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 فاي (2004) الظاار  عبا  ساد  دراسة أساامة في نتائج من ورد ما مع
 دافع ااة فااي رجااا  عمااومي الجااودو العبااي باادن إحصااائ ة دالااة فاا و   رنااا  أن

 .(4) األفضل للم كز المحققدن الالعبدن لصالح الم اكز لتحقدق وفقا اإلنجاز

 مان كل بها قام التي السابقة ال راسات إل ه توصلت ما مع يتفق ما ورذ
 شااوقي عااز  ،(7( )1991) عباا   حساان ،(14( )1991) مصااىف  الجلداال عباا 

 عبااا  محمااا  إيهاااا  ،(26( )2003) رفااااعي وائااال ،(15( )2000) الوسااا م 
 الساااامات إحصااااائ ة باااادن داللااااة ذات فاااا و   أنااااه توجاااا ( 6( )2006) الفتااااا 

 .اإلنجاز ودافع ة الشخص ة

 الالعبادن مان لكاال الشخصا ة السامات تحلدال خال  الباحثون من وي ى  
 الشخصااا ة والسااامات اإلنجااااز دافع اااة بااادن عالقاااة ووجاااود الجمبااااز والالعباااات

 المنافساة فاي درجاة أعلا  وتحقداق الفاوز عل  الق ر  له اإلنجاز دافع ة أصبحت
 – الهااا و ) لالعبااادن الشخصااا ة السااامات مااان كاااال تنم اااة وأيضاااا الالعبااادن بااادن

 – والكاااا  الضااااب  – الساااا ى   – االجتماع ااااة – الهاااا و  – لالسااااتثار  القابل ااااة
 الالعا  ل ى يكون  السمات رذ  تنم ه خال  من( اإلكتئاب ة الع وان ة – العصب ة

 المنافسااة فااي الم اكااز أعلاا  علاا  والحصااو  الهاا   وتحقدااق الفااوز علاا  القاا ر 
 اإلنجاااز دافع ااة زادت لالعاا  اإليجاب ااة الشخصاا ة الساامات ذات كمااا ال ياضاا ة

 لتحقداق المنافساة علا  إرادتاه وقو  تحمله وقو  الفوز عل  ق رته زادت و لالع 
 .الفوز

 االستخالصات والتوصيات:
 االستخالصات:

أن ت تد  السمات الشخص ة لالعبادن جاا ت علا  النحاو التاالي )الكا   -1
 –الهاا و   –القابل ااة لالسااتثار   –الساا ى    –الع وان ااة  –اإلكتئاب ااة  –

العصااب ة(، بدنمااا جااا  الت تداا  بالنساابة لالعبااات علاا   –االجتماع ااة 
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 –القابل اة لالساتثار   –الع وان اة  –السا ى    –النحو التاالي )اإلكتئاب اة 
الهااااا و ( حداااااا  جاااااا ت ساااااامة  –االجتماع اااااة والكاااااا   –العصاااااب ة 

الكااا  )الضاااب (( فاااي نفاااص الت تدااا  لحصاااولهما علااا   –)االجتماع اااة 
 ت.متوس  نسبة واح   بالنسبة لالعبا

توجاا  عالقااة ارتبال ااة لاا ل العبااي الجمباااز ماان المسااتويات العل ااا باادن  -2
 السمات الشخص ة ودافع ة االنجاز.

 

 التــوصيات:  
 وساااماته  عاماااة بصااافة الجمبااااز لالعباااي النفساااي دباألعااا ا االرتماااام -1

 اإليجاب اة، وتعا يل الشخصا ة السامات خاصاة، لتعزياز بصفة الشخص ة
 فدها. م غو  الغد  السمات

 جم اااع فاااي خاصاااة أرم اااة النفسااا ة العوامااال تأخاااذ االنتقاااا  مجاااا  فاااي -2
 راماة مؤشا ات بمثابة العوامل رذ  تع  لالنتقا ، حد  المختلفة الم احل
 المساااتقبل فاااي الناشااا  الالعااا  بإمكان اااات التنباااؤ خاللهاااا مااان يمكااان

 .التفو   لتحقدق
 وللمتخصصااااادن للمااااا ر دن والت ريب اااااة التثق ف اااااة بالااااا ورات االرتماااااام -3

 بهااا االرتمااام يجاا  التااي النفساا ة وال راسااات البحااو  علاا  اللالعهاا 
 األخ ى. بالنواحي كارتمامه 

 البا  إذ الالعبادن معاملاة فاي الف دياة الفا و   م اعاا  الم ر  عل  يج  -4
 ساالوكا يساال  خاااي يجعلااه نفسااي وتكااوين ت   ااة ل يقااة العاا  لكاال أن

 التعامال فاي راذا ي اعا  أن يج  ذل  وعل  وخارجة الت ري  أثنا  معدنا
 .  معه

 الجمباااز لفاا    التاا ري  جهاااز ضاامن النفسااي األخصااائي وجااود ضاا ور  -5
 بعا  إلا  يتع ضاون  الالعبادن مان كثدا ا أن المختلفاة، ذلا  للمستويات
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 فدهااا التصاا   عاان الماا ر  يعجااز قاا  والتااي النفساا ة الصاا اعات أنااوا 
 المتخصص. وجود دون 

