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      :مشكلة البحث:و مقدمة

تعد األلعاب التمييدية من مداخل تعميم األلعاب الرياضية الكبيرة والتي من خالليا 
رات بطريقة أسرع وأكثر تشويقًا واستمتاعًا وفيمًا، فيذه األلعاب المعدلة يكتسب المتعمم الميا

تبدأ بأنشطة مبسطة تشتمل عمي بعض الميارات والتي تؤدي إلي المزيد من االنشطة المعقدة 
التي تشتمل عمي عدة أداءات فنية متصمة بالمعبة الكبيرة قيد التعمم، كما أنيا قد تشتمل عمي 

أو استراتيجية ُتميد أو ُتفضي بالمتعمم إلي المزيد من الفيم واالستيعاب عدة أداءات خططية 
 (. 2102ليذه الواجبات واألداءات )أمين الخولي وجمال الشافعي، 

(، ىبة 2102وكان من أىم توصيات عدد من الدراسات ومنيا دراسة حنان خضر )
( 0995م )(، عزة صيا2111(، رحاب الشيخ )2112(، فاطمة غريب )2115رضوان )

بضرورة تضمين األلعاب التمييدية في برامج التربية الرياضية بمراحل التعميم المختمفة، حيث 
يتوافر في تمك األلعاب قدر مالئم من المرونة والقابمية لمتعديل يساعد عمى مقابمة الفروق 

د في رفع الفردية لدى التالميذ بما يالئم احتياجاتيم وتباين مستوياتيم البدنية، مما يساع
 معدل لياقتيم البدنية وتحسين مستوى أدائيم المياري. 

إن طبيعة برامج األلعاب التمييدية التي تتسم بالتنوع في أنشطتيا والتي تعتمد عمى 
االستكشاف الحركي والمنافسة والتحدي واعتماد التمميذ عمى ذاتو في عممية التعميم والتعمم 

تعمم النشط، حيث ُيبنى ىذا النوع من التعمم عمى أساس تحت إشراف المعمم تتفق مع مبادئ ال
الذكاءات المتعددة، لذلك فيو يستخدم طرًقا متعددة في التعمم من خالل مراعاتو الختالف 
التالميذ في أسموب التعمم، األمر الذي يتطمب ممارسات تدريسية تراعي ذلك التعدد 

م النشط أنو يؤدي إلى تغير دور المعمم واالختالف، وأنو من االعتبارات األساسية في التعم
الذي يعد الموجو والمرشد والمسيل لمتعمم، فيو ال يسيطر عمى الموقف التعميمي ولكنو يدير 
ىذا الموقف إدارة ذكية بحيث يوجو المتعممين نحو اليدف منو، وىذا يتطمب اإللمام بميارة 

دارة المناقشات وتصميم الموا قف التعميمية المشوقة والمثيرة، ىامة تتصل بطرح األسئمة وا 
ويكمن الدور األساسي لممعمم في التخطيط لتوجيو التالميذ ومساعدتيم عمى إعادة اكتشاف 
الحقائق ومراعاة تقبل مشاعر التالميذ ومدحيم إذا تطمب األمر أو الثناء عمى أفكارىم 

 وتشجيعيم. 
ذا كانت األلعاب التمييدية ليا أىميتيا في تعميم المي ارات الحركية لأللعاب المنظمة وا 

بصفة عامة، فإنيا يمكن أن تمعب دورًا ميمًا أيًضا في تعميم الميارات األساسية لمسابقات 
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إلي أن  (Peter Tompson,2009)ألعاب القوي. وفي ىذا الصدد يشير بيتر تومبسون 
ظم األطفال حتى مسابقات ألعاب القوي المنظمة رسميًا ذات القوانين الصارمة غير مناسبة لمع

( سنة، وذلك بسبب تفيميم غير الناضج لممسابقات ومسببات النجاح والفشل، 02سن )
ويضيف أن مسابقات ألعاب القوي لألطفال لدي االتحاد الدولي ىي عبارة عن برنامج لمنشاط 
التمييدي المشابو لتمك المسابقات والذي من الممكن أن تتغير أو تتعدل فيو النواحي الفنية 
لألداء واألدوات المستخدمة لجعميا أكثر مناسبة لألطفال في ىذه المرحمة السنية المبكرة من 

 العمر. 
وعمى الرغم من أىمية ألعاب القوي باعتبارىا " أم األلعاب " وأحد االنشطة األساسية 

األولى بالمدارس، إال أنو من المالحظ أن تعميم ميارات ىذه المعبة لمتالميذ المبتدئين بالحمقة 
من التعميم األساسي يتم بنفس الطرق واألساليب المتبعة مع الكبار دون النظر أو األخذ بعين 

 االعتبار لطبيعة نمو ىؤالء التالميذ واحتياجاتيم النمائية في ىذه المرحمة السنية المبكرة. 
ية وقد الحظ الباحث من خالل خبرتو فى مجال تدريب وتدريس ألعاب القوي لممراحل السن

المختمفة، أن منافسات األطفال في المرحمة االبتدائية تشبو منافسات الكبار أو تكون نسخة 
مصغرة منيا، وأن ىذا التشابو وىذا التوحيد غير المالئم غالبًا ما يكون ضد احتياج األطفال 
لمنمو المتزن، كما يؤدي إلى عزوف عدد كبير من األطفال عن التخصص فى ممارسة ىذه 

  . الرياضة
ومما سبق تحددت مشكمة البحث الحالي في وجود قصور في برامج تعميم المبتدئين 

 .لميارات ألعاب القوى، وعدم مالءمتيا لطبيعة نمو األطفال واحتياجاتيم النمائية
ومن ثم فإن البحث الحالي يحاول تقديم برنامج مقترح قائم عمى التعمم النشط باستخدام 

بعض الميارات األساسية أللعاب القوى لتالميذ الصف الخامس  األلعاب التمييدية لتنمية
 االبتدائي. 

 هدف البحث 
ييدف البحث الحالي إلي تنمية الميارات األساسية المرتبطة بمسابقات ألعاب القوي لدي 
تالميذ الحمقة األولي من التعمم األساسي، وذلك من خالل برنامج مقترح قائم عمى التعمم 

 األلعاب التمييدية.النشط باستخدام 
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 سؤال البحث: 

 يحاول ىذا البحث اإلجابة عن السؤال التالي: 
ما أثر برنامج مقترح قائم عمى التعمم النشط باستخدام األلعاب التمييدية في تنمية الميارات  .0

 األساسية لمسابقات ألعاب القوي لدي تالميذ عينة البحث؟ 

 رعية التالية:ويتفرع من ىذا السؤال الرئيس األسئمة الف
ما أثر برنامج مقترح في التربية الحركية قائم عمى التعمم النشط باستخدام األلعاب التمييدية  -أ 

 في تنمية ميارة العدو من البدء العالي لدي تالميذ عينة البحث؟ 

ما أثر برنامج مقترح في التربية الحركية قائم عمى التعمم النشط باستخدام األلعاب التمييدية  -ب 
 مية ميارة التتابع )تسميم وتسمم العصا( لدي تالميذ عينة البحث؟ في تن

ما أثر برنامج مقترح في التربية الحركية قائم عمى التعمم النشط باستخدام األلعاب التمييدية  -ج 
 في تنمية ميارة الوثب العالي بالطريقة المقصية لدي تالميذ عينة البحث؟ 

ة قائم عمى التعمم النشط باستخدام األلعاب التمييدية ما أثر برنامج مقترح في التربية الحركي -د 
 في تنمية ميارة رمي ودفع الكرة لدي تالميذ عينة البحث؟ 

 أهمية البحث 

 تتمثل أىمية البحث في اآلتي: 
يقدم ىذا البحث نموذجًا تطبيقيًا لبرنامج مقترح قائم عمى التعمم النشط باستخدام األلعاب  -0

عميم المبتدئين وتنمية مستوي أدائيم لمميارات األساسية في التمييدية كأحد أساليب ت
مسابقات ألعاب القوي، األمر الذي يمكن أن يساعد معممي التربية الرياضية بالحمقة األولي 
من التعميم األساسي في االسترشاد بو عند تدريسيم ألطفاليم، كما يمكن أن يسد النقص في 

 إنجازىم في مسابقات ألعاب القوي.  برامج تدريب المبتدئين وتحسين مستوي

توجيو اىتمام التربويين وواضعي المناىج نحو ضرورة تصميم برامج تعميمية باستخدام  -2
 االلعاب التمييدية في تعميم الميارات الحركية لدي المبتدئين. 

قد يفتح ىذا البحث المجال أمام الباحثين لمزيد من البحوث والدراسات لتقصي أثر استخدام  -3
لعاب التمييدية في تنمية الميارات الرياضية لدي المبتدئين غير التي استيدفيا البحث األ 

 الحالي. 
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 البحث: فرض

 :الفرض التالييحاول ىذا البحث اختبار صحة 
( بين متوسطي درجات تالميذ 1.15يوجد فرق دال إحصائيًا عن مستوي ) -0

جريبية )التي درست البرنامج المجموعتين الضابطة )التي درست بالطريقة العادية( والت
المقترح( في القياس البعدي الختبارات الميارات األساسية لمسابقات ألعاب القوي لصالح 

 تالميذ المجموعة التجريبية. 

