
 م0200 يناير الثاني والعشرونالمجلد  -891- علوم الرياضة وتطبيقات التربية البدنيةمجلة 
 تعمـ مهارة التنطيط في كرة اليد  استراتيجية األلعاب التربوية عمى تأثير استخداـ

 االبتدائيةلتالميذ المرحمة 
 بو القاسـ محمدعماد أ * أ.د/                                               

 ** أ.ـ.د/ محمد خضري محمد                                                 
 *** الباحث/ وليد عبد الحميد جالؿ                                                     

 : أواًل: المقدمة ومشكمة البحث
 ةوتقػـو ذػذا النهضػ ،جػاالت والميػاديففػي مختمػؼ الم النطػاؽ ةواسػع ةنهضػيشهد مجتمعنا اليػـو         

 .ةالموضوعية الهادف والدراسة ،العممي لبحثأساس اى عم
العبػر الحػديث مػف المجػاالت ي فػـ( أف التربية الرياضػية أبػبحت 1002) "ي"أميف الخول ويذكر

اآلونة األخيػرة عمػى ي بعد تركيز وسائؿ اإلعالـ ف يجتماعت بشكؿ كبير خابة عمى المستوى االتطور  يالت
نظػاـ لػأ أذدافػأ التربويػػة ضػية وتربويػًا، فالتربيػة الريا الجمػاذير بقيمػة التربيػة الرياضػية بػحياً  يزيػادة وعػ

تتميز بخبائص تعميمية وتربوية  ية األنشطة البدنية المختارة التتسعى إلى تحقيقها مف خالؿ ممارس يالت
 (11:3) ذامة.

فػػراد األ ةتحقيػػؽ التكامػػؿ والنمػػو فػػي شخبػػي ىلػػإ ةالمدرسػػي ةيالرياضػػ ةمنػػاذا التربيػػ ىكمػػا تسػػع
تطويرذػا  ىف االذتمػاـ بهػا والعمػؿ عمػإلػذا فػ ى،خػر األ ةالدراسػيف كؿ المنػاذا أشفي ذلؾ نها أشالمتعمميف، 
 ةبمػا يػتال ـ مػل التايػرات الحادثػ ةالتعميميػ مجػاالتال ةقويمها فػي كافػساليب تدريسها وتأذدافها و أوتطوير 

فػي ضػو  مػا نأمػؿ  ذا المنػاذاف نرتقػي بهػأيمكننػا  ىاالذتماـ بأ حتػ وواجب ممحاً  اً مر أببح أفي المجتمل 
 (34:17) تحقيقأ مف تطوير وتحديث فيها.

بػؿ  ،تبمح لكؿ المواقؼ التعميمية قػد عاػا عنهػا الػدذر يستراتيجية الواحدة المتميزة التإف فكرة اال
مهمػة المعمػـ  تأبػبحقد ألنها تعجز عف تحقيؽ متطمبات متنوعة ومختماة األذداؼ. و  مرفوضة تماماً  يذ

تبػػمح لكػػؿ التػػي اعالػػة الواسػػتخداـ اسػػتراتيجيات التػػدريس  ،تقػػا  البػػحيح لممواقػػؼاالن يذػػ يالػػواع يالػػذك
خيرة مف االسػتراتيجيات ذنساف ليأ مهمة بنا  اإل إ ىالممقالبد أف يمتمؾ المعمـ  كاف ومف ثـي، موقؼ تعميم

سػػػتخدـ البػػػدائؿ كمػػػا يجػػػب عميػػػأ أف ي ي،ئػػػؽ تناسػػػب متايػػػرات الموقػػػؼ التعميمػػػطرا التدريسػػػية وتبػػػميـ
 (225:21) مخطط. يتناسب كؿ موقؼ تعميم يلالستراتيجيات الت

الرغـ مف سػهولتها  عمى-الرياضية  ةف عممية تدريس التربيأـ( 1005) "ويذكر "محمود عبدالحميـ        
 طياؼ بشرية غيرأف التدريس يتعامؿ مل إكـ ذائؿ مف التعقيدات، حيث ى نها تحتوي عمأال إ -الظاذرية

 جامعة جنوب الوادي. –كمية التربية الرياضية بقنا  –أستاذ ورئيس قسـ المناذا وتدرس التربية الرياضية * 
 جامعة جنوب الوادي. –كمية التربية الرياضية بقنا  –** أستاذ مساعد بقسـ المناذا وتدرس التربية الرياضية 

 جامعة جنوب الوادي. –كمية التربية الرياضية بقنا  –*** باحث ماجستير بقسـ المناذا وتدرس التربية الرياضية 
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امميف جميػل العػ ىعمػ ببح واجبػاً أمف ذنا و  ،ينةمتجانسة ذات فروؽ فردية واتجاذات وميوؿ وناسيات متبا

سػػرعة  يمكػػف بهػػا مواجهػػةنجػػازات إ ىلػػإيػػد التطػػوير واالبتكػػار لموبػػوؿ  طػػالؽإفػػي مجػػاؿ التربيػػة الرياضػػية 
 ىفمهػاـ المعمػـ  لػـ تعػد مقبػورة عمػ ومػا واكبهػا مػف خمػوؿ فػي حركػة التالميػذ، ،لة فػي المجتمػلاآل ةحرك
الميػذ فػي النشػاط الرياضػي االبتكػار والتجديػد لترغيػب الت أعميػ بػبحأدور التقميػدي المعػروؼ لمجميػل بػؿ ال

 (4:16) سس عممية تضمف لنا االستمرارية وموابمة التعمـ والممارسة الرياضية.أ ىعم أوممارست
 هػا معػاً ويتاػاعموف مع ،كبيػرة جهػوداً  تالميػذيبػذؿ فيػأ ال منطقيػاً  منظمػاً  لعػاب التربويػة نشػاطاً وتعد األ        

 (32:15) .مسبقاً  ةي ضو  قوانيف وقواعد معينة موضوعوواضحة ف ةذداؼ محددألتحقيؽ 
 العمػػػـاالسػػػتاالؿ األمثػػػؿ الكتسػػػاب المعرفػػػة وتقريػػػب مبػػػادئ و اسػػػتراتيجية المعػػػب التربػػػوي  تبػػػروتع

مػف  ةالتاكيػر االبتكػاري فػي ضػو  مجموعػ وتعمػيـة، التعميميػ ةنشطفي األ  ةفاقهـ المعرفيآالميذ وتوسيل ػػلمت
 (22:20) .ةو تربويأ ةتعميمي ةبهدؼ تحقيؽ غاي ةميمات الواضحالقواعد والتع

اسػتراتيجية المعػب التربػوي  فأـ(  1021زذػراف" ) ىليمػ، بػابرعابػـ  "كامػؿ قنبػوة،كػاًل مػف  ويرى       
ال يػتـ اسػتااللها بالشػكؿ  التػي، المتاحة لػدى األطاػاؿ، و أساس اإلمكانات الناس حركية الطبيعية تقـو عمى

ثارة التالميذو  ،التشويؽو  ،عاة الاروؽ الارديةامر  تساعد عمى األمثؿ، وذي قد قبالهـ عمػىا  الػتعمـ بػدوافل  ، وا 
المهػػارات الحركيػػة ذاتيػػة وبالتػػالي تػػوفير الوقػػت والجهػػد فػػي العمميػػة التعميميػػة بأكممهػػا ومػػف ثػػـ تحسػػيف 

 (54:22) نشطة الرياضية.ية والمهارات الحركية الخابة باأل ساساأل
بل األلعػػاب الجماعيػػة ذات الطػػا ـ( أف لعبػػة كػػرة اليػػد تعػػد إحػػدى1005د محمػػد زكػػي" )حمػػويػػرى "أ       

الشػػكؿ  العبػػر الحػػديث وتطػػورت بشػػكؿ ممحػػوظ إلػػى أف وبػػمت إلػػىالتنافسػػي والتشػػويقي والتػػي نشػػأت فػػي 
، وذػػي مػػف األلعػػاب التػػي وميػػة ودفاعيػػة وخبػػائص بدنيػػةالحػػالي بمػػا تتضػػمنأ مػػف تشػػكيالت ومهػػارات ذج

رات ال مػف متايػنظرًا لما تتميز بأ مف إيقاع مرت ،العالـ عمى اذتماـ محبي الرياضة عمى مستوى استحوذت
ت التبػػويب والتهػػديؼ بػػيف الاػػريقيف، إال أف التقػػدـ واالرتقػػا  ارتاػػاع معػػدالالمعػػب وسػػرعة تبػػادؿ الهجمػػات و 
 (1: 1) .موف عمى ذذا المعبةـ بها القائنما يأتي كثمرة لممجهودات التي يقو بالمستوى لف يأتي مف فراغ وا  

ضية الهامػة لمػا لهػا حد أنواع األنشطة الرياتعتبر أ ـ( أف لعبة كرة اليد1003)" ويرى "منير جرجس       
الكبيػرة التػي اسػتخدمت حػدث األلعػاب مية الجسـ وترقية وظائاأ الحيوية، وذػي مػف أفي تن مف أذمية كبرى

 18. )، منهػا سػهولة تعميمهػا وتػدريبهابنواحي متعددة ذاميز لعبة كرة اليد تانتشار  فيها كرة وقد ساعد عمى
:2 ) 

 بمحافظػة قنػا –المشػتركة  االبتدائيػةمدرسػة الزذػرا  ب كمعمـ تربيػة رياضػةؿ الباحث ومف خالؿ عم
األلعػاب كما اتضح لمباحث عدـ اسػتخداـ  ،كرة اليدفي تنطيط المهارة التالميذ في  دا أ ىالحظ ضعؼ مستو 

علمم المدين دراسػة "يد الدراسات السابقة مثؿ الرغـ مف تأك ، عمىكرة اليدة التنطيط في ر التربوية في تعمـ مها

باسممم ( ، دراسػػة " 22ـ( )1022" ) فممادف فتممود عبممد ( ، دراسػػة " 8ـ( )1007" )عبممد الممرامن ال طيمم  

"  Judith Miller &scott, Dickson ميلممر جوديمم " ( ، 4( ) 1024" )السمميد مامممد فر لممي 
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 ,Justen أوكنير جوستين"  ، (33م( )9111" ) Okefe soben" سوبينا أوكيف ، (33م( )9111)

Oconner ، واكلممم  جيمممف effWekley ،  هولنمممد بيرلممم HdlandBerhin ( "0223 33()م)، عمػػػى 
 .ية في تعمـ المهارات المختماة لألنشطة الرياضيةتيجية األلعاب التربو اأذمية استر 
مػف   اً أيػ أنػأ لػـ يجػد ،طالعػأ عمػى العديػد مػف الدراسػات العمميػةا في حػدودو  ،وعمى حد عمـ الباحث       

كػرة اليػػد فػي تنطػيط المهػارة تعمػػـ  اسػتراتيجية األلعػاب التربويػة عمػى تناولػت تػأثير اسػػتخداـالتػي الدراسػات 
تعمػـ  ثيرذػا عمػىبويػة لمعرفػة تأسػتخداـ األلعػاب التر إلػى ادفػل الباحػث مػا وذػذا  ،بتدائيػةلتالميذ المرحمػة اال

