
 م0200 ابرٌل والعشروى الثالثالوجلد  -- 81 -- هجلت علوم الرٌاضت وتطبٍقاث التربٍت البدًٍت
 كرة القدـ ميارات تقدير الذات وتعمـ بعضعمى تأثير برنامج ترويحي رياضي 

 لدى طالب كمية التربية الرياضية
 * د/ عبد الرحمف يحيى عبد المطمب

 مقدمة ومشكمة البحث:
 ، أدى إلى زيادةوتضاعؼ المعرفة البشرية بشكؿ كبير والمستجدات التربوية لتطورات المعرفيةا إف

القائميف بالعممية التعميمية في ضرورة البحث عف طرؽ ووسائؿ جديدة مف شأنيا أف  العبء عمى عاتؽ
عداده وتأىيمو وتطوير تفكيرهتساعد المتعمميف عمى مواكبة تمؾ التطورات في ضوء تفعيؿ دور المتعم ، ـ وا 
 وتزويده بالوسائؿ التي تمكنو مف التفاعؿ مع المعمومات وكيفية توظيفيا.

وعادة ما نجد أننا نضع الترويح  ،ترويح حاجة إنسانية وليا أىميتياالى جة إلف الحاأكما 
وعي ال ىويتوقؼ ذلؾ عم ،وال نعطيو مف األىمية شيء ،والنشاط الترويحي في مكاف جانبي مف حياتنا

فالترويح  ،ية الترويح لصالح الفرد والمجتمعأىمى وأف يدرؾ الفرد مد ،الترويحي عند الفرد والمجتمع
األنشطة  يمارس الفرد الذيف ،يتميز باتجاه يحقؽ السعادة لمبشرمظير مف مظاىر النشاط اإلنساني 

وىنا نقصد الصحة بمعناىا الواسع الذي يشمؿ صحة الجسـ والعقؿ ، الترويحية يتميز بالصحة واالتزاف
 (20: 02) والعاطفة وليس فقط خمو الفرد مف األمراض.

مثػػؿ تنميػػة العالقػػات  ،الفػػرد ىتأثيراتيػػا االجتماعيػػة عمػػ مناشػػط التػػرويح أيضػػاً لأف ى باإلضػػافة إلػػ
الكثيػر مػف ى التغمػب عمػ ىلمناسػبات االجتماعيػة ممػا يػؤدي إلػاإلنسانية والمشػاركة فػي إحيػاء العديػد مػف ا

 (75:  74)كالعزلة االجتماعية واالنطواء واالنسحاب االجتماعي. ،المشكالت االجتماعية
 ىمية كبيرة تظير في :أف لمترويح أ( 0224كماؿ السمنودي )كر محمد ذوي

 .والشعور بالسعادة النفسية ،مى الفرد بالروح الرياضية الجيدةيعود ع -
 .قالؿ مف حاالت التوتر العصبي، والممؿ، واالكتئاب النفسي والقمؽلى اإلإالبرامج الترويحية تؤدي  -
 .نسانيمف مظاىر النشاط اإل  يعد الترويح مظيراً  -
 .لإلنسافتحقيؽ التوازف بيف العمؿ والراحة مف عنائو في تحقيؽ السعادة ى يعمؿ عم -
شاط العديد مف القيـ الفسيولوجية، والبدنية، واالجتماعية، ن ألوجواكتساب الفرد الممارس  ىيعمؿ عم -

 .والنفسية، والتربوية
شباع حاجاتو ا  و  واالتجاىات،ات الطابع التنافسي تتيح لمفرد التعبير عف الميوؿ ذالترويح  مناشط -

 .والصراع النفسي ،حباطواإل ،واالكتئاب النفسي ،والقمؽ ،لؾ يعمؿ عمى الوقاية مف الممؿذوب ،النفسية
 (20:73والعقمية لمفرد.)تطوير الصحة البدنية واالنفعالية  -

 جامعة جنوب الوادي –كمية التربية الرياضية بقنا  -* مدرس بقسـ اإلدارة الرياضية والترويح 
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الترويحية الرياضية دور كبير في مساعدة الفرد عمى التوافؽ مع نفسو ومع  لألنشطةصبح أ ولقد
تنظيـ الجوانب البدنية  ىالترويحية بدرجة كبيرة الفرد عم ، حيث تساعد الرياضةي يعيش فيوذالمجتمع ال
وتقمؿ مف شعوره بالوحدة  وتقدير الذات ، مما يتيح لو فرصة التفاعؿ مع المجتمعوالنفسية
 (20:3.)النفسية

يجابي في إ وتأثيرولو دور   ،فراد والمجتمعىمية في حياة األأف الترويح لو أومما سبؽ يتضح 
، والعمؿ يجابية نحو الترويحإا يجب تكويف ميوؿ ذ، لنفسي واالجتماعي والتربوي والصحيكؿ مف المجاؿ ال
 (20:04.)مناشطوممارسة ى جيع عمىميتو، والتشأعمى توضيح 

 لألفراداالىتماـ التمقائي  ىعم يستحوذي ذنواع النشاط الترويحي الأ كثرأنشطة الرياضية وتعد األ 
 ،وقات الفراغ والترويحأف ليا ارتباطيا الوثيؽ بشغؿ وأل  ،نشأتيا ذفالرياضة من ،كما تستولي عمى انتباىيـ

نو أال إ ،الرغـ مف استقالليا الشكمي عف الترويح  في العصر الحديث كنظاـ اجتماعي وثقافي مستقؿ ىعم
ف جوىرىا يتأسس في باطًا وثيقًا بالفراغ والترويح أل مف الناحية الموضوعية الزالت وستظؿ مرتبطة ارت

الرياضي والترويحي( مف ارتقاء في القيـ بيف النظاميف ) ف ىناؾأو ، ىداؼ ترويحيةأوؿ عمى المقاـ األ 
 –المياقة  –الصحة  –االسترخاء  –السرور  –زالة التوتر إ –البيجة  –ىميتيا مثؿ المتعة أ :حيث

 (247:00) ات.ذتحقيؽ ال –التعبير عف النفس  –المنافسة الشريفة 
الفػرد فػي تنميػة وتطػوير شخصػية أىمية البرامج الترويحيػة لػدورىا ى تؤكد الدوؿ المتقدمة عمكما 

ألىػػـ األسػػس العمميػػة واالتجاىػػات التربويػػة  لػػذا فػػلف المؤسسػػات تيػػتـ بتصػػميـ بػػرامج التػػرويح وفقػػاً  ،ككػػؿ
 ىكيف فػي مناشػطيا المختمفػة سػواء عمػالمعاصرة حتى تحقؽ أفضؿ عائد تربوي مف اسػتفادة األفػراد المشػار 

اىتمامػػات األفػػراد بيػػذه المناشػػط توسػػيع نطػػاؽ ى ممػػا يػػؤدي إلػػ ،الجمػػاعيى الفػػردي أو المسػػتو  ىالمسػػتو 
شباع حاجاتيـ وميوليـ واتجاىاتيـ.  (244:  76) وا 

يمكف اعتبارىا دوافع  التيكر تياني عبد السالـ أف أغراض الترويح تبعًا لالىتمامات والرغبات ذتو 
 نشطة الترويحية وتتمثؿ فيما يمي :لممارسة األ 

 ابتكػاري .غرض  -                     غرض حركػػػػي . -
 (234-237: 02.)غرض اجتماعي  -                    غرض تعميمػػػي . -

ويرى الباحث أف الميارات في كرة القدـ ىي القاعدة اليامة لممارستيا ومف ثـ فلنو مف الضرورى 
 ، لذا أصبح استخداـ طرؽ وأساليب تدريسيةه الميارات لمتقدـ بمستوى األداءعمى المتعمـ أف يتقف ىذ

تتناسب مع التغير السريع والمتالحؽ في العممية التربوية أمرًا ىامًا لكي يساعد المتعمميف عمى استيعاب 
تقاف الميارات األساسية بالمستوى المطموب، باإلضافة إلى تمكينيـ مف الربط بيف ما يتعممونو مف  وا 

 الناحية النظرية بالتطبيؽ العممي لمميارات.
والػذي سػيحاوؿ  النفسػيجد أف لألنشطة الترويحية عدة أغراض منيا ن ومف خالؿ العرض السابؽ

ىػػذا  ىولقػػد توصػػؿ الباحػػث إلػػعينػػة البحػػث فػػي محاولػػة تحسػػيف تقػػدير الػػذات لػػدى الباحػػث االسػػتفادة منػػو 



 م0200 ابرٌل والعشروى الثالثالوجلد  -- 02 -- وتطبٍقاث التربٍت البدًٍتهجلت علوم الرٌاضت 
 ،(05ـ()0225عبػد الوىػاب )شريف  ،مف كدراسة كالً  ،آراء الباحثيف في نتائج دراساتيـاالعتقاد مف خالؿ 

مايكػؿ ممػدوح  ،(75()ـ0220) ىمحمػد مصػطف ،(06ـ()0222صػفا سػالمة ) ،(03ـ()0222)رانيا فرج 
. ميمػػػػػػػػر جػػػػػػػػوف ،(74ـ()0222حمػػػػػػػػد )أمحمػػػػػػػػد  ،(04ـ()0222سػػػػػػػػامح محمػػػػػػػػد ) (،77ـ()0224)
 المجاالتالذيف يروف أف ممارسة األنشطة الترويحية وخاصة الرياضية ليا دور ميـ في  ،(40ـ()0222)

 النفسية واالجتماعية.
 ومنيا الحركي والتعميمي والذي سيحاوؿ الباحث االسػتفادة منػو فػي تعمػـ بعػض ميػارات كػرة القػدـ

  لعينة البحث.
وفي حدود ما تـ االطالع عميو مف الدراسات التي تناولت البرامج الترويحية الرياضية لـ يجد 

القدـ  كرة ميارات بعض وتعمـ الذات تقدير عمى رياضي ترويحي برنامج الباحث أي دراسة تناولت تأثير
الرياضية، وىذا ما دفع الباحث إلجراء ىذه الدراسة، األمر الذي قد يسيـ في  التربية كمية طالب لدى

رة مسايرة التقدـ العممي إحداث مناخ تعميمي جيد يتواكب مع الفمسفات التربوية الحديثة التي تنادي بضرو 
 تي تحقؽ األىداؼ المرجوة.ستخداـ األساليب والوسائؿ والبرامج المف حيث ا

 ىدؼ البحث: 
 تصميـ برنامج ترويحي رياضي ومعرفة تأثيره عمى: ييدؼ البحث إلى

 جامعة جنوب الوادي. –بكمية التربية الرياضية بقنا  تقدير الذات لطالب الفرقة األولى -2
لكرة ضرب ا  -األمامي ركؿ الكرة بوجو القدـ  -تعمـ بعض ميارات كرة القدـ )ركؿ الكرة بباطف القدـ  -0

 جامعة جنوب الوادي. –بكمية التربية الرياضية بقنا  بالرأس( لطالب الفرقة األولى

 فروض البحث: 
 فترض الباحث ما يمي : يفى ضوء ىدؼ البحث 

 في التجريبيةلممجموعة  ةوالبعدي يةالقبم اتدالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات القياس ؽتوجد فرو -2
 تقدير الذات وتعمـ بعض ميارات كرة القدـ لصالح القياسات البعدية.

