0.22 2.77 ضابطة  سم

 0.21 2.79 تجريبية
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( جدول  من  البحث 5يتضح  قيد  المتغيرات  جميع  في  والضابطة  التجريبية  المجموعتين  تجانس   )

توى الداللة تراوح ما  ــــــــــ(  بمس3.52:  0.01( ما بين )(LEVEN Testحيث ترواحت قيمة معامل ليفين  

( مما يدل على تجانس المجموعتين في االختبارات البدنية قيد 0.05( وهي أكبر من)0.92:  0.07بين )

 .ثالبح

اإلختبارات المهارية  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتجانس للعينة في  (6جدول )

(60قيد البحث )ن=  

( تجانس المجموعتين التجريبية والضابطة في جميع المتغيرات قيد البحث حيث ترواحت 6يتضح من جدول )

: 0.06توى الداللة تراوح ما بين )ــــــــــــ (  بمس3.80:  0.17( ما بين )(LEVEN Testقيمة معامل ليفين  

 .( مما يدل على تجانس المجموعتين في اإلختبارات المهارية قيد البحث0.05( وهي أكبر من )0.68

 : وسائل وأدوات جمع البيانات *

 : األتية البيانات  جمع وسائل على البحث اشتمل

وحدة   اإلختبارات المهارية  م
 القياس 

المتوسط  المجموعات
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

Levene 
test 

مستوى 
 الداللة  

تمرير الكرة بين  1
 قائمين 

 0.68 0.17 0.48 1.67 ضابطة  درجة
 0.53 1.70 تجريبية

ركل الكرة ألبعد  2
 مسافة والكرة ثابتة 

 0.06 3.80 0.21 13.52 ضابطة  متر
 0.34 13.46 تجريبية

الجري المتعرج  3
 بالكرة بين القوائم 

 0.20 1.71 0.18 19.56 ضابطة  ث
 0.25 19.50 تجريبية

 0.51 0.44 0.94 2.53 ضابطة  درجة ايقاف حركة الكرة 4
 0.86 2.50 تجريبية
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 األجهزة واألدوات المستخدمة :  -

 جهاز قياس الطول بالسنتيمتر.  •

   جهاز قياس الوزن. •

 كرات قدم.  •

 قوائم خشبية.  •

      أقماع. •

 .ساعة ايقاف  •

 .  مقاعد سويدى •
 أطباق  •
 .األلوان مختلفة بالستك حبال •

 . صافرة •

 . خشب  صناديق •

   أعالم صغيرة  •

 :   األختبارات -

 : (3)(2االختبارات البدنية ملحق ) أ(

القدم   الكرة بباطن  البحث )ركل  قيد  الخاصة بالمهارات  البدنية  الباحث بتحديد الصفات  ركل   –قام 

القدم   بوجه  الخارجى    -  االمامي الكرة  القدم  بوجه  بالكرة  وكذلك    –الجري  الفخذ(  بأعلى  الكرة  امتصاص 

والبحوث المتخصصة في   االختبارت التي تقيسها من خالل االطالع وتحليل بعض الدراسات والمراجع العلمية 

وتم وضعها في إستمارة الستطالع رأي (  34)   (33)  (32)  (13)  (12)  (7)  (2)  (1رياضة كرة القدم مثل )

صة بكرة القدم ا ( خبراء لتحديد الصفات البدنية الخ9خبراء المناهج وطرق تديس التربية الرياضية وعددهم )
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( األختبارات2ملحق  تحديد  ثم  ومن   ،  )  ( ملحق  مالئمة  األكثر  جدول) ،    (3البدنية  الصفات  7ويوضح   )

   . هاـــــــــــالبدنية قيد البحث وكذلك أهم االختبارات التي تقيس

 الصفات البدنية واالختبارات التى تقيسها (7جدول)

 المرجع  وحدة القياس  االختبارات الصفات البدنية    

 (24:12) عدد  ث. 30الجلوس من الرقود في التحمل العضلي

 (165:34/4) ثانية متر x10. 4الجري االرتدادى   الرشاقة

 (538:2) ثانية م من البدء العالى بالزمن.  30العدو  السرعة

 (19:12) سم الوثب العريض من الثبات. القوة المميزة بالسرعة 

 (341:33) سم ثنى الجذع أماما أسفل من الوقوف. المرونة 

 

 ( :5)(4)االختبارات المهارية ملحق  ب( 

من خالل اطالع وتحليل الباحث لبعض الدراسات والمراجع العلمية والبحوث المتخصصة في رياضة  

الستطالع رأي خبراء    وتم وضعها في إستمارة(  37)  (32)  ( 31)  (13)  (12)  ( 5)  ( 2)  (1كرة القدم مثل)

( خبراء لتحديد األختبارات المهارية األكثر مالئمة ملحق 9المناهج وطرق تديس التربية الرياضية وعددهم )

ركل الكرة   –أنسب االختبارات المهارية للمهارات قيد البحث )ركل الكرة بباطن القدم  (  8( ويوضح جدول )4)

 (5ملحق )امتصاص الكرة بأعلى الفخذ(  –لقدم الخارجى الجري بالكرة بوجه ا -بوجه القدم الداخلي 
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 االختبارات المهارية  (8جدول )

 المرجع وحدة القياس  االختبارات  المهارات األساسية 

 ( 44:2) درجة تمرير الكرة بالقدم بين  قائمين.   ركل الكرة بباطن القدم 

 ( 257:13) سم ركل الكرة ألبعد مسافة والكرة ثابتة.   االمامي ركل الكرة بوجه القدم 

 ( 131:5) ثانية  الجري المتعرج  بالكرة بين القوائم.   الجري بالكرة بوجه القدم الخارجي

 ( 129:31) درجة إيقاف حركة الكرة.  امتصاص الكرة بأعلى الفخذ 

 المعامالت العلمية لالختبارات قيد البحث : * 

 صدق التمايز:  -

الطرفية   المقارنة  طريقة  باستخدام  التمايز  صدق  بإيجاد  الباحث  البدنية  قام  االختبارات  بتطبيق 

المهارية   عينة    تلميذاً (  30)  علىواألختبارات  وخارج  البحث  مجتمع  قيمة  ،    األساسية من  بحساب  وذلك 

ا بين  الفروق  يوممتوسطي  االختبارات  وطبقت   ، الطالب  لدرجات  األدنى  والربيعي  األعلى    السبت   لربيعي 

 والجداول التالية توضح ذلك :،  20/3/2021
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( جدول  من  حيث   9يتضح  األدنى  والربيعي  األعلى  الربيعي  بين  إحصائيا   دالة  فروق  وجود   )

أكبر من قيمة )ت( الجدولية عند مستوى  ( وهي  12.61:  5.64تراوحت  قيمة )ت( المحسوبة ما بين )

 مما يدل على صدق االختبارات. 0.05معنوية 

(16داللة الفروق بين الربيعي األعلى والربيعي األدنى لإلختبارات المهارية )ن=  (10جدول )   

 * دال                          2.14( =0.05مستوى معنوية )قيمة )ت( الجدولية عند 

 ( األدنى حيث   10يتضح من جدول  والربيعي  األعلى  الربيعي  بين  إحصائيا   دالة  فروق  وجود   )

( وهي أكبر من قيمة )ت( الجدولية عند مستوى  12.50:  5.66تراوحت  قيمة )ت( المحسوبة ما بين )

 االختبارات.مما يدل على صدق  0.05معنوية 

 : الثبات -

قوامها  االختبارات وإعادة تطبيقها على عينة  الباحث طريقة تطبيق  استخدم  الثبات  معامل  إليجاد 

/ 27/3وع وذلك يوم السبت  ــــــــــارق زمني أسبــــــــ( تلميذًا وهم السابق استخدامهم في إيجاد الصدق وبف30)

 ( يوضح ذلك.11، وجدول )2021

 