 كرة اليد. فيلتنطيط امهارة 
 :والحاجة إليأثانيًا: أذمية البحث 

ـــــ 1 الحػػػػػادث فػػػػػي المجػػػػػاالت المختماػػػػػة ومحاولػػػػػة لتطػػػػػوير العمميػػػػػة  اسػػػػػتجابة لمسػػػػػايرة التطػػػػػورالبحػػػػػث يػػػػػأتي ـ
 .كرة اليدفي  تنطيطالمهارة  التعميمية واالستاادة مف استراتيجية المعب التربوي في مجاؿ تدريس

 مهػػػػػارة كػػػػػرة اليػػػػػدتعمػػػػػيـ  ىوالقػػػػػائميف عمػػػػػ، ـ التربيػػػػػة الرياضػػػػػيةفػػػػػي تعريػػػػػؼ معمػػػػػالبحػػػػػث  يسػػػػػهـ -1
 نشطة الرياضية.واالستاادة منها في مجاؿ تعمـ األ  ،استخداـ استراتيجية المعب التربوي

دا  زالػػػػػة الممػػػػػؿ والضػػػػػيؽ نتيجػػػػػة األفػػػػػي الوحػػػػػدة التعميميػػػػػة إل  كثػػػػػر تشػػػػػويقاً أسػػػػػموب أاسػػػػػتخداـ  -2
 في الوحدات التعميمية التقميدية.المتكرر 

فػػػػي ظػػػػروؼ المعػػػػب  أف التمميػػػػذ يطبػػػػؽ مػػػػا تعممػػػػالػػػػتعمـ نتيجػػػػة أل  رة المتعممػػػػيف نحػػػػوزيػػػػادة اسػػػػتثا -3
 دا  المهاري.يتقف األ ىوالمنافسة حت

 :ذدؼ البحثثالثًا: 
 األلعػػػػاب التربويػػػة ومعرفػػػػةباسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية  يتبػػػميـ برنػػػاما تعميمػػػػى لػػػػإيهػػػدؼ البحػػػث 

  ي.االبتدائكرة اليد لدى تالميذ البؼ الخامس في تنطيط المهارة ى تعمـ معتأثيرا 
 :البحثفروض رابعًا: 
 ةالتجريبيػ ةالقياسػيف القبمػي والبعػدي لممجموعػ اتبػيف متوسػط ةحبػائيإ ةتوجد فروؽ ذات دالل -2

 .لبالح القياس البعديكرة اليد في تنطيط التعمـ  مهارة في 
 ةالضػابط ةالقياسػيف القبمػي والبعػدي لممجموعػ اتبػيف متوسػط ةحبػائيإ ةتوجد فػروؽ ذات داللػ -1

 .لبالح القياس البعدي كرة اليدفي تنطيط التعمـ  مهارة في 
 ةيف البعػػػدييف لممجمػػػوعتيف التجريبيػػػالقياسػػػ اتبػػػيف متوسػػػط ةحبػػػائيإ ةتوجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػ -2

 .ةالتجريبي ةمجموعلبالح القياس البعدي لم كرة اليدفي تنطيط التعمـ  مهارة في ة والضابط
 :بالبحث الواردة طمحاتمبخامسًا: ال
 اللع  التربوف:  ةاستراتيجي
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دًا، وذلػؾ التي يؤديها التمميػذ ويبػذؿ فيهػا جهػ ةو البدنيأ ةالعقمي ةمف األنشطة التعميمي ةذي مجموع       

 ةتعميميػ ةمف خالؿ قوانيف معينة تكوف موضحة سماًا، ومرتبطػة بموضػوع الػدرس وذلػؾ بهػدؼ تحقيػؽ غايػ
 (24:20) .ةمحدد ةو تربويأ

 :الدراسةجرا ات خطة وا  

 :أواًل: منها الدراسة
يبية تجر  ، واألخرىاستخدـ الباحث المنها التجريبي بالتبميـ التجريبي لمجموعتيف إحداذما ضابطة      

 تباع القياس القبمي والبعدي لمجموعتي البحث.با
 ثانيًا: مجتمل وعينة الدراسة:

 مجتمل الدراسة : -2
بتدائية المشتركة البؼ الخامس االبتدائي بمدرسة الزذرا  اال تالميذ فيالبحث مجتمل  مثؿ  ت       
 .1011 - 1012لمعاـ الدراسي  ( تمميذاً 120والبالغ عددذـ )ؼ الشرقية بإدارة قنا التعميمية راشباأل
 :عينة الدراسة-1

% 15.07يمثموف نسبة مئوية قدرذا  ،اً تمميذ ستوف( 50عينة عشوائية قوامها )الباحث ار اخت        
( 20، قواـ كؿ منها )ضابطةيبية واألخرى مجموعتيف إحداذما تجر  ينة أساسية لمبحث يتـ تقسيمهـ إلىكع

إلجرا  الدراسات  %22، 03نسبة مئوية قدرذا ب( تمميذًا 20)تمميذًا، وسوؼ يقـو الباحث باختيار 
 .مجتمل البحث ستطالعية مف خارج عينة البحث األساسية ومف ناساال

 :البحثتوبيؼ عينة 

 المجموع النسبة المئوية عدد الطالب المجموعات التجريبية  ـ

2  

 عينة البحث األساسية
 50 %15.07 20 الضابطة

 20 التجريبية

 20 %22، 03        العينة االستطالعية 1

 :وقد روعي في اختيار العينة
 .ـ 1011-ـ  1012بالعاـ الدراسي  ميذ المدرسة المقيديفتالأف يكونوا مف  -
 .بتدائي نهاية المرحمة قيد البحثميذ البؼ الخامس االتالأف يكونوا مف  -
 .ذ ذوي الحالة البحية الاير سميمةمياستبعاد التال -
  .أف يكوف لدى التالميذ رغبة في االشتراؾ في البحث -
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 :اعتدالية توزيل العينة 

متايرات الفي  والتامطح وااللتوا المعياري  واالنحراؼالمتوسط الحسابي  (2جدوؿ )
 (50)ف= األساسية لمبحث

 
 
 
 
 
 

 
 

( وذي 0.44-: 0.26-) أف قيمة معامؿ االلتوا  تراوحت ما بيف (2يتضح مف نتائا جدوؿ )
-: 0.48-) لتوا ، كما تراوحت قيمة معامؿ التامطح ما بيفمف ضعؼ الخطأ المعياري لمعامؿ اال أقؿ 

عتدالية توزيل العينة في اي لمعامؿ التامطح، مما يشير إلى ( وذي أقؿ مف ضعؼ الخطأ المعيار 2.02
 التوزيل الطبيعي. توزيعهاوالذي يشير إلى ، قيد البحثاألساسية المتايرات 
البدنية متايرات الفي  والتامطح وااللتوا المعياري  واالنحراؼالمتوسط الحسابي  (1جدوؿ )

 (50)ف= لمبحث
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( وذي أقؿ 0.04: 0.27-أف قيمة معامؿ االلتوا  تراوحت ما بيف ) (1يتضح مف نتائا جدوؿ )
( 2.28-: 0.52-) ، كما تراوحت قيمة معامؿ التامطح ما بيفااللتوا مف ضعؼ الخطأ المعياري لمعامؿ 

توزيل العينة في المتايرات  اعتداليةوذي أقؿ مف ضعؼ الخطأ المعياري لمعامؿ التامطح، مما يشير إلى 
 تباعها التوزيل الطبيعي.اوالذي يشير إلى ، د البحثالبدنية قي

 
المهارية متايرات الفي  لتوا  والتامطحواال نحراؼ المعياري المتوسط الحسابي واال  (2جدوؿ )

 (50)ف= لمبحث

 المعياري االنحراؼ الحسابي المتوسط وحدة القياس المتايرات
 معامؿ

 لتوا اال 

 معامؿ

 التامطح
 0.77- 0.17 0.08 38.53 ثانية تنطيط الكرة 

 2.11التامطح=  ضعؼ الخطأ المعياري                 0.51لتوا = الخطأ المعياري لال ضعؼ 

مف ( وذي أقؿ 0.17)تراوحت معامؿ االلتوا  قيمة  تراوحتأف  (2يتضح مف نتائا جدوؿ )
( وذي أقؿ مف ضعؼ 0.77-قيمة معامؿ التامطح ) تراوحتلتوا ، كما ضعؼ الخطأ المعياري لمعامؿ اال 

 .عتدالية توزيل العينة في المتايرات المهارية قيد البحثاي لمعامؿ التامطح، مما يشير إلى الخطأ المعيار 
 :تجانس العينة

( وبعض مجموعتي البحث في معدالت النمو )السف ، الوزفقاـ الباحث بإيجاد تجانس بيف 
  -( يوضح ذلؾ :3وجدوؿ )، ي كرة اليد )قيد البحث(االختبارات المهارية ف

 

 (50لمعينة قيد البحث )ف=تجانس العينة قيد البحث في المتايرات األساسية  (3جدوؿ )
 

يرات األساسية قيد ( تجانس المجموعتيف التجريبية والضابطة في جميل المتا3يتضح مف جدوؿ )
( وذي 0.62: 0.22( ما بيف )(Leven Testحت قيمة مستويات الداللة لمعامؿ ليايف البحث حيث تراو 

 .جانس المجموعتيف في معدالت النمو( مما يدؿ عمى ت0.04أكبر مف مستوى )

 المتايرات
وحدة 
 القياس

 الضابطةالمجموعة  التجريبيةالمجموعة 
Leven 

Test 

مستوى 
المتوسط  الداللة

 الحسابي

نحراؼ اال 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

نحراؼ اال 
 المعياري

 0.62 0.23 0.17 20.33 0.26 20.21 سنة السف
 0.22 1.58 0.22 2.37 0.03 2.16 ـ الطوؿ
 0.42 0.33 3.56 33.46 3.27 33.22 كجـ الوزف
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 (50لمعينة قيد البحث )ف= البدنيةتجانس العينة قيد البحث في المتايرات  (4جدوؿ )

قيد البدنية ( تجانس المجموعتيف التجريبية والضابطة في جميل المتايرات 4يتضح مف جدوؿ )
( وذي 0.41: 0.22( ما بيف )(Leven Testحت قيمة مستويات الداللة لمعامؿ ليايف البحث حيث تراو 

 ( مما يدؿ عمى تجانس المجموعتيف.0.04أكبر مف مستوى )
 

 (50لمعينة قيد البحث )ف=المهارية تجانس العينة قيد البحث في المتايرات  (5جدوؿ )

 

قيد المهارية ( تجانس المجموعتيف التجريبية والضابطة في جميل المتايرات 5)يتضح مف جدوؿ 
( وذي أكبر مف مستوى Leven Test)( )0.27البحث حيث تراوحت قيمة مستوى الداللة لمعامؿ ليايف 