 في الضابطةلممجموعة  ةوالبعدي يةالقبم اتدالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات القياس ؽتوجد فرو -0
 ة القدـ لصالح القياسات البعدية.تقدير الذات وتعمـ بعض ميارات كر 

 والضابطة في تيف التجريبيةلممجموع البعدية اتدالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات القياس ؽتوجد فرو -7
 التجريبية.ممجموعة تقدير الذات وتعمـ بعض ميارات كرة القدـ لصالح القياسات البعدية ل

 المصطمحات العممية الواردة بالبحث: 
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نشطة الترويحية المقدمة مجموعة مف األ نو أالبرنامج الترويحي ب ـ(0222) تياني عبد السالـوتعرؼ 
 (077:02) .ؿ تحقيؽ ىدؼ التربية الترويحيةأجشراؼ رائد ترويح مف إتحت 

 الترويح الرياضي : 
البدنية ي تتضمف برامجو العديد مف المناشط ذنواع الترويح الأحد أنو أالرياضي ب الترويحيعرؼ 

 ألوجوعمى الجوانب البدنية والفسيولوجية لمفرد الممارس  تأثيراً كثر انواع الترويح أنو يعد أ، كما والرياضية
 (762:24) لعاب والرياضيات.التي تشتمؿ عمى األ  مناشطو

جراءات البػػحث:    خطة وا 
 أواًل : منيج البحث:

، وذلػؾ باسػتخداـ التصػميـ التجريبػي لطبيعة ىذا البحػثاستخدـ الباحث المنيج التجريبي لمناسبتو         
، إحداىما تجريبية واألخػرى ضػابطة مػع إجػراء القياسػات القبميػة والبعديػة لمجمػوعتي لمجموعتيف متكافئتيف

 البحث. 

 ثانيًا : مجتمع وعينة البحث:
 مجتمع البحث: -2

)ذكور( بكمية التربية الرياضػية بقنػا مجتمعػًا لمبحػث وذلػؾ  لباحث باختيار طالب الفرقة األولىقاـ ا
 .( طالباً 405ـ( والبالغ عددىـ )0202 -ـ 0202لمعاـ الجامعي )

 عينػة البحث:  -0
الرياضية  التربية بكمية( ذكور) األولى الفرقة مف طالب العشوائية ةتـ اختيار عينة البحث بالطريق  

طالبًا تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف متساويتيف  (32ث بمغ عددىا )حي (ـ0202 - ـ0202) الجامعي لمعاـ
( طالبًا مف نفس 72، كما تـ إختيار عدد )( طالباً 72ريبية عدد كؿ مجموعة )إحداىما ضابطة واألخرى تج

 ستطالعية.ينة األساسية إلجراء الدراسات االمجتمع البحث وخارج الع

 ثالثًا: ضبط المتغيرات لعينة البحث:
يجػاد   لضبط المتغيرات قيد البحث قاـ الباحث بليجاد عامؿ التجانس لعينة البحث األساسية ككؿ، وا 

بيف مجموعتي البحث التجريبية والضابطة وذلػؾ فػي الفتػرة مػف السػبت  -تقارب المستويات –عامؿ التكافؤ 
 ـ عمى النحو التالي :22/4/0202ـ إلى االحد 22/4/0202
 تجانس عينة البحث: -أ

 بعػػض معػػدالتفػػي  اً طالبػػ (32)ـ الباحػػث بليجػػاد عامػػؿ التجػػانس لعينػػة البحػػث األساسػػية ككػػؿ قػػا
 اختبػارات الصػفات البدنيػة واختبػارات ميػاراتو  مقياس تقدير الذات وكذلؾ في (الوزف -الطوؿ –النمو)السف
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وذلػػؾ نظػػرًا  ضػػرب الكػػرة بػػالرأس(  –ركػػؿ الكػػرة بوجػػو القػػدـ األمػػامي  -) ركػػؿ الكػػرة ببػػاطف القػػدـ  كػػرة القػػدـ

  .( يوضح ذلؾ2، وجدوؿ )تأثيرىا عمى مستوى األداء المياري لمميارات قيد البحثألىمية ىذه المتغيرات و 

 (2جدوؿ )
المتغيرات قيد  فيوالتفمطح  لتواءنحراؼ المعياري ومعامؿ اإل واال  والوسيط المتوسط الحسابي

 (32)ف=البحث 

 2.00ضعؼ الخطأ المعياري التفمطح=                2.30ضعؼ الخطأ المعياري لإللتواء= 
وىي أقؿ  (2.72:  2.37-) لتواء تراوحت ما بيف( أف قيـ معامؿ اإل 2يتضح مف نتائج جدوؿ )

 (2.02:  2.27-)، كما تراوحت قيمة معامؿ التفمطح ما بيف الخطأ المعياري لمعامؿ اإللتواء مف ضعؼ

وحدة  المتغيرات
 القياس

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراؼ الوسيط
 المعياري

 معامؿ
 اإللتواء

معامؿ 
 التفمطح

ت 
دال
مع

مو
الن

 

 2.22 2.06- 2.22 034.22 034.42 شير السف
 2.02 2.57- 2.25 244.37 244.77 سـ الطوؿ
 2.62- 2.54- 2.27 34.23 33.53 كجـ الوزف

رات
ختبا

اال
 
نية
لبد
ا

 

القوة العظمى اختبار 
 2.23 2.37- 2.60 242.22 242.22 كجـ الرجميفلعضالت 

ـ مف البدء 72العدو اختبار 
 لىاالع

 2.22- 2.74- 2.67 4.22 4.03 ثانية

اختبار الوثب العريض مف 
 0.34 سـ الثبات

7.22 
2.52 -2.26 

-2.27 

 الجذع أماماً  ياختبار ثن
 2.52- 2.26- 2.36 22.32 22.42 سـ أسفؿ مف الوقوؼ

رات
ختبا

اال
 

رية
ميا
ال

 
اختبار تمرير الكرة بالقدـ 

 2.02 2.42- 2.24 2.53 2.73 درجة بيف قائميف

اختبار التصويب عمى 
 2.67- 2.52- 0.45 47.22 40.43 درجة المرمى المقسـ

اختبار تسديد الكرة بالرأس 
 24.53 درجة نحو ىدؼ محدد

22.22 
2.52 -2.22 

2.24 

 2.33- 2.72 0.53 02.47 02.47 درجة مقياس تقدير الذات
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في وتجانسيا عتدالية توزيع العينة اؼ الخطأ المعياري لمعامؿ التفمطح، مما يشير إلى وىي أقؿ مف ضع

 المتغيرات قيد البحث.

 تكافؤ عينة البحث: -ب
لتجريبيػػة لعينػػة البحػػث األساسػػية )ا  -تقػػارب المسػػتويات  –قػػاـ الباحػػث بليجػػاد عامػػؿ التكػػافؤ 

 –الطػػوؿ  – )السػػف النمػػووىػػي معػػدالت ، فػػي المتغيػػرات قيػػد البحػػث ( طالبػػاً 72والضػػابطة( قػػواـ كػػؿ منيػػا )
ببػػاطف  الكػػرة ركػػؿكػػرة القػػدـ )واختبػػارات ميػػارات  ،اختبػػارات الصػػفات البدنيػػةو  ومقيػػاس تقػػدير الػػذات (الػػوزف
، وذلػؾ نظػرًا ألىميػة ىػذه المتغيػرات وتأثيرىػا ضػرب الكػرة بػالرأس( -قػدـ األمػامي بوجو ال الكرة ركؿ –القدـ 

 ( يوضح ذلؾ.0جدوؿ )يد البحث، و لمميارات ق يعمى مستوى األداء الميار 
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بػيف المجمػوعتيف الضػابطة والتجريبيػة فػي  ( وجود فروؽ غير دالػة إحصػائياً 0يتضح مف جدوؿ )

، وىػي أقػؿ مػف  (2.44:  2.22) المحسػوبة مػا بػيف)ت( جميع المتغيرات قيد البحث، حيث تراوحت قيمة 
المجمػوعتيف الضػابطة والتجريبيػة فػي جميػع  تكػافؤ" مما يػدؿ عمػى 2.22" الجدولية عند مستوى "تقيمة "

 متغيرات البحث.