 قيمة "ت"  الربيعي األدنى الربيعي األعلى وحدة القياس  األختبارات المهارية 

 ع س ع س

 5.66 0.35 1.13 0.35 2.13 درجة الكرة بين قائمين تمرير 

 12.50 0.10 13.29 0.07 13.82 متر ركل الكرة ألبعد مسافة والكرة ثابتة 

 7.23 0.14 19.80 0.09 19.37 ثانية الجري المتعرج بالكرة بين القوائم 

 9.38 0.35 1.88 0.53 4.00 درجة ايقاف حركة الكرة
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معامل االرتباط بين التطبيقين األول والثاني في االختبارات البدنية قيد البحث   (11جدول )

(30)ن=   

 قيمة  إعادة التطبيق  التطبيق األول  وحدة القياس  األختبارات البدنية م

 ر 
 ع م ع م

 0.97 1.17 9.23 1.04 9.13 عدد  (ث30اختبار )الجلوس من الرقود في 1

 0.98 0.43 19.43 0.39 19.40 ثانية (متر 10×4اختبار )الجري االرتدادى  2

 0.90 0.32 8.15 0.32 8.16 ثانية ( م من البدء العالى30اختبار )العدو  3

 0.95 0.50 95.94 0.49 95.95 سم (اختبار )الوثب العريض من الثبات 4

 0.88 0.20 2.80 0.20 2.79 سم (اختبار )ثنى الجذع أماما أسفل من الوقوف 5

 0.36=  0.05قيمة ر عند مستوى 

أن هناك معامل ارتباط دال إحصائيا بين التطبيق األول وإعادة التطبيق في   (11جدول)يتضح من  

(  0.98:    0.88االختبارات البدنية مما يدل على ثبات تلك االختبارات، حيث تراوح معامل االرتباط ما بين )

 ( .0.5وهو أكبر من قيمة "ر" الجدولية عند مستوى )
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قيد البحث  المهاريةمعامل االرتباط بين التطبيقين األول والثاني في االختبارات  (12جدول )

(30)ن=   

 قيمة  إعادة التطبيق  التطبيق األول  وحدة القياس  األختبارات المهارية  م

 ر 
 ع م ع م

 0.87 0.90 1.87 0.53 1.70 درجة تمرير الكرة بين قائمين  1

 0.92 0.86 12.89 0.22 13.54 متر والكرة ثابتة ركل الكرة ألبعد مسافة  2

 0.95 0.20 19.55 0.18 19.56 ثانية الجري المتعرج بالكرة بين القوائم  3

 0.93 0.16 2.63 0.97 2.53 درجة ايقاف حركة الكرة 4

 0.36=  0.05قيمة ر عند مستوى 

من   )يتضح  ارتب  (12جدول  معامل  هناك  إحصــــــــ أن  دال  وإعادة ـــــــ اط  األول  التطبيق  بين  ائيا 

االختب في  االختب  اريةـــــــــــالمهارات  ـــــــــالتطبيق  تلك  ثبات  على  يدل  مع    ،  اراتــــــــــــ مما  تراوح  امل  ـــــــــحيث 

 .(0.5مة "ر" الجدولية عند مستوى )( وهو أكبر من قي0.95:  0.87ما بين ) اطـــــــــ االرتب

 ( :  10: البرنامج المقترح ) مرفق   بعاً سا

قام الباحث بتصميم برنامج أنشطة إثرائية ولوضع البرنامج قام باإلطالع على العديد من الدراسات 

" رضا مسعد") التربوية مثل  ، "حمدان14( )2007السابقة والمراجع والبحوث  ،               10()2003)  "محمد  (   )

( سالم"  )2004"حنان   )11  ، )2008)"سليم  "إيمان(  "نيديفر6(   ،  )    " "   Nidiffer Kennethكينيث" 

" روثر44( )2010)  ، )Ruthr.ramilروميل""  (  "من42()2010"   ، "  37)  (2011)  "دـــــمحم  ىـــــــ(   ،  )

 Josephألمو""  "ألدرين  ألبي، "جوزيف   "( ،  18()2013)  "السيد ( ، " سوميه28()2012)  "فليفل  فاطمة
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Albi, Aldrin Almo  ( " شريف41()2013"   ، البرنامج  19()2014)  "على  (  أنشطة  لتحديد  وذلك   .  )

التربية  كليات  الخبراء من  السادة  السنية وعرضه على  للمرحلة  بتنفيذ ومناسبته  الباحث  يقوم  الذي سوف 

 تم وضع البرنامج المقترح لألنشطة اإلثرائية المناسبة لهذه الفئة. هعلى( و 10 الرياضية )مرفق

 :  للبرنامج  العام الهدف* 

المهارات   بعض  القدم  تنمية  كرة  في  القدم)األساسية  بباطن  الكرة  الكرة    _  ركل  ركل 

( وذلك  امتصاص الكرة بأعلى الفخذ   _  الجري بالكرة بوجه القدم الخارجي  االمامي _بوجه القدم  

 بأستخدام األنشطة اإلثرائية قيد البحث لدي تالميذ الصف الرابع  اإلبتدائي .

 بهدف  ذكرها  السابق  والبحوث   والدراسات   المراجع   بعض   على   باالطالع  الباحث   وقام

 وقد   صياغتها  وكيفية  ومعاييرها  األهداف  تحديد   عند   مراعاتها  ينبغي  التي  األسس  التعرف على

 في :  متمثلة التعلم لجوانب  طبقا عامه  اهدف ثالث  في للبرنامج تحديد األهداف  تم

   : معرفي  عام هدف .1

المهارات  عن  والحقائق والمعارف المعلومات بعض االبتدائي الرابع الصف  تالميذ إكساب في ويتمثل

 .البحث  قيداألساسية في كرة القدم 

   : مهارى  عام هدف .2

)تمرير الكرة  البحث قيدالمهارات األساسية في كرة القدم  لبعض االبتدائي الرابع الصف تالميذ إتقان

بباطن القدم ، ركل الكرة بوجه القدم األمامي ، الجري بالكرة بوجه القدم الخارجي ،  امتصاص الكرة علي  

  . الفخذ (
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   : وجداني  عام هدف .3

 اإلثرائية . األنشطة برنامج استخدام نحو والتفاعل اإليجابية االبتدائي  الرابع الصف تالميذ إكساب

 أسس وضع البرنامج : * 

 أن يحقق البرنامج الهدف الذي وضع من أجله .  •

 أن يتناسب المحتوي مع الهدف من البرنامج .  •

 .  ) الصف الرابع األبتدائي (مراعاة الخصائص السنية للفئة قيد البحث •

 التسلسل الحركي للنشاط عند عرضه . مراعاة  •

 وميولهم .   تالميذ الصف الرابع األبتدائي أن يتمشى مع خصائص  •

 أن تتيح األنشطة لهذه الفئة التحرك بسهولة ويسر مع مراعاة عامل األمن والسالمة .  •

 التنوع في استخدام األدوات .   •

 أن تتسم بالتشويق وإثارة انتباه التلميذ .  •

 .  والبدء بالمها مراعاة التدرج من السهل للصعب •

 .  التوازن بين األنشطة الحركية والثابتة بكل وحدة علمية  •

 للتعلم .  التالميذ دوافع واستثارة التالميذ النتباه  المشتتة المثيرات تقليل مراعاة •

 وإيجابية . تأثيرا اكثر يكون  حتى البرنامج لتنفيذ المناسب الزمن  مراعاة •

 البرنامج    خالل تعلمه سرعه في التحكم من وتمكنه التلميذ لخيال فرصا تعطىإثرائية  أنشطة  استخدام مراعاة •

مراعاة التدرج في تعليم المهارات األساسية في كرة القدم بحيث يبدأ البرنامج بمهارة التمرير بباطن القدم ثم  •

 الكرة بوجه القدم األمامي ثم الجري بالكره بوجه القدم الخارجي واخيرا امتصاص الكرة بالفخذ .ركل 
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 :البرنامج  محتوى * 