 ( مما يدؿ عمى تجانس المجموعتيف.0.04)
 :: وسائؿ وأدوات جمل البياناتثاً ثال

 -في البحث : األدوات المستخدمةاألجهزة و 

 جهاز الرستاميتر لقياس الطوؿ بالسنتمتر. -

وحدة  المتايرات
 القياس

 الضابطةالمجموعة  التجريبيةالمجموعة 
Leven 

Test 
المتوسط  مستوى الداللة

 الحسابي

نحراؼ اال 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

نحراؼ اال 
 المعياري

 0.12 2.48 0.26 20.64 0.20 20.08 ث ـ 40العدو اختبار 

الجري الزجزاجي حوؿ اختبار 
 0.41 0.32 0.21 21.71 0.04 21.21 ث االقماع

 0.14 2.24 0.33 4.82 0.23 4.25 سـ ثني الجذعاختبار 

 0.22 1.27 0.42 4.55 0.22 4.14 ث المشي ع مقعد سويدياختبار 

 0.20 2.22 0.24 2.43 0.13 2.10 ـ الوثب العريض مف الثباتاختبار 

 0.18 2.22 0.25 3.02 0.06 2.71 ـ بعد مسافةرمي كرة طبية ألاختبار 

وحدة  المتايرات
 القياس

 الضابطة المجموعة التجريبيةالمجموعة 
Leven 

Test 

مستوى 
المتوسط  الداللة

 الحسابي

نحراؼ اال 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

نحراؼ اال 
 المعياري

 0.55 0.27 2.22 40.22 2.08 38.53 ثانية تنطيط الكرة 
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 ميزاف طبي مقنف لقياس الوزف بالكيموجراـ. -

 ختبارات .عة إيقاؼ لتحديد الزمف في بعض االسا -

 كرات طبية. –كرات يد.                   –طباشير .             حائط و  -

 قماع .أ –ممعب كرة يد.              –قوائـ خشبية .                  -

 مقاعد سويدي. -
 (2االختبارات البدنية ممحؽ )

بعض المراجل العممية والدراسات السابقة المرتبطة بكرة اليد واالختبارات  وىقاـ الباحث بتحميؿ محت
ات ( ثـ قاـ الباحث بحبر مجموعة مف البا12( )24( )25( )23( )21( )5) والمقاييس مثؿ

كرة اليد ثـ وضعها في استمارة ة برياضة ختبارات التي تقيسها والمرتبطالخابة بكرة اليد واال البدنية
ات البدنية الخابة بكرة اليد البا ىالسادة الخبرا  وذلؾ لمتعرؼ عم ى( وعرضها عم2ستبياف ممحؽ )ا

 .السنية قيد البحثذذا الباات والتي تتناسب مل طبيعة ذذا البحث والمرحمة واالختبارات التي تقيس 
( نتائا استمارة استطالع آرا  الخبرا  لمباات البدنية التي تتناسب مل المرحمة 6)ويوضح الجدوؿ 

 .كذلؾ أذـ االختبارات التي تقيسهاالسنية قيد البحث و 
ـ االختبارات ذبية لكؿ باة مف الباات البدنية وأذمية النسالنسبة المئوية واأل (6جدوؿ )

 (8را  الخبرا  )ف = آل وفقاً التي تقيسها 
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( أف النسبة المئوية آلرا  السادة الخبرا  في االختبارات البدنية التي تمت 6يتضح مف جدوؿ )

% (، 200 % إلى 66.67اوحت ما بيف )الموافقة عميها مف حيث مناسبتها لمباات البدنية قيد البحث تر 
رات التي لـ تحبؿ عمى ختبا% فأكثر، وبذلؾ تـ حذؼ اال60 ى الباحث نسبة موافقةوفي ضو  ذلؾ ارتض

 .%60نسبة أقؿ مف 
 (4االختبارات المهارية ممحؽ )
بكرة اليد بعض المراجل العممية والدراسات السابقة المرتبطة  قاـ الباحث بتحميؿ محتوى

ثـ قاـ الباحث بحبر مجموعة مف  ،(13( )12( )11( )26( )24( )23مثؿ )واالختبارات والمقاييس 
 ،بتدائيوالموجودة بالمنها الدراسي بالبؼ الخامس اال ،مهارة التنطيطرات المهارية المرتبطة باالختبا

ارات المهارية المرتبطة ( لتحديد أنسب االختب3ي الخبرا  ممحؽ )قد تـ وضعها في استمارة استطالع رأو 
ساب تـ ح، كما والمناسبة لعينة البحث ،ي رياضة كرة اليد( فاألساسية )قيد البحث مهارة التنطيطب

 .(7، وذذا ما يوضحأ جدوؿ )النسبة المئوية لهذا اآلرا 
را  آل المهارية وفقاً  ختباراتذمية النسبية لكؿ اختبار مف االألالنسبة المئوية وا (7جدوؿ )

   8الخبرا  ف = 

 الحركيةالمهارات  ـ
 االختبار

 المئويةالنسبة  التكرار

 التنطيط 1

 11.11 1 متر  20تنطيط الكرة باستمرار مف العدو لمسافة  -2

 20شكؿ زجزاج لمسافة  تنطيط الكرة باستمرار عمى -1
 ـ

8 200.00 

( أف النسبة المئوية آلرا  السادة الخبرا  في االختبارات المهارية التي تمت 7يتضح مف جدوؿ )       
% (، وفي 200% إلي 11.11وحت ما بيف )االموافقة عميها مف حيث مناسبتها لممهارات قيد البحث تر 

 .% فأكثر 60ى الباحث نسبة موافقة ضو  ذلؾ ارتض
 قيد البحث: المعامالت العممية لالختبارات

 بدؽ االختبارات:
تـ حساب بدؽ التمايز لالختبارات البدنية والمهارية في بورتأ األولية عف طريؽ حساب قيمة 

 تمميذ مف مجتمل البحث( 20متوسطات الاروؽ بيف المجموعة المميزة لدرجات التالميذ والبالغ عددذـ )
( تمميذ مف البؼ الخامس االبتدائي، 20وخارج عينة البحث، والمجموعة غير المميزة والبالغ عددذـ )

 ( يوضح ذلؾ.8،  وجدوؿ )ـ 14/20/1012وـ االثنيف الموافؽ وذلؾ ي
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لالختبارات البدنية داللة الاروؽ بيف المجموعة المميزة وغير المميزة  (8جدوؿ )

 (20=1=ف2)ف
 

 المتاير
 المجموعة غير المميزة المجموعة المميزة

 قيمة "ت"
 ع س ع س

 21.26 0.34 22.54 0.22 20.07 ـ 40العدو اختبار 

 27.45 0.36 23.52 0.12 21.21 الجري الزجزاجي حوؿ االقماعاختبار 

 22.44 0.41 2.32 0.32 4.25 ثني الجذعاختبار 

 22.43 0.26 5.62 0.13 4.14 المشي ع مقعد سويدياختبار 

 6.38 0.08 2.28 0.21 2.28 الوثب العريض مف الثباتاختبار 

 27.84 0.23 2.81 0.36 2.71 رمي كرة طبية البعد مسافةاختبار 

 1.02( = 0.04قيمة )ت( الجدولية عند مستوى معنوية )

بيف المجموعة المميزة وغير المميزة لالختبارات  ( وجود فروؽ دالة إحبائياً 8يتضح مف جدوؿ )      
( وذي أكبر مف قيمة )ت( الجدولية عند 27.84: 6.38حيث تراوحت قيـ )ت( المحسوبة ما بيف )البدنية 

 مما يدؿ عمى بدؽ االختبار. 0.04مستوى معنوية 
 المهاريةلالختبارات داللة الاروؽ بيف المجموعة المميزة وغير المميزة  (20جدوؿ )

 (20=1=ف2)ف

 المتاير
 المجموعة غير المميزة المجموعة المميزة

 قيمة "ت"
 ع س ع س

 16.85 2.31 52.24 0.20 38.53 تنطيط الكرة 

 1.02( =  0.04قيمة )ت( الجدولية عند مستوى معنوية )
بيف المجموعة المميزة وغير المميزة لالختبارات  ( وجود فروؽ دالة إحبائياً 20يتضح مف جدوؿ )      

وذي أكبر مف قيمة )ت( الجدولية عند مستوى (، 16.85تراوحت قيـ )ت( المحسوبة )حيث  المهارية
 مما يدؿ عمى بدؽ االختبار. 0.04معنوية 
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عادة التطبيؽ  :ثبات التطبيؽ وا 

عادة تطبيقأ عمى عاستخدـ الباحث طريقة تطبيؽ اال ( تمميذ الذيف تـ 20قوامها ) ينةختبار وا 
، ذذا وقد روعي وجود فابؿ ـ22/20/1012حد الموافؽ لؾ يـو األستخدامهـ في البدؽ، وقد تـ ذا

رتباط بيف التطبيقيف باستخداـ معادلة بيرسوف را أسبوع، وقد تـ إيجاد معامؿ اال اقدمزمني بيف التطبيقيف 
 ( يوضح ذلؾ.22وجدوؿ )

 

 ( 20)ف= لالختبارات البدنية معامؿ االرتباط بيف التطبيقيف األوؿ والثاني  (22جدوؿ)

وحدة  المتاير
 القياس

 التطبيؽ الثاني التطبيؽ األوؿ
 قيمة "ر"

 ع س ع س

 0.72 0.13 20.28 0.22 20.07 ث ـ 40العدو اختبار 

 0.75 0.15 21.13 0.12 21.21 ث الجري الزجزاجي حوؿ االقماعاختبار 

 0.77 0.26 4.22 0.32 4.25 سـ ثني الجذعاختبار 

 0.74 0.18 4.41 0.13 4.14 ث المشي ع مقعد سويدياختبار 

 0.80 0.14 2.20 0.21 2.28 ـ الوثب العريض مف الثباتاختبار 

 0.83 0.22 2.80 0.36 2.71 ـ بعد مسافةرمي كرة طبية ألاختبار 

 0.25( = 0.04)قيمة )ر( الجدولية عند مستوى داللة 

الختبارات ابيف التطبيقيف األوؿ والثاني في  ( وجود ارتباط داؿ إحبائياً 22يتضح مف جدوؿ )
عند كبر مف قيمة )ر( الجدولية ( وذي أ0.83: 0.72حيث تراوحت قيمة )ر( المحسوبة ما بيف )البدنية 

 .(1) ممحؽلة مباشرة عمى ثبات االختبارات يعطي دال مما " 0.04مستوى معنوية "
 ( 20)ف=  المهاريةلالختبارات معامؿ االرتباط بيف التطبيقيف األوؿ والثاني  (21) جدوؿ

وحدة  المتاير
 القياس

 التطبيؽ الثاني التطبيؽ األوؿ
 قيمة "ر"

 ع س ع س

 0.72 0.27 40.81 0.20 38.53 ثانية تنطيط الكرة 

 0.25( = 0.04قيمة )ر( الجدولية عند مستوى داللة )
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الختبارات ابيف التطبيقيف األوؿ والثاني في  ( وجود ارتباط داؿ إحبائياً 21يتضح مف جدوؿ )

عند مستوى معنوية كبر مف قيمة )ر( الجدولية ( وذي أ0.72)حيث تراوحت قيمة )ر( المحسوبة  المهارية
 .(4)ممحؽلة مباشرة عمى ثبات االختبارات يعطي دال مما " 0.04"

 :(8) ممحؽرابعًا :استراتيجية األلعاب التربوية 
 : الهدؼ العاـ -

ري فػػػػي كػػػػرة اليػػػػد دا  المهػػػػاى األسػػػػتراتيجية االلعػػػػاب التربويػػػػة عمػػػػمعرفػػػػة تػػػػأثير اسػػػػتخداـ ا   
 .لتالميذ مرحمة االبتدائي