 ويتفرع من ىذا الفرض الرئيسي الفروض الفرعية التالية: 
وعتين ( بين متوسطي درجات تالميذ المجم1.15يوجد فرق دال إحصائيًا عن مستوي ) -أ 

الضابطة )التي درست بالطريقة العادية( والتجريبية )التي درست البرنامج المقترح( في 
مترًا من بداية متحركة لصالح تالميذ المجموعة  31القياس البعدي الختبار عدو 

 التجريبية. 

( بين متوسطي درجات تالميذ 1.15يوجد فرق دال إحصائيًا عن مستوي ) -ب 
ي درست بالطريقة العادية( والتجريبية )التي درست البرنامج المجموعتين الضابطة )الت

المقترح( في القياس البعدي الختبار التتابع )تسميم وتسمم العصا( لصالح تالميذ 
 المجموعة التجريبية. 

( بين متوسطي درجات تالميذ 1.15يوجد فرق دال إحصائيًا عن مستوي ) -ج 
ادية( والتجريبية )التي درست البرنامج المجموعتين الضابطة )التي درست بالطريقة الع

المقترح( في القياس البعدي الختبار الوثب العالي بالطريقة المقصية لصالح تالميذ 
 المجموعة التجريبية. 

( بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين 1.15يوجد فرق دال إحصائيًا عن مستوي ) -د 
)التي درست البرنامج المقترح( في الضابطة )التي درست بالطريقة العادية( والتجريبية 

 القياس البعدي الختبار رمي ودفع الكرة لصالح تالميذ المجموعة التجريبية. 

 منهج البحث:

اقتضت طبيعة ىذا البحث ومتطمباتو استخدام المنيج شبو التجريبي وذلك لمتعرف عمى 
بعض تنمية التمييدية في  فاعمية البرنامج المقترح القائم عمى التعمم النشط باستخدام األلعاب

الميارات األساسية لمسابقات ألعاب القوى لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي، واعتمد 
التصميم التجريبي عمى مجموعتين، إحداىما تجريبية طبق عمييا البرنامج المقترح، واألخرى 
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ختبارات الدي ضابطة طبق عمييا البرنامج المعتاد بالمدرسة، واستخدام أسموب القياس البع
 الميارات الحركية لمسابقات ألعاب القوى لتالميذ مجموعتي البحث.

 عينة البحث:

تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية العشوائية من بين التالميذ الذكور فقط بالصف 
 61الخامس اإلبتدائي بمدرسة الدكتور طو حسين اإلبتدائية بمدينة سوىاج، وقد بمغ عددىم )

(، تم تقسيميم عشوائيًا إلى مجموعتين متساويتين ومتكافئتين، إحداىما تجريبية طبق تمميذاً 
عمييا البرنامج المقترح القائم عمى التعمم النشط باستخدام األلعاب التمييدية، واألخرى ضابطة 

( 0طبق عمييا البرنامج المعتاد بالمدرسة ولم تتعرض لمبرنامج المقترح، ويوضح جدول )
 ميذ مجتمع البحث.  توزيع تال
توزيع تالميذ مجتمع البحث بالصف الخامس االبتدائي بمدرسة طو حسين بمدينة  (0جدول )

 سوىاج
 مالحظات عينة البحث من الذكور عدد التالميذ الصفوف

 بنات بنين

 ( تالميذ 8استبعاد ) تمميذ المجموعة االستطالعية 31 34 38 0صف خامس 

  ميذ المجموعة الضابطةتم 31 44 31 2صف خامس 

 ( تالميذ 01استبعاد ) تمميذ المجموعة التجريبية 31 32 41 3صف خامس 

  تمميذ 91 001 018 إجمالي
 مصطلحات البحث 

 جالبرنام  :Program  
( بأنو مجموعة منتظمة من األنشطة 0986) UNESCOتعرفو منظمة اليونسكو 

 ىداف محددة.والمشروعات والخبرات التي توجو نحو تحقيق أ
  األلعاب التمييديةPreliminary Games  

( بأنيا "نمط من أنماط األلعاب الصغيرة التي يواجو 008، 2100يعرفيا أكرم خطايبة )
عداد  فييا األطفال مواقف مشابية لمواقف المعب في األلعاب الكبيرة، وتختار كتمييد وا 

 لألطفال لممارسة األلعاب الكبيرة " . 
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( بأنيا "ألعاب فريق معدلة تتضمن 041، 2102الخولي وجمال الشافعي ) ويعرفيا أمين
إحدي الميارات األساسية أو أكثر، كما تتضمن بعض القواعد واإلجراءات المستخدمة في 

 األلعاب الكبيرة لمفريق. 
ويقصد باأللعاب التمييدية في البحث الحالي " تمك األلعاب األكثر تنظيمًا من األلعاب 

التي تتشابو قوانينيا مع قوانين مسابقات ألعاب القوي لتالميذ الصف الخامس الصغيرة 
 االبتدائي وتميد ليا". 

  :التعمم النشطActive Learning 
( بأنو "عبارة عن طريقة تعمم وتعميم، حيث 33، 2101يعرفو جودت سعادة وآخرون )

ة تعميمية غنية ومتنوعة مع يشارك الطالب في األنشطة والتمارين بفاعمية كبيرة من خالل بيئ
وجود معمم يشجعيم عمى تحمل مسؤولية تعمم أنفسيم تحت إشرافو ويدفعيم إلى تحقيق 

 األىداف المرغوبة لممنيج". 
ويقصد بالتعمم النشط في البحث الحالي أنو "فمسفة تربوية تشمل جميع اإلجراءات 

ابية في أنشطة األلعاب التمييدية التدريسية التي تعتمد عمى فاعمية التمميذ ومشاركتو اإليج
المتضمنة ببرنامج التربية الحركية القائم عمى التعمم النشط باستخدام األلعاب التمييدية 
واعتماد التمميذ عمى ذاتو في تنمية إدراكو الحركي وتعمم الميارات األساسية لمسابقات ألعاب 

شراف ا لمعمم في جو تسوده األلفة القوى من خالل ممارستو لتمك األلعاب تحت توجيو وا 
 والتعاون والمنافسة بين أفراد مجموعتو".

  ألعاب القوىAthletics : 
( ألعاب القوى بأنيا "نشاط بدني تنافسي يتضمن 03، 0992يعرف جوزيو مانيول )

عدة مسابقات منفصمة عن بعضيا البعض، تتأسس عمى الحركات الطبيعية لإلنسان كالجري 
 والوثب والرمي".

د بألعاب القوى في البحث الحالي "مجموعة األنشطة البدنية التنافسية الخاصة ويقص
برياضة العدو والتتابع )تسميم وتسمم العصا( والوثب العالي بالطريقة المقصية ورمي ودفع 

 الكرة والمتضمنة في برنامج التربية الرياضية المقدم لتالميذ الصف الخامس االبتدائي". 
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  مواد وأدوات البحث:

البرنامج المقترح القائم عمى التعمم النشط باستخدام األلعاب التمييدية "من إعداد  -0
 الباحث".

اختبار الميارات الحركية األساسية لمسابقات ألعاب القوى لتالميذ الصف الخامس  -2
 االبتدائي. 

 إجراءات البحث: 

  تالية:لإلجابة عن سؤال البحث والتحقق من صحة فرضو سار البحث في الخطوات ال
 باستخدام األلعاب التمييدية. القائم عمى التعمم النشطالبرنامج المقترح  -0

 لبناء البرنامج المقترح قام الباحث بالخطوات التالية: 
 لبرنامج. أىداف اتحديد  - أ

 تم تحديد وصياغة األىداف العامة لمبرنامج عمى النحو التالي:
 وتتمثل في اآلتي:: األىداف المعرفية

ميذ بعض المصطمحات والمعارف والمفاىيم المتعمقة بمسابقات ألعاب القوى إكساب التال -
 قيد البحث. 

إكساب التالميذ بعض المعارف والمفاىيم المتعمقة ببعض القواعد القانونية عن مسابقات  -
 ألعاب القوى قيد البحث وكيفية تطبيقيا. 

بقواعد األمن والسالمة إكساب التالميذ بعض المقترحات والمعارف والمفاىيم المتعمقة  -
 خالل أداء الميارات الحركية لمسابقات ألعاب القوى قيد البحث. 

  وتتمثل في اآلتي:: األىداف الميارية
 تنمية عناصر اإلدراك الحركي لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي. -

 .تنمية الميارات األساسية لمسابقات ألعاب القوى لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي -

تنمية مقدرة التالميذ عمى تحقيق النتائج المطموب اجتيازىا في االختبارات الميارية  -
 لمسابقات ألعاب القوى قيد البحث. 

 وتتمثل في اآلتي:: األىداف الوجدانية
 زيادة وعي التالميذ بأىمية مسابقات ألعاب القوى.  -

 تنمية الرغبة لدى التالميذ في ممارسة مسابقات ألعاب القوى.  -
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تشكيل اتجاىات إيجابية لدى التالميذ نحو ممارسة النشاط الرياضي بصفة عامة  -
 ومسابقات ألعاب القوى بصفة خاصة. 