ومشتملة على  متكاملة  وحدات  على شكل  تكون  أن  البرنامج  محتويات  عند وضع  الباحث  راعى 

للتلميذ  الســــــــــنية  المرحلة  مع  يتناســــــــــب  بما   ، البعض  بعضها  يتصل  التى  اإلثرائــــــــــــية  األنشـــــــــــــطة 

طالع على بعض المراجع العلمية والدراسات السابقة  وقدراته البدنية والعقلية ، لذا قام الباحث من خالل اإل

( شرف"  "عبدالحميد  دراسة   مثل  الحركية  التربية  مجال  في  "عفاف22()2005المتخصصة   ، عثمان"    ( 

  أجريــــــــــت   وكذلـــــــــك الدراســــــــــات الســـــــــــــــابقة التي،  (  27()2006)  " عوض  ( ، " فاطمه24()2008)

"إيمان  مثل  اإلثـــــــرائية  األنشـــــــــطة  في "نيديفر6()2008)  "سليم  دراســــــــــــــــــــة   ،  )    "  Nidifferكينيث" 

Kenneth  ( "2010( )44روثر" ، )  ""روميلRuthr.ramil( "2010()42منى" ، )  ( 37()2011)   "محمد

فاطمـــــــة  " ،  28()2012)  "فليفل  ،  ســـــــوميه(  ،  18()2013)   "الســــــــيد  "   "ألدرين   ألبي، "جوزيف   "( 

بحصر مجموعة  ،  (  19()2014)  "على  (  " شريف2013()41" )  Joseph Albi, Aldrin Almoألمو""

المرتبطة ب اإلثرائية  األنشطة  القدم  من  األساسية في كرة  )المهارات  أشتملت على  إثرائي 48والتى  نشاط   )

 النحو التالي : على( 9)ملحق

 ( نشاط .11بالنسبة لمهارة الجري عدد األنشطة اإلثرائية لتلك المهارة عدد ) •

 ( أنشطة . 9لتلك المهارة عدد )األنشطة اإلثرائية بالنسبة لمهارة الحجل عدد  •

 ( أنشطة . 7لتلك المهارة عدد )األنشطة اإلثرائية بالنسبة لمهارة المشي عدد  •

 ( أنشطة . 9لتلك المهارة عدد )األنشطة اإلثرائية وبذلك عدد بالنسبة لمهارة الركل  •

 ( أنشطة . 4لتلك المهارة عدد )األنشطة اإلثرائية بالنسبة لمهارة الوثب عدد  •

 ( أنشطة 8لتلك المهارة عدد )األنشطة اإلثرائية بالنسبة لمهارة التوزان عدد 
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 تحديد محتوي البرنامج : * 

 تم اختيار المحتوى مكونًا من المجاالت التالية :   

 أنشطة أثرائية مثل :  .1
 أنشطة األلعاب التعاونية  •

 أنشطة األلعاب الصغيرة  •

 أنشطة القصص الحركية •

 أنشطة ألعاب تمثيلية •

 أنشطة مهارات كرة القدم وهي :  .2
 ركل الكرة بباطن القدم  •

 االمامي ركل الكرة بوجه القدم  •

 القدم الخارجيالجري بالكرة بوجه  •

 امتصاص الكرة بأعلى الفخذ  •

بعد    المهارات  هذه  اختيار  تم  وقد  المنهج  مع   يتفق  وبما  الخبراء  السادة  على  عرضها  واألنشطة 

 البحث . بعينة الدراسي الخاص

 اإلطار العام لتنفيذ البرنامج : * 

العلمية   المراجع  بعض  إلى  باإلضافة  اإلبتدائية  المرحلة  معلم  دليل  الباحث على  إطالع  من خالل 

مية وطبقا لألجراءات االحترازية المتبعه في المدارس الناتجة من علىوالدراسات السابقة في بناء البرامج الت

ن عنها قام الباحث بوضع ما توصال  م المعلعلى( وطبقا للخريطة الزمنية لوزارة التربية والت19فيروس )كوفيد  
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( بهدف التوصل إلى التوزيع الزمني للبرنامج ،    8إليه في إستمارة إستطالع رأي للسادة الخبراء ملحق )  

 ( يوضح ذلك.13وجدول )

( 9مي )ن= علىالتكرار والنسبة المئوية للتوزيع الزمني للبرنامج الت (13جدول )  

 رأي الخبراء  المحتوي  م
 النسبة المئوية  التكرار

 %77.77 7 أسابيع 4 ميعلىمدة تطبيق البرنامج الت 1
 %22.22 2 أسابيع 6
 0 0 أسابيع 8

 0 0 درس عدد الدروس في األسبوع 2
 %22.22 2 درسين

 %77.77 7 ثالثة دروس 
 %77.77 7 دقيقة 45 زمن الدروس  3

 %22.22 2 دقيقة 60
 0 0 دقيقة 90

جدول) من  الزمن13يتضح  التوزيع  أن  التــــــــ(  للبرنامج  على ــــــمعلىي  جاء  الخبراء  آلراء  وفقًا  ي 

 الي : ـــ النحو الت

 ( أسابيع. 4مي هي )علىمدة تطبيق البرنامج الت •

 ( درس، بواقع ثالث دروس أسبوعيًا. 12على )  ميعلىيشتمل البرنامج الت •

 . ( دقيقة45يكون زمن الدرس ) •

نسبة   الباحث  ارتضى  للبرنامج   %75وقد  الكلي  الزمن  الخبراء وبالتالي يصبح  آراء  التفاق  فأكثر 

 ( دقيقة .  540مي )علىالت
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ومن خالل إطالع الباحث على دليل معلم المرحلة اإلبتدائية باإلضافة إلى بعض المراجع العلمية  

، قام  للمهارات األساسية في كرة القدم  مية  علىوالدراسات السابقة في مجال التربية الحركية وبناء البرامج الت

 ( يوضح ذلك .14الباحث بتوزيع أجزاء الدرس وجدول )

لتنظيمي والتوزيع الزمني الجزاء الدرس  للمجموعة التجريبية قيد البحث الشكل ا (14جدول )  

 الزمن بالدقيقة المحتوي  أجزاء الدرس  م
 ق 3 أعمال إدارية  الجزء التمهيدي  1

 ق 5 اإلحماء 
 ق 7 اإلعداد البدني الخاص 

 ق 25 األنشطة اإلثرائية  الجزء الرئيسي 2
 أنشطة تطبيقية

 ق 5 تمرينات تهدئة الختاميالجزء  3
 ق 45 المجموع

       ( جدول  من  )14يتضح  البالغ  الدرس  زمن  توزيع  تم  أنه   )45( بواقع  دقيقة  دقائق 3(   )

( لإلعداد البدني من خالل تمرينات متنوعة للعضالت 7( دقائق لإلحماء وعدد )5لألعمال اإلدارية  وعدد )

(  ، درس  كل  في  المهارة  لنوع  وفقا  يشتمل  25العاملة  الرئيسي  للجزء  دقيقة  لتنمية    على(  إثرائية  أنشطة 

( دقائق  5ت الحركية األساسية ومن ثم تمرينات تطبيقيه لمهارات كرة القدم قيد البحث ، ثم الختام )المهارا

ودروس   علىتشتمل   أسابيع  على  المحتوى  توزيع  إلى  التوصل  من  الباحث  تمكن  وبذلك   ، تهدئة  أنشطة 

 ( يوضح ذلك. 15مي المقترح، وجدول )علىداخل البرنامج الت
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مي علىعلى الدروس داخل البرنامج التالمهارات األساسية في كرة القدم توزيع  (15جدول )  