 ستراتيجية األلعاب التربوية:خطوات ا –أ 
لسابقة في مجاؿ البحث العديد مف المراجل العممية والدراسات ا طالع عمىقاـ الباحث باال -
ستراتيجية األلعاب التي يمر بها التدريس باستخداـ ا الخطوات (، لموقوؼ عمى15(، )22)

 :وقد توبؿ الباحث لمخطوات التاليةالتربوية 
 :: ما قبؿ ممارسة المعبة وتتضمفاألولى

 : تحقيقها وبياغتها كأذداؼ سموكية تحديد األذداؼ المراد -1

 . تحديد المعمومات والمهارات واالتجاذات التي يراد إكسابها لمتالميذ -

 تحقيؽ األذداؼ . التي يمارسها التالميذ كدليؿ عمى تحديد أنماط السموؾ -

 : في ذذا المرحمة ينباي مراعاة ما يمي :اختيار المعبة وتبميمها

 تربوية ووجدانية ومعرفية . أذداؼ أف تكوف األلعاب متضمنة -

 عاة الاروؽ الاردية .االتنويل في األلعاب التي تقدـ لمتالميذ لمر  -

 توفير فرص ممارسة المعبة لجميل التالميذ . -

 لمتالميذ أثنا  ممارستها . التأكد مف أف المعبة ال تقدـ مااذيـ خطأ -

 شتراؾ التالميذ في إعداد بعض األلعاب مف خامات البيئة .ا -

 استخداـ المعبة في توقيتها وموقعها المناسب . -

 المخبص لها خالؿ كؿ واحدة . فتناسب زمف المعبة مل الزم -

 عينة البحث . ةبتدائيمرحمة االالالمرحمة السنية لتالميذ تالئـ المعبة مل  -

إجرا ات  ،، نموذج المعبةمعبة وأذميتهالطبيعة ال يويتضمف ذلؾ عنابر حوؿ اإلدراؾ األول   
ي تقدـ التالميذ نحو تحقيؽ الهدؼ، نتائا المعبة ذاتها، أثر كؿ خطوة ف ،وخطوات تنايذ المعبة

ثارة الدافعية إلنجاز ، وذلؾ لتحبينها و الراجعة عف المعبة كنظاـ متكامؿ اذيةإنجاز التعمـ، الت ا 
 .أعماؿ أخرى ناجحة ناتجة عف تنايذ المعبة
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 :الخطوات التاليةالثانية: أثنا  ممارسة المعبة: وتتضمف 

 :ئة الموقؼتهي -1

 مجموعات أو فردي حسب نوعية المعبة . تقسيـ التالميذ إلى -

 التالميذ . عمىتوزيل األدوار  -

 يذ بالمعبة وكياية التعامؿ معها .تعريؼ التالم -

يتسنى تخطيط  عرؼ إلى األلعاب التي ياضموذا حتىذ أثنا  ممارسة المعبة لمتمالحظة التالمي -
  إضافية في المستقبؿ . لعاب تعميميةأ

 عدـ إنها  المعبة بشكؿ مااجئ . -

 : إلقا  التعميمات -2

 ث ياهمها التالميذ ويستطيعوف تنايذذا . يإلقا  تعميمات المعبة ببساطة وتسمسؿ بح -

 مف الرذبة والخوؼ . تجنب إعطا  أوامر قد تشيل جواً  -

 :المعب -3

، وتبحيح إيجابية جميل التالميذالتأكد مف تحرؾ المعمـ بيف المجموعات ومراقبة المعب و  -
 .األخطا 

 :: وتتضمفالثالثة: ما بعد ممارسة المعبة
 األنشطة اإلضافية لمعب ػ لتأكيد المااذيـ التي اكتسبها التالميذ .  تخطيط العديد مف -

 استاادتهـ منها . مناقشة التالميذ في أنشطة المعب، وتحديد مدى -

 إبالح ما أتماأ التالميذ مف المعب . -

  تنظيـ وترتيب . ميذ األدوات ، وذلؾ لمساعدتهـ عمىتخبيص مكاف يضل فيأ التال -
 : مرحمة التقويـ:الرابعة

 ، حتى نتأكد مف أف المتعمـ قد وبؿ إلى المستوىعمؿلمتابعة المتعمـ وا ؿال يتـ ذلؾ مف خ
 المطموب مف األدا  .

المرحمي ويكوف أثنا  إجرا  المعبة وفيأ يقـو المعمـ بجمل  وذو المستوى: المستوى األوؿ -
 ميذ بالتعميمات والتوجيهات لتعديؿ مسار المعب .الالبيانات وتسجيؿ المالحظات وتزويد الت

وذو المستوى النهائي ويكوف بعد إنها  المعبة وفيأ يقـو المعمـ بالتوبؿ إلى : المستوى الثاني -
 االستاادة منها . الميذا في استخداـ المعبة ومدىح تنجا قرار حكـ شامؿ حوؿ مدى

 :تعميمية باستخداـ استراتيجية األلعاب التربويةالوحدات ال
وفي ضو  الخطوات سالاة الذكر قاـ الباحث بتبميـ الوحدات التعممية بما يتناسب مل        

  :، وكانت كالتاليتوبيؼ المنهاج المدرسي
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 :تحديد األذداؼ السموكية

)التنطيط( في  وتعميـ مهارة دا  المهاريؼ العاـ مف البرناما في تحسيف األحيث تمثؿ الهد      
، وقد تـ تحديد األذداؼ التعميمية في بورة يالتالميذ البؼ الخامس االبتدائ كرة اليد لدى

، والتي تحقؽ األذداؼ العامة الموضوعة سابقاً  ،أذداؼ سموكية إجرائية يمكف قياسها ومالحظاتها
 .ستطالع رأي لمسادة الخبرا  في مجاؿ المناذا وطرؽ التدريس وكرة اليدـ وضعها في استمارة اث
لسموكية الدرجة المقدرة والنسبة المئوية آلرا  السادة الخبرا  في األذداؼ ا (22جدوؿ )

 (8كرة اليد )قيد البحث( )ف= المراد تحقيقها مف مهارة تنطيط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ذلؾ لـ يستبعد أي ، وب%( فأكثر مف آرا  الخبرا 60األذداؼ التي حبمت عمى نسبة )ارتضى الباحث وقد 

 .مف ذذا األذداؼ

 :أسس بنا  الوحدات التعميمية* 

 . ميذثير اذتماـ التالمف النوع الذي يوالمتايرات المهارية وف األلعاب التربوية، أف تك -

 لتنايذ البرناما .زمة ر المكاف المناسب واإلمكانيات الال مراعاة توفي -

 . بتدائيةالمرحمة اال أف تتمشي الوحدات مل قدرات التالميذ -

 . بتدائيةاالالمرحمة لتربوية مناسبة لتالميذ أف تكوف األلعاب ا -

 مراعاة خبائص المرحمة السنية لمتالميذ عينة البحث . -

 بنمو ماهوـ الذات وخبرة النجاح . أف ُيْعت نى -
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 أناسهـ . ائية لالعتماد عمىتالميذ المرحمة االبتدتشجيل  -

  ال  التالميذ .ؤ توفير المناخ المناسب والمعاممة الحسنة له -

 :محتوى الوحدات المقترحة* 
ضة القرا ة المستايوبعد  ،العديد مف المراجل العممية المتخببة في مجاالت البحث إلى بعد الرجوع   -

(، 12) (،25، )(21) ،(5كرة اليد مثؿ )وخابة ما يتعمؽ برياضة في األبحاث والدراسات السابقة، 
 التنطيط لتعميـ بعض مهاراتاب التربوية لعـ األ استخد(، تـ تحديد محتوى أنشطة البرناما با11)

( مف الخبرا  8) ادا تـ عرضأ في بورتأ األولية عمىعد، وبعد االنتها  مف إاسية في كرة اليداألس
وى الوحدات لتحقيؽ مناسبة محت ىالمتخببيف في كرة اليد والمناذا وطرؽ التدريس لتحديد مد

تعميمية تـ تطبيقها تنظيـ محتوى الوحدات في بورة وحدة ، وفي ضو  نتائا االستطالع تـ األذداؼ
 ةانيالث"، والوحدة ة( دروس لكؿ مهارة "وحدة تعميمي1، بواقل )سو ( در 3( أسابيل مف خالؿ )6في )

التعممية والدروس ( دقيقة، وتـ توزيل الوحدات 80رس )( دروس لمربط بيف المهارات ، زمف كؿ د3)
 كما يمي : 

–الوثب  –الجري  –المشي تمؿ عمى الحركات البسيطة والمتنوعة ): ويش( دقائؽ4التهيئة ) -
مثالية في الوبوؿ لحالة  عمىة، تساعد التالميذ حر  اتوكذلؾ ألعاب بايرة ونشاط ،(االنتقاؿ

 شكؿ مجموعات .  لألطااؿ عمى، مل مراعاة األدا  ببورة محببة جميل أجهزة الجسـ
عمى مهارات البحث  يتضمف تدريبات خابة بالعنابر األكثر تأثيراً ( دقائؽ: و 10اإلعداد البدني ) -

سيـ التالميذ إلى مجموعات ة، ويتـ تقميذ المرحمة االبتدائيالتي تناسب تالميذ مرحمة اإلعداد لتال
لممشاركة في األدا  لكي يتـ الدخوؿ في إطار التهيئة الاسيولوجية والناسية  ،لمعمؿ في محطات

 ية ..المهاري بااعم
اب التربوية مجموعة مف األلع ويشتمؿ عمى :( دقيقة50ي )اإلعداد المهاري ( )الجز  الرئيس -

بتدائية، مل مرحمة االتالميذ الالتنطيط( بما يتناسب مل وذي ) ،البحث قيد مهارةالـ ة لتعمالموجه
حركات و ، وحؿ المشكالت، مف خالؿ أسموب االستكشاؼ الحركي تنايذ البرناماى عمالتركيز 

ورية، والتاذية الراجعة الا ،وتبحيح األخطا  ،جانب المتابعة لألدا  ، إلىالبراعة مل الزميؿ
 ألدا  الجيد لممهارة أثنا  المعب .أو ا ،حسف األدا  بالاوز والتأثير عمى

نشطة التي تساعد أجهزة الجسـ عمى العودة إلى : ويتضمف األ ( دقائؽ4) :النشاط الختامي -
، ثـ الجز  مثؿ تمرينات االسترخا  والتهدئة، واأللعاب الترويحية البسيطة ،حالتها الطبيعية

 بنظاـ .والخروج مف الدرس  بوي الذي يتمثؿ في االبطااؼالنظامي التر 

د العينة وتشويقهـ جذب وتجديد انتباا أفرا -مف خاللها-، يتـ يتخمؿ الدرس التعميمي فترات راحةو        
 التركيز واالنتباا لاترات طويمة . الائة أنهـ ليس لديهـ القدرة عمى ف مف خبائص ذذالألدا  ، حيث إ

 



 م0200 يناير الثاني والعشرونالمجلد  -082- علوم الرياضة وتطبيقات التربية البدنيةمجلة 
 