 تنمية ثقة التالميذ في أنفسيم من خالل ممارسة مسابقات ألعاب القوى. -
 اختيار محتوى البرنامج المقترح: -أ 

في الخطوة السابقة، وذلك  تم اختيار محتوى البرنامج في ضوء األىداف السابق تحديدىا
من خالل االستعانة بعدد من الدراسات والبحوث السابقة وكذلك بعض المراجع المتخصصة 
ذات الصمة بموضوع البحث الحالي، وقد تضمن محتوى البرنامج المقترح مجموعة من 

اسية األلعاب التمييدية واألنشطة الحركية المرتبطة بعناصر اإلدراك الحركي والميارات األس
(، 2أللعاب القوى قيد البحث، والتي تم تحديدىا بعد عرضيا في صورة استطالع رأي )ممحق 

عمى مجموعة من السادة المحكمين، ضمت متخصصين في ألعاب القوى ومتخصصين في 
مناىج وطرق تدريس التربية الرياضية والتربية الحركية بكميات التربية الرياضية، وبعض 

(، وبعد إجراء التعديالت التي أبداىا السادة المحكمون 0ضية )ممحق موجيي التربية الريا
عمى مجموعة األلعاب التمييدية المقترحة، توصل الباحث إلى قائمة نيائية باأللعاب 
التمييدية المستخدمة في البرنامج المقترح لتنمية عناصر اإلدراك الحركي والميارات األساسية 

 (.3الصف الخامس االبتدائي ) ممحق لمسابقات ألعاب القوى لتالميذ 
 تنظيم محتوى البرنامج المقترح وأسموب عرضو: -ب 

بعد اختيار محتوى البرنامج المقترح تم ترتيب وتنظيم ىذا المحتوى وما تضمنو من خبرات 
تعميمية في اربع وحدات أساسية، وقد تم تقسيم كل وحدة من الوحدات السابقة إلى عدد من 

ل درس من ىذه الدروس حصة أو حصتان، وذلك طبقًا لمخطة الدروس بحيث يخصص لك
الزمنية المقترحة لتدريس كل وحدة، والواردة بكتاب المعمم في البرامج التنفيذية لمقرر التربية 

 الرياضية لمصف الخامس االبتدائي، وذلك عمى النحو التالي:
 الفترة األولى: وتحتوي عمى ميارة العدو من البدء العالي. -
 ة الثانية: وتحتوي عمى ميارة التتابع تسميم وتسمم العصا.الفتر  -
 الفترة الثالثة: وتحتوي عمى ميارة الوثب العالي بالطريقة المقصية. -
 الفترة الرابعة: وتحتوي عمى ميارة رمي ودفع الكرة.  -
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 تحديد الوسائط التعميمية واألنشطة الالزمة لتحقيق أىداف البرنامج: -ج 

دد من األنشطة والوسائط التعميمية الالزمة لتحقيق أىداف زود البرنامج المقترح بع
البرنامج، وقد تم مراعاة تنوع وتعدد األنشطة التعميمية المستخدمة في البرنامج سواء التي 
 -يقوم بيا التالميذ أو المعمم أو كمييما معًا، وتمثمت تمك األنشطة في الشرح النظري

يارات المتضمنة في البرنامج، كما تم استخدام عدد من التدريبات التطبيقية العممية ألداء الم
النموذج  -الوسائط التعميمية المساعدة التي تخدم محتوى البرنامج منيا: الصور والرسوم

كرات  -عصى -حبال -حواجز -كرات طبية -المقاعد السويدية -صحف الحائط -العممي
 مكعبات... . -بديمة

 نامج المقترح:تحديد أساليب التقويم المناسبة لمبر  -د 

 تم استخدام نوعين من التقويم في البرنامج المقترح ىما:
 التقويم البنائي )التكويني( وتمثل ذلك في: -0

 االختبارات العممية التي تمي كل درس من دروس البرنامج. -

المالحظة المنظمة لسموك التالميذ في مواقف تعميمية يتم فييا الحكم عمى ما اكتسبوه من  -
 ا البرنامج.ميارات يتضمني

 األسئمة والمناقشات التي تمي كل درس من دروس البرنامج. -

اختبارات الميارات األساسية لمسابقات ألعاب تمثل ذلك في و : التقويم الختامي -2
 القوى التي تم تطبيقيا بعد االنتياء من تطبيق البرنامج.

 ضبط البرنامج المقترح والتأكد من صالحيتو: -ه 

رح في صورتو األولية تم عرضو عمى مجموعة من السادة بعد إعداد البرنامج المقت
 تدريس التربية الرياضيةالمحكمين ضمت متخصصين في ألعاب القوى والمناىج وطرق 

(، وذلك لمتأكد من صالحيتو لمتطبيق عمى عينة 0ببعض كميات التربية الرياضية )ممحق 
مون، قام الباحث بتطبيق درسين البحث، وبعد إجراء التعديالت التي أشار إلييا السادة المحك

من دروس البرنامج عمى مجموعة استطالعية من تالميذ الصف الخامس االبتدائي من غير 
أفراد عينة البحث األصمية، وذلك لمتأكد من صالحيتو لمتطبيق عمى عينة البحث األساسية، 

البرنامج قد أخذ وقد لوحظ تجاوب التالميذ وتفيميم لمخطوات التي يسير عمييا، وبذلك يكون 
 (.4الصورة النيائية وتم التأكد من صالحيتو لمتطبيق عمى عينة البحث األساسية )ممحق 
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 دليل المعمم في البرنامج المقترح: -2

تطمب تطبيق البرنامج المقترح عمى عينية البحث إعداد دليل المعمم اإلرشادي، يحتوي 
يق البرنامج، واشتمل ىذا الدليل عمى عمى صورة متكاممة لدور المعمم ومسئولياتو أثناء تطب

 ما يمي:
مقدمة: تشمل فكرة مبسطة عن البرنامج وأىميتو واالستراتيجية التي بني عمى  -0

 أساسيا.

 األىداف العامة لمبرنامج. -2

 التخطيط لتدريس كل وحدة من وحدات البرنامج وطريقة السير في كل منيا. -3

تمميذ وفقًا لنموذج النشاط وصف تفصيمي لمدور الذي يقوم بو المعمم ودور ال -4
 التدريسي.

روعي أن يحتوي الدليل عمى األدوات والمواد التي يحتاج إلييا المعمم في تنفيذ دروس  -5
 البرنامج.

وقد تم عرض دليل المعمم اإلرشادي في صورتو األولية عمى مجموعة السادة المحكمين 
رائيم ومالحظاتيم حول مدى الذين سبق ليم االطالع عمى البرنامج المقترح بيدف معرفة آ

كفاية محتواه ومدى اتساقو مع البرنامج المقترح، وقد أجمع السادة المحكمون عمى صالحية 
ىذا الدليل وكفايتو لموضوعات البرنامج المقترح، وبذلك يكون قد أخذ صورتو النيائية )ممحق 

5.) 
 الخامس االبتدائي: اختبارات الميارات األساسية لمسابقات ألعاب القوى لتالميذ الصف (2

لقياس أثر البرنامج المقترح عمى تنمية الميارات األساسية لمسابقات ألعاب القوى لدى 
تالميذ الصف الخامس االبتدائي استخدم الباحث االختبارات الواردة بدليل معمم التربية 

 ( 7(. التالية: )ممحق 2105/ 2104الرياضية لمصف الخامس االبتدائي 
 اختبار التتابع الدائري. -ب  م من بداية متحركة.31اختبار عدو  -أ 

 اختبار الرمي. -د    اختبار الوثب العالي. - ج

 التجربة االستطالعية لالختبارات المستخدمة:
استيدفت التجربة االستطالعية لالختبارات المستخدمة التأكد من صالحيتيا لمتطبيق 

نفس المجموعة االستطالعية التي  عمى عينة البحث الحالي، وقد تم تطبيق االختبارات عمى
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( تمميذًا من تالميذ الصف الخامس 21طبق عمييا مقياس اإلدراك الحركي البالغ عددىا )
االبتدائي بمدرسة الدكتور طو حسين االبتدائية بمدينة سوىاج وذلك يوم اإلثنين الموافق 

 ، وقد قام الباحث بعمميات الضبط اإلحصائي التالية:3/01/2106
 الختبارات:ثبات ا -أ 

، وذلك بتطبيق Test Retestتم حساب معامل ثبات االختبارات بطريقة إعادة التطبيق 
االختبارات عمى العينة االستطالعية ثم إعادة التطبيق مرة أخرى عمى نفس العينة بعد مضي 

ويوضح جدول  03/01/2106أسبوعين من التطبيق األول، وذلك في يوم الخميس الموافق 
االرتباط والثبات الختبارات الميارات األساسية لمسابقات ألعاب القوى  ( معامالت2)

 المستخدمة:
 معامالت االرتباط والثبات لالختبارات المستخدمة (2جدول )

 معامل الثبات معامل االرتباط االختبارات
 م من بداية متحركة31عدو 

 التتابع الدائري
 الوثب العالي

 الرمي

1.76 
1.84 
1.73 
1.83 

1.87 
1.90 
1.85 
1.90 

يتضح من الجدول السابق أن االختبارات المستخدمة تتمتع بمعامالت ثبات عالية وتصمح 
 لقياس الميارات األساسية لمسابقات ألعاب القوى لدى تالميذ عينة البحث.

 صدق االختبارات: -ب 

 لحساب صدق االختبارات اعتمد الباحث عمى نوعين من الصدق ىما:
 وصفي(الصدق الظاىري )صدق  -0

ويعرف ىذا النوع من الصدق بصدق المحكمين، وقد تم التأكد من صدق ىذه االختبارات 
بعرضيا عمى مجموعة من السادة المحكمين الذين أقروا صالحيتيا لمتطبيق عمى عينة 

 البحث، وأنيا صالحة لقياس ما وضعت لقياسو.