 :ع البياناتجمرابعًا: وسائؿ وأدوات 
 أ( األجيزة واألدوات المستخدمة:

 سويديمقعد  عصا خشبيةو قوائـ  أطواؽ أقماع
 ررستاميت يميزاف طب بالونات كرات طبية
 قالـ لتسجيؿ النتائجأ أوراؽ، سمةو  طائرةو  قدـ اتكر  طباشير وجير صولجانات
 ساعة رقمية لتسجيؿ الوقت حجاـأعالـ مختمفة األ كرات طبية حباؿ

 :( االختباراتبب
 (:7ممحؽ ) ةاالختبارات البدني -2

حػوث المتخصصػة فػي رياضػة كػرة مف خالؿ اطالع الباحث وتحميؿ الدراسات والمراجع العمميػة والب
، تعرؼ الباحث عمى الصفات البدنيػة الخاصػة بالميػارات األساسػية (25()24()22()6()7()0القدـ، مثؿ )

ضػػرب الكػػرة بػػالرأس(، وكػػذلؾ  –ركػػؿ الكػػرة بوجػػو القػػدـ األمػػامي  –قيػػد البحػػث )ركػػؿ الكػػرة ببػػاطف القػػدـ 
، ويوضػح مع طبيعة ىػذا البحػث تتناسب يتقيس ىذه الصفات والت تخمص الباحث أنسب االختبارات التياس

 ( الصفات البدنية واالختبارات التي تقيسيا:7جدوؿ )
 الصفات البدنية واالختبارات التي تقياسيا           (7جدوؿ )

وحدة  ختباراتاال عناصر المياقة البدنية ـ
 المرجع القياس

 (40:2) كجـ القوة العظمى لعضالت الرجميف القوة العظمى 2

 (275:0) ثانية يلاـ مف البدء الع72العدو  السرعة 0

 (26:20) سـ العريض مف الثباتالوثب  المميزة بالسرعةة و الق 7

 (203:24) سـ مف الوقوؼ ًا أسفؿمامأالجذع  يثن المرونة 4
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 (:4االختبارات الميارية ممحؽ ) -0

االطالع وتحليل الدراسات والمراجع العلمية والبحوث المتخصصةة برياةةة ةةرة  من خالل
أنسةةب االختبةةارات المةاريةةةة قةةا  الباحةةث باسةةتخال  ( 11()11()11()9()3()2)مثةةل  ،القةةد 

ةةرب الةةرة  –رةةل الةةرة بوجةل القةد  ايمةام   –)رةل الةرة ببةاطن القةد  للمةارات قيد البحث 
 ات المةارية للمةارات قيد البحث.( االختبار 4ويوةح جدول )،  بالرأس(

 االختبارات المةارية  (4جدوؿ )
 المرجع وحدة القياس االختبارات الميارات األساسية
 (44:20) درجة تمرير الكرة بالقدـ بيف قائميف ركؿ الكرة بباطف القدـ

 (270:24) درجة التصويب عمى المرمى المقسـ الكرة بوجو القدـ األماميركؿ 
 (272:0) درجة عمى ىدؼ محدد بالرأس تسديد الكرة ضرب الكرة بالرأس

 (:2الذات مرفؽ ) لتقدير( بيرج روسف) مقياس -7
  :ت العممية لالختبارات قيد البحثخامسًا: المعامال

 أ( صػدؽ االختبػارات:
مقيػاس تقػدير الػذات( عمػى عينػة  –المياريػة  –قاـ الباحث بتطبيؽ االختبارات والمقياس )البدنية 

 20/4ثنػيف لعينة األساسية في الفترة مف اإل ( طالبًا مف مجتمع البحث ومف خارج ا72استطالعية قواميا )
ت تمييػػدًا لحسػػاب ـ لمتأكػػد مػػف صػػدؽ االختبػػارات والمقيػػاس، وتػػـ رصػػد الػػدرجا27/4/0202إلػػى الثالثػػاء 

 المعامالت اإلحصائية والعممية لالختبارات.

 صدؽ التمايز )المقارنة الطرفية( : -

ختبػػارات قيػػد البحػػث عػػف طريػػؽ حسػػاب قيمػػة متوسػػطات تػػـ حسػػاب صػػدؽ المقارنػػة الطرفيػػة لال
 ( يوضح ذلؾ.5الفروؽ بيف الربيعي األعمى والربيعي األدنى لمدرجات وجدوؿ )
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 (5جدوؿ )

 ( 23) ف= ختبارات قيد البحث ربيعي األعلى والربيعي األدنى لالداللة الفروق بين ال

قيمة )ت( 
 المحسوبة

األدنى الربيعي 
 8ن=

األعلى الربيعي 
 8ن=

 وحدة
 المتغيرات القياس

 2ـ  2ع  0ـ  0ع 

 كجـ 244.07 2.27 242.20 2.53 4.27
القوة العظمى اختبار 

 لعضالت الرجميف

رات
ختبا

اال
 

 
نية
لبد
ا

 

ـ مف البدء 72العدو  ثانية 4.04 2.72 2.24 2.24 5.42
  يالعال

اختبار الوثب العريض  سـ 0.44 2.04 0.23 2.23 3.44
 مف الثبات

 سـ 20.26 2.24 6.42 2.30 22.04
 الجذع أماماً  ياختبار ثن

 أسفؿ مف الوقوؼ

بالقدـ اختبار تمرير الكرة  درجة 4.42 2.22 2.27 2.40 22.73
 بيف قائميف

رات
ختبا

اال
 

 
رية
ميا
ا ل

 

اختبار التصويب عمى  سـ 44.45 2.72 42.07 2.04 70.22
 المرمى المقسـ 

 ثانية 24.47 2.40 27.24 2.06 3.42
تسديد الكرة اختبار 

 بالرأس عمى ىدؼ محدد
 مقياس تقدير الذات درجة 04.24 2.02 07.05 2.74 04.45

 0.22 ( =2.22مستوى )قيمة )ت( الجدولية عند 
ت اختبار ربيعي األعمى والربيعي األدنى لالبيف ال ( وجود فروؽ دالة إحصائياً 5يتضح مف جدوؿ )

( وىي أكبر مف قيمة 70.22:3.42المستخدمة قيد البحث حيث تراوحت المحسوبة قيمة )ت( ما بيف )
 ات.مما يدؿ عمى صدؽ االختبار  2.22)ت( الجدولية عند مستوى معنوية 

 ب( ثبػات االختبػارات:
تقدير الذات( قيد البحث،  –الميارية  –)البدنية  والمقياس قاـ الباحث بحساب ثبات االختبارات

عادة تطبيقيا بفارؽ زمني مدتو أسبوع  إلى الثالثاء  23/4 السبتوذلؾ في الفترة مف وذلؾ بتطبيقيا وا 
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ساسية، والتي سبؽ مف مجتمع البحث ومف خارج العينة األ طالباً ( 72عمى عينة قواميا ) ـ24/4/0202

في نفس التوقيت وبنفس الشروط  ي، وقد كانت االختبارات تجر ختبارات عمييـ في حساب الصدؽتطبيؽ اال
 .      ( يوضح ذلؾ6ف، وجدوؿ )بيف القياسيمعامؿ االرتباط في القياسيف، وتـ حساب 

 (6جدوؿ )
 (72قيد البحث   ) ف= التطبيؽ األوؿ والثاني لممتغيراترتباط بيف معامالت اال 

                                       2.73 ( =2.22قيمة )ر( الجدولية عند مستوى )

عػادة التطبيػؽداؿ إحصػائيًا بػيف  ارتباط ( وجود6يتضح مف جدوؿ )       االختبػارات فػي جميػع  التطبيػؽ وا 
( 2.62: 2.43، حيػػث تراوحػػت قيمػػة "ر" المحسػػوبة لالختبػػارات والمقيػػاس قيػػد البحػػث مػػا بػػيف )والمقيػػاس

 ات والمقياس. يعطي داللة مباشرة عمى ثبات االختبار مما وىي أكبر مف قيمة "ر" الجدولية، 

 
 

 وحدة المتغيرات
 القياس

 قيمة"ر" إعادة التطبيؽ التطبيؽ األوؿ
 0ع 0ـ 2ع 2ـ المحسوبة

بارا
الخت

ا
نية
لبد
ت ا

 

القوة العظمى لعضالت اختبار 
 2.55 2.40 242.24 2.44 242.34 كجـ الرجميف

 2.53 2.26 4.25 2.24 4.32 ثانية  الي ـ مف البدء الع72العدو 
الوثب العريض مف اختبار 
 2.54 2.72 0.72 2.70 0.74 سـ الثبات 

أسفؿ  الجذع أماماً  ياختبار ثن
 مف الوقوؼ

 2.56 2.35 22.24 2.42 22.24 سـ

رية
ميا
ت ال

بارا
الخت

ا
 

اختبار تمرير الكرة بالقدـ بيف 
 قائميف

 2.45 2.77 4.20 2.73 4.23 درجة

اختبار التصويب عمى المرمى 
 2.54 2.46 42.20 2.50 42.04 درجة المقسـ 

اختبار تسديد الكرة بالرأس 
 2.43 2.47 27.50 2.43 27.46 سـ نحو ىدؼ محدد

 2.62 2.24 04.72 2.24 04.04 درجة مقياس تقدير الذات
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 البرنامج الترويحي الرياضي المقترح:سادسًا: 

 خطوات بناء البرنامج:
العاـ وما يتضمنو مف قبؿ البدء في خطوات بناء البرنامج كاف البد مف تحديد ىدؼ البرنامج  

وكذلؾ االعتبارات التي يجب مراعاتيا عند تنفيذ البرنامج  ،األسس العامة لمبرنامج وأيضاً  ،أىداؼ فرعية
 ونوضحيا فيما يمي:

 اليدؼ العاـ لمبرنامج: -
تقدير الذات وتعمـ عمى التعرؼ عمى تأثير برنامج ترويحي رياضي ى ييدؼ البرنامج المقترح إل         