 األساليب المناسبة لتنايذ الوحدات التعميمية :* 

ليأ نظريات التعمـ ، وذذا ما أشارت إبي والسمبي أثنا  تنايذ البرنامااستخدـ الباحث التعزيز اإليجا       
، االستكشاؼ الحركي لائات، ومنها )نظرية السموؾ اإلجرائي، نظرية التعمـ االجتماعي، النظرية السموكية(

 .وأسموب حؿ المشكالت 
 : أساليب تقويـ البرناما* 
، ويعطي معمومات مهمة عف المستوى، ويتـ ذلؾ مف يتـ قبؿ البد  في تنايذ البرناما :قبميتقويـ  -

 ي لالختبارات المهارية .خالؿ التطبيؽ القبم

 ،ما تحقؽ مف األذداؼ وذلؾ لموقوؼ عمى مدى ،ويتـ في نهاية التااعؿ مل البرناما :تقويـ بعدي -
 كرة اليد قيد البحث . نطيط فيالتالميذ في مهارة الت مستوىتقدـ  دىوتقدير م

 البحث : المساعديف في  -

جرا  القياسات بمساعدة األقاـ الباحث بالتدريس لعينة ا       واثنيف مف معممي  ،خبائية الناسيةلبحث وا 
تـ تعرياهـ بكياية إجرا  القياسات وتطبيؽ االختبارات وقد ، المدرسة االبتدائيةة بيالتربية الرياض
جيؿ البيانات في استمارات القياس، كما تـ تعرياهـ وكياية تس ،الدراسة والتدريب عميهاالمستخدمة في 

 المعمومات التي تمكنهـ مف تحقيؽ أذداؼ الدراسة .ب
 خامسًا: الدراسات االستطالعية:

 الدراسة االستطالعية األولى: -2
ـ إلى 21/20/1012  الثالثايـو الاترة مف األولى في  الستطالعيةقاـ الباحث بإجرا  التجربة ا 

لتي قد والتعرؼ عمى البعوبات ا ،، وذلؾ بارض تجربة األدوات واألجهزةـ23/20/1012يـو الخميس 
وقد أسارت نتائا ذذا تقنيف المعامالت العممية لالختبارات قيد البحث، كذلؾ ، و تواجأ الباحث عند التنايذ

وبالحية األدوات واألجهزة المستخدمة  ،ات قيد البحثإيجاد معاممي البدؽ والثبات لالختبار الدراسة عف 
 لمتطبيؽ .

 الدراسة االستطالعية الثانية: -1
 ـ إلى28/20/1012الدراسة االستطالعية الثانية في الاترة مف يـو الثالثا   قاـ الباحث بإجرا  

التجريبية قيد  بتدريس درسيف قبؿ إجرا  التجربة األساسية لممجموعةوذلؾ  ،ـ12/20/1012يـو الخميس
 بهدؼ: البحث،
 تحديد مكاف تطبيؽ التجربة األساسية .  -

 البرناما التعميمي . مدى تاهـ التالميذ لمحتوى -

 تقنيف البرناما التعميمي مف خالؿ مكونات الوحدة التعميمية . -
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مكانيات التالميذ . التعرؼ عمى مدى -  مناسبة األدوات المستخدمة لهدؼ البرناما وا 

 مالئـ لموحدة التعميمية .الوزيل الزمني كد مف التالتأ -

وقد أسارت نتائا ذذا الدراسة في تحقيؽ أذدافها والتوبؿ لمشكؿ النهائي لموحدات التعميمية 
 . (20المقترحة )ممحؽ 

 :اسات القبمية والبعدية قيد البحثاألساسية والقي سادسًا: التجربة

 القياس القبمي: 
وذلؾ في الاترة  ،في المتايرات المهارية قيد البحثة لممجموعة التجريبيلقياسات القبمية جرا  اتـ إ -

 ـ .22/20/1012حد ـ إلى يوـ األ16/20/1012مف يوـ األربعا  
 :التجربة األساسية

ة التجريبية في الاترة مف يـو األربعا  المجموع تطبيؽ التجربة األساسية لمبحث عمىتـ        
 . ـ12/21/1012الثالثا   ـ إلى 2/22/1012

 القياس البعدي:
ي فالمتايرات المهارية قيد البحث، وذلؾ  ة فيلقياسات البعدية لممجموعة التجريبيجرا  اتـ إ

 . ـ17/21/1012يوـ الثالثا  ـ إلى 15/21/1012حد الاترة مف يوـ األ
 : المعالجات اإلحبائية المستخدمة:سابعاً 

 في المعالجات اإلحبائية وتمثمت في :  spssتـ استخداـ برناما الحـز اإلحبائية
 المتوسط الحسابي. -
 .االنحراؼ المعياري -

 معامؿ االلتوا . -

 )داللأ الاروؽ(T-test.اختبار  -

 معامؿ االرتباط. -

 النسبة المئوية . -
 :عرض ومناقشة النتائا

وبيانات مف خالؿ التحميؿ حدود ما توبؿ إليأ الباحث مف معمومات  تحقيقًا ألذداؼ البحث وفي
 ووبواًل لإلجابة عمى فروض البحث يقدـ الباحث ما توبؿ إليأ مف نتائا عمى النحو التالي: اإلحبائي

 :الارض األوؿ أواًل: عرض ومناقشة نتائا

فػػي  الضػػابطة ةالقياسػػيف القبمػػي والبعػػدي لممجموعػػ اتبػػيف متوسػػطة حبػػائية إتوجػػد فػػروؽ ذات داللػػ
 :لبالح القياس البعدي كرة اليدفي  تنطيطالمهارة تعمـ 
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في  الضابطةالقياسيف القبمي والبعدي لممجموعة  الاروؽ بيف متوسطات ( 23جدوؿ ) 

 (20)ف= قيد البحث كرة اليد في تنطيطالمهارة تعمـ 

 1.03=  0.04قيمة "ت" عند مستوى 
القياسيف القبمي والبعدي  متوسطاتوجود فروؽ دالة إحبائيًا بيف  (23يتضح مف نتائا جدوؿ )

حيث  ،قيد البحث لبالح متوسط القياس البعدي كرة اليدفي تنطيط المهارة تعمـ الضابطة في لممجموعة 
 وبنسبة تحسف 0.04( وذي أكبر مف قيمتها الجدولية عند مستوى 22.14تراوحت قيمة "ت" المحسوبة )

 . %(3.20تراوحت قيمها )
خدـ مل المجموعة الضابطة قد ويعزو الباحث ذلؾ التحسف إلى أف الشرح وأدا  النموذج المست

كرة اليد "قيد  مستوى تعمـ مهارة التنطيط في فيقدرة وزيادة مما أدى إلى اكتساب المبتدئيف ال ،يجابياً أثر إ
وذكر النواحي  ،وذلؾ يرجل إلى قياـ المعمـ بالشرح الماظي لطريقة األدا  لممهارة المراد تعممهاالبحث"، 

وتكرارا لممعمومات والجوانب الخابة بالمهارات عدة مرات،  ،المعرفية والحركية والوجدانية المتعمقة بأدائها
نتيجة لتوضيح المعمـ لدور كؿ جز   جابياً يإ ثيراً اكتساب أفراد المجموعة الضابطة تأدى إلى األمر الذي أ

مف أجزا  الجسـ في أدا  المهارة وكؿ ما يتعمؽ بها مف اتجاذات وميوؿ تختص بالنواحي الانية والحركية 
ف األدا  ضحة عف مضموكرة اليد، ليتكوف لدى المبتدئيف المتعمميف بورة وا رة التنطيط فيالمرتبطة بمها

 . "قيد البحث" البحيح واألمثؿ لممهارة
مر والشرح وأدا  النموذج مل أفراد المجموعة الضابطة ذذا باإلضافة إلى أف استخداـ أسموب األ

حيث يعتمد ذذا األسموب  ،كرة اليد "قيد البحث" مهارة التنطيط فيابي عمى تعمـ مستوى تعمـ يجإ لأ تأثير
، ثـ التدرج في الخطوات ي لطريقة أدا  المهارة المتعممة، ثـ قياـ المعمـ بأدا  نموذج لهاعمى الشرح الماظ

عطا  التاذية الراجعة لهـ في وقت واحد، الانية و  الخطوات التعميمية ومتابعة المتعمميف أثنا  األدا ، وا 
 . البحثاألمر الذي أدى إلى سهولة استيعاب وفهـ المبتدئيف وتعممهـ لممهارات قيد 

ـ( أف معمـ التربية الرياضية ذو سيد 1002) ويتاؽ ذلؾ مل ما ذكرا "أبو النجا عز الديف"
عندما ظومة التعميمية، كما أنأ وذو ماتاحها وأساسها وعميأ يقل نجاح أو فشؿ المن ،المنظومة التعميمية

ف   المتعمـ أكثر فاعمية، وأجعؿ أداف ذلؾ يفإ ،عف األدا  بطريقة عممية سميمة يعطي لممتعمـ فكرة واضحة
ذو أف يقـو المعمـ بعرض المهارة عمى المتعمـ وأدا  نموذج بحيح  أفضؿ األساليب عند تعمـ المهارة مف

 (30:2) لها ليكتشؼ الحركات الخابة بجسمأ.

وحدة  المتاير
 القياس

نسبة  القياس البعدي القياس القبمي
 قيمة ت المحسوبة التحسف

 ع ـ ع ـ

 22.14 3.20 0.71 36.58 2.22 40.22 ثانية تنطيط الكرة 



 م0200 يناير الثاني والعشرونالمجلد  -082- علوم الرياضة وتطبيقات التربية البدنيةمجلة 
الممارسة والتعمـ مف قبؿ المبتدئيف  يكما يعزو الباحث ذذا التحسف إلى االنتظاـ واالستمرار ف

المتعمميف، مل قياـ المعمـ بتقديـ مجموعة مف التدريبات والتمرينات المتدرجة مف السهؿ إلى البعب، 
يتيح فربة جيدة شؾ  وتعديؿ األخطا  أثنا  قياـ المبتدئيف المتعمميف بأدا  المهارات المتعممة، كؿ ذلؾ ال

 . قيد البحث لممهارةاا ة األدا  المهاري يجابيًا في كلمتعمـ مما يؤثر إ
 نرميف محمد خالد"( "22) (1020وحيد الديف السيد عمر" )ويتاؽ ذلؾ مل نتائا دراسات "

أ المتاؽ عميخداـ أسموب الشرح وأدا  النموذج والتي أكدت نتائجهـ عمى أف است (22) ـ(1021)
ستوى األدا  المهاري لممبتدئيف في م يجابياً تأثيرًا إقد أثر مف قبؿ السادة الخبرا   بالبرناما التعميمي

 . لممتعمميفو 
  :ينص عمى ف خالؿ ما سبؽ تحقؽ بحة الارض األوؿ والذيوم  

 ضػابطةال ةالقياسػيف القبمػي والبعػدي لممجموعػ اتبيف متوسط ةحبائيإ ةتوجد فروؽ ذات دالل " -9
 . لبالح القياس البعدي كرة اليدفي  تنطيطالمهارة تعمـ في 