 بصاعد  الجمبااز لالعباي وال اللاة المادياة اإلمكاناات تاوفد  زياد  ض ور  -6
 لالعبدن. النفسي االستق ار في يسه  مما مص 

 لالع . تشج ع الم ر  عل  يج  -7
 وك ف اة التا ري  خىا  فاي بح ية راية عن للتعبد  لالع  الف صة إتاحة -8

 متنوعة. رياض ة مواقف خال  من المناس  الوقت الق ار في اتخاذ
 حتا  والنفسا ة والمهارياة الب ن اة ق راتاه لالعا  يوضاح الم ر  أن عل  -9

 بالمتعة. الشعور يفق  ال
 األدا  علااا  والتعزياااز التااا ع   مااان المزيااا  واألسااا   المااا ر  يمااانح أن -10

 لالع . الجد 
 الق ار. رذا ةمسؤول  وتحمل الق ار اتخاذ س عة عل  االع  ت ري  -11
 مختلفة. عدنات عل  مشابهة تدراسا إج ا  -12
 ال ياضاااا ة توالمنشاااائا الم اكااااز فااااي ومعاماااال أجهااااز  تااااواف  أرم ااااة -13

 والجامعات.
 ماان وحاا ي  ج ياا  ومااا راا علاا  لاللااال  الباااحثدن امااام المجااا  فااتح -14

 األساااالد  تتنااااو  التاااي المساااجلة واألفاااالم والشااا ائ  العلم اااة الم اجاااع
 الح يثة.

 المراجع

 المراجع العربية: :أوال
ابتهااااااا  احماااااا  عماشااااااة  1

 م(1993)
"الا افع لننجااز والقاا ر  علا  الااتعل  الح كاي وعالقتهااا  :

بمسااتوى األدا  للناشاائات فااي الكاا   الىااائ   " المجلااة 
(، كل ااة 18العلم ااة للت   ااة الب ن ااة وال ياضااة، العاا د )

 بالقار  ، جامعة حلوان.الت   ة ال ياض ة للبندن 
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 الناشئينالسمات الشخصية وعالقتها بدافعية االنجاز لدى 
 رياضة الجمباز في 

 أ.د/ مختار أمين عبد الغني 
  د/ محمد إبراهيم محمد 


 أسماء شعبان / هالباحث 

 

 البحثملخص 

قاااام البااااحثون ب راساااة بعناااوان "السااامات الشخصااا ة وعالقتهاااا ب افع اااة 
حداا  را   البحاا   ،العل اا فااي رياضاة الجمبااز"االنجااز لا ى العبااي المساتويات 

المساااتج ات،  ضاااو  فاااي الجمبااااز العباااي لااا ى الشخصااا ة السااامات رصااا إلااا  
قدا   اإلنجااز ودافع اة الجمبااز العبي الشخص ة سمات بدن العالقة عل  والتع  

 :البح ؛ وكان من أر  النتائج
أن ت تد  السمات الشخص ة لالعبادن جاا ت علا  النحاو التاالي )الكا   -1

 –الهاا و   –القابل ااة لالسااتثار   –الساا ى    –الع وان ااة  –اإلكتئاب ااة  –
العصااب ة(، بدنمااا جااا  الت تداا  بالنساابة لالعبااات علاا   –االجتماع ااة 

 –القابل اة لالساتثار   –الع وان اة  –السا ى    –النحو التاالي )اإلكتئاب اة 
الهااااا و ( حداااااا  جاااااا ت ساااااامة  –االجتماع اااااة والكاااااا   –العصاااااب ة 

الكااا  )الضاااب (( فاااي نفاااص الت تدااا  لحصاااولهما علااا   –)االجتماع اااة 
 متوس  نسبة واح   بالنسبة لالعبات.

توجاا  عالقااة ارتبال ااة لاا ل العبااي الجمباااز ماان الناشاائدن باادن الساامات  -2
 الشخص ة ودافع ة االنجاز.

  
                                                           

 .أستاذ علم النفس الرياضي بكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف وعميد الكلية 
  مدرس بقسم علم النفس الرياضي بكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف. 

 .باحثة بقسم علم النفس الرياضي بكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف 
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Personality traits and 
 Their relationship to achievement 

 Motivation among Youth in the sport of gymnastics 
 

Summary 
 

The researchers conducted a study entitled "Personality 

traits and their relation to the motivation of achievement among 

high-level players in gymnastics." The aim of the research was to 

monitor the personal characteristics of gymnasts in the light of 

developments and to identify the relationship between the personality 

traits of gymnasts and the motivation for achievement. : 

 

1) The ranking of the personal characteristics of the players 

were as follows (cessation - depressive - aggressive - control - 

agility - calm - social - neurological), while the ranking of the 

players as follows (depression - control - aggressive - Social 

and quiet - where the (social - stop) feature came in the same 

order to obtain the average ratio of one player. 