رقم  مهارات كرة القدم األسبوع

 الدرس

 الهــــــــــــــــدف  التاريخ

ركل الكرة بباطن   األول

 القدم 

 مهارة ركل الكرة بباطن القدم تعلم 10/4/2021 1

 القدمتنمية مهارة ركل الكرة بباطن  12/4/2021 2

 تنمية مهارة ركل الكرة بباطن القدم 15/4/2021 3

ركل الكرة بوجه  الثاني 

 االمامي القدم 

 مهارة ركل الكرة بوجه القدم األمامي  تعلم 17/4/2021 4

 تنمية مهارة ركل الكرة بوجه القدم األمامي  19/4/2021 5

 األمامي تنمية مهارة ركل الكرة بوجه القدم  22/4/2021 6

الجري بالكرة   الثالث 

بوجة القدم  

 الخارجي 

 مهارة الجري بالكرة بوجة القدم الخارجي  تعلم 24/4/2021 7

تنمية مهارة الجري بالكرة بوجة القدم   26/4/2021 8

 الخارجي 

تنمية مهارة الجري بالكرة بوجة القدم   29/4/2021 9

 الخارجي 

السيطرة على   الرابع 

بأعلى  الكرة 

 الفخذ 

 الكرة بالفخذ  علىمهارة السيطرة  تعلم 1/5/2021 10

 الكرة بالفخذ  علىتنمية مهارة السيطرة  3/5/2021 11

 الكرة بالفخذ  علىتنمية مهارة السيطرة  6/5/2021 12

)قيد البحث( قد جاء بإجمالي   األساسية في كرة القدم( أن توزيع المهارات  15يتضح من جدول )

 ( درس  . 12عدد )
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 أساليب التقويم :* 

قيد    المهارات األساسية في كرة القدم  تعلم   على  اإلثرائية  األنشطة  برنامج  تأثير  مدى  تقويم   اجل  من

 وهي : البحث قيد للمهارات االختبارات  من مجموعه خدامـــــــــباست  الباحث قام البحث

 ( 6لالختبارات البدنية قيد البحث . ) ملحق    الفني األداء تقييم استمارة •

،   ركل الكرة بباطن القدمفي )    والمتمثلة  البحث  قيد  الختبارات مهارات كرة القدم    الفني  األداء   تقييم  استمارة •

( . )   الفخذالسيطرة على الكرة بأعلى  االمامي ، الجري بالكرة بوجة القدم الخارجي ،  كل الكرة بوجه القدم  

 (  7ملحق 

 الدراسات اإلستطالعية : * 

  الدراسة األستطالعية األولي : -
حرصًا من الباحث على سالمة اإلجراءات اإلدارية والفنية قبل وأثناء وبعد تطبيق االختبارات ، قام  

باختيار عدد ) السبت  30الباحث  الفترة من  في   ، األساسية  العينة  البحث ومن خارج  تلميذًا من مجتمع   )

 م بهدف التعرف على عدة نقاط أهمها :27/3/2021إلى السبت  م20/3/2021

 التأكد من صالحية وكفاية األدوات واألجهزة المستخدمة في القياس . •

 واالختبارات ككل.معرفة الزمن الذي يستغرقه زمن كل اختبار على حدة   •

 دقة تنظيم وسير العمل في القياس .   •

 صدق وثبات االختبارات قيد البحث . •

 وبناءًا على نتائج الدراسة االستطالعية توصل الباحث إلى : 

 صالحية االختبارات قيد البحث وإمكانية استخدامها كأداة للبحث .
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 الدراسة اإلستطالعية الثانية :  -

( تلميذًا 30مي المقترح على عينة عشوائية عددها )علىروس البرنامج التقام الباحث بتجريب أحد د

 م وذلك بهدف :  29/3/2021من مجتمع البحث ومن خارج العينة األساسية ، وذلك يوم األثنين الموافق 

 التعرف على مدى مناسبة األجهزة واألدوات والمكان المستخدم لتنفيذ التجربة . •

 مي لقدرات العينة .  علىالتعرف على مدى مناسبة محتوى البرنامج الت •

 ومهامهم لواجباتهم  المساعدين واستيعاب فهم مدى •

  . التنفيذ عملية تقابل التي المشاكل على التعرف •

إلى   وبناءاً  باإلضافة   ، البرنامج  لتنفيذ  واألدوات  األجهزة  كفاية  للباحث  تبين  الدراسة  نتائج  على 

 مي لقدرات العينة وتفهم المساعدين لطبيعة البحث وأهدافه .علىمناسبة محتوى البرنامج الت

 الخطوات التنفيذية للبحث :* 

 القياسات القبلية : -

على   القبلي  القياس  إجراء  من  تم  الموافق  السبت  من  الفترة  في  وذلك  البحث  مجموعة 

 م . 8/4/2021م إلى الخميس الموافق 3/4/2021

 التجربة األساسية :  -

مع   التقليدي  والبرنامج  التجريبية  المجموعة  على  اإلثرائية  األنشطة  برنامج  بتطبيق  الباحث  قام 

أسبوعياً  دروس  ثالث  بواقع   , الضابطة  للظروف    المجموعة  ومراعاه  المنفذة  الوزارية  للخطة  طبقا  وذلك 

( كوفيد  فيروس  بسبب  ز 19األستثنائيية  و  أسابيع  أربع  ولمدة  الدرس  (  بالتدريس    45من  قام  وقد  ق 

 م .6/5/2021م إلى الخميس 10/4/2021للمجموعتين وذلك في الفترة من السبت 
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   :اآلتي  التجربة تنفيذ أثناء الباحث راعى وقد

 التجربة  تطبيق فترة طول والضابطة التجريبية البحث لمجموعتي التدريس •

 التجريبية .  للمجموعة البرنامج بمحتوى  االلتزام •

 .الضابطة  المجموعة مع"  والنموذج الشرح " المتبع األسلوب استخدام •

 .ككل  التطبيق  لفترة بالنسبة ميةعلىت وحدة لكل الزمنية بالخطة االلتزام •

 ( . 19االلتزام باألجراءات األحترازية المتبعة في المدارس نتيجة لفيروس ) كوفيد  •

 القياسات البعدية :  -

المقترح تمت القياسات البعدية لجميع أفراد العينة في   ميعلىبعد اإلنتهاء من تطبيق البرنامج الت

 م .13/5/2021 سم إلى الخمي8/5/2021الفترة من السبت 

 المعالجات اإلحصائية المستخدمة : سابعًا : 

( ببرنامج  الباحث  البيانات   V20  spssاستعان  معالجة  ، وتم  اإلحصائية  المعالجات  إجراء  فى   )

 : التالية  باستخدام المعالجات اإلحصائية

     المتوسط الحسابي. •

 اإلنحراف المعياري.            •

 . ) بيرسون( معامل اإلرتباط •

•  LEVEN Test))  

 معامل االلتواء  •

 معامل التفلطح.    •

 الدرجة المقدرة                  •
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        الوزن النسبي.                •

    إختبار"ت".  •

 نسبة التحسن                 •

 :  النتائج عرض: منًا اث

  :التالي  النحو ومناقشتهاعلى وتفسيرها النتائج عرض سيتم البحث فروض ضوء في

تعلم   • فى  التجريبية  للمجموعة  والبعدى  القبلى  القياسين  درجات  متوسطى  بين  إحصائيا  دالة  فروق  توجد 

 قيد البحث ولصالح القياس البعدي .المهارات األساسية في كرة القدم 

تعلم  • فى  الضابطة  للمجموعة  والبعدى  القبلى  القياسين  درجات  متوسطى  بين  إحصائيا  دالة  فروق  توجد 

 قيد البحث ولصالح القياس البعدي .المهارات األساسية في كرة القدم 

درجات القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي   •

 قيد البحث ولصالح المجموعة التجريبية .تعلم المهارات األساسية في كرة القدم في 

إلختبارات   التجريبية الفروق بين متوسطي القياسين القبلي والبعدي للمجموعة   (16جدول )