 عرض ومناقشة نتائا الارض الثاني: :ثانياً 
في  تجريبيةال ةالقياسيف القبمي والبعدي لممجموع اتبيف متوسط ةحبائيإ ةتوجد فروؽ ذات دالل  
 . لبالح القياس البعد كرة اليدفي  تنطيطالة مهار تعمـ 

التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي لممجموعة  الاروؽ بيف متوسطات ( 24جدوؿ ) 
 (20)ف= قيد البحث كرة اليدفي  تنطيطالمهارة تعمـ 

 1.03=  0.04قيمة " ت" عند مستوى 
القياسيف القبمي والبعدي  متوسطاتوجود فروؽ دالة إحبائيًا بيف  (24)يتضح مف نتائا جدوؿ 

لبالح متوسط القياس البعدي  "قيد البحث" كرة اليد تعمـ بعض مهارة التنطيط فيالتجريبية في لممجموعة 
وبنسبة  0.04وذي أكبر مف قيمتها الجدولية عند مستوى  ،(23.62حيث تراوحت قيمة "ت" المحسوبة )

 . %(24.07تراوحت قيمها ) تحسف
 يتميز بتقسيـ المهارة إلىلعاب التربوية اإليجابي إلى أف برناما األ ويعزو الباحث ذلؾ التأثير 

بحيث ، مف السهؿ لمبعبالمهاـ الارعية المتدرجة في مستوى البعوبة بشكؿ ذرمي، و مجموعة مف 
 ،قدرات المتعمميف مف ناحية أخرى بعوبتها مف ناحية ومل مستوىتتناسب مل أذمية المهارة ومستوى 

معمومة بشكؿ مراعاة الاروؽ الاردية وذو العنبر المؤثر عند تعميـ المبتدئيف وتقديـ ال مما أدى إلى

وحدة  المتاير
 القياس

نسبة  القياس البعدي القياس القبمي
 التحسف

قيمة ت 
 ع ـ ع ـ المحسوبة

 23.62 24.07 0.86 32.23 2.08 38.53 ثانية تنطيط الكرة 
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جميل المبتدئيف المتعمميف بهدؼ تهيئة أفضؿ الظروؼ التعميمية لتسهيؿ تعميـ  متسمسؿ يسهؿ فهمأ عمى

بتدئيف المتعمميف، وبواًل لتحقيؽ الهدؼ النهائي، ويوفر الم و الوحدات األبار لدىأ ،تمؾ المكونات
المتعمـ بشكؿ  خطوات التعمـ مما ينعكس عمى مستوىأسموب المعب التربوي التاذية الراجعة في جميل 

في تحسيف  البنائي المستمر الذي يسهـ بدورا التقويـ ، وبالتالي يساعد البرناما المقترح عمىإيجابي
 . قيد البحث دة نسبة التعمـ والتعميـ لممهارةزياو  ،العممية التعميمية
مف أف االتجاذات تحدد السموؾ فإذا ـ( 1001ميف" )ما سبؽ مل ما ذكرا "محمد فاروؽ أ ويتاؽ
ذا كاف ، فإف ذذا االتجاا يدفل نحو التقدـ، أما إممارسة النشاط الرياضي باإلقباؿ عمى يجابيوجد اتجاا إ

 (3:14) عاقة النشاط.لرياضي، فإف ذذا االتجاا سيؤدي إلى إنحو النشاط اذناؾ اتجاا سمبي 
 ـ(1002نابر أبوزيد" )"( 6) (1008رشا البربرى" )ويتاؽ ذلؾ مل نتائا دراسات كؿ مف "

نحو النشاط  جتماعياالتحسيف النمو الحركي و و تخايؼ بعض المشكالت السموكية  والتي أشارت إلى( 20)
 الرياضي.

مي المقترح باالستاادة مف دعـ األلعاب التربوية مف خالؿ البرناما التعميوباإلضافة لذلؾ تميز 
لؾ مف خالؿ عرض كؿ لعبة تربوية، وذ ،كرة اليد "قيد البحث" ومات والمعارؼ المرتبطة بالمهارةعرض المعم

وتحايزذـ ببورة  ،يجابية لممتعمميف، مما أدى بدورا إلى المشاركة اإلما يتناسب مل متطمبات كؿ مهارةو 
عندما تتـ عممية  أنالمطموب تعممها، حيث إ ساب االتجاذات المرتبطة بالمهارةأكثر فاعمية عمى اكت
ـ تحقيؽ أعمى مستوى ومف ث ،والمتعمـ أكثر تااعالً  ،يجعؿ الدرس أكثر حيويةفهذا اإلدخاؿ بشكؿ مشوؽ 

 . كرة اليدالتنطيط في  مهارةتعمـ ل
لعاب التربوية تضمف محتوى جيد تأثير اإليجابي إلى أف برناما األ كما يعزو الباحث ذلؾ ال

ف بشكؿ جيد متسمسؿ م كرة اليد الخابة بمهارةفيأ و لمعمومات والمعارؼ وتنسيؽ ا أتـ تنظيم ،متكامؿ
بهدؼ تهيئة أفضؿ  ،البعوبةإلى مهاـ فرعية متدرجة في مستوى  وتـ تقسيـ المهارةالسهؿ لمبعب، 
وبواًل لتحقيؽ الهدؼ النهائي، لدى المبتدئيف المتعمميف، ذذا المهارة ة لتسهيؿ تعميـ الظروؼ التعميمي

وزيادة  ،إلى جذب انتباذهـ حاجات المبتدئيف المتعمميف، مما يؤديفهو بذلؾ يراعي مستوى وقدرات و 
 مـ المهارةالت أدا  عالية نحو تعومف ثـ زيادة الدافعية وتحقيؽ معد ،حماسهـ عمى بذؿ المزيد مف الجهد

 . "قيد البحث"كرة اليد التنطيط في مهارة المنهجية في 
تقاف وتثبيت الحركات التكتيكية أف إلى ( ـ1002"عباـ عبد الخالؽ" )يشيرو  عممية اكتساب وا 

 (261: 7) المحددة. الواجبات يجابية في تنايذتتطمب اإل يالرياضية خالؿ اإلعداد المهار 
أنأ لتعميـ مف ـWilliams and Anderson( "1001 ) وأندرسوف ز"ويمياموذذا ما يؤكدا 

توسيل ربيد المتعمميف  لديهـ، البد أف يراعى األدا  المهاري تقدـ بمستوىالمبتدئيف المهارات األساسية وال
 (247:25) المركبة. واالنتقاؿ مف الحركات البسيطة إلى ،مف المهارات



 م0200 يناير الثاني والعشرونالمجلد  -081- علوم الرياضة وتطبيقات التربية البدنيةمجلة 
لبقؿ  ف استراتيجية األلعاب التربوية ناجحة جداً أ إلىـ( 1022) الحيمة" محمود محمدويشير "

مية قدراتأ فتساعد التمميذ عمى تن ،عف التقميدية ةبعيد ةحديث ةتالميذ واستمتاعهـ بالتعمـ بطريققدرات ال
 (74:15) لألذداؼ المنهجية. وفقاً  أالمختماة وتعديؿ سموك
إلى أف  ( التي تشير22) (ـ1020)وحيد الديف السيد عمر" مل نتائا دراسة "أيضًا ويتاؽ ذلؾ 

 .  يجابي فعاؿ في تعميـ المهارات الحركيةاأللعاب التربوية والبايرة لها تأثير إ
تعتبر لعاب التربوية ف األ إلى أـ( 1004)"أميف أنور الخولي، جماؿ الديف الشافعي"  ويشير

كبر أالعمؿ مف خالؿ قدراتهـ الخابة ب طااؿ مفتمكف جميل األ ،لتقديـ بيئة حركية نشطة مالئمة مدخالً 
طااؿ الثالث سنوات لعاب التي ينباي تقديمها ألجاح، وذو ماهـو يعبر عف براما األ فرص ممكنة مف الن

لتعميـ امف  ىولا التربية الحركية في السنوات األ ف تمقوا برامأبعد وذلؾ  ،خيرة مف المرحمة االبتدائيةاأل
 (18: 3) االبتدائي.

لعاب التربوية الذي ساذـ في عرض المهمة الباحث ذلؾ التحسف إلى برناما األ  لهذا يعزو
ف المادة العممية ية، وبالتالي فإلعاب التربو المجموعة التجريبية بشكؿ مبسط لأل الرئيسية عمى مبتدئيف 

وبالتالي  ،تكويف تبور حركي كامؿ لممهارة ، وتساعدا عمىتخاطب في المبتدئ المتعمـ جميل حواسأ
" أف أميف أنور الخولي، جماؿ الديف الشافعيستثير دوافعأ نحو التطبيؽ العممي لها، وذذا ما يؤكدا "ت
وذلؾ كتمهيد مالئـ  ،لعاب الشائعةتعميمات لمهارات األ لعاب التربوية طريقة حديثة لالستاادة مف الاأل 

 (118: 3) في مرحمة التعميـ. المبتدئلبراما التعميـ الرياضي التي يتمقاذا 
 :بؽ تتحقؽ بحة الارض الثاني والذي ينص عمىومف خالؿ عرض ما س

 ةالقياسيف القبمي والبعدي لممجموع اتبيف متوسطة بائيإح ةتوجد فروؽ ذات داللأنأ "
 . "يلبالح القياس البعد كرة اليدفي  تنطيطالة مهار تعمـ في  تجريبيةال

 :عرض ومناقشة نتائا الارض الثالث :ثالثاً 
 ةيف البعدييف لممجموعتيف التجريبيالقياس اتبيف متوسط ةحبائيإ ةفروؽ ذات داللتوجد   
 .ة التجريبي ةلبالح القياس البعدي لممجموع كرة اليد في تنطيطالمهارة تعمـ في  ةوالضابط

لممجموعتيف التجريبية والضابطة  )البعدي(القياسيف  الاروؽ بيف متوسطات (25جدوؿ )
 (50)ف= قيد البحث اليدكرة  في تنطيطالرة مها تعمـ  في

 

 1.02= 0.04 مستوى قيمة "ت" عند

وحدة  المتاير
 القياس

 بعدي ضابطة بعدي تجريبية
 قيمة ت المحسوبة

 ع ـ ع ـ

 25.70 0.71 36.58 0.86 32.23 ثانية تنطيط الكرة 



 م0200 يناير الثاني والعشرونالمجلد  -089- علوم الرياضة وتطبيقات التربية البدنيةمجلة 
القياسيف )البعدي(  اتمتوسطوجود فروؽ دالة إحبائيًا بيف  (25يتضح مف نتائا جدوؿ )

ولبالح القياس البعدي لممجموعة  ،كرة اليدفي  تنطيطالمهارة تعمـ لممجموعتيف التجريبية والضابطة في 
( وذي أكبر مف قيمتها الجدولية عند مستوى 25.70حيث تراوحت قيمة "ت" المحسوبة ما بيف ) التجريبية
0.04 . 