2) There is a relationship between gymnastic players of the 

highest levels between personality traits and motivation for 

youth. 
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 مرفقات البحث
 قائمة فرايبورج للشخصية

 سمات شخصية(مقياس ال)

 العبارات م
 االستجابة

 ال نعم

   انا دائما مزاجي معتدل 1

   يصعب على ان أجد ما اقوله عند محاولة التعرف على الناس 2

   احيانا تسرع دقات قلبي او تدق دقات غير منتظمة بدون بذل مجهود عنيف 3

   شاقا اشعر احيانا ان دقات قلبي تصل الي رقبتي دون ان اعمل عمال 4

   أفقد السيطرة على اعصابي بسرعة ولكني أستطيع التحكم فيها بسرعة ايضا 5

   يحمر او يمتقع لوني بسهولة 6

   احيانا أجد متعه كبيرة في مضايقة او معاكسة االخرين 7

   في بعض االحيان ال أحب رؤية بعض الناس في الشارع او في مكان عام 8

   حقي فإنني اتمني ان يصيبهم الضررإذا اخطاء البعض في  9

   سبق لي القيام بأداء بعض االشياء الخطرة بغرض التسلية او المزاج 10

   إذا اضطرت الستخدام القوة البدنية لحماية حقي فإنني افعل ذلك 11

   أستطيع ان ابعث المرح بسهولة في سهرة مملة 12

   ارتبك بسهولة احيانا 13

   غير لبق في تعاملي مع االخريناعتبر نفسي  14

   اشعر احيانا بضيق في التنفس او بضيق في الصدر 15

   اتخيل احيانا بعض الضرر الذي قد يحدث نتيجة بعض االخطاء التي ارتكبتها 16

   اخجل من الدخول بمفردي في غرفة يجلس فيها بعض الناس وهم يتحدثون 17

   او ضغط او انتفاخ في معدتي( معدتي حساسة )اشعر احيانا بألم 18

   يبدو على االضطراب والخوق أسرع من االخرين 19

   عندما اصاب احيانا بالفشل فان ذلك ال يثيرني 20

   افعل اشياء كثيرة اندم عليها فيما بعد 21

   الشخص الذي يؤذيني اتمني له الضرر 22

   مملوءة بالغازاتاشعر كثيرا بانتفاخ في بطني كما لو كانت  23

   عندما يغضب أحد اصدقائي من بعض الناس فإنني ادفعه الي االنتقام منهم 24

   كثيرا ما أفكر في ان الحياة ال معني لها 25

   يسعدني ان اظهر اخطاء االخرين 26

27 
يدور في ذهني غالبا عندما اكون وسط جماعة كبيرة احداث مشاجرة )خناقةة( 

 مقاومة هذا التفكيروال أستطيع 

  

   يبدو على النشاط والحيوية 28

   انا من الذين يأخذون االمور ببساطة وبدون تعقيد 29

   عندما يحاول البعض اهانتي فإنني احاول ان اتجاهل ذلك 30

   عندما اغضب او أثور فإنني ال اهتم بذلك 31
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   رؤسائيارتبك بسهولة عندما اكون مع اشخاص مهمين او مع  32

   ال أستطيع غالبا التحكم في ضيقي وغضبي 33

   احلم لعدة ليالي في اشياء اعرف انها لن تتحقق 34

   يظهر على التوتر واالرتباك بسهولة عند مواجهة احداث معينة 35

   انا لسوء الحظ من الذين يغضبون بسرعه 36

   الضيقغالبا ما تدور في ذهني افكار غير هامة تسبب لي  37

   أجد صعوبات في محاولة النوم 38

   اقول غالبا اشياء بدون تفكير واندم عليها فيما بعد 39

   كثيرا ما يراودني التفكير في حياتي الحالية 40

   أحب ان اعمل في الناس بعض المقالب غير المؤذية 41

   انظر غالبا الي المستقبل بمنتهي الثقة 42

   االمور ضدي فإنني ال أفقد شجاعتيعندما تكون كل  43

   أحب التنكيت على االخرين 44

   عندما اخرج عن شعوري فإنني أستطيع غالبا تهدئة نفسي بسرعة 45

   كثيرا ما استثار بسرعة من البعض 46

   أجد صعوبة في كسب االخرين لصفي 47

   أستطيع ان أصف نفسي بأنني شخص متكلم 48

   عند اصابة بعض ممن أحبهمافرح احيانا  49

   أفضل ان تلحق بي اصابة بالغة على ان اكون جبانا 50

   اميل الي عدم بدء الحديث مع االخرين 51

   في احيان كثيرة أفقد القدرة على التفكير 52

   كثيرا ما اغضب بسرعة من االخرين 53

   غالبا ما اشعر باإلنهاك والتعب والتوتر 54

   يراودني التفكير بأنني ال أصلح ألي شيءاحيانا  55

   عندما أفشل فإنني أستطيع تخطي الفشل بسهولة 56
 

 مقياس دافعية اإلنجاز

 العبارات م

اوافق 

 بدرجة

 كبيرة

اوافق 

 بدرجة

 متوسطة

اوافق 

 بدرجة

 منخفضة

    احرص على توظيف قدراتي وامكانياتي  .1

    اشعر بثقة في االداء اثناء المباراة  .2

    احرص على حضور التدريب بانتظام  .3

4.  
أفضةةةل االشةةةتراك فةةةي االنشةةةطة التنافسةةةية عةةةن االنشةةةطة 

 الترويجية
   

    انتظر تشجع المدرب عندما يكون ادائي جيد  .5

    ال أستطيع مواصلة جهود في المواقف الصعبة  .6

    أستطيع مواجهة المواقف الرياضية الصعبة  .7

   اشعر باحترامي لةذاتي عنةد الوصةول للمسةتوي الةذي اضةعه   .8
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 لنفسي