 الصدق الذاتي )صدق إحصائي(: -2

( 3جذر التربيعي لمعامل الثبات ويوضح جدول )ويقدر الصدق الذاتي لالختبار بال
 معامالت الصدق الذاتي لالختبارات المستخدمة:
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 عامالت الصدق الذاتي لالختبارات المستخدمةم (3جدول )
 معامل الصدق الذاتي معامل الثبات االختبارات

 م من بداية متحركة31عدو 
 التتابع الدائري
 الوثب العالي

 الرمي

1.87 
1.90 
1.85 
1.90 

1.93 
1.95 
1.92 
1.95 

من الجدول السابق يتضح أن االختبارات المستخدمة تتمتع بدرجة عالية من الصدق، وىذا 
يؤيد ما اتفق عميو السادة المحكمون، مما يجعل الباحث مطمئنًا لتطبيقيا عمى عينة البحث 

 ( 7األساسية. )ممحق 
 تجربة البحث: 

جراء التعديالت بعد االنتياء من إجراءات الدراسة االس تطالعية لمواد وأدوات البحث، وا 
الالزمة وضبط أدوات البحث إحصائيًا، أصبحت مواد وأدوات البحث جاىزة وصالحة لمتطبيق 
عمى عينة البحث األساسية من تالميذ الصف الخامس االبتدائي، وقد سارت الدراسة 

 التجريبية وفق الخطوات التالية:
 اليدف من تجربة البحث. -0

 ميم التجريبي المستخدم.التص -2

 متغيرات الدراسة وأساليب ضبطيا. -3

 تدريس البرنامج المقترح والخطة الزمنية لتدريسو. -4

 التطبيق البعدي ألدوات البحث. -5

 وفيما يمي توضيح لكل خطوة من الخطوات السابقة:
 اليدف من تجربة البحث: -0

 ىدفت تجربة البحث الحالي التعرف عمى:
قائم عمى التعمم النشط باستخدام األلعاب التمييدية في تنمية أثر البرنامج المقترح ال -أ 

الميارات األساسية لمسابقات ألعاب القوى لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي عينة 
 البحث.
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 التصميم التجريبي المستخدم: -2

اعتمد التصميم التجريبي المستخدم عمى أسموب المجموعات المتكافئة، حيث تم تقسيم 
إلى مجموعتين متساويتين ومتكافئتين، إحداىما تجريبية طبق عمييا البرنامج عينة البحث 

المقترح، واألخرى ضابطة لم تتعرض ليذا البرنامج وطبق عمييا البرنامج الدراسي المعتاد، 
ختبارات الميارات األساسية لمسابقات ألعاب القوى الواستخدم أسموب القياس البعدي 

 لمجموعتي البحث.
 بحث وأساليب ضبطيا:متغيرات ال -3

 المتغير التجريبي: -أ 

تضمنت تجربة البحث متغيرًا تجريبيًا واحدًا ىو: دراسة البرنامج المقترح القائم عمى التعمم 
 النشط باستخدام األلعاب التمييدية.

 المتغيرات التابعة: -ب 

الميارات األساسية لمسابقات ألعاب  تضمنت تجربة البحث متغيرًا تابًعا واحًدا وىو:
 الوثب العاليتسميم وتسمم العصا، التتابع العدو من البدء العالي،  لقوى وتشتمل عمى:ا

 رمي ودفع الكرة. بالطريقة المقصية، 

 المتغيرات غير التجريبية: -ج 

تم تحقيق التكافؤ بين مجموعتي البحث في المتغيرات غير التجريبية التي يمكن أن تؤثر 
 في نتائج البحث وىي:

 العدد والجنس: -0

( تمميذًا من التالميذ الذكور فقط بمدرسة الدكتور طو حسين 61ونت عينة الدراسة من )تك
( 31االبتدائية بمدينة سوىاج، قسمت إلى مجموعتين متساويتين إحداىما تجريبية ضمت )

 (.0( تمميذًا. وقد سبق تفصيل ذلك في جدول )31تمميذًا، واألخرى ضابطة ضمت )

 العمر الزمني والطول والوزن: -2

روعي عند اختيار عينة البحث تقارب العمر الزمني لتالميذ مجموعتي البحث التجريبية 
والضابطة، وقد تم ذلك بالرجوع إلى سجالت المدرسة التي تتضمن تاريخ ميالد كل تمميذ، وقد 
تم استبعاد التالميذ الباقون لإلعادة عند اختيار تالميذ مجموعتي البحث، كما روعي تقارب 

ول والوزن لتالميذ المجموعتين، ولمتحقق من تكافؤ مجموعتي البحث في ىذه كل من الط
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المتغيرات تم استخدام اختبار  "ت" لحساب داللة الفروق بين متوسطي كل من: العمر 
 (.4الزمني، والطول، الوزن، لتالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة، ويوضح ذلك جدول )

 (4جدول )
اإلحصائية لمفروق بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية  قيمة "ت" وداللتيا

 والضابطة في السن والطول والوزن

 المتغيرات

ميذ
لتال

د ا
عد

 

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
قيمة "ت" 
 المحسوبة

قيمة 
"ت" 
رية الجدولية

الح
جة 

در
 

مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 عياريالم

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 السن
 الطول
 الوزن

31 
31 
31 

01.01 
034.09 
32.09 

0.97 
7.06 
4.77 

01.00 
035.00 
30.75 

2.10 
6.77 
4.06 

1.09 
1.51 
1.37 

2.66 58 

غير دالة 
عند 

مستوى 
(1.15) 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 7يتضح من نتائج جدول )
( بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في كل من السن 1.15)

والطول والوزن، حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة لمفرق بين متوسطي المجموعتين في كل 
( عمى التوالي، وىي أصغر من قيمة 1.37(، )1.15(، )1.09من: السن والطول والوزن، )

 (، وىذا يشير إلى تكافؤ المجموعتين في تمك المتغيرات.58"ت" الجدولية عند درجة حرية )

 المستوى االقتصادي واالجتماعي: -3

روعي عند اختيار عينة البحث تقارب المستوى االقتصادي واالجتماعي بين تالميذ 
مجموعتي البحث التجريبية والضابطة والتأكد من أنو ليس بينيم فروق اقتصادية واجتماعية 

ثير عمى نتائج الدراسة، وقد تم تطبيق تجربة البحث عمى تالميذ مدرسة يمكن أن يكون ليا تأ
الدكتور طو حسين االبتدائية بمدينة سوىاج، وىذه المدرسة تضم تالميذ من منطقة سكنية 
وجغرافية واحدة، وجميعيم من أبناء مدينة سوىاج وليس بينيم فروق اقتصادية واجتماعية 

البحث، وىذا يعني تكافؤ مجموعتي البحث التجريبية  يمكن أن يكون ليا تأثير في نتائج
 والضابطة في المستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرة.
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 الميارات األساسية لمسابقات ألعاب القوى:في مستوى التالميذ السابق  -4

لمتحقق من تكافؤ مجموعتي البحث في الميارات األساسية لمسابقات ألعاب القوى قبل 
قام الباحث بتطبيق اختبارات الميارات األساسية لمسابقات ألعاب القوى  تنفيذ تجربة البحث،

قيد البحث عمى تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة، وذلك في الفترة من يوم االثنين 
، وقد تم استخدام اختبار 09/01/2106حتى يوم األربعاء الموافق  07/01/2106الموافق 

وسطي درجات مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في "ت" لحساب داللة الفروق بين مت
 ىذه النتائج.(، 5) مسابقات ألعاب القوى، ويوضح جدولالميارات األساسية ل

 (5جدول )
قيمة "ت" وداللتيا اإلحصائية لمفروق بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية 

 ات ألعاب القوىوالضابطة في اختبارات الميارات األساسية لمسابق

 االختبارات

ميذ
لتال

د ا
عد

 

قيمة "ت"  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
المحسو 
 بة

قيمة "ت" 
رية الجدولية

الح
جة 

در
 

مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

(مترًا من بداية 31عدو)
 متحركة

 ابع الدائريالتت
 الوثب العالي

 الرمي

31 
31 
31 
31 

5.53 
0.60 
75.02 
08.10 

0.92 
1.82 
7.52 
3.63 

5.85 
0.65 
74.32 
08.35 

0.67 
0.10 
6.92 
3.71 

1.68 
1.06 
1.42 
1.35 

2.66 58 

غير دالة 
عند 

مستوى 
(1.15) 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 5يتضح من نتائج جدول )
( بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبمي في 1.15)

جميع اختبارات الميارات األساسية لمسابقات ألعاب القوى لتالميذ الصف الخامس االبتدائي، 
حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة الختبارات الميارات األساسية لمسابقات ألعاب القوى قيد 

الوثب العالي بالطريقة  -التتابع )تسميم وتسمم العصا(  -ن البدء العالي العدو مالبحث 
(، عمى التوالي، وىي 1.35(، )1.42(، )1.06(، )1.68) رمي ودفع الكرة –المقصية 

(، وىذا يشير إلى تكافؤ مجموعتي البحث 58أصغر من قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )
ات ألعاب القوى لتالميذ الصف الخامس االبتدائي قيد في مستوى الميارات األساسية لمسابق

 البحث.
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 المدة الزمنية لمتجربة: -5

( أسبوعًا 00استغرق تنفيذ تجربة البحث لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة )
، وامتدت إلى يوم الخميس 29/01/2106تقريبًا، حيث بدأت في يوم السبت الموافق 