ويرجل الباحث تحسف المجموعة التجريبية عف المجموعة الضابطة إلى المناخ التعميمي الجيد 
الذي توفر لتالميذ المجموعة التجريبية باستخداـ برناما االلعاب التربوية، والذي يتميز بالشموؿ وتكامؿ 

ة ومتتابعة ومتسمسمة المحتوى المعرفي والوجداني، حيث انأ تـ تقسيـ المحتوى التعميمي إلى عنابر منظم
منطقيًا، وتـ فيأ التعميـ بشكؿ منظـ بدأ مف السهؿ والتدرج لألبعب حيث تـ تحديد المكونات األساسية 
لممهارة، وذلؾ ساعد كؿ مف المعمـ والمتعمـ عمي مالحظأ التقدـ فالمستوي نظرا الف التدريس بالاللعاب 

االنتقاؿ مف مهارة آلخري مما ساعد المتعمـ عمى فهـ يساعد عمي توليد الشعور بالنجاح لدي المتعمـ عند 
 واستيعاب المعارؼ والمعمومات ببورة أفضؿ والتي مف البعب توفيرذا مل األساليب التقميدية.

ـ( انأ يوجد فروؽ بيف التالميذ والمبتدئيف في 1002وتذكر في ذذا البدد "ليمى السيد فرحات" )
االيجابية ويرجل ذلؾ االختالؼ إلى األساليب المعرفية التي يتميز بها التعمـ والتحبيؿ الدراسي واالتجاذات 

المعمموف، وكذلؾ األسموب الذي يستخدمأ في التدريس، وسموؾ كؿ مف المعمـ والمتعمـ، فالمعمـ المتميز 
في أسموب التدريس يكوف أكثر فاعمية في تحقيؽ األذداؼ التربوية والمعرفية المطموب تحقيقها مف 

 ( 14:13:28ذ والمبتدئيف. )التالمي
نابر (، "8ـ( )1007ويتاؽ ذلؾ مل نتائا دراسات كال مف "عمـ الديف عبدالرحمف الخطيب" )

والتي اشارت الي استخداـ االلعاب التربوية في زيادة التحبيؿ  (20) ـ(1002أبوزيد عمي ابراذيـ" )
 لمتالميذ والمبتدئيف.

التجريبية عف المجموعة الضابطة إلى برناما االلعاب التربوية كما يعزو الباحث تحسف المجموعة 
المقدـ لممجموعة التجريبية، حيث استااد المبتدئيف مف االلعاب التربوية الرئيسية وعرضها بطريقة جذابة 
وشيقة وسهمة، أدت إلى جذب انتباا المبتدئيف المتعمميف وتشويقهـ، وحثهـ عمى بذؿ المزيد مف التركيز 

ؤدي بدورا إلى زيادة الحبيمة المعرفية والوجدانية لديهـ، في حيف أف أسموب االمر والشرح وأدا  والذي ي
النموذج الذي ُأستخدـ مل مبتدئيف المجموعة الضابطة يعتمد عمى المعارؼ والمعمومات التي يقدمها المعمـ 

وذذا يقمؿ مف دافعتيهـ لمتعمـ مما المبتدئيف أثنا  الشرح وأدا  النموذج والمثيرات التي تعمؿ عمى تثبيتها، 
 يؤدي إلى عدـ ترسيخ المعمومات بالكامؿ في ذذف المبتدئيف وفقداف أجزا  منها.

ـ( اف األلعاب التربوية استراتيجية ناجحة 1003) "محمد محمود الحيمة"ويؤكد في ذلؾ البدد  
طريقأ حديثأ بعيدا عف التقميدية واستمتاعهـ بالتعمـ ب والمبتدئيف المتعمميف جدا لبقؿ قدرات التالميذ

 (74: 15عمى تنمية قدراتأ المختماة وتعديؿ سموكة وفقا لألذداؼ المنهجية.) والمبتدئ فتساعد التمميذ



 م0200 يناير الثاني والعشرونالمجلد  -002- علوم الرياضة وتطبيقات التربية البدنيةمجلة 
  المهاري في مستوى كما يعزو الباحث تقدـ المجموعة التجريبية عف المجموعة الضابطة في األدا

الذي يتـ مف و  ،المجموعة التجريبية األلعاب التربوية مل مبتدئيساسية إلى استخداـ برناما األ تعمـ المهارة
في ضو  التسمسؿ المنطقي لها، وبطريقة وذلؾ  التربوية،لعاب أل ا خاللأ تدريس المهارات الحركية بطريقة
إتقاف المهارات الارعية بدقة  تي قد تواجأ المتعمـ مما ساعد عمىمنظمة ومتتابعة، لتذليؿ نقاط البعوبة ال

 .، مل إمكانية تثبيت ما سبؽ تعميمأ قؿ أخطا  شائعةأبو 
أنأ لتعميـ مف ـWilliams and Anderson( "1001 )وأندرسوف  ز"ويميام وذذا ما يشير إليأ

البد أف يراعي توسيل ربيد المتعمميف مف فاألدا  المهاري،  المهارات األساسية والتقدـ بمستوىالمبتدئيف 
 (247:25) .المركبةات البسيطة إلى االنتقاؿ مف الحركالمهارات و 

مف توفير التاذية لعاب التربوية ف إلى ما حققأ استخداـ برناما األ كما يرجل الباحث ذذا التحس
المتعمـ بشكؿ وات التعميـ مما ينعكس عمى مستوى المجموعة التجريبية في جميل خط الرجعية لمبتدئي

وعرضها بطريقة جذابة وشيقة وسهمة عف طريؽ  ،الرئيسيةلعاب التربوية ة مف األ إيجابي، حيث االستااد
وبذلؾ فهو يراعي مستوى وقدرات وحاجات المبتدئيف المتعمميف وفروقهـ الاردية، مما  ،بورالاستخداـ 

ت أدى إلى جذب انتباذهـ وزيادة حماسهـ عمى بذؿ المزيد مف الجهد ومف ثـ زيادة الدافعية وتحقيؽ معدال
 "قيد البحث".التنطيط في كرة اليد  مهارة أدا  عالية نحو تعمـ

نابر أبوزيد ( "8ـ( )1007"عمـ الديف عبدالرحمف الخطيب" ) ويتاؽ ذلؾ مل نتائا دراسات كالً 
 ،لعاب التربوية في زيادة التحبيؿ لمتالميذوالتي أشارت إلى استخداـ األ  (20) ـ(1002) براذيـ"إعمي 

 . عالية نحو تعمـ المهارةالت أدا  وتحقيؽ معدوزيادة الدافعية، 
لعاب التربوية في المجموعة التجريبية مف األ  مبتدئيكما يرجل الباحث ذذا التحسف إلى استاادة 

ثارة  زشكؿ منظـ، مما أدى إلى جذب انتباا المبتدئيف المتعمميف وزيادة التركي وعدـ الشعور بالممؿ وا 
ف لأ أثر عظيـ ، مما كاوعممياً  وحثهـ عمى بذؿ المزيد مف الجهد عقمياً  ،اذتمامهـ وحماسهـ وتشويقهـ

 . كرة اليد "قيد البحث"، وذذا الوسائؿ يبعب توفيرذا في األساليب التقميديةفي تنطيط ال عمى تعميـ مهارة
 كرة اليد "قيد البحث" عمى مبتدئيفي  تنطيطالباحث ذلؾ التقدـ إلى عرض مهارة كما يعزو ال

الكافي والرؤية الواضحة  المجموعة التجريبية عف طريؽ وسط تعميمي بشكؿ جذاب أدى إلى إتاحة الوقت
ة المعمـ ، التي تتضمف طريقة األدا  والخطوات التعميمية المثمى لألدا  مما أدى بدورا إلى مساعدلممهارة
 فائدة ممكنة، وساعد أيضاً  كبر، وأقؿ جهدلممبتدئيف المتعمميف بأقبر وقت، وأإيباؿ المعمومات  عمى

 تنطيطالبور الحركي الالـز ألدا  مهارة وتكويف الت، وسرعة االستيعاب، المبتدئيف المتعمميف عمى التركيز
 . الجيد لكؿ جز  منها وتعممأ بسهولة والاهـ كرة اليد "قيد البحث"،  في

لتقديـ بيئة حركية  التربوية مدخالً لعاب ف األ إلى أويشير"أميف أنور الخولي، جماؿ الديف الشافعي" 
كبر فرص ممكنة مف النجاح، أالعمؿ مف خالؿ قدراتهـ الخابة ب طااؿ مفجميل األ نشطة مالئمة تمكف
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خيرة مف المرحمة االبتدائية طااؿ الثالث سنوات األلعاب التي ينباي تقديمها ألوذو ماهـو يعبر عف براما األ 

 (71: 3) لتعميـ االبتدائي.امف  ىولية في السنوات األ ا التربية الحركف تمقوا برامأبعد 
 :سبؽ تتحقؽ بحة الارض الثالث والذي ينص عمىومف خالؿ عرض ما 

في  ةوالضابط ةيف البعدييف لممجموعتيف التجريبيالقياس اتبيف متوسط ةحبائيإ ةداللتوجد فروؽ ذات "
 . "ةالتجريبي ةلبالح القياس البعدي لممجموع كرة اليدتعمـ مهارة التنطيط في 

 االستنتاجات والتوبيات
 أواًل: االستنتاجات:

ومف خالؿ التحميؿ ، وطبيعة العينة، والمنها المستخدـ ،والهدؼ منأ ،في حدود وطبيعة البحث 
 اإلحبائي لمبيانات، أمكف التوبؿ إلى االستنتاجات التالية:

كرة اليد لدى المجموعة في تنطيط العمى تعمـ مهارة  تأثير إيجابيالبرناما التقميدي المتبل لأ  -2
 الضابطة .

كرة اليد لدى المجموعة  في تنطيطالعمى تعمـ مهارة  التربوية المتبل لأ تأثير إيجابي لعابا األ برنام -1
 التجريبية .