    اشعر باالنتماء للمجموعة اثناء التدريب  .9

10.  
ابذل أقصةي مةا فةي قةدراتي لتحقيةق انجةازات خةالل الموسةم 

 التدريبي
   

11.  
اعتقةةد ان المتفةةوقين رياضةةيا لةةديهم مواصةةفات ال تتةةوفر فةةي 

 شخص كرياضي
   

    لتحقيق اهدافيالتزم بتعليمات مدربي   .12

    اتعامل مع أي ظروف تظهر اثناء المنافسة  .13

    يتحسن مستوي اداء بتشجيع الحاضرين  .14

    احافظ على مستوي ادائي مهما طالت فترات التدريب  .15

    اعتمد على توجيهات المدرب في أي موقف يطرأ المباراة  .16

17.  
ارغةةةب فةةةي اداء التةةةدريبات الصةةةعبة والتةةةي تتميةةةز بةةةبعض 

 المخاطرات
   

    امارس الرياضة بدافع الرغبة والحب  .18

    اسعي دائما ألكون في مركز متقدم في المسابقات  .19

    اشعر بعدم القدرة على مواجهة منافس يفوق قدراتي  .20

    يضايقني عدم اهتمام زمالئي بالتدريب  .21

    اشعر بزيادة التوتر عند اقتراب موعد المنافسة  .22

    الجمهور لبذل أقصى جهد لتحقيق الفوزيحفزني تشجيع   .23

    استمتع بالمهارات الصعبة التي تتطلب جهدا  .24

    اعتمد على نفسي في تحقيق اهدافي  .25

26.  
احةةرص علةةي زيةةادة جهةةودي لتحقيةةق مسةةتوي أفضةةل فةةي 

 المنافسة
   

    ممارستي للرياضة تعتبر قيمة في حد ذاتها  .27
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 تأثير وحدات تعليمية ترويحية مقترحة على تعلم بعض 
 المهارات الحركية األساسية لدى تالميذ الحلقة 

 األولى من التعليم األساسي
  /سعيد  رانيا محمد حسنأ.م.د 

   /عبد القادر أحمد محمد هاشمد 

  /طه حاتم عبد الفضيل الباحث 

 :                              مقدمة ومشكلة البحث

ااا للعلمااا   يشااكل التقاا م العلمااي الهائاال فااي الساانوات األخداا   تحاا ي ا قوي 
والمتخصصاادن فااي مجاااالت العلااوم المختلفااة وخاصااة فااي مجااا  الت   ااة الب ن ااة 

سااتخ ام راذا التقاا م فااي مجاا  ال ياضااة ي بناا  علا  تغدداا  الساالو  ، وا   وال ياضا ة
اا  الذل يؤدل إل  التعل  الذل ي ع  من أر  المظار  والسمات التي تلع  دور ا مهم 

ا في تق م األم ؛ حد  يؤث  تأثد  ا إيجاب  ا في تنشائة األج اا  الج يا   علا   ورئ س 
ا فاي إعا اد األلفاا  ا س يع  يشه  العال  الدوم تىور  ، علم ة متىور  وح يثة أ سص

 ااا  الغاا  صااح  ا ونفساا  ا ا لمااا لااه ماان أرم ااة كباا ى فااي إعاا اد أجا وصااح   رياضاا   
   (2:9واجتماع  ا للنهوض بالمجتمعات.)

م( أن األلعاااا  جم عهاااا تهااا   إلااا  اكتساااا  2007"رشاااا والاااي")تاااذك  
الىفال المماارس النشااط ال ياضاي والقاا رات والمهاارات االجتماع اة النافعاة سااوا  
كاناات فااي اللعاا  أو الح ااا  العامااة، حداا  تنماا  رااذ  األلعااا  قاا ر  الىفاال علاا  

 (4:1) التفاعل االجتماعي مثل التعاون وإنكار الذات ومساع   اآلخ ين.

                                                           
 جامعــة بنــي  – التربيــة الرياضــية كليــة -م المنــاهو وطــرت التــدريس المســاعد  قســأســتاذ ب

 سويف.
 جامعة بني سويف. - التربية الرياضية كلية -م الترويح الرياضيقسمدرس ب 

 جامعة  بني سويف. - التربية الرياضية كلية -م المناهو وطرت التدريسقسباحث ب 
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لعااا  بساا ىة ااأللعااا  الصااغد   أن م( 2014وياا ى" مصااىف  السااايح")
التنظ  ، وال تحتاا  إلا  تعقدا ات مهارياة كبدا  ، حدا  يمكان للقاائ  علا  تنفداذرا 

ااا للهاا   الماا اد تحق قااه ولساان المااتعل   تح ياا  بعاا  القواعاا  الخاصااة بهااا وفق 
 (27:8)وجنسه في صور  مشوقة تمتعه وتسل ه. 