 31/01/2106ياس البعدي الذي بدء يوم األحد الموافق بما فييم الق 5/0/2107الموافق 
 . 5/0/2107وانتيى يوم الخميس 

 القائم بالتدريس: -6

بعد تبادل الخطابات بين كمية التربية بسوىاج ومديرية التربية والتعميم بسوىاج، وتفضل 
(، قام 8السيد األستاذ/ وكيل وزارة التربية والتعميم بسوىاج عمى تطبيق تجربة البحث )ممحق )

الباحث بتطبيق تجربة البحث بنفسو بالتنسيق مع إدارة المدرسة، حيث قام بتدريس البرنامج 
المقترح في التربية الحركية القائم عمى التعمم النشط باستخدام األلعاب التمييدية لممجموعة 

قيام أحد معممي التربية الرياضية بالمدرسة بالتدريس التجريبية، وكان الباحث قد قصد 
لممجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة، مع االلتزام بعدد الحصص المقررة لتدريس الميارات 
األساسية لمسابقات ألعاب القوى المقررة عمى تالميذ الصف الخامس االبتدائي وذلك لكل من 

لتدريس لممجموعة الضابطة بنفسو، وبالطريقة المجموعتين، إال أن الباحث رأى أن يقوم با
المعتادة التي يقوم معممي التربية الرياضية بتدريس تمك الميارات دون استخدام األلعاب 
التمييدية، وبذلك تم تثبيت أثر متغير القائم بالتدريس لكل من المجموعتين التجريبية 

 والضابطة.
 قو:تطبيق البرنامج المقترح والخطة الزمنية لتطبي -7

قبل البدء في تطبيق البرنامج المقترح ثم أخذ موافقة السيد األستاذ/ مدير مدرسة طو 
حسين االبتدائية بمدينة سوىاج عمى استخدام األجيزة واألدوات المتوفرة بالمدرسة التي 

(، وقد وجد الباحث تعاونًا صادقًا من إدارة المدرسة، وقام الباحث 8يتطمبيا البرنامج )ممحق 
مال النقص في ىذه األدوات بما يكفي عدد تالميذ المجموعة التجريبية وبما يساعد عمى باستك

تنفيذ تجربة البحث وذلك باستعارة بعض األدوات من الحقيبة التعميمية الخاصة بألعاب القوى 
لألطفال من منطقة ألعاب القوى فرع سوىاج التابعة لالتحاد المصري أللعاب القوى )ممحق 

ذلك مقابمة تالميذ مجموعتي البحث وتوزيع بعض قطع الحموى عمييم والتحدث (، ثم تمي 8



 ......في تنمية بعض المهارات  التعلم النشط باستخدام األلعاب التمهيدية ىتأثير برنامج مقترح قائم عل

- 741 - 

معيم حتى يحدث نوعًا من األلفة واالنسجام بينيم وبين الباحث، وقد تم التدريس بنفس 
 الخطوات والتسمسل والترتيب الذي ورد بدليل المعمم.

يوم السبت الموافق  ( أسابيع، حيث بدأ التطبيق في01وقد استغرق تنفيذ تجربة البحث )
( الخطة 6، ويوضح جدول )2/0/2107وامتد حتى يوم السبت الموافق  30/01/2106

 الزمنية لتنفيذ البرنامج.
 جدول زمنى لفقرات البرنامج التدريسي المقترح (6جدول )

 2/0/2107حتى   30/01/2106في الفترة من 
 المحتوي التدريسي التاريخ اليوم الفقرات االسبوع

تدريس ميارة العدو من البدء  29/01/2106 السبت االولي 0
 5/00/2106 السبت الثانية 2 العالي

تجميع ميارتي العدو وبداية  02/00/2106 السبت الثالثة 3
 تدريس التتابع

تدريس ميارة التتابع من  09/00/2106 السبت الرابعة 4
 26/00/2106 السبت الخامسة 5 اوضاع مختمفة

تدريس ميارة الوثب العالي  3/02/2106 السبت ةالسادس 6
 01/02/2106 السبت السابعة 7 بالطريقة المقصية

تجميع ميارة الوثب العالي  07/02/2106 السبت الثامنة 8
 وبداية تدريس ميارة الرمي

 تدريس ميارة رمي كره ناعمو 24/02/2106 السبت التاسعة 9
 30/02/2106 السبت العاشرة 01

 تطبيق البعدي ألدوات البحث:ال -8

ختبارات الميارات البعد االنتياء من تدريس البرنامج المقترح تم إجراء التطبيق البعدي 
األساسية لمسابقات الميدان والمضمار كما ىو مبين بالخطة الزمنية السابقة، وتم تسجيل 

وىذا ما سيتم  البيانات ورصد الدرجات ومعالجتيا إحصائيًا لمتحقق من صحة فروض البحث،
 اإلجابة عنو في الفصل التالي.
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ثالثاً: النتائج الخاصة بأداء مجموعتي البحث على اختبارات المهارات 
 األساسية لمسابقات ألعاب القوى لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي:

والفروض الفرعية التابعة لو الذي ينص عمى: "يوجد  بفرض البحثيتعمق ىذا الجزء 
( بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين الضابطة 1.15صائيًا عند مستوى )فرق دال إح

)التي درست بالطريقة العادية( والتجريبية )التي درست البرنامج المقترح( في القياس البعدي 
 الختبارات الميارات األساسية لمسابقات ألعاب القوى لصالح تالميذ المجموعة التجريبية".

رض والفروض الفرعية التابعة لو تم حساب المتوسط الحسابي والختبار صحة ىذا الف
واالنحراف المعياري لدرجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي 
الختبارات الميارات األساسية لمسابقات ألعاب القوى لتالميذ الصف الخامس االبتدائي كل 

 لة الفروق بين متوسطين غير مرتبطين.عمى حده، ثم استخدام اختبار "ت" لحساب دال 
وكانت النتيجة قبول الفرض الثاني من فروض البحث، ووجود فرق دال إحصائيًا بين 
متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبارات الميارات 

تالميذ المجموعة األساسية لمسابقة ألعاب القوى لتالميذ الصف الخامس االبتدائي، لصالح 
 (.7التجريبية، ويوضح ذلك جدول )
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قيمة "ت" وداللتيا اإلحصائية لمفروق بين متوسطي درجات تالميذالمجموعتين  (7جدول )
التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبارات الميارات األساسية لمسابقات ألعاب القوى 

 لتالميذ الصف الخامس االبتدائي
 التطبيق               
 

ميذ االختبارات
لتال

د ا
عد

 

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
قيمة "ت" 
 المحسوبة

قيمة "ت" 
 الجدولية

رية
الح

جة 
در

 

مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

(مترًا من بداية 31عدو)
 متحركة

 التتابع الدائري
 الوثب العالي

 الرمي

 
 

4.10 
0.18 
86.97 
26.91 

1.96 
1.55 
4.08 
2.86 

4.91 
0.45 
82.05 
21.08 

0.00 
1.43 
3.65 
2.78 

3.29 
3.18 
4.67 
9.18 

2.66 58 
دالة عند 
مستوى 

(1.15) 

 ( إلى ما يمي:7تشير نتائج جدول )
البعدي الختبار العدو من البدء  متوسط زمن أداء تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيق -0

العالي أقل من متوسط زمن أداء تالميذ المجموعة الضابطة لنفس االختبار حيث بمغ 
ث(، بينما بمغت متوسط زمن تالميذ  4010متوسط زمن تالميذ المجموعة التجريبية )

 ث(. 4091المجموعة الضابطة )

درجات تالميذ المجموعة  ( بين متوسطي1.15وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى ) -2
التجريبية وتالميذ المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار العدو من البدء العالي 

(،  وىي أكبر 3.29لصالح تالميذ المجموعة التجريبية، حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة )
من (، ونظرًا لضبط المتغيرات التي كان 58من قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

المحتمل أن تؤثر في نتيجة تجربة البحث، فإن ىذا الفرق يمكن أن يعزى إلى أثر تدريس 
البرنامج المقترح في التربية الحركية القائم عمى التعمم النشط باستخدام األلعاب التمييدية 

 لتالميذ المجموعة التجريبية.

الختبار التتابع تسميم متوسط زمن أداء تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي  -3
وتسمم العصا أقل من متوسط زمن أداء تالميذ المجموعة الضابطة لنفس االختبار حيث 

ق(، بينما بمغت متوسط زمن تالميذ  0018بمغ متوسط زمن تالميذ المجموعة التجريبية )
 ق(.0.45المجموعة الضابطة )
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ت تالميذ المجموعة ( بين متوسطي درجا1.15وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى ) -4
التجريبية وتالميذ المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التتابع تسميم وتسمم 

(، وىي 3.18العصا لصالح تالميذ المجموعة التجريبية، حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة )
 (، ونظرًا لضبط المتغيرات التي كان من58أكبر من قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية )

المحتمل أن تؤثر في نتيجة تجربة البحث، فإن ىذا الفرق يمكن أن يعزى إلى أثر تدريس 
البرنامج المقترح في التربية الحركية القائم عمى التعمم النشط باستخدام األلعاب التمييدية 

 لتالميذ المجموعة التجريبية.