 .كرة القدـ لدى طالب كمية التربية الرياضية  ميارات بعض
 األىداؼ الفرعية لمبرنامج: -
 جامعة جنوب الوادي. –بكمية التربية الرياضية بقنا  تقدير الذات لطالب الفرقة األولى -2
لكرة ضرب ا  -ركؿ الكرة بوجو القدـ األمامي  -الكرة بباطف القدـ تعمـ بعض ميارات كرة القدـ )ركؿ  -0

 جامعة جنوب الوادي. –بكمية التربية الرياضية بقنا  بالرأس( لطالب الفرقة األولى
 األسس العامة لمبرنامج: -
 لألسس العممية. بناء البرنامج طبقاً  -1
 إتاحة الفرصة الشتراؾ جميع التالميذ في وقت واحد. -0
 مرونة البرنامج. -7
 قبوؿ البرنامج لمتطبيؽ العممي. -4
 مدة البرنامج مالئمة لميدؼ. -2
 مالئمة البرنامج لممرحمة السنية. -3
 تاحة الفرصة لمتالميذ بالمشاركة في اختيار األلعاب المستخدمة.إ -4
 مالئمة البرنامج لإلمكانات المتاحة. -5

 البرنامج: االعتبارات التي يجب مراعاتيا عند تنفيذ -
 شرح األلعاب التمييدية والصغيرة قبؿ بداية كؿ وحدة. -1
 يجب أف يحقؽ البرنامج اليدؼ الموضوع مف أجمو. -0
 االستعانة بوسائؿ اإليضاح كي تسيؿ عممية األداء. -7
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 .البدء باأللعاب الصغيرة البسيطة السيمة والتدرج لموصوؿ لأللعاب األكثر تعقيداً  -4
 األمف والسالمة عند التنفيذ. مراعاة عوامؿ -2

 ارتباط البرنامج بعممية التقويـ. -6
 خطوات تصميـ البرنامج الترويحي الرياضي المقترح:

قاـ الباحث بتصميـ برنامج ترويحي رياضي مقترح لمتعرؼ عمى تأثير برنامج ترويحي رياضي  
 ة الرياضية وذلؾ مف خالؿ:كرة القدـ لدى طالب كمية التربي ميارات تقدير الذات وتعمـ بعضعمى 

أحالـ العقباوي  ،(2()ـ0226ـ الزريقات )ي: إبراىاالطالع عمى المراجع العممية المتخصصة مثؿ -1
إيماف عبد العزيز  ،(20ـ()0220أمير إبراىيـ القرشي ) ،(2ـ()0227أحالـ عبد الغفار ) ،(4ـ()0222)
كماؿ  ،(72ـ()0222أميف الخولي ) ،درويش(، كماؿ 00ـ()0222)تياني عبد السالـ  ،(22ـ()0222)

 محمود طمبة ،(73ـ()0224محمد السمنودي ) ،(70ـ()0222كماؿ عبد الحميد ) ،درويش
والدراسات (. 42ـ()0225) ماىر حسف ،حسف ىىد ،(42ـ()0227) محمود طمبة ،(76ـ()0222)

الغرباوي إسراء  ،(5ـ()0227) أحمد غريب ،(4ـ()0226مف: أحمد عادؿ ) المرتبطة كدراسة كالً 
 .(26ـ()0222)بالؿ محمود  ،(23ـ()0222)إيماف محمد  ،(27ـ()0220)أمير طو  ،(22ـ()0222)
إجراء المقابالت الشخصية مع السادة الخبراء في مجاؿ الترويح الرياضي، وعمـ النفس، وعمـ  -0

البرنامج وأىدافو وكذلؾ الخطة الزمنية  صة لالستفادة منيـ في تحديد محتوىاالجتماع، والتربية الخا
 لمبرنامج.

 الخطة الزمنية لمبرنامج الترويحي الرياضي المقترح:
قاـ الباحث بتصميـ استمارة الستطالع رأي السادة الخبراء أثناء المقابالت الشخصية معيـ  

 ،تطبيؽ البرنامج رنامج مف حيث مدةتتضمف مجموعة مف األسئمة حوؿ تحديد متغيرات الخطة الزمنية لمب
 وزمف الوحدة الكمي وكؿ جزء عمى حدى. ،وعدد مرات التطبيؽ في األسبوع ،وعدد الوحدات

 ( يوضح آراء السادة الخبراء حوؿ متغيرات الخطة الزمنية.5وجدوؿ ) (0مرفؽ)
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 التكرار والنسبة المئوية الستطالع رأي الخبراء في (5جدوؿ )

 22لمبرنامج الترويحي الرياضي المقترح  ف= متغيرات الخطة الزمنية 
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 متغيرات في الخبراء رأي الستطالع المئوية والنسبة ( والخاص بالتكرار5يتضح مف جدوؿ )

تحديد اإلطار  أف السادة الخبراء اتفقوا عمى ،لمبرنامج المقترح ومدى مناسبتو لعينة البحث الزمنية الخطة
 الزمني لمبرنامج كما ىو موضح في الجدوؿ التالي:

 اإلطار الزمني لمبرنامج الترويحي الرياضي المقترحى (6جدوؿ )

 المتغيرات عناصر الخطة ـ

 أربعة شيور الزمف الكمي لمبرنامج 2
 وحدة 70 عدد الوحدات 0
 وحدتاف عدد الوحدات في األسبوع 7
 مرة الوحدة الواحدةعدد مرات تكرار  4
 دقيقة 42 الزمف الكمي لموحدة 2
 دقائؽ 22 زمف الجزء التمييدي 3
 دقيقة 72 زمف الجزء الرئيسي 4
 دقائؽ 2 زمف الجزء الختامي 5

 (6مرفق رق  )البرنامج الترويحي الرياضي المقترح:  ىمحتو 
مجموعة مف الوحدات التي البرنامج في صورة  ؽ اليدؼ مف البرنامج تـ وضع محتوىلتحقي
كرة القدـ لدى  ميارات تقدير الذات وتعمـ بعضعمى التعرؼ عمى تأثير برنامج ترويحي رياضي تيدؼ إلى 

 النحو التالي: محتوى كؿ وحدة عمى طالب كمية التربية الرياضية وتـ تقسيـ

 * الجزء التمييدي:
دخاؿ روح المرح والسرو  وفسيولوجياً  ونفسياً  بدنياً  لطالبوتييئة ا ييدؼ ىذا الجزء إلى إعداد ر وا 

ية تؤدي في صورة مجموعة مف األلعاب الترويحية الرياض ويحتوي عمى ،والمشاركة الفعالة في البرنامج
 ( دقائؽ.22ومدة ىذا الجزء ) ،فردية أو جماعية

 * الجزء الرئيسي:
 -رة بباطف القدـ تحسيف بعض ميارات كرة القدـ )ركؿ الك ييدؼ ىذا الجزء بشكؿ أساسي إلى

 ويحتوي عمى ،وما يتضمنو كؿ بعد مف أبعاد فرعية ضرب الكرة بالرأس(  -ركؿ الكرة بوجو القدـ األمامي 
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فس بيف الفرؽ لتحقيؽ ىدؼ التنا كة والتي تعتمد عمىوحر  مجموعة مف األلعاب الترويحية األكثر نشاطاً 

 ( دقيقة.72ومدة ىذا الجزء ) ،كؿ وحدة

 الختامي:* الجزء 
الوحدة مف خالؿ  حالتيـ الطبيعية بعد ممارسة محتوىل لطالباعادة ا إلىء ييدؼ ىذا الجز 

مجموعة مف التماريف  ويحتوي عمى ،للطالبحالة السعادة والسرور  التيدئة واالسترخاء مع الحفاظ عمى
 ( دقائؽ.2ومدة ىذا الجزء ) ،ية التي تحقؽ اليدؼواأللعاب الترويح

 الوحدات الترويحية عمى الخبراء :عرض  -جػ
( 2( مف الخبراء ممحؽ )22لقد قاـ الباحث بعرض الوحدات التعميمية بعد تصميميا عمى عدد )

، ولقد ـ02/4/0202إلى  ـ،02/4/0202إلبداء الرأي في محتوى الوحدات التعميمية وذلؾ في الفترة مف 
 ا لطبيعة وأىداؼ البحث. تمت الموافقة مف الخبراء عمى محتوى الوحدات ومناسبتي

 سابعًا : الدراسات االستطالعية :
 الدراسة االستطالعية األولى: -2

 اً ( طالب72) عددعمى  واختبار التحصيؿ المعرفي ختبارات البدنية والمياريةاالبتطبيؽ قاـ الباحث 
 السبت ـ إلى22/4/0202 السبت مف مجتمع البحث ومف خارج العينة األساسية خالؿ الفترة مف

 ـ وذلؾ لألسباب التالية :2/2/0202
 التأكد مف صالحية وكفاية األدوات واألجيزة المستخدمة في القياس . -
 معرفة الزمف الذي يستغرقو زمف كؿ اختبار عمى حدة واالختبارات ككؿ. -
 . دقة تنظيـ وسير العمؿ في القياس -
 .واختبار التحصيؿ المعرفي ختبارات البدنية والمياريةحساب معامؿ صدؽ وثبات اال -
 التعرؼ عمى المشكالت التي تظير عند التطبيؽ. -
 عمى نتائج الدراسة االستطالعية توصؿ الباحث إلى: وبناءً 
 ختبارات.في اال صالحية وكفاية األدوات واألجيزة المستخدمة -
 البحث. قيد واختبار التحصيؿ المعرفي ختبارات البدنية والمياريةاالصدؽ وثبات  -

 الدراسة االستطالعية الثانية : -0
( 72قػػاـ الباحػػث بتجريػػب محاضػػرة واحػػدة مػػف الوحػػدات التعميميػػة عمػػى عينػػة عشػػوائية عػػددىا )

 ـ بيدؼ التعرؼ عمى:25/4/0202 حداأل مف مجتمع البحث ومف خارج عينة البحث، وذلؾ يـو اً طالب
 لتنفيذ التجربة.مدى مناسبة األجيزة واألدوات والمكاف المستخدـ  -
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 مدى مناسبة محتوى الوحدات التعميمية لقدرات العينة.  -

عمى نتائج الدراسة تبيف لمباحث كفاية األجيزة واألدوات لتنفيذ التجربة، باإلضافة إلى  وبناءً 
 مناسبة محتوى الوحدات التعميمية لقدرات العينة.