م فااات عثماااان ومااان خاااال  مساااح بعااا  ال راساااات الم جع اااة ك راساااة 
ن  دل كا ا ودراسة در (،7م( )2001م و  ال رشورل )ودراسة  ،(6م( )2001)

)D.Q.Quan,C.G2002( )ك وجاااااااااااااا ودراسااااااااااااااة ( 10مElmin Kruger 
 تواست شاا  الباحاا  بهااذ  ال راسااا، وذلاا  يتماشاا  مااع البحاا ، (11) )م2003)

اخت ااار الماانهج ، تح ياا  وتوصاا ف عدنااة البحاا  ،صاا اغة جواناا  المشااكلةفااي: 
مع فااة نااو  ، المختلفااةواالختبااارات مع فااة الق اسااات  ،البحاا  المناساا  لىب عااة

مع فااااة األساااالد  اإلحصااااائ ة  ،األدوات التاااي يمكااان اسااااتخ امها لتنفداااذ البحااا 
 .  للبح  المناسبة

  ث:أهمية البح

أنااه يمثاال فائاا   للعاااملدن فااي مجااا  الت   ااة تكماان أرم ااة البحاا  فااي 
الب ن ااة وال ياضاا ة، يعتباا  مسااارمة است شاااديه فااي ألقااا  الضااو  علاا  األلعااا  
الصااغد   التااي تتمدااز بالبسااالة والتنااو ، يسااع  لبنااا  وحاا ات لتعل م ااة ت ويح ااة 

تالمدااذ رااذ  وفااق اسااص علم ااة ساال مة تتناساا  مااع خصااائص ومدااو  ور بااات 
 ( سنوات.  9:  9 الم حلة العم ية من )

 : هدف البحث

إع اد وح ات تعل م ة ت ويح ة والتعا   علا  تأثد راا ه   البح  إل  ي 
 في:

   .تعل  بع  المهارات الح ك ة األساس ة لتالمدذ العدنة قد  البح  (1
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 لتالمدذ العدنة قد  البح . الوج انيالجان  تنم ة  (2

 فروض البحث:
وج  ف و  ذات داللة إحصائ ة بدن متوسا  الق اسادن القبلاي والبعا ل فاي ت -1

الوثا (  -الحجال -عا وال -بع  المهارات الح ك ة األساسا ة )المشاي تعل 
 ولصالح الق اسات البع ية. البح لعدنة قد  ألف اد ا

 نم ااةتوجاا  فاا و  ذات داللااة إحصااائ ة باادن الق اااس القبلااي والبعاا ل فااي ت -2
 .  البح قد  عدنة ألف اد ال الوج اني الجان 

 مصطلحات البحث: 
 Educational Units:  التعليمية الوحدات

راااي جاااز  مااان محتاااوى مقااا ر دراساااي محااا د تعاااالج موضاااو  عاااام مااان 
موضوعات المق ر، حدا  تشامل مجموعاة مان الموضاوعات أو الا روس الف ع اة 

 ( 319: 2التي ت ور جم عها حو  الموضو  العام.)

 Proposed Recreational الترويحية المقترحة : التعليمية الوحدات 
Educational Units  

ا فااي صااور  سلسااله ماان  األلفااا ، يقااوم بهااا  دراسااة مخىاا  لهااا مساابق 
راا فها تعلاا   مهااار  معدنااة بى يقااة غداا  مباشاا    ،المتنوعااةالت ويح ااة األنشااىة 

 االلفااا ،بشااكل ت ويحااي فااي صااور  ألعااا  صااغد   تاا خل البهجااة والساا ور علاا  
 (  إج ائي) .تحت إش ا  المعل وتكون 

ري االنماط الح ك ة وق  يىلق علدها الح كات االصل ة، المهارات الحركية : 
 :  ور  اساس الح كات المهارية وتنقس  رذ  الح كات المهارية إلي

مان نقىاة إلا   ورا  التاي يات  فدهاا تح يا  الجسا  كاامال   الحركات االنتقاليـة: 
 اخ ى )المشي، الج ل، القفز، الحجل(. 
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ري الح كات التي يت  فدها تح ي  اجازا  مان الجسا   الحركات غير االنتقالية:
 دون تغدد  لمكان الجس  )التوازن، الم جحة، الل ، االلالة(. 

ورا  الح كاات التاي يات  فدهاا التعامال ماع اجساام  حركات المعالجـة والتنـاول:  
 (  84:3)مض  ، ك  ( اخ ى لتحقدق ر   معدن )ال مي، ال كل، الض  (.)