برناما التقميدي ترح باستخداـ األلعاب التربوية أثر بشكؿ إيجابي أكبر مف الالمق البرناما التعميمي -2
 . كرة اليد في تنطيطالعمى تعمـ مهارة المتبل لممجموعة الضابطة 

 ثانيًا: التوبيات:
 يقدـ الباحث التوبيات التالية: ،بنا  عمى االستنتاجات الخابة بموضوع البحث

تنطيط الفي تعمـ مهارة  استخداـ استراتيجية المعب التربويالمقترح ب ضرورة تطبيؽ البرناما التعميمي -2
 .   كرة اليدفي 

 . خرىة اليد واأللعاب الرياضية األكر في تنطيط اللعاب التربوية في تعميـ باقي مهارة استخداـ األ  -1

، وذلؾ لتطبيقها ساليب عممية، والمبنية عمى أعداد البراما التعميمية التي تتميز بالشموليةاالذتماـ بإ -2
 اليد . كرةفي تنطيط التعممهـ لمهارة  عمى المبتدئيف في

في تنطيط الفي تعمـ مهارة تستخدـ استراتيجية المعب التربوي  جرا  المزيد مف الدراسات والبحوث التيإ -3
 .لتعميمية كرة اليد لالرتقا  بالعممية ا

 المراجل
 أواًل: المراجل العربية:

الخابة( ، مكتبة  –ـ(: المناذا في التربية الرياضية ) لألسويا  1002) أبو النجا أحمد عز الديف -2
 .شجرة الدر
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االنثروبومترية والمهارية لبرناما تدريبي االستجابات الاسيولوجية و : ـ(1005أحمد محمد زكي ) -1

 .، جامعة طنطالقياسات متكررة، رسالة دكتوراا، كمية التربية الرياضية معدؿ وفقاً 
 األساسي .متعميـ ـ( : التربية البدنية والرياضة ل1002أمر اهلل البساطي ) -2
 .، القاهرةي، دار الفكر العرب3والرياضية، ط : أصول التربية البدنيةم(0229)ي أمين أنور ال ول -3
 دام استراتيجية اللع  التربوف عل تأثير برنامج تعليمي باست : ـ(1024باسـ السيد محمد فرغمي ) -3

الصف ال امس االبتدائي، رسالة والمضمار لتالميذ داء المهارف والوجداني لمسابقات الميدان مستوى األ
 ، كلية التربية الرياضية ، جامعة أسيوط  .ماجستير

، ، دار اإلسراء للنشر والتوزيع3كرة اليد الاديثة، أسس وتطبيقات، ط: ـ(1002)جالؿ كماؿ سالـ  -6

 السويس .
في ت فيف  السيكودرامابرنامج تروياي باست دام اللع  و فاعلية :ـ(1008)ي البربر  يرشا عبد الان -7

، كلية التربية المجلة العلمية نظريات وتطبيقات بعض المشكالت السلوكية لفاقدات الرعاية الوالدية،
 . جامعة االسكندرية الرياضية،

 ، اإلسكندرية . اس النمو، مؤسسة شباب الجامعةـ ن: عمـ(1003عباـ نور سرية ) -7
عاب التربوية لتالميذ المرحمة لخداـ استراتيجية األ فوائد استـ(: 1007) عمـ الديف عبدالرحمف الخطيب -8
 وؿ.جامعأ أسيوط، العدد األوؿ، الجز  األ  ،، المجمة العممية، كميأ التربيةالمعمميف ساسية مف وجهة نظراأل
لثقؿ  ة: استراتيجية التعمـ بالمعب طريقـ( 1007) عمي بف تقي القبطاف، حسف بف خميس الخابوري -20

 .التالميذ، سمطنة عماف، وزارة التربية والتعميـ ىوالوجدانية لد ةجسميوال ةالقدرات العقمي
ستوى اـ األلعاب التمهيدية عمى مباستخد ي: بعنواف تأثير برناما تعميمـ(1022) فتوح عبدا يفاد -22
لدى براعـ كرة  يقاتها بالتوافؽ الناسي واالجتماعدا  بعض المهارات األساسية والقدرات الحركية وعالأ

 . القدـ، رسالة ماجستير، كمية التربية الرياضية، جامعة المنبورة
كرة اليد )لممبتدئيف ( المتقدميف، : الممارسة التطبيقية لـ(2884فيرانرفيؾ ، ذابيزبوش ، وآخروف ) -21
 ، القاذرة .جمة كماؿ عبد الحميد إسماعيؿ، محمد حسف عالوي، دار المعارؼتر 
، ة: التربية الحركيـ(1021) كامؿ عبد المجيد قنبوة، عابـ بابر راشد، ليمي عبد العزيز زذراف -22

 .قية، دار زذراف لمنشريالمقومات النظرية والتطب
، مركز الكتاب ،رة اليدوالتحميؿ في ك: القياس والتقويـ ـ(1001ؿ الديف عبدالرحمف درويش )كما -23

  .القاذرة
سس : األـ(2887عمي )، سامي محمد كماؿ الديف عبدالرحمف درويش، عماد الديف أبو زيد -24

 .القاذرة ،مركز الكتاب لمنشر ،الاسيولوجية لتدريب كرة اليد
مستوى  ،ـ(: رباعية كرة اليد الحديثة1002كماؿ عبدالحميد إسماعيؿ، محمد ببحي حسانيف ) -25

 ، القاذرة .األدا ، الجز  الثاني، مركز الكتاب لمنشر
رة اليد الحديثة المياقة البدنية، : رباعية كـ(1001) ، محمد ببحي حسانيفكماؿ عبدالحميد إسماعيؿ -26

 ، القاذرة .مركز الكتاب لمنشر

https://drive.google.com/folderview?id=0B1hnEHlY5M7yRzE1S2l0VjRyVnM&usp=sharing
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بطارية قياس باعية كرة اليد الحديثة : ر ـ(1001كماؿ عبدالحميد إسماعيؿ، محمد ببحي حسانيف ) -27

 ، القاذرة .األدا ، مركز الكتاب لمنشر
 .القاذرة لمنشر، الكتاب مركز الرياضي، المعرفي القياس :ـ(1002) فرحات السيد ىليم -28
المقومات النظرية  طااؿالمعب التربوي لأل ـ(:1004) عبد العزيز زذراف، عابـ بابر راشد ىليم -10

 . القاذرة والتطبيقية، دار زذراف لمنشر،

، العبير تدريب –تعميـ  –قانوف  –: كرة اليد ـ(1002إبراذيـ أبو عاص، مدحت قاسـ ) محمد -12
  .التجارة
احي األدا  المهاري وبعض النو ـ(: أثر برناما تدريبي عمى مستوى 2871توفيؽ الوليمي )محمد  -11

، جامعة بالقاذرةلتربية الرياضية لمبنيف ، كمية االاسيولوجية لالعبي كرة اليد، رسالة دكتوراا غير منشورة
 ف .احمو 
 ، اإلسكندرية .كرة اليد تعميـ تدريب، منشأة المعارؼ :ـ(2884محمد توفيؽ الوليمي ) -12
ـ(: اإلعداد 1002محمد حسف عالوي، كماؿ الديف عبد الرحمف درويش، عماد الديف أبو زيد ) -13

 ، القاذرة .، نظريات وتطبيقيات، مركز الكتاب لمنشرالناسي في كرة اليد
نشطة نؾ المركزي المبري نحو ممارسة األ ـ(: اتجاذات موظاي الب1001) ميفاروؽ أمحمد ف -14

 الرياضية الترويحية، رسالة ماجستير، كمية التربية الرياضية بنيف، جامعة حمواف، القاذرة .
، 5، طوعممياً  وتعميمياً  نتاجها سيكولوجياً إلعاب التربوية وتقنيات األ  :ـ(1022) محمد محمود الحيمة -15
 .المسيرة دار
 .ةب، القاذر ، مركز الكتاةالرياضي ة: ديناميكية تدريس التربيـ(1005) محمود عبدالحميـ عبدالكريـ -16
، مركز الكتاب لمنشر، ةالرياضي ةمناذا التربيـ(: 2888) ، محمد سعد زغموؿةبو ذرجأمكاـر حممي  -17

 ة.القاذر 
التدريب الشامؿ والتميز المهاري، دار الاكر  ،ـ(: كرة اليد لمجميل1003منير جرجس إبراذيـ ) -18

 .العربي، القاذرة
 الحركيعمى النمو  التربويالمعب  برناما تعممي باستخداـ : تأثيرـ(1002) نابر أبوزيد عمي -20

 . ، جامعة حموافالرياضية التربيةلرياض األطااؿ، رسالة ماجستير، كمية  االجتماعي والمعرفي
عمى تعمـ بعض المهارات األساسية  ـ(: فاعمية برناما ترويحي رياضي1021) نرميف محمد خالد -22

سنة، رسالة ماجستير، كمية التربية الرياضية،  21-8أللعاب القوى والحالة الناسية لممرحمة السنية مف
 جامعة الزقازيؽ .

مهارات  ة مختماة لتنمية بعضي: فعالية استخداـ استراتيجيات تعميمـ(1000) ذالة محمد توفيؽ -32
تدريس العمـو لدى تالميذ مدارس النور االبتدائية، رسالة دكتوراا، معهد البحوث  يعمـ األساسية فتال

 .والدراسات التربوية، جامعة القاذرة
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 مستخمص البحث 

كرة في تنطيط التعمـ مهارة  ستراتيجية األلعاب التربوية عمىتأثير استخداـ ا
 بتدائيةاليد لتالميذ المرحمة اال

 عماد ابو القاسـ محمد /* أ.د                                     
 ** أ.ـ.د/ محمد خضري محمد                                                

 *** الباحث/ وليد عبد الحميد جالؿ 
ومعرفة أثرذا يستهدؼ ذذا البحث تبميـ وحدات تعميمية باستخداـ استراتيجية األلعاب التربوية  
ستخداـ الباحث المنها التجريبي لتالميذ المرحمة االبتدائية، واكرة اليد في تنطيط التعمـ مهارة  عمى

تباع القياسات القبمية ، باضابطة مجموعتيف إحداذما تجريبية واألخرىباستخداـ التبميـ التجريبي ل
بتدائية المشتركة ، تالميذ البؼ الخامس االبتدائي بمدرسة الزذرا  اال، وتمثؿ مجتمل البحث في والبعدية
، وقاـ الباحث باختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية لعدد ـ 1011ـ /1012اـ الدراسي وذلؾ لمع

، المجموعة دائي بمدرسة الزذرا  االبتدائية المشتركةبتمميذًا مف تالميذ البؼ الخامس اال( ت50)
، لبحثكرة اليد قيد ا في  تنطيطالالتجريبية تستخدـ استراتيجية األلعاب التربوية في تعمـ مهارة 

، وقد كرة اليد قيد البحثفي والمجموعة الضابطة تستخدـ الطريقة التقميدية في تعمـ مهارة التنطيط 
كرة  في  تنطيطالمهارة  في تعمـيجابية ساذمت بطريقة إأسارت النتائا أف استراتيجية األلعاب التربوية 

استراتيجية األلعاب التربوية  تستخدـ، وتاوؽ أفراد المجموعة التجريبية والتي اليد لممجموعة التجريبية
 كرة اليد قيد البحث .في تنطيط الالمجموعة الضابطة في تعمـ مهارة  عمى

 
 
 
 
 
 

جامعػػة جنػػوب  –كميػػة التربيػػة الرياضػػية بقنػػا  –* أسػػتاذ ورئػػيس قسػػـ المنػػاذا وتػػدرس التربيػػة الرياضػػية 
 الوادي.

جامعػة جنػوب  –كميػة التربيػة الرياضػية بقنػا  –** أستاذ مساعد بقسـ المناذا وتػدرس التربيػة الرياضػية 
 الوادي.

جامعػػة  –كميػػة التربيػػة الرياضػػية بقنػػا  –*** باحػػث ماجسػػتير بقسػػـ المنػػاذا وتػػدرس التربيػػة الرياضػػية 
 جنوب الوادي.
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Abstract 

The effect of using educational games strategy on learning 
the skill of handball dribbling for primary school students 

*Prof. Emad Abu Al-Qasim Muhammad 
**Prof. Muhammad Khodari Muhammad 
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 This research aims to design educational units using the strategy of 

educational games and knowing its impact on learning the skill of dribbling 

handball for primary school students.  The joint, for the academic year 2021 

/2022, and the researcher chose the research sample by random method for a 

number of (60) pupils from the fifth grade of primary school at Al-Zahraa 

Elementary Common School.  The results showed that the strategy of 

educational games contributed in a positive way to learning the skill of 

handball dribbling for the experimental group, and the experimental group, 

which used the strategy of educational games, outperformed the control 

group in learning the skill of handball dribbling under research.  
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