 ثامنًا: الخطوات التنفيذية لمبحث :
 القبمية :القياسات  -2

عمى مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية في المتغيرات قيد  ةالقبمي اتلجراء القياسب قاـ الباحث
 /04/4 ،)واالختبارات الميارية( وذلؾ يـوـ 0202 /02/4يـو وذلؾ )اختبار التحصيؿ المعرفي(  البحث
 .ـ0202

 :التجربة األساسية  -0
تطبيػػؽ التجربػػة األساسػػية لمبحػػث عمػػى المجمػػوعتيف التجريبيػػة باسػػتخداـ الوحػػدات ب قػػاـ الباحػػث

 ربعػػػاءاأل  الفتػػػرة مػػػف يأسػػػموب التػػػدريس التقميػػػدي المتبػػػع فػػػالتعميميػػػة قيػػػد البحػػػث والضػػػابطة باسػػػتخداـ 
 .سبوعيفولمدة أ بواقع محاضرتيف أسبوعياً  ـ2/2/0202 السبت إلى  ـ05/4/0202

 القياسات البعدية : -7
لممجمػػوعتيف  يػػةالبعد اتبعػػد االنتيػػاء مػػف تطبيػػؽ التجربػػة األساسػػية قػػاـ الباحػػث بػػلجراء القياسػػ

 األحػػد ـ إلػػى22/2/0202 السػػبت الفتػػرة مػػف يفػػي المتغيػػرات  قيػػد البحػػث وذلػػؾ فػػ )التجريبيػػة والضػػابطة(
 ، وذلؾ بنفس شروط إجراء القياسات القبمية. ـ23/2/0202

 جمع البيانات وجدولتيا : -4
 2تجميع النتائج بعد االنتياء مف تطبيؽ االختبارات وتنظيميا وجدولتيا ومعالجتيا إحصائياً  تـ

 تاسعًا: المعالجات اإلحصائية :
 تـ معالجة البيانات باستخداـ األساليب اإلحصائية التالية:

 معامؿ االلتواء. –االنحراؼ المعياري.        –الوسيط.            –المتوسط الحسابي.      -

 نسبة التحسف. –معامؿ االرتباط.           –(. T-Testاختبار ) –معامؿ التفمطح.        -

 معامؿ السيولة والصعوبة والتمييز. –األىمية النسبية.     –النسبة المئوية.         -

 عرض ومناقشة النتائج :
 يستعرض الباحث نتائج البحث وفقًا لمترتيب التالي :
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 : عرض ومناقشة نتائج الفرض األوؿ والذي ينص عمى :أواًل 
في  التجريبيةلممجموعة  ةوالبعدي ةالقبمي اتدالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات القياس ؽتوجد فرو" 

 وتعمـ بعض ميارات كرة القدـ لصالح القياسات البعدية ". مستوى التحصيؿ المعرفي

 (20جدوؿ )
 لممجموعة  ةوالبعدي ةالقبمي اتالقياسمتوسطات  بيفداللة الفروؽ 

 (72) ف=لمعينة قيد البحثالتجريبية في مستوى التحصيؿ المعرفي وأداء ميارات كرة القدـ 

                           * داؿ     0.22 ( =2.22قيمة )ت( الجدولية عند مستوى )

(  بػػيف متوسػػطي 2.22( وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى )20يتضػػح مػػف نتػػائج جػػدوؿ )   
ختبػػػارات المياريػػػة واختبػػػار متوسػػػطات القياسػػػات البعديػػػة فػػػي اال درجػػػات القياسػػػات القبميػػػة والبعديػػػة لصػػػالح

( ، كمػا 70.63:  4.42التحصيؿ المعرفي لممجموعة التجريبية حيث تراوحػت قيمػة "ت" المحسػوبة مػا بػيف )
 %(.30.25%:72.03بمغت نسبة التحسف )

ة والمتضػمنة تقػديـ ميػارات ويعزى الباحث ذلؾ التقدـ إلى التأثير اإليجابي لموحدات التعميمية المقترح   
، حيػػث تػػـ تجزئػػة الميػػارة وصػػياغتيا وفقػػًا لمراحػػؿ البرنػػامج تخداـ البرنػػامج الترويحػػي المقتػػرحكػػرة القػػدـ باسػػ

فػي ضػوء تقػديـ كػؿ مرحمػة فػي شػكؿ ميمػة حركيػة يمػـز  )التمييد ، التركيػز ، التحػدي ، التطبيػؽ(الترويحي 
 ة التالية.إنجازىا حتى يتـ االنتقاؿ لممرحمة المياري

، البرنػامج الترويحػي سػتخداـالوحػدات التعميميػة باالتحسػف المعنػوي إلػى فاعميػة ىػذا  ويرجع الباحػث   
، كمػػا عمـ دائمػػًا نشػطًا عقميػػًا وحركيػػاً جتماعيػػة عمػػى أف يكػوف المػػتاعدت طبيعػػة البرنػامج الترويحػػي االحيػث سػػ

 االختباراث

 بعدي قبلً
الفرق بٍي 

 الوتوسطاث
ًسبت 

 التحسي

% 

 قٍوت"ث"

الوتوسط  الوحسوبت

 الحسابً

اإلًحراف 

 الوعٍاري

الوتوسط 

 الحسابً

اإلًحراف 

 الوعٍاري
 فس 

ع ± 

 ف

تورٌر الكرة بالقدم 

 *4.42 43.24 2.44 0.22 2.47 4.67 2.27 2.47 بٍي قائوٍي
التصوٌب على 

 *72.26 72.03 0.62 22.24 2.43 24.52 2.50 40.47 الورهى الوقسن
تسدٌد الكرة 

بالرأس ًحو هدف 

 هحدد
24.53 2.52 04.22 2.42 6.07 2.37 30.25 70.63* 

اختبار التحصٍل 

 الوعرفً
02.47 2.53 42.23 2.63 24.47 7.34 23.25 02.27* 
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سػرعة اسػتيعاب الطػالب وفيػـ المعمومػات ساعد عرض المادة العممية بطريقة مشػوقة ومنظمػة وواضػحة إلػى 

 المتصمة بالميارات المقدمة ليـ )قيد البحث( .

، وذلػؾ مػف خػالؿ اشػتراؾ ة النشػطة لمطػالب فػي عمميػة الػتعمـكما أتاح البرنػامج الترويحػي فػرص المشػارك    
فسػيـ والنقػاش فيمػا عنيػا بأن، وقياميـ بجمع المعمومات والبحث المتنوعةالطالب في تنفيذ األنشطة التعميمية 

اليػواء وذلؾ مف خالؿ األنشطة المختمفة التػي تػتـ فػي الخػالء و ، االعتماد عمى النفس عمىوقدرتيـ  ،بينيـ
التحصػػيؿ المعرفػػي  ، ممػػا أدى إلػػى ارتفػػاع مسػػتوىالمطموبػػة ميػػاراتالتحسػػيف  عمػػىالطمػػؽ وتأثيرىػػا المباشػػر 

 لدييـ.

أحػػالـ العقبػػػاوي  ،(2ـ()0226يـ الزريقػػػات )إبػػراىمػػػف  كػػالً  ةمػػع نتػػػائج دراسػػائج وتتفػػؽ ىػػذه النتػػػ
إيمػػاف عبػػد العزيػػز  ،(20ـ()0220أميػػر إبػػراىيـ القرشػػي ) ،(2ـ()0227أحػػالـ عبػػد الغفػػار ) ،(4ـ()0222)
( فػي أف اسػتخداـ البرنػامج الترويحػي أتػاح فػرص عديػدة 00ـ()0222)تياني عبػد السػالـ  ،(22ـ()0222)

لمػػتعمـ محػػورًا لمعمميػػة ، جعػػؿ افيـ، وكػػذلؾ التنػػوع فػػي األلعػػاب الترويحيػػةديػػد أىػػدالممتعممػػيف لممشػػاركة فػػي تح
تاحة الفرصة لمربط بيف الخبرات السابقة والجديدة لممتعمـ، وكذلؾ اعتماالتعميمية د المتعمـ عمى تقػويـ أدائػو ، وا 
 في ضوء المراعاة الكاممة لمفروؽ الفردية.بنفسو 

 : مما سبق يتحقق الفرض ايول فقد ثبت أنل
في  التجريبيةلممجموعة  ةوالبعدي ةالقبمي اتدالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات القياس ؽتوجد فرو" 

 ".رة القدـ لصالح القياسات البعديةوتعمـ بعض ميارات ك مستوى التحصيؿ المعرفي

 ثانيًا : عرض ومناقشة نتائج الفرض الثاني والذي ينص عمى : 
في  الضابطةلممجموعة  ةوالبعدي ةالقبمي اتدالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات القياس ؽتوجد فرو"

 وتعمـ بعض ميارات كرة القدـ لصالح القياسات البعدية".  مستوى التحصيؿ المعرفي
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 (27جدوؿ )

 لممجموعة  ةوالبعدي ةالقبمي اتالقياسمتوسطات  بيفداللة الفروؽ 
 (72المعرفي وأداء ميارات كرة القدـ لمعينة قيد البحث ) ف=الضابطة في مستوى التحصيؿ 

                           * داؿ     0.22 ( =2.22الجدولية عند مستوى )قيمة )ت( 

(  بػيف متوسػطات 2.22( وجػود فػروؽ دالػة إحصػائيًا عنػد مسػتوى )27يتضح مف نتائج جػدوؿ )         
واختبػػار  ختبػػارات المياريػػةمتوسػػطات القياسػػات البعديػػة فػػي اال درجػػات القياسػػات القبميػػة والبعديػػة لصػػالح

، كمػا (00.24:  2.44) التحصيؿ المعرفي لممجموعة الضابطة حيث تراوحت قيمة "ت" المحسوبة ما بػيف
 %(.04.36%:6.24بمغت نسبة التحسف )

تػػـ اسػػتخدامو مػػع  بي لمبرنػػامج الترويحػػي المتبػػع الػػذيالباحػػث ذلػػؾ التقػػدـ إلػػى التػػأثير اإليجػػا ويعػػزي   
، وكػذلؾ الخطػوات وتقػديـ البرنػامج وتصػحيح األخطػاء الشرح المفظػي يعتمد عمى ذيوال المجموعة الضابطة

 التعميمية المتدرجة وتكرار المتعمـ لألداء الفني أتاح لو أثر إيجابي في تحسيف األداء.