 إجراءات البحث:                                                    
 أوًلا: منهو البحث: 

ن استخ م الباح  المنهج التج يبي لمناسبته لىب عة البحا ، وقا  اساتعا
الباح  بالتصم   التج يبي باستخ ام الق ااس القبلاي والبعا ل لمجموعاة تج يب اة 

 .واح  
 ثانًيا: مجتمع وعينة البحث:

 مجتمع البحث:

 علا  تالمداذ الحلقاة األولا  مان التعلا   األساساييشتمل مجتمع البحا  
التابعااااة إلدار  ناصاااا  التعل م ااااة و  م رسااااة مصااااىف  فاااا ا  االبت ائ ااااة بالحمااااام،ب

تتااا او  أعماااارر  والتاااي ( تلمداااذ، 121)االباااالد عااا درو  ،بناااي ساااويف فظاااةبمحا
 سنوات.( 9: 6من)

  عينة البحث:    

بالى يقااة العم يااة ماان المجتمااع األصاالي، و لااد  لبحاا تاا  اخت ااار عدنااة ا
   سنوات.( 9 :6بالم حلة السن ة من ) ه( تلمدذ/36عدنة )الإجمالي 
 إل  نوعدن رما:عدنة البح  تنقس  
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 عينة البحث االستطالعية:  -أ

علاا  عدنااة ، تاا  اخت ااار عدنااة البحاا  االسااتىالع ة بالى يقااة العشااوائ ة
قبل الب   في تنفدذ الخىوات األساس ة وذل  في الفت   مان  مدذ/ ( تل20قوامها )
م، حتااااااا  ياااااااوم الثالثاااااااا  الموافاااااااق 12/12/2016ثنااااااادن الموافاااااااق ياااااااوم األ 

البت ائ اااااة بالحماااااام، ورااااا  م رساااااة مصاااااىف  فااااا ا  امااااان  ،م13/12/2016
   ساس ة.خار  عدنة البح  األ( من مجتمع البح  و %16.52)يمثلون 

 عينة البحث األساسية: -ب

ت  اخت ار عدنة البح  األساس ة بالى يقة العم ية، حدا  بلغات إجماالي 
( ماان تالمدااذ الحلقااة 9 :6( تلمدااذ/  بالم حلااة الساان ة ماان )16عدنااة البحاا  )

وتا  مان المجتماع الكلاي، ( %11.88) ، والتاي تمثالاألساسياألول  من التعل   
ألساابا   / ( تلمدااذ1وذلاا  علاا  النحااو التااالي: عاا د ) تلمدااذ/  (2اسااتبعاد عاا د )

( 14بسب  الغ ا  حد  يصبح عا د العدناة األساسا ة ) / ( تلمدذ1صح ة ع د )
 .الكلي( يبدن حج  العدنة ونسبتها للمجتمع 1تلمدذ/   وج و  )

 (1ج و  )
 حج  العدنة ونسبتها للمجتمع األصلي

 النسبة المئوية التالميذ البيان

 %16.52 تلميذ/ة 20 العينة االستطالعية

 %11.88 تلميذ/ة 14 العينة األساسية

 %1.65 تلميذ/ة 2 المستبعدون

 %29.75 تلميذ/ة 36 العدد اإلجمالي للعينة

 %100 تلميذ/ة 121 المجتمع األصلي
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 القياسات القبلية: 

قباال الباا   فاااي تنفدااذ الخىاااوات قااام الباحاا  باااإج ا  الق اسااات القبل اااة 
م، حتا  ياوم 14/12/2016الموافاق  ر عا األساس ة وذل  في الفت   من يوم األ 

 .م18/12/2016الموافق  ح اال
 التجربة األساسية:

م 19/2/2017ت  تىبدق الوح ات خال  الفت   مان ياوم األحا  الموافاق 
 تلمداذ/  وذلاا  لماا   (14لاا  عاا د)عم،12/4/2017حتا  يااوم الموافااق األر عاا  

 ( وح   16)بواقع( أساب ع بواقع وح تان أسبوع  ا 8)
  القياسات البعدية:

مان تىبداق الوحا ات التعل م اة  االنتهاا ت  إج ا  الق اسات البع ياة بعا  
م، حتا  ياوم 18/4/2017الت ويح ة وذل  فاي الفتا   مان ياوم الثالثاا  الموافاق 

الوحااا ات فاااي تحقداااق  نجاااا م للتعااا   علااا  20/4/2017الخمااا ص الموافاااق 
  -م 20عا واختباار ال -م 30أر افها وأج يات الق اساات التال اة )اختباار المشاي 

اختبار الوثا  العا ي   -م بالق م ال س ى 10م بالق م ال من  و10اختبار الحجل
 من الثبات(.

  عينة البحث: تجانس:  ثالًثا
قاام الباحا  باإج ا  اعت ال اة حدا   عدناة البحا  ب انااتاعت ال اة توزياع 

فاي بعا  المتغدا ات التاي قا  تاؤث   قدا  البحا  العدناةتالمدذ توزيع الب انات بدن 
        0عل  المتغد  التج يبي ور  مع الت النمو
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 (2ج و  )
 اعت ال ة توزيع الب انات في 

 المتوسىات الحساب ة  البح متغد ات مع الت دالالت النمو قد  
 الوزن( –الىو –واالنح افات المع ارية ومعامل االلتوا  عل  متغد ات )السن

 االختبارات
المتوسطات 

 الحسابية

االنحرافات 

 المعيارية
 معامل االلتواء

 0.157 - 0.916 7.071 السن

 0.129 - 6.144 124.285 الطول

 0.121 - 5.254 34.928 الوزن

( أن قا   معاامالت االلتاوا  قا  انحصا ت ماا بادن 2ج و  )يتضح من   
الااوزن( ممااا ياا   علاا  اعت ال ااة  –الىااو   –علاا  جم ااع متغداا ات )الساان  ±3