( 30)ن=قيد البحث   المهارات األساسية في كرة القدم  

إختبارات المهارات األساسية في كرة  م

 القدم 

وحدة  

 القياس

نسبة   القياس البعدي القياس القبلي 

 التحسن 

قيمة ت  

 ع م ع م المحسوبة 

 6.18 59.04 0.67 6.60 0.53 1.70 درجة  تمرير الكرة بين قائمين  7

 23.56 43.34 0.52 19.29 0.34 13.46 متر ركل الكرة ألبعد مسافة والكرة ثابتة 8

 27.11 35.68 0.32 14.37 0.25 19.50 ث الجري المتعرج بالكرة بين القوائم 9

 10.44 55.56 0.96 6.67 0.86 2.50 درجة ايقاف حركة الكرة 10
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 2.14=  0.05قيمة ت عند مستوى 

( جدول  نتائج  من  إحص16يتضح  دالة  فروق  وجود  بين  ـــــــــ (  القبائيًا  القياسين  لي  ــــــــــ متوسطي 

القدمإلختبــــــــــارات    التجريبيةدي للمجموعة  ــــــــــوالبع البحث لصالح متوسط   المهارات األساسية في كرة  قيد 

ما    تراوحت( وبنسبة تحسن  27.11:  6.18" المحسوبة ما بين )   ت  قيمة "  تراوحت  القياس البعدي حيث

 (. %62.12: %9.82بين )

 إلختباراتالفروق بين متوسطي القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة   (17جدول )

( 30)ن=قيد البحث  المهارات األساسية في كرة القدم  

 2.14=   0.05قيمة ت عند مستوى 

إختبارات المهارات   م

األساسية في كرة  

 القدم 

وحدة  

 القياس 

نسبة   القياس البعدي  القياس القبلي 

 التحسن 

قيمة ت  

 ع م ع م المحسوبة

تمرير الكرة بين  7

 قائمين 

 14.97 34.40 0.73 4.53 0.48 1.67 درجة

ركل الكرة ألبعد  8

 مسافة والكرة ثابتة 

 12.93 13.61 0.50 15.36 0.21 13.52 متر

الجري المتعرج بالكرة  9

 بين القوائم 

 22.48 17.60 0.32 16.63 0.18 19.56 ث

 11.71 26.79 0.97 4.53 0.94 2.53 درجة ايقاف حركة الكرة 10
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( وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي القياسين القبلي والبعدي 17يتضح من نتائج جدول )

لصالح متوسط القياس البعدي    قيد البحث  ألختبارات المهارات االساسية في كرة القدم  للمجموعة الضابطة  

" ـــــــــــقيم  تـــــــــــتراوح  حيث المحس  ت  ة  )ــــــــ "  بين  ما  تحســـــــــــوبنسب  (22.48:  11.71وبة  ن  ــــــة 

 . (%34.40: %8.52ما بين )ت ـــــــــــــتراوح

إلختبارات   التجريبية والضابطةللمجموعة   بعديينالفروق بين متوسطي القياسين ال  (18جدول )

( 60)ن=قيد البحث   المهارات األساسية في كرة القدم  

 2.02=  0.05قيمة ت عند مستوى 

( جدول  نتائج  من  )18يتضح  مستوى  عند  إحصائيًا  دالة  فروق  وجود  متوسطي 0.05(  بين   )

المهارات  درجات القياسين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية ألختبارات  

 ( .  29.80: 8.55قيد البحث ، حيث تراوحت قيمة "ت" المحسوبة ما بين ) االساسية في كرة القدم

إختبارات المهارات األساسية   م

 في كرة القدم 

وحدة  

 القياس 

المجموعة  

 الضابطة 

المجموعة  

 التجريبية

قيمة ت  

 المحسوبة

 ع م ع م

 11.39 0.67 6.60 0.73 4.53 درجة تمرير الكرة بين قائمين  7

ركل الكرة ألبعد مسافة   8

 والكرة ثابتة

 29.80 0.52 19.29 0.50 15.36 متر

الجري المتعرج بالكرة بين  9

 القوائم 

 27.15 0.32 14.37 0.32 16.63 ث

 8.55 0.96 6.67 0.97 4.53 درجة ايقاف حركة الكرة 10
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 وتفسيرها : النتائج مناقشة:  تاسعاً 

القياسين  متوسطي  بين   إحصائيا  دالله  ذات  فروق   وجود(  16)  جدول  من  يتضح   القبلي   درجات 

  حيث   قيد البحث ولصالح القياس البعدي  المهارات األساسية في كرة القدم  التجريبية في  للمجموعة  والبعدي

التأثير   يشير  ، مما  (  0,05)    مستوى   عند  الجدولية(  ت)  قيمه  من  اكبر   المحسوبة(  ت)    قيمة   أن   إلى 

قيد  األنشطة  لبرنامج  اإليجابي ويرجع  اإلثرائية   ، إيجابية   يتميز  ما  إلى  ذلك   البحث  فرصًا  خلق  من  به 

الشعور  فرص  للتلميذ  به والتي وفرت  الموجودة  المتنوعة  األنشطة  المنظمة من خالل  الحقيقية  للممارسة 

البيئ مع  والتكيف  والرضا  واستثارةبالمتعة  يعيشها  التي  وتشويقهم  نحو  دافعيتهم  ة  المهارات    لتعلم  التعلم 

 .األساسية في كرة القدم

الصالحة لممارسة األنشطة المختلفة والتي أتاحها    ميةعلىويعزو الباحث هذه النتيجة الى البيئة الت

برنامج األنشطة اإلثرائية والذي اشتمل على أنشطة انتقالية وإيقاعية وابتكارية تثير الخيال وأنشطة مفهوم  

الذات وألعاب صغيرة وألعاب تعاونية وقصص حركية وألعاب تمثيلية وهي أنشطة مناسبة للتالميذ ولها أثر 

 .المهارات األساسية في كرة القدمتعلم فعال في عملية 

كما يعزو الباحث  أيضًا هذا التقدم إلى أساليب التدريس المستخدمة في البرنامج والتي أسهمت 

بشكل إيجابي في رفع مستوى التالميذ وذلك من خالل استخدام الباحث أنشطة ابتكارية تثير الخيال وأيضًا 

ية والحركية المتنوعة من قبل الباحث والذي ساعد على جذب واهتمام  توفير األدوات البديلة واأللعاب الذهن

إلكساب  متاحة  فرص  من  تحويها  بما  البرنامج  أنشطة  تصميم  إلى  باإلضافة  اإليجابية  للمشاركة  التالميذ 

 خبرات النجاح وتكرارها وساعد ذلك على رفع الكفاءة الحركية والمهارية للمجموعة التجريبية

)2014)  "جروان  فتحي"  يريش  الصدد  هذا  وفى أن 30(   " عملية   في  هامه   اإلثرائية   األنشطة  ( 

  إلى  روتينية تهدف  غير  دراسية  ووحدات  ،  نمطية  غير  ميةعلىت  بأنشطة  التالميذ  تزويد  على  تعمل  فهي  التعلم
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  المقدمة  الخبراتعن    يختلف  ،  مية علىالت  الخبرات  من   جديد  بنوع  وإثرائهم  خبراتهم  وتعميق  معلوماتهم  تكثيف

 أكثر  وتجعلها  واألصالة الفكرية  ،  والجدة  والمستوى،  المحتوى،  حيث  من   ،  المعتاد  الدراسي  الفصل  في  لهم

  .له جاذبية

( "أسماء إسماعيل" 14()2007" )  مسعد   وهذا يتفق مع ما أشارت إليه نتائج دراسة كاًل من "رضا

( 36( )2004( "محمد سيد" )17( )2004"سماح حنفي" ) (،  11( )2004(، "حنان سالم" )3( )2004)

( ، عبد العزيز المالكي" 2007()43" )Elliot, Daniel , Nagal,Karlكارل"  "    وناجال  دنيال،  اليوت "،  