ر الوثب العالي متوسط أداء تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي الختبا -5
بالطريقة المقصية أكبر من متوسط أداء تالميذ المجموعة الضابطة لنفس االختبار حيث 

سم(، بينما بمغت متوسط أداء 86097بمغ متوسط أداء تالميذ المجموعة التجريبية )
 سم(. 82005تالميذ المجموعة الضابطة )

ة التجريبية وتالميذ وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات تالميذ المجموع -6
المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار الوثب العالي بالطريقة المقصية لصالح 

(، وىي أكبر من قيمة 4.67تالميذ المجموعة التجريبية، حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة )
(، ونظرًا لضبط المتغيرات التي كان من المحتمل أن 58"ت" الجدولية عند درجة حرية )

تؤثر في نتيجة تجربة البحث، فإن ىذا الفرق يمكن أن يعزى إلى أثر تدريس البرنامج 
المقترح في التربية الحركية القائم عمى التعمم النشط باستخدام األلعاب التمييدية لتالميذ 

 المجموعة التجريبية.

لكرة ألبعد متوسط أداء تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي الختبار رمي ودفع ا -7
مسافة أكبر من متوسط أداء تالميذ المجموعة الضابطة لنفس االختبار حيث بمغ متوسط 

م(، بينما بمغت متوسط أداء تالميذ المجموعة 26091أداء تالميذ المجموعة التجريبية )
 م(. 21008الضابطة )

يذ وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية وتالم -8
المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار رمي ودفع الكرة ألبعد مسافة لصالح 

(، وىي أكبر من قيمة 9.18تالميذ المجموعة التجريبية، حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة )
(، ونظرًا لضبط المتغيرات التي كان من المحتمل أن 58"ت" الجدولية عند درجة حرية )
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البحث، فإن ىذا الفرق يمكن أن يعزى إلى أثر تدريس البرنامج تؤثر في نتيجة تجربة 
 المقترح القائم عمى التعمم النشط باستخدام األلعاب التمييدية لتالميذ المجموعة التجريبية.

مما سبق يتضح أن البرنامج المقترح في التربية الحركية القائم عمى التعمم النشط 
أثير واضح في تحسين مستوى أداء تالميذ المجموعة باستخدام األلعاب التمييدية، كان لو ت

 -التجريبية لمميارات األساسية لمسابقات الميدان والمضمار وىي: )العدو من البدء العالي
رمي ودفع الكرة(، مما يجعل  -الوثب العالي بالطريقة المقصية -التتابع تسميم وتسمم العصا

الفروض الفرعية التابعة لو، كما يكون قد من الممكن قبول الفرض الثاني من فروض البحث و 
 تم اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئمة البحث واألسئمة الفرعية التابعة لو.

 تحليل نتائج الدراسة التجريبية وتفسيرها:

 تحميل النتائج المتعمقة بالفرض األول وتفسيرىا:
لفرعية التابعة لو من خالل عرض النتائج السابقة المتعمقة بالفرض األول والفروض ا

 يتضح ما يمي:
أن البرنامج المقترح في التربية الحركية القائم عمى التعمم النشط باستخدام األلعاب  -0

التمييدية كان لو تأثير واضح في زيادة مستوى اإلدراك الحركي لتالميذ المجموعة 
س بوردو التجريبية بالنسبة ألبعاد )مجاالت( مقياس اإلدراك الحركي كما يقيسيا مقيا

Purdue المزاوجة اإلدراكية  -صورة الجسم وتمييزه -لإلدراك الحركي )التوازن والقوام
إدراك الشكل(، وكذلك بالنسبة لممقياس ككل، ويظير ىذا  -التحكم البصري -الحركية

 بوضوح من خالل:

( بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين 1.15وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى ) -
بية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس اإلدراك الحركي ككل، حيث بمغت قيمة التجري

 (، وىي أكبر من قيمة "ت" الجدولية.21.72"ت" المحسوبة )

( بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين 1.15وجود فرق دال إحصائيًا عن مستوى ) -
بالنسبة لممجاالت التي  التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس اإلدراك الحركي

التحكم  -المزاوجة اإلدراكية الحركية -صورة الجسم وتمييزه -يتضمنيا )التوازن والقوام
(، 7.16(، )3.71(، )4.07إدراك الشكل(، حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة ) -البصري

 (، عمى التوالي، وىي أكبر من قيمة "ت" الجدولية.6.47(، )01.75)
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ج السابقة المتعمقة بالفرض األول من فرضي البحث والفروض وبالنظر إلى النتائ
الفرعية التابعة لو، يتضح تفوق تالميذ المجموعة التجريبية اإلدراك الحركي عمى نظرائيم 
تالميذ المجموعة الضابطة، ولما كانت المجموعتان التجريبية والضابطة قد انتييتا من دراسة 

لقوى قيد البحث، بعد أن تم ضبط جميع المتغيرات الميارات األساسية لمسابقات ألعاب ا
األخرى بينيما والتي كان من المحتمل أن تؤثر في تجربة البحث عدا المدخل المتبع في 
تدريس تمك الميارات، حيث اعتمد في تدريس ىذه الميارات لتالميذ المجموعة التجريبية عمى 

ك بالنسبة لممجموعة التجريبية، بينما مدخل التعمم النشط باستخدام األلعاب التمييدية، وذل
اقتصرت المجموعة الضابطة في دراستيا عمى األسموب المعتاد في تدريس ىذه الميارات دون 
التعرض لمبرنامج المقترح، لذا فإن التفوق الذي أحرزه تالميذ المجموعة التجريبية عمى تالميذ 

ترح القائم عمى التعمم النشط المجموعة الضابطة يمكن أن يعزى إلى أثر البرنامج المق
 باستخدام األلعاب التمييدية.

وتتفق النتائج السابقة التي توصمت إلييا ىذه الدراسة مع  نتائج بعض البحوث 
والدراسات السابقة التي أظيرت فعالية استخدام األلعاب التمييدية في تنمية عناصر اإلدراك 

ة، ومن ىذه الدراسات: دراسة حنان عبد الفتاح الحركي لدى تالميذ المراحل التعميمية المختمف
(، 2114(، دراسة وليد محمد نجيب )Gabbet 2008(، دراسة جابيت )2102خضر )

(، )طارق زكريا، 2112(، دراسة أميرة محمد عمي )2113دراسة إيمان شاكر محمود )
211.) 

األلعاب  ( من أن38، 2115كما تتفق تمك النتائج مع ما ذكره محمد أحمد عبداهلل )
التمييدية ليا تأثير مباشر ال يمكن إغفالو في إكساب الفرد القدرات البدنية والحركية المتعددة 
لمختمف الصفات البدنية كالقوة والسرعة والرشاقة والمرونة والتوافق، مما يؤثر بصورة إيجابية 

 عمى مستوى القدرات اإلدراكية الحركية لدى الفرد.
( 01، 2117(، إيمين وديع )3، 2115من أسامة راتب )وفي ىذا الصدد يشير كل 

إلى أن األلعاب التمييدية تسيم بشكل فعال في تنمية عناصر المياقة البدنية والحركية، وتعمل 
عمى تطوير القدرات اإلدراكية الحركية، وأن التمميذ الذي يتمتع بمستوى جيد من تمك المكونات 

 اكتساب الميارات الحركية. البدنية والحركية سوف يساعده ذلك عمى



 ......في تنمية بعض المهارات  التعلم النشط باستخدام األلعاب التمهيدية ىتأثير برنامج مقترح قائم عل

- 746 - 

( إلى أن استخدام األلعاب التمييدية يكسب 22، 2116كما يشير مصطفى السايح )
الطفل الكثير من القدرات البدنية والميارات الحركية، حيث يكتسب الطفل  من خالليما أنماًطا 

ألمر الذي حركية من شأنيا إكسابو الطالقة الحركية وتحسين كفايتو اإلدراكية الحركية، ا
 يسيل عميو تعمم الميارات الحركية فضاًل عن اإلرتقاء بمستوى لياقتو البدنية.

 :البحث وتفسيرهانتائج  تحليل

الفرعية التابعة لو  بفرض البحث والفروضمن خالل عرض النتائج السابقة المتعمقة 
 يتضح ما يمي:

ألساسية لمسابقات تفوق تالميذ المجموعة التجريبية في مستوى أدائيم لمميارات ا
الوثب العالي  -التتابع الدائري تسميم وتسمم العصا –ألعاب القوى )العدو من البدء العالي 

رمي ودفع الكرة( عمى نظرائيم تالميذ المجموعة الضابطة، ولما كانت  –بالطريقة المقصية 
بقات ألعاب المجموعتان التجريبية والضابطة قد انتييتا من دراسة الميارات األساسية لمسا

القوى قيد البحث بعد أن تم ضبط جميع المتغيرات األخرى بينيما والتي كان من المحتمل أن 
تؤثر في نتيجة تجربة البحث عدا المدخل المتبع في تدريس تمك الميارات، حيث اعتمد في 

عة تدريس تمك الميارات عمى مدخل التعمم النشط باستخدام األلعاب التمييدية بالنسبة لممجمو 
التجريبية، بينما اقتصرت المجموعة الضابطة في دراستيا لتمك الميارات عمى األسموب 
التقميدي المعتاد في تدريسيا دون استخدام األلعاب التمييدية، لذا فإن التفوق في مستوى 
أداء ىذه الميارات الذي أحرزه تالميذ المجموعة التجريبية عمى تالميذ المجموعة الضابطة 

عزي أثره إلى البرنامج المقترح القائم عمى التعمم النشط باستخدام األلعاب يمكن أن ي
 التمييدية.