 توزيع الب انات في رذ  المتغد ات.
 : وسائل جمع البيانات:رابعًا

 واشتمل البح  عل  وسائل جمع الب انات التال ة:
 محتااوى الوحاا ات التعل م ااة الت ويح ااةاسااتمار  اسااتىال  رأى الخباا ا  حااو   -1

 البح .قد  عدنة الالتي تتناس  مع  المقت حة
را  الخباا ا  لتح ياا  أراا  االختبااارات التااي تتناساا  مااع آاسااتمار  اسااتىال   -2

وقاا  تاا  اخت ااار انساا  االختبااارات الب ن ااة التااي تقاا ص بعاا  عدنااة البحاا ، 
 .(3) المهارات الح ك ة األساس ة م فق

حو  الجان  الوج اني ل ى تالمدذ العدنة قدا  را  الخب ا  آاستمار  استىال   -3
 (.8م فق )البح  

حاااو  أنسااا  االختباااارات الب ن اااة    الخبااا ا آرا  باساااتىالقاااام الباحااا  
( مان الخبا ا  7المستخ مة في البح ، حد  ت  ع ض االختبارات الب ن اة علا  )

فاااي مجاااا  لااا   تااا ريص الت   اااة ال ياضااا ة مااان خاااال  اساااتمار  اساااتىال  آرا  
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( مماا يا   4الخب ا ، وأشارت النتائج إل  اتفاا  الخبا ا  علا  االختباارات م فاق )
ت تق ص ما وضاعت مان أجلاه ومالئمتهاا ألفا اد العدناة قدا  عل  أن رذ  االختبارا

 وقام الباح  لحسا  األرم ة النسب ة لموافقة الخب ا  بالقانون التالي: البح ،
 100×عل  السمة نع د المحكمدن الموافقد =رم ة النسب ة للسمة األ

 الع د الكل  للمحكمدن                                 

فااكث  بناا  علا  ارا  الخبا ا  وجا و   %70بنسابة  وق  ارتض  الباح 
( يوضاااح النسااابة المئوياااة آلرا  الخبااا ا  حاااو  اختباااارات المهاااارات الح ك اااة 3)

 االساس ة قد  البح .
 (3ج و  )

 االختبارات م
وحدة 

 القياس

عدد 

 الخبراء

النسبة 

 المئوية

 %85 6 الثانية م30المشي 1

 %100 7 الثانية م20العدو 2

3 
م 10م بالقدم اليمنى ثم10الحجل

 بالقدم اليسرى
 %70 5 الثانية

 %85 6 سم الوثب العريض من الثبات 4

( نساابة موافقااة الخباا ا  علاا  بعاا  االختبااارات 3يتضااح ماان جاا و  ) 
الب ن ااة التااي تاا  اخت اررااا وماا ى مالئمتهااا لهااذ  الم حلااة الساان ة، حداا  ت اوحاات 

الباحاا  بتلاا  النساابة فااي اعتماااد  (، وارتضاا  %100 : %70النساابة مااا باادن )
 عل  تل  االختبارات.

 الزمني للوحدات:  وزيعا: التخامًس

( توزيااع وقاات الوحاا ات بحداا  يكااون زماان كاال وحاا   4يوضااح جاا و  )
 ( دق قة وت قس  كل وح   عل  النحو التالي:30)
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 (4ج و  )
 توزيع وقت الوح ات

البرنامج  الترويحي باستخدام 

 األلعاب الصغيرة

 الزمن

 ق 5 اإلحماء

 ق 20 الجزء الرئيسي

 ق 5 الجزء الختامي

 ق 30 المجموع

 
 ا: المعامالت العلمية:دًسسا

 تنقسم المعامالت العلمية إلى قسمين:
  البدنية: المعامالت العلمية لالختبارات

 الصدت: 

لتأكداااا  ماااان صاااا   االختبااااارات الب ن ااااة باسااااتخ ام صاااا   التمااااايز أو ا
ا مان المجموعات  المتضاد  بدن مجموعتدن إحا ارما مجموعاة ممداز  وتمثال عا د 

( تالمدااذ، ومجموعااة غداا  10تالمدااذ م رسااة مصااىف  فاا ا  االبت ائ ااة وقوامهااا )
ممدز  وتمثل تالمدذ العدنة االستىالع ة مان مجتماع البحا  وخاار  عدناة البحا  

التابعااة و  ،اماالبت ائ ااة بالحمااماان م رسااة الالفااي مدااذ ( تال10األساساا ة وقوامهااا)
ثنادن الموافاق فاي الفتا   مان ياوم األ  بناي ساويف إلدار  ناص  التعل م ة بمحافظاة

م ثااا  تااا  إعااااد  13/12/2016م حتااا  ياااوم الثالثاااا  الموافاااق 12/12/2016
ماااا   أخاااا ى بعاااا  أساااابو  ماااان التىبدااااق األو  يااااوم األر عااااا  الموافااااق  االختبااااار

 .(5) م ويوضح ذل  ج و 21/12/2016
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 (5ج و  )
 داللة الف و  بدن مجموعتي 