يقـو المعمـ بتقديـ الشرح المفظي المبسط داخؿ البرنامج وعرض نموذج عممي لمميارة المتعممة 
ثناء موب واالسترجاع المباشر لمميارة أالمط كويف تصور واضح عف األداء المياريحتى يتمكف المتعمـ مف ت

 التعمـ.

 االختباراث

 بعدي قبلً
الفرق بٍي 

ًسبت  الوتوسطاث

 التحسي

% 

 قٍوت"ث"

الوتوسط  الوحسوبت

 الحسابً

ًحراف اال

 الوعٍاري

الوتوسط 

 الحسابً

ًحراف اال

 الوعٍاري
 س ف

ع ± 

 ف

تورٌر الكرة 

بالقدم بٍي 

 قائوٍي
2.72 2.20 3.77 2.03 2.27 2.27 26.47 2.44* 

التصوٌب على 

 الورهى الوقسن
40.52 2.43 43.62 2.20 4.22 2.66 6.24 00.24* 

تسدٌد الكرة 

بالرأس ًحو 

 هدف هحدد

24.54 2.50 24.42 2.57 
0.57 2.22 

26.26 22.02* 

اختبار التحصٍل 

 الوعرفً
02.42 2.54 70.23 2.64 3.77 2.67 04.36 25.06* 
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ـ( أف درجة أداء المتعمميف لمميارة تتوقؼ عمى مقدرة المعمـ عمػى 2662مختار" ) ويشير "حنفي

ؿ الشرح الجيد وتقديـ النموذج الػدقيؽ لفػف أداء الميػارة مػف حيػث صػحة األوضػاع لكػؿ أجػزاء الجسػـ خػال 
 ( .42:02البرنامج الترويحي )

شػػػريف ، (04)ـ(0222) حسػػػيف عبػػػد الػػػرحمفوتتفػػػؽ ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع نتػػػائج دراسػػػة كػػػؿ مػػػف 
( ، حيث أشارت نتائج دراساتيـ إلػى أف المعمػـ 72)ـ(0226) يمحمد الحسين، (05)ـ(0225) الوىابعبد

لمميػػارات قيػػد أبحػػاثيـ، وأف التحسػػف ىػػو المصػػدر الرئيسػػي لممعمومػػات والمعػػارؼ الخاصػػة بػػاألداء وقانونياتػػو 
ب الشػػػرح وأداء البرنػػػامج الحػػػادث فػػػي الجانػػػب المعرفػػػي لممجموعػػػة الضػػػابطة كػػػاف نتيجػػػة اسػػػتخداـ أسػػػمو 

 الترويحي.

 مما سبؽ يتحقؽ الفرض الثاني فقد ثبت أنو :
في  الضابطةلممجموعة  ةوالبعدي ةالقبمي اتدالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات القياس ؽتوجد فرو"

 ".وتعمـ بعض ميارات كرة القدـ لصالح القياسات البعدية مستوى التحصيؿ المعرفي

 ثالثًا : عرض ومناقشة نتائج الفرض الثالث والذي ينص عمى :
 فػيالضػابطة تيف التجريبيػة و لممجمػوع البعديػة اتدالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات القياسػ ؽتوجد فرو" 

 ."التجريبيةممجموعة وتعمـ بعض ميارات كرة القدـ لصالح القياسات البعدية ل ؿ المعرفيمستوى التحصي

 لممجموعة الضابطة والتجريبية البعدية اتالقياسمتوسطات  بيفداللة الفروؽ  (24جدوؿ )
 (32في مستوى التحصيؿ المعرفي وأداء ميارات كرة القدـ لمعينة قيد البحث ) ف=

 * داؿ 0.20 ( =2.22قيمة )ت( الجدولية عند مستوى )

 االختباراث
 وحدة

 القياس

 الضابطة التجريبية
 قيمة"ت"

المتوسط  المحسوبة
 الحسابي

نحراؼ اال 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

نحراؼ اال 
 المعياري

اختبار تورٌر الكرة بالقدم بٍي 

 *2.63 2.03 3.77 2.47 4.67 درجة قائوٍي
التصوٌب على الورهى اختبار 

 الوقسن
 *43.34 2.20 43.62 2.43 24.52 درجة

تسدٌد الكرة بالرأس ًحو اختبار 

 *72.27 2.57 24.42 2.42 04.22 درجة هدف هحدد

 *77.42 2.64 70.23 2.63 42.23 درجة التحصٍل الوعرفًاختبار 



 م0200 ابرٌل والعشروى الثالثالوجلد  -- 21 -- وتطبٍقاث التربٍت البدًٍتهجلت علوم الرٌاضت 
متوسػطات (  بػيف 2.22( وجػود فػروؽ دالػة إحصػائيًا عنػد مسػتوى )24يتضح مف نتائج جػدوؿ )         

لح متوسػػط القياسػػات البعديػػة فػػي درجػػات القياسػػات البعديػػة بػػيف المجمػػوعتيف الضػػابطة والتجريبيػػة لصػػا
ختبارات الميارية واختبار التحصيؿ المعرفي لممجموعػة التجريبيػة حيػث تراوحػت قيمػة "ت" المحسػوبة مػا اال
 (.43.34:2.63) بيف

الباحػػث التحسػػف فػػي القيػػاس البعػػدي لممجموعػػة التجريبيػػة عػػف المجموعػػة الضػػابطة فػػي  يويعػػز    
في كرة القدـ إلى استخداـ البرنػامج الترويحػي حيػث أتػاح فػرص ري مستوى التحصيؿ المعرفي واألداء الميا

يػػؽ عديػػدة لممعمػػـ مػػف خػػالؿ تحفيػػز دافعيػػة المتعممػػيف وتػػوجيييـ إلػػى تحمػػؿ المسػػئولية أثنػػاء إجػػراء وتطب
لػدييـ مػف األنشطة التطبيقية المتنوعػة فػي البرنػامج الترويحػي، والتػي تقػود الطػالب إلػى التعػارض مػع مػا 

لمعمػـ مػف أنشػطة وتػػدريبات ، فتتعػػارض تمػؾ المعمومػات الخاطئػة مػع مػػا قدمػو اخبػرات خاطئػة عػف الميػارة
ـ مػػف خبػػرات تػػدفعيـ إلػػى ، ممػػا تثيػػر دافعيػػتيـ لمتوصػػؿ إلػػى المعمومػػات الصػػحيحة ويثيػػر مػػا لػػدييتطبيقيػػة
 التعمـ.

ة وأىميتيػػا أف معرفػػة المعمػػـ بػػالبرامج الترويحيػػإلػػى ـ( 0227" )محمػػود إسػػماعيؿ طمبػػةويشػػير "   
ستخداميا تساعده بال شؾ في معرفة الظروؼ التدريسػية المناسػبة لمتطبيػؽ، بحيػث المتنوعة وقدرتو عمى ا

حتياجػاتيـ وميػوليـ قدراتيـ ووثيقة الصمة بحيػاتيـ واتصبح عممية التعميـ شيقة وومتعة لمطالب ومناسبة ل
 (.02: 42ورغباتيـ وتطمعاتيـ المستقبمية )

ة ساعد عمى تػوفير بيئيػة تعميميػة البرامج الترويحية لممجموعة التجريبي ويرى الباحث أف استخداـ   
زمػالءه فػي مواقػؼ جتماعية دفعت المتعمـ إلػى بػذؿ المزيػد مػف الجيػد فػي الػتعمـ مػف خػالؿ مشػاركتو مػع ا

جتمػػاعي التفػػاعمي، ميػػة فػػي منػػاخ يغمػػب عميػػو الجانػػب االتعميميػػة مختمفػػة، تتطمػػب منػػو تنفيػػذ واجبػػات تعمي
باإلضافة إلى أف مكونات البرنامج الترويحي ساعدت عمى تأكيد المعمومات لدى المتعمـ مما أتاح لو فرصة 

يا المتعمـ تصحيح إجاباتو ومعموماتػو الخاصػة تقييـ نفسو مع إعطاء تغذية راجعة فورية يستطيع مف خالل
 عف الميارة. 