   Rether.romil "روميل    ( ، ريثر38( )2010( ،"ندا محمود" )6()2008( ، إيمان سليم )23( )2008)

( ، 37()2011)  "محمد  منى"Nidiffer    "kenneth  (2010()44  ، )كينيث    فر  نيد "( ،  42()2010)

 ريف ـــــ"ش  ( ،28)  (2012ل")ــــــــفليف  هـــــــفاطم"Richard.munro  ("2011()40، )رو  ــــــــمون  اردــــــ وريتش"

 التعلم .    عملية ( والتي أكدت نتائجهم فعالية األنشطة اإلثرائية في19()2014على")

"    ينص  والذى  األول  الفرض  صحه  يتحقق  وبذلك بينعلى  إحصائيا  دالة  فروق  متوسطى   توجد 

قيد البحث    المهارات األساسية في كرة القدمفى تعلم    درجات القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية

 القياس البعدي .ولصالح 

فروق دالة إحصائيا بين متوسطى درجات القياسين القبلى والبعدى وجود    (17جدول )يتضح من  

 حيث أن   قيد البحث ولصالح القياس البعدي  المهارات األساسية في كرة القدمللمجموعة الضابطة فى تعلم  

 إلى   الباحث ذلك  ويرجع  ،  (  0,05)    دالله  مستوى   عند  الجدولية  (ت )  قيمه  من   اكبر  قيمة ) ت( المحسوبة

  تأثيره  و المجموعة الضابطة تالميذ لدى" والنموذج الشرح"  باسلوب والمنفذ المتبع التقليدى البرنامج استخدام

 إلى  التقدم  الباحث هذا  ويعزو  كما  البحث ،  قيد  المهارات األساسية في كرة القدم  بعض  تعلم  على  اإليجابي
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  جهة   من  الممارسات والتكرار  وكذلك  النموذج  وتأدية  تعلمها  المطلوب  للمهارة  اللفظي  الشرح  على  يعتمد  انه

 الراجعة .  والتغذية المعلم من األخطاء تصحيح مع التلميذ

القدم  محتوى   تقديم  إلى  النتيجة  تلك  أيضا  الباحث  ويعزو كرة  في  األساسية   البحث  قيد  المهارات 

  والتدرج   للمهارة  األداء  تكرار  وممارسة  المركب ،  إلى  البسيط  ومن  الصعب ،  إلى  السهل  من  بطريقة متدرجه

للمهارة    الفني  لألداء  مطابقة  ســـليمة  بصورة  التعلم  إلى   يؤدي  مما  المعلم  قبل  من  وتوجيههم  المهارة  في تعلم

 إلى   ذلك  أدى  وبالتالي  ،  البحث  قيد  المهارات األساسية في كرة القدم  تعلم  في  إيجابياً   تأثيراً   توفر  ثم  ، ومن 

 عن  تتم  التي  سليم  بشكل  األداء  تكرار  استمرار  مع  المهارات األساسية في كرة القدم  طريقة أداء  تحسن في

سليم من قبل    نموذج   أداء   خالل  من   السليم  األداء  كيفية   عن  واضحة  فكرة  اللفظي والتي تعطى  الشرح  طريق

 كما   األخطاء  تصحيح  على  والعمل  المعلم  خالل  من  راجعة  تغدية  إعطاءثم    ،  التالميذ من  الممارسة  المعلم ثم

 األخر   على  منهما  كل  كي يبرز تفوق   بينهم  فيما  للتنافس  التالميذ  دافعيه  علىيؤثر    جماعي  بشكل  التعلم  أن

 .ممكن  شيء بأفضل المهارات األساسية في كرة القدم يؤدوا جعلهم مما

  (التكرار)الممارسة    على  الفرد  اعتماد  أن  (24( )2008)  عثمان"    "عفاف  تشير  الصدد   هذا  وفى

وبالتـــــالي   لألداء  الالزمة  التصورات  إكتســــــاب   في  يسهم  والمعلومــــــات  بالمعارف  وتزويده  المنتظم  الحركي 

ومن  التعلم  ةعلىفا  زيادة وأن  الموضوعة  مية علىالت  لألهداف  وفقاً   السلوك  في  التغيير  ثم   ،  تعلم  ،   درجة 

  وهذا يتوافر   التعــــلم  عملية  خالل  المهارى   األداء  وتصحيح  الجيد  الشرح  في  المعلم   قدرة  على  تتوقف  التالميذ

      . (والنموذج  الشرح )  المتبع البرنامج خالل من

  "أحمـد    ـينسح  "( ،  20()2004)   ى "محل  " شعبانمن    كل  من   كل   دراسـة  نتـائج  عم  ذلك  ويتفـق

فاط9()2008)  "  ، أماني28()2012)  "فليفـل    ـةم(   "  ، ،  4()2014)  " ـيس  مخ  (   "  على  شريف  "( 
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والتي  (19( )2014) تعلم    على  إيجابي  تأثير  له"  والنموذج  الشرح"  المتبع  البرنامج  أن  نتائجهم  أكدت   ، 

 الرياضية .  التربية ومهارات كرة القدم بدرس الحركية األساسية  المهارات

توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطى درجات "  ينص    والذي  الثاني  الفرض  صحه  يتحقق  وبذلك

قيد البحث ولصالح    المهارات األساسية في كرة القدمفى تعلم    القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية 

 القياس البعدي .

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات القياسين البعديين   جودو   (18جدول )يتضح من  

التجريبية والضابطة في تعلم   القدمللمجموعتين  المجموعة    المهارات األساسية في كرة  البحث ولصالح  قيد 

 وهذا يشير أن البرنامج المقترح له تأثير إيجابي أكثر من البرنامج المدرسي . التجريبية 

إلي   المحببة  األنشطة  لممارسة   الصالحة  اإلثرائية  ميةعلىالت  البيئة  إلي  النتيجة  هذه  الباحث  ويعزو

الحركية  الصغيرة  األلعاب  كذلك  اإلثرائية  األنشطة  برنامج  أتاحها  والتي  التالميذ  نفس   واأللعاب   والقصص 

   .  السنية المرحلة لهذه مناسبة  أنشطة الحركي وهي االستكشاف وأنشطة التمثيلية

  مناسبة   على  تدل  فإنما  دلت  وان  البرنامج  أنشطة  من  تحققت  التي  اإليجابية  هذه  أن  الباحث  ويري 

 .  المهارات األساسية في كرة القدم أنشطة وتأكيد وتعلم تنميه في الفعال وأثرها  البحث لعينة هذه األنشطة

في    التجريبية  المجموعة   لتالميذ  القبلية  القياسات  عن   البعدية  القياسات   تحسن  الباحث  ويعزو

القدم   يعمل على   حيث  اإلثرائية   األنشطة  برنامج   استخدام  إلى  يرجع   البحث  قيد  المهارات األساسية في كرة 

،  تركيزهم  من  ويزيد  التالميذ  انتباه  جذب ،  الشعور  وعدم  وانتباههم  اهتمامهم   على  يعمل  كما  بالملل    إثارة 

 .يتعلمونه  ما أثر بقاء إلى يؤدي  مما وتشويقهم، وحماسهم

لدي  التعلم  عملية  كفاءة  رفع  في  كبير  تأثير  له  كان  اإلثرائية  األنشطة  برنامج  أن  الباحث  ويرى 

طبق   الذي  للمجموعة على التالميذ  تتوافر  لم  والتي  به  الموجودة  المتنوعة  األنشطة  من خالل  البرنامج  هم 
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وأن األنشطة فيه لم تكن كافية ، وبالتالي أدي الضابطة التي درست بالطريقة المتبعة في البرنامج المدرسي  

األنشطة   برنامج  أن  الباحث  ويري   ، التجريبية  المجموعة  عن  المجموعة  لتلك  التعلم  عملية  ضعف  الي 