وتتفق النتائج السابقة التي توصمت إلييا ىذه الدراسة مع نتائج بعض البحوث 
والدراسات السابقة التي أوضحت نتائجيا فعالية استخدام األلعاب التمييدية في تنمية 

ة لمعديد من األنشطة الرياضية ومن ىذه الدراسات: دراسة كل من: الميارات الحركية األساسي
(، والتي أظيرت فعالية 2119(، طالل أحمد )2112(، منير مصطفى )2111رحاب محمد )

استخدام األلعاب التمييدية في تنمية الميارات الحركية األساسية في كرة السمة، دراسة عزة 
( والتي 2114(، وليد محمد )0997) Thomas Croos(، وتوماس كروس 0995حسن )

أظيرت نتائجيا فعالية استخدام األلعاب التمييدية في تنمية الميارات الحركية األساسية في 
( التي أوضحت نتائجيا فعالية استخدام األلعاب 2112كرة اليد، دراسة أميرة محمد )
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راسة السيد أبو النور التمييدية في تنمية الميارات الحركية األساسية في رياضة الجمباز، د
( التي أظيرت فعالية استخدام األلعاب التمييدية في تنمية الميارات الحركية 2114)

( 2115(، دراسة عماد محمد )0997األساسية في رياضة اليوكي، دراسة أشرف فكري )
ة التي أوضحت نتائجيا فعالية استخدام األلعاب التمييدية في تنمية الميارات الحركية األساسي

(، 2101(، ىبة عبد العظيم )2118(، ريم سويد )2113في كرة القدم، دراسة إيمان شاكر )
(، والتي أوضحت نتائجيا فعالية استخدام 2104(، عزة عبد المجيد )2102مصطفى فارس )

األلعاب التمييدية في تنمية بعض الميارات الحركية األساسية لمسابقات ألعاب القوى، دراسة 
( والتي أظيرت نتائجيا فعالية استخدام األلعاب التمييدية في تنمية 2101حنان خضر )

 بعض مكونات األداء البدني والمياري لممبتدئين في الكرة الطائرة.
كما تتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج بعض البحوث والدراسات السابقة التي استيدفت 

الميارات الحركية األساسية في  تقصي فعالية استخدام التعمم النشط عمى مستوى أداء بعض
(،)حسين عمي، barganees (0996مناىج التربية الرياضية مثل دراسة كل من: بارجنيز 

 (.2103(، نادية الصاوي )2102
(، أنو يمكن عن 0994 ،450) Nicholsويؤيد النتائج السابقة مع ما ذكره نيكولس 

ساسية والقدرات البدنية والحركية، وذلك طريق استخدام األلعاب التمييدية تنمية الميارات األ
باستخداميا في شكل لعبة مبسطة القوانين تتفق ومستوى المراحل السنية المختمفة، باإلضافة 

تقانيا وتثبيتيا.   إلى اتصافيا بالمنافسة مما يؤدي إلى سرعة تعمم الميارات المكتسبة وا 
(، كوك 2111) Carterرتر كما تتفق نتائج ىذه الدراسة مع ما يشير إليو كل من كا

( أن استخدام األلعاب التمييدية يسيم في تطوير مستوى 2112) Kok. A.et.alوآخرون 
 القدرات البدنية وتحسين مستوى أداء الميارات الحركية المتعممة.

( إلى أن 30، 2110وفي ىذا الصدد يشير كل من عمرو أبو المجد، جمال إسماعيل )
ة يسيم في تحسين التوافق العضمي العصبي والقدرة عمى اإلستيعاب استخدام األلعاب التمييدي

 الحركي، األمر الذي يمكن أن يسيم بشكل إيجابي في تحسين مستوى األداء الحركي لمفرد.
( إلى أن استخدام األلعاب التمييدية في تعمم 49، 2112كما يشير منير عابدين )

تق ان تمك الميارات بصورة أكثر قبواًل وتشويًقا، الميارات الحركية األساسية يسيم في تعمم وا 
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وتحقق نتائج أفضل حيث يكون المتعمم أثناء أدائيا في مواقف مشابية لممواقف التي تقابمو 
 في المنافسات. 

( في أن األلعاب 041، 2102كما يتفق كل من جمال الدين الشافعي، أمين الخولي )
الية لمنشاط المتعمم، وىذا يجعل الممارسة ىادفة التمييدية تساعد التمميذ عمى بناء صورة إجم

ومشوقة لمتمميذ في نفس الوقت، وأنو ليذا السبب فإن األلعاب التمييدية تقمل الحاجة إلى 
 التدريبات من خالل لعبة مبسطة.

ويمكن تفسير التحسن الذي أحرزه تالميذ المجموعة التجريبية الذين طبق عمييم 
مى التعمم النشط باستخدام األلعاب التمييدية في تحسين مستوى البرنامج المقترح القائم ع

عناصر اإلدراك الحركي والميارات الحركية األساسية لمسابقات ألعاب القوى قيد البحث، 
مقارنة بأقرانيم تالميذ المجموعة الضابطة الذين لم يتعرضوا ليذا البرنامج ودرسوا من خالل 

 البرنامج المعتاد، في ضوء ما يمي:
أن التصميم الجيد لبرنامج التربية الحركية المقترح القائم عمى التعمم النشط باستخدام  -0

األلعاب التمييدية التي اتسمت بطابع التشويق واإلثارة ساعدت عمى زيادة حماس 
التالميذ ودافعيتيم نحو الممارسة والمشاركة الفعالة في جميع المسابقات التي 

 لمقترحة.تضمنتيا األلعاب التمييدية ا

أن األلعاب التمييدية التي تضمنيا البرنامج المقترح احتوت عمى مسابقات وألعاب  -2
محببة إلى نفوس التالميذ أتاحت ليم فرص إشباع حاجتيم لمحركة ووفرت ليم فرص 

 المبادرة اإليجابية وحفزتيم عمى التعمم.

فرص االبتكار واإلبداع وفر تنوع األلعاب التمييدية التي اشتمل عمييا البرنامج المقترح  -3
 وتنمية الطالقة الحركية لدى التالميذ.

ساعدت األلعاب التمييدية المستخدمة في البرنامج المقترح عمى تحسين الصفات  -4
البدنية وتطويرىا لدى التالميذ األمر الذي انعكس إيجابًيا عمى مستوى كفاءتيم 

 اإلدراكية الحركية.

البرنامج المقترح كانت بمثابة خبرات جديدة  أن األلعاب التمييدية المستخدمة في -5
لمتالميذ، ساعدتيم عمى معرفة كيف تعمل أجساميم مما ساىم في تطوير مستوى 

 إدراكيم الحركي.
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أن طبيعة مسابقات ألعاب القوى تعتمد عمى عنصري المنافسة والتحدي وىذين  -6
ه استخدام األلعاب العنصرين يعدان من أىم العناصر المحفزة عمى التعمم، وىذا ما وفر 

التمييدية في تدريس ىذه المسابقات لدى تالميذ المجموعة التجريبية، عمى عكس 
دروس ألعاب القوى المطبقة بالمنيج المدرسي التقميدي، التي تفتقد في طرق تنفيذىا 
حجاميم عن المشاركة الفعالة  ليذين العنصرين مما ينتج عنو قمة دافعية التالميذ وا 

 بقات.في ىذه المسا

أن األنشطة التعميمية التي تضمنيا البرنامج المقترح احتوت عمى مجموعة من األلعاب  -7
التمييدية التي تم اختيارىا وتوجيييا توجيًيا حقيقًيا نحو تنمية الميارات الحركية 

 لمسابقات ألعاب القوى التي استيدفيا البحث.

ج المقترح وفرت فرص مقابمة أن التنوع في األلعاب التمييدية المستخدمة في البرنام -8
الفروق الفردية بين التالميذ في تعمم الميارات األساسية لمسابقات ألعاب القوى، 

 وساعدتيم عمى إظيار قدراتيم الحقيقية.

أن استخدام األلعاب التمييدية في تدريس الميارات األساسية لمسابقات ألعاب القوى  -9
الرياضية من صورتو الجامدة التقميدية،  قيد الدراسة، ساعدت عمى إخراج درس التربية

ظيار  إلى درس أكثر تشويًقا، مما ساىم في زيادة إقبال التالميذ عمى الممارسة وا 
قدراتيم، ووفر خبرة النجاح لكل تمميذ مما جعل الدافع لمممارسة أكبر والعائد من 

 الدرس أفضل.

في البرنامج المقترح  أن فرص المنافسة التي وفرتيا األلعاب التمييدية المستخدمة -01
سواء بين التالميذ بعضيم البعض، أو بين المجموعات، أتاحت لكل تمميذ إظيار 
الكفاءة والطموح والقدرة عمى اإلنجاز، األمر الذي انعكس إيجابًيا عمى مستوى اإلنجاز 

 لمتالميذ والوصول بالميارات المتعممة إلى درجة عالية من الكفاءة في األداء.

األلعاب التمييدية في تدريس مسابقات ألعاب القوى تتفق مع مفيوم  أن استخدام -00
( سنة، الذي يؤكد عمى أن 05-7االتحاد الدولي أللعاب القوى لألطفال من سن )

مسابقات ألعاب القوى يجب أن تقدم لألطفال في ىذا السن عمى شكل ألعاب تزود 
ق مما يساىم في ارة والتشوياألطفال بفرص التدريب عمى ألعاب القوى في إطار من اإلث

 تحقيق نتائج جيدة.
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 توصيات البحث:

 في ضوء نتائج البحث واالستخالصات التي تم التوصل إلييا يمكن تقديم التوصيات التالية:
إدراج البرنامج المقترح القائم عمى التعمم النشط باستخدام األلعاب التمييدية الذي تم  -0

تربية الرياضية لتالميذ الصف الخامس استخدامو في ىذا البحث ضمن منياج ال
 االبتدائي.