" إسػػراء محمػػد، "(47ـ()0223) tony skiev"" مػػع نتػػائج دراسػػات كػػؿ مػػفائج وتتفػػؽ ىػػذه النتػػ  
أف اسػػتخداـ البرنػػامج الترويحػػي أتػػاح فرصػػًا  ( فػػي23()ـ0222" )إيمػػاف محمػػد السػػيد"(، 22ـ()0222)

، وكػذلؾ ميػةتعميمية عديدة لممتعمميف لممشاركة في تحديد أىدافيـ كونو يجعؿ المػتعمـ محػورًا لمعمميػة التعمي
أتاح فرص عديػدة لممػتعمـ السػتدعاء الخبػرات فػي  ، حيثتنوع مصادر التعمـ التي يوفرىا البرنامج الترويحي

أو بنائي سواء عمى المستوى المياري  مرتبطة بالميارات الجديدة التي يدرسيا في شكؿالميارات الرياضة ال
 . المعرفي
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 االستنتاجات :

 في ضوء نتائج البحث يستخمص الباحث ما يمي :
التحصػيؿ المعرفػي عمػى مسػتوى  إيجابي ليا تأثير البرنامج الترويحيالوحدات التعميمية باستخداـ  .2

 .القدـاألداء المياري في رياضة كرة و 
(  بيف متوسػطات درجػات القياسػات القبميػة والبعديػة 2.22توجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى ) .0

ختبػارات المياريػة واختبػػار التحصػيؿ المعرفػي لممجموعػػة يػػة فػي االلصػالح متوسػطات القياسػات البعد
، كمػا بمغػت نسػبة التحسػف (70.63:  4.42المحسػوبة مػا بػيف ) التجريبية حيث تراوحت قيمة "ت"

(72.03:%30.25.)% 
(  بيف متوسطات درجات القياسات القبمية والبعدية 2.22توجد فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى ) .7

ختبارات الميارية واختبار التحصػيؿ المعرفػي لممجموعػة طات القياسات البعدية في االلصالح متوس
، كما بمغت نسبة التحسػف    (00.24:  2.44) تراوحت قيمة "ت" المحسوبة ما بيفالضابطة حيث 

(6.24:%04.36.)% 
(  بػيف متوسػطات درجػات القياسػات البعديػة بػيف 2.22توجود فروؽ دالة إحصائيًا عنػد مسػتوى ) .4

ختبػػارات المياريػػة متوسػػطات القياسػػات البعديػػة فػػي اال المجمػػوعتيف الضػػابطة والتجريبيػػة لصػػالح
 ختبػػػار التحصػػػيؿ المعرفػػػي لممجموعػػػة التجريبيػػػة حيػػػث تراوحػػػت قيمػػػة "ت" المحسػػػوبة مػػػا بػػػيفوا
(43.34:2.63.) 

 التوصيات:
 نتائج البحث يوصي الباحث بما يمي : وفي ضوء ما أسفرت عن

يارات كػرة القػدـ لطػالب الفرقػة الوحدات التعميمية باستخداـ البرنامج الترويحي في تعمـ مستخداـ ا .2
 .جامعة جنوب الوادي -ربية الرياضيةبكمية التولى األ 

تعمػـ األنشػطة فػي اسػتخداـ البرنػامج الترويحػي عمى كيفية  كرة القدـتدريس عمى تدريب القائميف  .0
 المختمفة بكميات التربية الرياضية.

 ضرورة استخداـ البرامج الترويحية في المناىج وطرؽ التدريس بكميات التربية الرياضية. .7
ساسػػية فػػة تأثيرىػػا عمػػى تعمػػـ الميػػارات األدراسػػات أخػػرى باسػػتخداـ البػػرامج الترويحيػػة ومعر إجػػراء  .4

 لأللعاب الرياضية المختمفة.
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 قائمة المراجع:

 -المراجع العربية:: أوالً 
: اإلعاقػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػمعية مبػػػػػػػػػادئ التأىيػػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػػمعي (ـ0226)ـ عبػػػػػػػػػد ات الزريقػػػػػػػػػات يإبػػػػػػػػػراى -2

 عماف.والكالمي والتربوي ، دار الفكر ، 
ض الميػارات األساسػية ـ(: "أثر استخداـ التدريس المصغر عمى تعمـ بعػ2666براىيـ المتولي أحمد )إ -0

 ، رسالة ماجستير ، كمية التربية الرياضية لمبنيف باليـر ، جامعة حمواف.بكرة القدـ" 

لمنشػػر،  مركػػز الكتػػاب ، سػػنة(" 20-6(: "كػػرة القػػدـ لمبػػراعـ واألشػػباؿ )ـ0226شػػعالف) يبػػراىيـ حنفػػإ -7
 .القاىرة

 : سيكولوجية الطفؿ األصـ ، مكتبة األنجمو المصرية ، القاىرة .(ـ0222)أحالـ العقباوي  -4
عاؼ السػػػػػػػمع ، ضػػػػػػػالرعايػػػػػػػة التربويػػػػػػة لمصػػػػػػػـ والػػػػػػػبكـ و  :(ـ0227)أحػػػػػػالـ رجػػػػػػػب عبػػػػػػػد الغفػػػػػػػار -2

 دار الفجر لمنشر والتوزيع ، القاىرة.
لكبػػار السػػف بالمشػػروع القػػومي لمػػرواد ،  : برنػػامج ترويحػػي رياضػػي(ـ0223) أحمػػد جػػالؿ عبػػد الكػػريـ -3

 ماجستير ، كمية التربية الرياضية ، جامعة أسيوط.

: برنػػػامج ترويحػػػي رياضػػػي لتحسػػػيف بعػػػض عناصػػػر المياقػػػة البدنيػػػة (ـ0226) أحمػػػد عػػػادؿ لطفػػػي -4
والنشػػػػاط الكيربػػػػي لمعضػػػػالت العاممػػػػة لممكفػػػػوفيف ، ماجسػػػػتير ، كميػػػػة التربيػػػػة الرياضػػػػية ، جامعػػػػة 

 طنطا.
: نمػػػػوذج مقتػػػػرح لتقيػػػػيـ األنشػػػػطة الترويحيػػػػة لػػػػذوي االحتياجػػػػات (ـ0227)أحمػػػػد محمػػػػد غريػػػػب  -5

الخاصػػػػػة باألنديػػػػػة ومراكػػػػػز الشػػػػػباب فػػػػػي جميوريػػػػػة مصػػػػػر العربيػػػػػة ، دكتػػػػػوراه ، كميػػػػػة التربيػػػػػة 
 الرياضية ، جامعة أسيوط.

وحػػػؿ  ييمػػػى باسػػػتخداـ أسػػػموبي العصػػػؼ الػػػذىنتعم تػػػأثير برنػػػامجـ(: "0223)ف رشػػػاد يسػػػاأحمػػػد ي -6
 ، رسػػػالة "فػػػى كػػػرة القػػػدـ لتالميػػػذ المرحمػػػة االعداديػػػة يوالميػػػار  يالمشػػػكالت عمػػػى التحصػػػيؿ المعرفػػػ

 . جامعة المنصورة ، كمية التربية الرياضية، ماجستير
تنمية الميارات : فاعمية برنامج قائـ عمى التعميـ المدمج في (ـ0222) إسراء محمد السيد الغرباوي -22

 الحياتية وتقدير الذات لدى الطالب الصـ والبكـ ، دكتوراه ، كمية االقتصاد المنزلي ، جامعة المنوفية.
فعاليػػة برنػػامج مقتػػرح باسػػتخداـ "ـ(: 0226) أشػػرؼ عبػػد العزيػػز أحمػػد، محمػػد رمضػػاف عبػػد الفتػػاح -22

 ، "كػػرة القػػدـاأللعػػاب الصػػغيرة والتمييديػػة لتحسػػيف األداء الميػػاري وبعػػض المتغيػػرات البدنيػػة لناشػػئي 
 ، نوفمبر ، جامعة أسيوط. 0، مجمد  06مجمة أسيوط لعمـو وفنوف الرياضة ، العدد 

: التػػػػػػػػػػػدريس لػػػػػػػػػػػذوي االحتياجػػػػػػػػػػػات الخاصػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػيف (ـ0220) أميػػػػػػػػػػػر إبػػػػػػػػػػػراىيـ القرشػػػػػػػػػػػي -20
 التصميـ والتنفيذ ، عالـ الكتب ، القاىرة.
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http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac+%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%ad+%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a9+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%85%d9%87%d9%8a%d8%af%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%af%d8%a7%d8%a1+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%8a+%d9%88%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%af%d9%86%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%a6%d9%8a+%d9%83%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d9%85+%2f&criteria1=0.
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ماعي في خفض االجت : فعالية برنامج تدريبي لتنمية ميارات التفاعؿ(ـ0220)أمير طو بخش  -27

 األطفاؿ التوحدييف ، مجمة العموـ التربوية ، العدد األوؿ . ىالسموؾ  العدواني لد

، منشػػػػػػػػأة  0: خبػػػػػػػػرات فػػػػػػػػي األلعػػػػػػػػاب لمصػػػػػػػػغار والكبػػػػػػػػار ، ط(ـ2663)إيمػػػػػػػػيف وديػػػػػػػػع فػػػػػػػػرج  -24
 المعارؼ ، االسكندرية.

التػػػػػػػػػػرويح وتعػػػػػػػػػػديؿ سػػػػػػػػػػموؾ أطفػػػػػػػػػػاؿ : (ـ0222)إيمػػػػػػػػػػاف عبػػػػػػػػػػد العزيػػػػػػػػػػز عبػػػػػػػػػػد الوىػػػػػػػػػػاب  -22
 سكندرية.لوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، اإل، دار اعالشوار 

: فاعميػة برنػامج ترويحػي باسػتخداـ القصػة الحركيػة فػي (ـ 0222) إيماف محمػد السػيد عبػد الحميػد -23
تحسيف ميارات التواصؿ والتفاعؿ االجتماعي لألطفاؿ ذوي التوحد ، ماجستير ، كمية التربيػة الرياضػية 

 لمبنات ، جامعة اإلسكندرية .
 ـ(: "االختبارات الخاصة في كرة القدـ" ، جامعة بني غازي ، ليبيا.0222باسـ فاضؿ عباس )  -24

ـ(: "متطمبػػػات العػػػب كػػػرة القػػػدـ البدنيػػػة والمياريػػػة " ، دار المعػػػارؼ ، 2664بطػػػرس رزؽ ات )   -25
 .القاىرة

ي : تػػػأثير برنػػػامج نفسػػػي تعميمػػػي عمػػػى التكيػػػؼ النفسػػػ(ـ0222)بػػػالؿ محمػػػود محمػػػد عبػػػد الػػػرازؽ   -26
واالجتماعي لدى أطفاؿ الصػـ وضػعاؼ السػمع فػي رياضػة الجػودو ، دكتػوراه ، كميػة التربيػة الرياضػية 

 .لمبنيف ، جامعة بنيا

، ر المعػارؼ لمنشػر: أسس الترويح والتربية الترويحية ، دا(ـ2656) تياني عبد السالـ محمد السيد  -02
 اإلسكندرية.