ويتضح ذلك من خالل    المهارات األساسية في كرة القدماإلثرائية ساهم بقوة في تحسن عملية التعلم واتقان  

الجدول و  البرنامج ساهم في تطوير    هعلىنتائج نفس  القدمفإن  األساسية في كرة  المجموعة    المهارات  في 

التجريبية أكثر من المجموعة الضابطة التي لم يقدم لها البرنامج التقليدي ما قدمه برنامج األنشطة اإلثرائية  

ويري   . النتائج  من  ذلك  ويتضح  التجريبية    أنشطة   من  تحققت  التي  اإليجابية  هذه  أن  الباحث  للمجموعة 

المهارات    وتعلم  تنمية  في  الفعال  وأثرها  البحث  لعينة  هذه األنشطة  مناسبة   على  تدل  فإنما  دلت  وان  البرنامج

 .األساسية في كرة القدم

  االهتمام من   مركز  نقل  من   اإلثرائية  األنشطة  برنامج  أحدثه  الذى  الكبير  التحول  أن  فيه   الشك   ومما

رغباته   حيث  ،  المتعلم  حول  يدور  التعلم  أصبح  أثره  على  الذى  المتعلم  إلى  والمعلم  الدراسية  المادة  يلبي 

الجوانب   وتنمية  بناء  في  مساهمه   اإلثرائية  األنشطة  وتعتبر  واهتماماته  وميوله   واستعداداته  وحاجاته

له    المقدمة  الخبرات  عن  يختلف   ميةعلىالت  الخبرات  من  جديد  نوع  وتكسبه  لدي المتعلم  والحركية  االجتماعية

 .  الفكرية واألصالة ، والجدية والمستوى ،  المحتوى ، حيث  من  المعتاد الدراسي الفصل في

الشرح    متابعة  من  التلميذ  يتمكن  ال(  نموذج    وأداء  الشرح  )  المتبع  التقليدى   األسلوب  في  بينما

للمهارة    النموذج  رؤية  يستطيعون   ال   من  هناك  أن   منه ، كما  المطلوب  فهم  صعوبة   ثم  ومن   بالقدر الكافي ،

،   أجزاء  بعض  ألداء  الفنية  النواحي  لهم  تتضح  ال  وبالتالي  مختلفة  زوايا  من  وواضح  سليم  بشكل المهارة 

 .  المحتوى  تقديم في  التنوع عدم وأيضاً 

( 2004)  " سالم  حنان"( ،  14( )2007)   " مسعد  رضا "من    كل  دراسات  نتائج  مع  ذلك  ويتفق

"  إليـــــــوت،"( ،  11) إيمـــــــانElliot ,Nagel(2007( )43" ناجيــــــل"   "  "( ،  6( )2008ســــــليم " )  ( ، 
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Nidiffer. Kenneth  (2010( )44  ، )" ""كينيث   فر  نيد"romil  .Rether  "  (2010()42  ، )رومل"    ريثر

 "فليفل   فاطمه"Richard.munro  "(2011( )40  ، ) "مونرو"  وريتشارد "( ،  37( )2011)  "مستجير  منى"

  اإلثرائية  األنشطة  استخدام  أهمية  إلى  نتائجهم  أكدت  والتي  (19( )2014على )  ( ، شريف28( )2012)

 التعلم . عمليه في األنشطة اإلثرائية  وبرامج

بين على"    ينص  والذي  الثالث  الفرض  صحة  يتحقق  وبذلك إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

تعلم في  التجريبية والضابطة  للمجموعتين  البعديين  القياسين  األساسية في كرة    متوسطي درجات  المهارات 

 .  " قيد البحث ولصالح المجموعة التجريبية القدم

 والتوصيات :  االستخالصات:  عاشراً 

 االستخالصات -

  : التالية  االستخالصات إلى الباحث توصل البحث نتائج ضوء في

ركل الكرة )  المهارات األساسية في كرة القدم تعلم على دال إيجابي تأثير له المقترح اإلثرائية األنشطة  برنامج •

امتصـاص الكـرة بـأعلى  - الجري بالكرة بوجه القدم الخـارجي -االمامي ركل الكرة بوجه القدم    -  بباطن القدم

 الصف الرابع األبتدائي . من تالميذ التجريبية المجموعة ( ألفراد  الفخذ

المهــارات تعلــم  علــى دال إيجــابي تــأثير لــه(  والنمــوذج الشــرح) المتبــع التقليــدي باألســلوب التقليــدي البرنــامج •

 الصف الرابع األبتدائي . تالميذ من الضابطة عة المجمو ألفراد البحث  القدم قيد األساسية في كرة القدم

 التقليـدي البرنـامج مـن اكثـر دال تـأثير إيجـابي  لـه  التجريبيـة  المجموعة  مع  المطبق  اإلثرائية  األنشطة  برنامج •

  . البحث  قيد المهارات األساسية في كرة القدم تعلم على الضابطة المجموعة مع المطبق
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 التوصيات -

 :باألتي  الباحث يوصي االستخالصات ضوء في

 الصف الرابع األبتدائي . لتالميذ المهارات األساسية في كرة القدم تعلم في اإلثرائية األنشطة برامج  تطبيق •

 مهـارات وانشـطة تعلـم عملية في وضع برنامج األنشطة اإلثرائية في االعتبار عند تصميم المناهج للمساهمة •

 مية .علىالرياضية لما أظهره البرنامج من تحسن ورفع كفاءة العملية الت التربية درس في اخري 

 علــى مختلفـة ميـةعلىت لمراحـل اإلثرائيـة وذلـك األنشـطة ةعلىــفا مـدى لمعرفـة مشـابهة ودراسـات أبحـاث إجـراء •

   .أخري  متغيرات

 م في وضع برامج مماثلة .   علىضرورة تعاون كليات التربية الرياضية ووزارة التربية والت •

م مــن علىميــة وفقــًا لالتجاهــات العلميــة والتربويــة الحديثــة فــي مجــال الــتعلىإعــادة تخطــيط البــرامج والمنــاهج الت •

  خالل االستفادة من نتائج البحث .

 العربيـة :أواًل : المراجـع باللغة 

ــراهيم المتــولي أحمــد " ) .1 ــدريس المصــغر علــى تعلــم بعــض المهــارات 1999" إب م(: " أثــر اســتخدام الت

 األساسية بكرة القدم" ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم ، جامعة حلوان.

ط  1سععنة( " ط ط 12-9م( : " كععرة القععدم للبععراعم وا)شععبال  2010" إبراهيم شعععالن "    .2

 مركز الكتاب والنشرطالقاهرة .

ة األنشـطة اإلثرائيـة فــي تنميـة مهـارات التفكيــر علىــم( :  " فا2004" أسـماء إسـماعيل الصراصـيرة " )  .3

ا لدى متفوقات الصف األول الثـانوي فـي الرياضـيات واتجاهـاتهن نحوهـا " ، المجلـس العربـي للموهـوبين علىال

 عمان، أبريل . ،21والمتفوقين، العدد  
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 الحركيـة األلعـاب اسـتراتيجيات على قائم برنامج ( : " فعالية م 2014 ") عثمان محمد خميس " أماني .4

 مجلــة ، بحــث منشــور"  الروضــة لطفــل االجتمــاعي والتفاعــل األساســية الحركيــة المهــارات بعــض فــي تنميــة

ــم التربيــة فــي عربيــة دراســات  جامعــة التربيــة كليــة واألربعــون، العــدد التاســع المنظومــة، ر دا - الــنفس وعل

   .حلوان

م( : " المعرفــة الرياضــية للبــراعم : األلعــاب الجماعيــة" ، دار الفكــر العربــى ، 2007" أمــين الخــولي" ) .5

 القاهرة.