استخدام األلعاب التمييدية في تعميم الميارات األساسية ألنشطة التربية الرياضية بصفة  -2
عامة، والميارات األساسية لمسابقات ألعاب القوى بصفة خاصة لما ليذه األنشطة من 

 لمحفزة عمى التعمم.طابع اإلثارة والتشويق والمذان يعدان من أىم العناصر ا

االىتمام بتحسين القدرات اإلدراكية الحركية لمتالميذ في سن مبكر باعتبارىا قاعدة لتعمم  -3
 الميارات الحركية األساسية لكافة األلعاب الرياضية.

تدريب معممي التربية الرياضية أثناء الخدمة عمى استخدام األلعاب التمييدية وكيفية  -4
الرياضية في تعميم الميارات األساسية لمختمف األنشطة  توظيفيا خالل درس التربية

 الرياضية.

مراجعة مناىج التربية الرياضية بمرحمة التعميم اإلبتدائي وتطوير أدلة المعمم بيذه 
المرحمة بحيث تحتوي عمى ألعاب تمييدية مناسبة لكل نشاط وكيفية استخداميا وتوظيفيا في 

 تربية الرياضية.تعميم الميارات األساسية ألنشطة ال
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 :  المراجع
(: أثر استخدام األلعاب التمييدية عمى تنمية بعض الصفات البدنية 0997أشرف فكري راجح )

والميارات األساسية لناشئ كرة القدم، رسالة ماجستير، كمية التربية الرياضية ببورسعيد، 
 جامعة قناة السويس. 

تربية الرياضية لألطفال والناشئة. عمان، دار البازوري العممية لمنشر (: ال2100أكرم خطايبة )
 والتوزيع. 

(: تأثير برنامج تعميمي باستخدام األلعاب التمييدية عمى مستوى 2114السيد محمد أبو النور )
أداء بعض الميارات األساسية في رياضة اليوكي لطالب كمية التربية الرياضية، جامعة 

 ماجستير، كمية التربية الرياضية جامعة المنصورة. المنصورة، رسالة

(: "تأثير برنامج لأللعاب التمييدية لمجمباز عمى تنمية بعض 2112أميرة محمد عمى الدحمب )
( سنوات، رسالة ماجستير، كمية التربية 6-4القدرات الحركية األساسية لألطفال من )

 الرياضية، جامعة اإلسكندرية.

(:  نظريات وبرامج التربية الحركية لألطفال. القاىرة: 2102سامة كامل راتب )أمين أنور الخولي، أ
 دار الفكر العربي.

(: "سمسمة المراجع في التربية البدينة 2102أمين أنور الخولي، جمال الدين عبد العاطي الشافعي )
قاىرة، دار ألعاب كبيرة، اإلطار المفاىيمي والتعميمي لأللعاب، ال –والرياضية، ألعاب صغيرة 

 الفكر العربي. 

 (: خبرات في األلعاب لمصغار والكبار، اإلسكندرية، منشأة المعارف.2117إيمين وديع فرج: )

(: "تأثير التمارين التمييدية العامة والخاصة عمى تطوير بعض القدرات 2113إيمان شاكر محمود )
يذ االصف ألول االبتدائي، والميارات الحركية األساسية لمسابقات الميدان والمضمار لتالم

 مجمة العموم التربوية والنفسية، المجمد الرابع، العدد الثالث، جامعة البحرين.

(: المدخل لمتدريب، مرشد االتحاد الدولي الرسمي لتدريب ألعاب القوي، 2119بيتر تومبسون )
 ترجمة مركز التنمية اإلقميمي بالقاىرة، ديسكارتس لمنشر. 

األردن، دار  -(: التعمم النشط بين النظرية والتطبيق، عمان2101وآخرون )جودت سعادة أحمد، 
 الشروق لمنشر والتوزيع. 

(: أسس التعميم والتدريب. ترجمة عثمان حسين رفعت. مركز التنمية 0992جوزيو مانيول )
 اإلقميمي بالقاىرة: ديسكارتس لمنشر.

الجوانب المعرفية والميارية لميارات (: فعالية التعمم النشط في تنمية بعض 2102حسين عمي )
ألعاب القوى لألطفال بدولة الكويت، رسالة دكتوراه، كمية التربية الرياضية لمبنين، جامعة 
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 الزقازيق.

(: تأثير برنامج تدريبي باأللعاب الصغيرة والتمييدية عمى تنمية 2102حنان عبد الفتاح خضر )
ممبتدئين في الكرة الطائرة، نظريات وتطبيقات، بعض مكونات األداء البدني والرضا الحركي ل

، كمية التربية 75مجمة عممية متخصصة في بحوث التربية البدنية والرياضية، العدد 
 الرياضية لمبنين، جامعة اإلسكندرية.

(: "تأثير برنامج مقترح باستخدام األلعاب التمييدية عمى تنمية الميارات 2111رحاب محمد الشيخ )
كرة السمة لتمميذات المرحمة اإلعدادية، رسالة ماجستير، كمية التربية الرياضية  األساسية في

 لمبنات بالجزيرة، جامعة حموان.

(: "فاعمية األلعاب التمييدية بالجزء الرئيسي لدرس التربية 2118ريم سويد عبد المحسن العجمي )
بتدائية، رسالة ماجستير، الرياضية عمى بعض الميارات الحركية األساسية لتالميذ المرحمة اال

 كمية التربية الرياضية بنات، جامعة الزقازيق.

(: "تأثير استخدام األلعاب التمييدية النوعية عمى تعمم بعض 2119طالل أحمد حسن القالف )
الميارات المنيجية في كرة السمة لتالميذ المرحمة االبتدائية بدولة الكويت، رسالة ماجستير، 

 اضية بنين، جامعة الزقازيق. كمية التربية الري

(: تأثير برنامج ألعاب تمييدي مقترح عمي بعض عناصر المياقة البدنية 0995عزة حسن صيام)
( سنة، رسالة ماجستير، كمية التربية 00الخاصة والكفاءة الوظيفية لالعبات كرة اليد تحت )

 الرياضية لمبنات، جامعة حموان. 

(: "برنامج مقترح باستخدام ألعاب تمييدية مبتكرة عمى 2104عزه عبد المجيد عمي عبد العزيز )
بعض ميارات ألعاب القوى لمرحمة الطفولة المتأخرة، رسالة ماجستير، كمية التربية الرياضية 

 لمبنات، جامعة الزقازيق.

(: "تأثير برنامج تدريبي لأللعاب التمييدية عمى تحسين مستوى أداء 2115عماد محمود فؤاد أنور )
الميارات األساسية لناشئ مدارس كرة القدم، رسالة ماجستير، كمية التربية الرياضية،  بعض

 جامعة طنطا. 

(: األلعاب التكتيكية والترويحية الحديثة في كرة 2110عمرو أبو المجد، جمال إسماعيل النمكي)
 القدم، الطبعة األولى، القاىرة، مركز الكتاب لمنشر. 

ثير األلعاب التمييدية عمي عناصر المياقة البدنية الخاصة واألداء (: تأ2112فاطمة سعد غريب )
المياري وكرة اليد لتمميذات المرحمة اإلعدادية، رسالة ماجستير، كمية التربية الرياضية 

 لمبنات، جامعة حموان. 

(: استخدام أسموبين لمتدريب باألدوات واألجيزة واأللعاب 2102مصطفى فارس عبد الرحمن )
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سنة في كرة القدم في دولة فمسطين،  03ية وأثره عمى بعض األداءات الميارية تحت التمييد
 رسالة ماجستير، كمية التربية الرياضية لمبنين، جامعة اإلسكندرية. 

(: "أثر األلعاب التمييدية عمى تعمم بعض الميارات اليجومية في كرة 2112منير مصطفى عابدين )
ضية بالمنصورة، المجمة العممية لمبحوث والدراسات، كمية السمة لطمبة كمية التربية الريا

 التربية الرياضية، جامعة قناة السويس. 

(: "فاعمية استخدام التعمم النشط المدعم إلكترونًيا عمى مستوى أداء 2103نادية محمد الصاوي )
ريات بعض الميارات الحركية وعالقتو بالتفكير االبتكاري في مناىج التربية الرياضية، نظ

(، الجزء 78وتطبيقات، مجمة عممية متخصصة في بحوث التربية البدنية والرياضية، العدد)
 الثاني، كمية التربية الرياضية لمبنين، جامعة اإلسكندرية.

(: تأثير برنامج مقترح لأللعاب التمييدية عمي خفض مستوي االغتراب 2115ىبة رضوان لبيب)
في كرة اليد. مجمة أسيوط لعموم وفنون التربية  ورفع مستوي األداء البدني والمياري

 (. 2، المجمد)20الرياضية، كمية التربية الرياضية. جامعة أسيوط، العدد 

(: تأثير برنامج ألعاب تمييدية عمى بعض ميارات مسابقات الميدان 2101ىبو عبد العظيم إمبابي )
مة عممية متخصصة في بحوث والمضمار لتالميذ المرحمة اإلعدادية، نظريات وتطبيقات، مج

 التربية البدنية والرياضية، كمية التربية الرياضية لمبنين، جامعة اإلسكندرية. 
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