، دار الفكػػػر  التػػػرويح فػػػي ضػػػوء التربيػػػة اإلسػػػالمية: (ـ 0222) تيػػػاني عبػػػد السػػػالـ محمػػػد السػػػيد  -02
 ، القاىرة .العربي

 : الترويح والتربية الترويحية ، دار الفكر العربي ، القاىرة.(ـ0222)تياني عبد السالـ محمد السيد   -00

، ة الترويحية ، دار المعػارؼ لمنشػر: أسس الترويح والتربي(ـ2656) تياني عبد السالـ محمد السيد  -07
 ية.اإلسكندر 

تعمػػـ السػػباحة لطػػػالب  ى: تػػأثير برنػػامج ترويحػػي مػػائي عمػػ(ـ0222)حسػػيف عبػػد الػػرحمف محمػػد   -04
 .بية الرياضية لبنيف ، جامعة بنياالجامعة البريطانية ، ماجستير ، كمية التر 

 تدريب كرة القدـ" ، دار الفكر العربي ، القاىرة. ألسس العممية فيـ(: "ا2662) محمود مختار حنفي  -02

تعػديؿ بعػض المتغيػرات النفسػية  ى: تأثير برنامج ترويحي رياضي عمػ(ـ0222) فرج أبو النصررانيا   -03
 المعاقيف ذىنيًا ، ماجستير ، كمية التربية الرياضية ، جامعة طنطا. ىلد
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ى ية في خفض اضطرابات االنتباه لػد: فعالية برنامج ألعاب ترويح(ـ0222) سامح محمد سيد أحمد  -04

مػػف التعمػػيـ األساسػػي ، دكتػػوراه ، كميػػة التربيػػة الرياضػػية ى عمـ بالحمقػػة األولػػوي صػػعوبات الػػتتالميػػذ ذ
 لمبنات ، جامعة اإلسكندرية.

بعػػض المشػػكالت ى : تػػأثير برنػػامج ترويحػػي عمػػ (ـ0225) شػػريف عبػػد الوىػػاب إبػػراىيـ الشػػرقاوي -05
، ماجستير ،  النفسية ألطفاؿ القسـ الداخمي بمدرسة األمؿ لمصـ وضعاؼ السمع بمحافظة اإلسكندرية

 كمية التربية الرياضية لمبنات ، جامعة اإلسكندرية.

بعػض المشػكالت السػموكية  ى: تأثير برنامج ترويحي رياضي عمػ(ـ0222)صفا سالمة محمد أحمد   -06
 أطفاؿ المؤسسات اإليوائية بمحافظة المنيا ، ماجستير ، كمية التربية الرياضية ، جامعة المنيا. ىلد

التػرويح وأوقػات الفػراغ )التػاريل والفمسػفة ، البػرامج : (ـ0222)أنور الخػولي  كماؿ درويش ، أميف  -72
 ، دار الفكر العربي ، القاىرة. 0، ط واألنشطة(

،  7: رؤيػة عصػرية لمتػرويح وأوقػات الفػراغ ، ط(ـ0224)كماؿ درويش ، محمػد محمػد الحمػاحمي   -72
 مركز الكتاب لمنشر ، القاىرة.

، مركػز الكتػاب لمنشػر ،  األسس الفمسفية لمترويح الرياضػي: (ـ0222) كماؿ عبد الحميد إسماعيؿ  -70
 القاىرة.

بعػض مسػتويات المجػاؿ  ى: تأثير برنػامج ترويحػي رياضػي عمػ(ـ0224)مايكؿ ممدوح ذكي منصور  -77
 الوجداني لتالميذ المرحمة اإلعدادية ، ماجستير ، كمية التربية الرياضية لمبنيف ، جامعة حمواف.

أطفػػاؿ  ىيحػػي لتحسػػيف التفاعػػؿ االجتمػػاعي لػػد: برنػػامج ترو (ـ0222) متػػوليمحمػػد أحمػػد محمػػود   -74
 السرطاف ، دكتوراه ، كمية التربية الرياضية ، جامعة طنطا. ىمرض

مػى تعمػـ باسػتخداـ أسػموب الييبرميػديا ع يـ(: "فاعمية برنامج تعميم0226د )محمو  يمحمد الحسين  -72
جامعػة  ، رسػالة دكتػوراه ، كميػة التربيػة الرياضػية ،" كرة القػدـ لممبتػدئيف يبعض الميارات األساسية ف

 .بنيا"

 : التربية الترويحية ، مكتبة شجرة الدر ، القاىرة .(ـ0224)محمد كماؿ السمنودي   -73

: التػرويح بػيف النظريػة والتطبيػؽ ، (ـ2665)ى لحماحمي ، عايدة عبد العزيػز مصػطفمحمد محمد ا  -74
 مركز الكتاب لمنشر ، القاىرة .

ميػػارات  ىمسػػتو  ى: تػػأثير برنػػامج ترويحػػي رياضػػي عمػػ(ـ0220)صػػالح  ىمصػػطفى طفمحمػػد مصػػ -75
 األطفاؿ التوحدييف ، ماجستير ، كمية التربية الرياضية ، جامعة بورسعيد. ىالتفاعؿ االجتماعي لد

سػالميؾ جرافيػؾ ، إولوجية التػرويح وأوقػات الفػراغ ، : سػيك(ـ0222) محمود إسماعيؿ طمبة إبػراىيـ  -76
 القاىرة.

 : البرامج الترويحية ، دار حراء ، المنيا. (ـ0227) محمود إسماعيؿ طمبة إبراىيـ  -42
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التػػرويح وأىميتػػو فػػي التوافػػؽ : (ـ0225)حسػػف محمػػود محمػػد ، مػػاىر حسػػف محمػػود محمػػد  ىىػػد  -42

 ، دار الوفاء ، اإلسكندرية.النفسي واالجتماعي لمتحدي اإلعاقة الذىنية 

 -: المراجع األجنبية:ثانياً 
41- John J. Miller. ; "Impact of a University Recreation Center on 

Social Belonging and Student Retention"Recreational 

Sports Journal, Nirsa Foundation ,2011 . 

42- Tony skive (2006): " vygotsk,s theory of generative Learning to solve 

physical problems " links atheoratical concept with practice through 

action  research ;teaching in higher education , vole 8 . no 2 
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 ممخص البحث 

 ههارات تقديز الذات وتعلن بعضعلى تأثري بزناهج تزوحيي رياضي 
 لدى طالب كلية الرتبية الزياضية كزة القدم

 المطمب* د/ عبد الرحمف يحيى عبد 
 تقدير الذات وتعمـ بعضعمى التعرؼ عمى  تأثير برنامج ترويحي رياضي  ييدؼ البحث إلى

وما اطمعوا عميو مف  -حدود عمـ الباحثيف  ى طالب كمية التربية الرياضية وفيكرة القدـ لد ميارات
األبحاث والدراسات السابقة التي تتطرؽ إلى ىذا المجاؿ البحثي لـ يجدوا مف األبحاث والدراسات العممية 

كرة القدـ لدى  ميارات تقدير الذات وتعمـ بعضعمى المرجعية التي تناولت تأثير برنامج ترويحي رياضي 
 ة. طالب كمية التربية الرياضي

 الفرقة مف طالب العشوائية ةاختيار عينة البحث بالطريقوتـ تحديد عينة البحث عف طريؽ   
طالبًا،  (32حيث بمغ عددىا ) (ـ0202 - ـ0202) الجامعي الرياضية لمعاـ التربية بكمية( ذكور) األولى

( طالبًا ، 72مجموعة )كؿ تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف متساويتيف إحداىما ضابطة واألخرى تجريبية عدد 
ينة األساسية إلجراء الدراسات ( طالبًا مف نفس مجتمع البحث وخارج الع72ختيار عدد )كما تـ ا

وتمثمت أدوات البحث في االختبارات الخاصة بالبرنامج )مف إعداد الباحث( ومف أىـ  ستطالعية.اال
عمى  إيجابي ليا تأثيرمج الترويحي البرناالوحدات التعميمية باستخداـ ف الوصوؿ إلى أاالستخالصات 

 القدـ وذلؾ لموصوؿ بالطالب ألعمى مستوى .األداء المياري في رياضة كرة التحصيؿ المعرفي و مستوى 
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Abstract 

The effect of a sports recreational program on self-esteem 

and learning some football skills Students of the Faculty of 

Physical Education 

 *Dr. Abdul Rahman Yahya Abdul Muttalib 

 The research aims to identify the effect of a recreational sports 

program on self-esteem and learning some football skills among students of 

the Faculty of Physical Education, and within the limits of the researchers’ 

knowledge - and what they have seen from previous research and studies that 

deal with this research field, they did not find from the research and scientific 

reference studies that dealt with the impact of A sports recreational program 

on self-esteem and learning some football skills for students of the Faculty of 

Physical Education. 

 The research sample was determined by randomly selecting the 

research sample from the students of the first year (males) in the Faculty of 

Physical Education for the academic year (2020 AD - 2021 AD), where the 

number of (60) students were divided into two equal groups, one of them is 

control and the other is experimental, the number of each group is (30). ) 

students, and (30) students were selected from the same research community 

and outside the main sample to conduct the surveys. The research tools were 

represented in the tests of the program (prepared by the researcher) and one 

of the most important conclusions is to find that the educational units using 

the recreational program have a positive impact on the level of cognitive 

achievement and skill performance in football in order to reach the student to 

the highest level. 
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