األنشــطة  اســتخدام علــى العلــوم لمعلمــي مقتــرح " برنــامج: م(  2008 ســليم " ) حســن ســليم " إيمــان .6

 غيـر ماجسـتير اإلعدادية " ، رساله المرحلة تالميذ لدى األبداع تنمية على وأثره  الكمبيوتر  بمساعدة  اإلثرائية

  الزقازيق . ،جامعه التربية كلية منشورة

ارية " ، دار المعـارف ، ـــــــــمتطلبـات العـب كـرة القـدم البدنيـة والمه : "  م(1994)  "  بطرس رزق هللا  "   .7

 .القاهرة

 0م(: " اإلعداد المهارى في كرة القدم "،اإلسكندرية2001حسن أبو عبده " )"  .8

ـــة المهــارات تطــوير " ديناميكيــة: م(  2008 زمــيم " ) حســين احمــد " حســين .9 ـــية الحركيــــــ  األســـــــاســـــــ

 منشـورة كليـة غير ماجستير رسالة ، اليمنية الجمهورية ، الحديدة " سنوات بمحافظة  4_6من    األطفال  لدى

 .اسيوط  جامعة– الرياضية التربية

 التفكيــر تنميــة فــي اإلثرائيــة العلميــة األنشــطة بعــض فعاليــة : "( .م 2003 علــى " ) محمــد " حمــدان .10

 منشورة، كلية غير ماجستير رسالة ،   "  اإلعدادية  بالمرحلة  العلوم  مادة  في  المتفوقين  لدى التالميذ  االبتكاري 

 حلوان . جامعة التربية،
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لـدى  اعلىـال التفكير مهارات تنمية في اإلثرائية األنشطة ةعلى" فا: م(    2004  عامر ")  آل  سالم  " حنان .11

 كليـة ، منشـورة ماجسـتير غيـر رسـالة " ،  نحوهـا  واتجاهـاتهن  الرياضـيات  فـي  الثـانوي   األول  الصـف  متفوقات

 . السعودية ، سعود، الملك جامعه  للبنات التربية

 " ، دار الفكـر العربـى ، االختبـارات والقياسـات لالعبـى كـرة القـدم  م(: "1993)"    محمود مختار  حنفى"   .12

 .  القاهرة

اســـتخدام الوســـائط المتعـــددة علـــى تعلـــم بعـــض المهـــارات  ةعلىـــم(: " فا2009" خالـــد محمـــد ســـالم " ) .13

 األساسية لكرة القدم لتالميذ المرحلة اإلعدادية " ، رسالة دكتوراه ، كلية التربية الرياضية ،جامعة بنها .

بالمرحلــة  الرياضــيات تــدريس فــي واثرهــا اإلثرائيــة " األنشــطة: م(  2007")  عصــر ابــو مســعد " رضــا .14

القـاهرة  األعلى للجامعـات ، ، المجلس النفس  وعلم  للتربية  الدائمة  العلمية  اللجنة  شور،من  بحث  اإلعدادية" ،

. 

 العقلـي ، والتفـوق  الموهبـة القمـة عنـد "أطفـال: م( 2013")  صادق يسرية " "، الشربيني احمد  " زكريا .15

 ، القاهرة .  العربي الفكر األبداع " ، دار

 الـــتعلم أســـاليب علـــى مبنيـــة اثرائيـــة أنشـــطة أســـتخدم ةعلىـــ" فا: م(  2006محمـــود " )  ملـــك " ســـحر .16

 الصــف تلميــذات لــدى اإلنجليزيــة اللعــة نحــو االتجاهــات وتنميــة الدراســي تحســين التحصــيل فــي المفضــلة

  الخليج . جامعة التربية ، كلية منشورة غير ماجستير " ، رساله بدولة الكويت السادس

م( : " تأثير برنامج ألعاب تمهيدية على تنمية اللياقة الخاصة ومهـارات 2004حنفي " )    على" سماح   .17

كرة اليد وعالقتها بالسلوك التكيفي للمعاقين ذهنيًا " ، رسالة ماجستير غير منشـورة ، كليـة التربيـة الرياضـية 

 للبنات ، جامعة حلوان . 
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 لتنميـة االجتمـاع علـم مـادة تـدريس فـي اثرائيـة أنشطة ةعلى" فا: (  م 2013")  محمد السيد " سوميه .18
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 مستخلص البحث  
مقترح باستخدام األنشطة اإلثرائية علي تعلم بعض المهارات  تأثير برنامج تعليمي  

 كرة القدم  األساسية في
 أ.م.د / محمد خضري محمد*                                                                               
   أ.م.د/ الشريف محمد أحمد**                                                                            

 م/ محمد عبيد محمد رفاعي*** 
يستهدف هـذا البحـث إلـى تصـميم برنـامج تعليمـي باسـتخدام األنشـطة اإلثرائيـة ومعرفـة تـأثيره علـى 

بـى تعلم بعض المهارات األساسية في كرة القدم ، استخدم الباحث المنهج التجريبى باستخدام التصـميم التجري
لمجموعتين متساويتين ومتكافئتين إحداهما تجريبيـة واألخـرى ضـابطة بإتبـاع القياسـات القبليـة والبعديـة لكـال 
المجموعتين ، وتمثل مجتمع البحث فى تالميذ الصف الرابع األبتدائي بمدرسة قنا األبتدائية التابعة إلدارة قنا 

م بالطريقــة العشــوائية وقســمت العينــة إلــى مجمــوعتين ( تلميــذًا وتــم اختيــاره60التعليميــة وبلــغ حجــم العينــة )
( تلميـذا ، المجموعـة التجريبيـة 30متساويتين ومتكافئتين إحـداهما ضـابطة واألخـري تجريبيـة قـوام كـل منهـا)

تســتخدم األنشــطة اإلثرائيــة  فــى تعلــم المهــارات األساســية فــي كــرة القــدم قيــد البحــث ، والمجموعــة الضــابطة 
قليديـة فـى تعلـم المهـارات األساسـية فـي كـرة القـدم قيـد البحـث والمتمثلـة فـى ) ركـل الكـرة تستخدم الطريقة الت

بباطن القدم ، ركل الكرة بوجـه القـدم األمـامي ، الجـرى بـالكرة بوجـه القـدم الخـارجى ، امتصـاص الكـرة بـأعلى 
م بعـــض المهـــارات الفخـــذ ( ، وقـــد أســـفرت النتـــائج أن األنشـــطة اإلثرائيـــة  تســـاهم بطريقـــة ايجابيـــة فـــى تعلـــ

األساســية فــي كــرة القــدم للمجموعــة التجريبيــة ، وتفــوق أفــراد المجموعــة التجريبيــة والتــى تســتخدم األنشــطة 
  0اإلثرائية على المجموعة الضابطة فى تعلم بعض المهارات األساسية في كرة القدم قيد البحث
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Abstract 
The effect of a proposed educational program using enrichment 

activities on learning some basic football skills 
* Dr. Mohamed Khodari Mohamed 

** Dr. Al-Sharef Mohamed Ahmed  

*** Mohammed Ebaid Mohammed 

This research aims at designing an educational program using 
enrichment activities and knowing its effect on learning some basic skills in 
football. The researcher used the experimental method by using the 
experimental design for two equal and equal groups, one experimental and 
the other controlling by following the tribal and remote measurements for 
both groups, and the research community was represented in the fourth 
grade students of primary school. At Qena Elementary School affiliated to 
Qena Educational Administration, the sample size was (60) students and 
they were chosen by random method. The sample was divided into two equal 
and equal groups, one of them is control and the other is experimental, each 
consisting of (30) students. The experimental group uses enrichment 
activities to learn the basic skills in football under study. And the control 
group used the traditional method to learn the basic football skills in 
question, which are (kicking the ball with the sole of the foot, kicking the ball 
with the front foot, running with the ball with the outside of the foot, 
absorbing the ball at the top of the thigh), and the results showed that the 
enrichment activities contribute in a positive way. In learning some basic 
football skills for group practice, The experimental group, which used 
enrichment activities, outperformed the control group in learning some basic 
skills in football under study .  
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