 غد  الممدز  ( عل  االختبارات قد  البح  –البح  ) الممدز  

 االختبارات

 المميزة غير المميزة

المتوسط  قيمة ت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 4.954 1.331 16.948 0.823 19.400 م30المشي

 3.234 0.524 4.995 1.061 6.206 م20العدو

م 10م بالقةةدم اليمنةةى ثةةم10الحجةةل

 بالقدم اليسرى
13.715 1.334 11.178 2.056 

3.272 

 3.437 7.040 138.300 6.342 128.00 الوثب العريض من الثبات

 2.262( = 0.05الج ول ة عن  مستول داللة ) (ت)ق مة 

المحسااو ة جااا ت دالااة إحصااائ ا  (ت)( أن ق مااة 5يتضااح ماان جاا و  )
ماا الممداز  قا  ت اوحات  ( بدن المجموعة الممداز  وغدا 0.05عن  مستول داللة )

قد  البحا  ولصاالح  الب ن ة %( عل  جم ع االختبارات4.954 %،3.234بدن )
 المجموعة الممدز  مما ي   عل  أن االختبارات علي درجة مقبولة من الص  .

 الثبات: 

بحسااا  معاماال الثبااات لالختبااارات الب ن ااة قداا  البحاا  عاان قااام الباحاا  
ل يق تىبداق االختباار ثا  إعااد  التىبداق حتا  تتحقاق مان ثباات االختباار وذلا  

( تالمدذ من نفص مجتمع البح  و خاار  العدناة األصال ة 10عل  عدنة وقوامها)
م رسااة مصااىف  فاا ا  االبت ائ ااة فااي ماان غداا  مشاات كدن فااي التج  ااة األساساا ة 

م حتاا  يااوم الثالثااا  الموافااق 12/12/2016لفتاا   ماان يااوم االثناادن الموافااق ا
ماا   أخاا ى بعاا  أساابو  ماان التىبدااق األو   االختبااارم ثاا  إعاااد  13/12/2016

م وت  حسا  معامال االرتبااط بادن التىبداق 21/12/2016يوم األر عا  الموافق 
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وضاااح معامااال ( ي6) األو  والثااااني لحساااا  معامااال الثباااات لالختباااارات وجااا و 
 االرتباط بدن التىبدق األو  وإعاد  التىبدق.

 

 (             6ج و  )
 ق   معامالت االرتباط بدن التىبدق وإعاد  التىبدق عل  االختبارات قد  البح 

 االختبارات

 إعادة التطبيق التطبيق

المتوسط  قيمة ر

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.967 1.209 16.918 1.331 16.948 م30المشي

 0.985 0.843 4.989 0.524 4.995 م20العدو

م بالقةةةةدم اليمنةةةةى 10الحجةةةةل

 م بالقدم اليسرى10ثم
11.178 2.056 11.153 2.120 

0.991 

 0.996 7.168 138.280 7.040 138.300 الوثب العريض من الثبات

 0.643( = 0.05الج ول ة عن  مستول داللة ) (ر) ق مة

المحسااو ة جااا ت دالااة إحصااائ  ا  (ر)( أن ق مااة 6يتضااح ماان جاا و  )
( بدن التىبدق وإعاد  التىبداق علا  جم اع االختباارات 0.05عن  مستول داللة )

 قد  البح  مما ي   عل  أن االختبارات علي درجة مقبولة من الثبات.
 :الوجداني قيد البحثلجانب المعامالت العلمية ل

 الصدت:

صا    باساتخ ام الوح اني للعدنة قدا  البحا  ص   االختبار قام الباح 
، ويا   ذلا   ةذلا  ألن ارتبااط كال عباار  باالساتبانو  الا اخلي االتسا  ارتبال اا داال 

( قاا   معااامالت 7) ويوضااح جاا و ككاال،  رعلاا  تااواف  االتسااا  الاا اخلي لالختبااا
تالمداذ ، وذلا  علا  ال رجة الكل ة لمق اس الجان  الوج انياالرتباط بدن العبار  و 

العدنااااة االسااااتىالع ة ماااان مجتمااااع البحاااا  وخااااار  عدنااااة البحاااا  األساساااا ة 
فااي الفتاا   ماان يااوم االثناادن االبت ائ ااة ماان م رسااة الالفااي مدااذ ( تال10وقوامهااا)
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وعناا   م13/12/2016م حتاا  يااوم الثالثااا  الموافااق 12/12/2016الموافااق 
 الحال ة كانت درجات االرتباط كالتالي: ةسا  ال اخلي لالستبانحسا  االت

 

 (  7 و  )ج
 ق   معامالت االرتباط بدن العبار  وال رجة الكل ة لمق اس الجان  الوج اني

 0.643( = 0.05الج ول ة عن  مستول داللة ) (ر)ق مة 
  

 قيمة ر اراتــــــــالعب م

 0.779 ممارسة الوحدات التعليمية الترويحية تشعرني بالسعادة. 1

2 
ممارسة الوحدات التعليمية الترويحية تشعرني بالراحة والطمأنينةة 

 والعمل الزوجي.ثناء العمل الجماعي أمع زمالئي 
0.718 

3 
تسةةةاعدني الوحةةةدات التعليميةةةة الترويحيةةةةة علةةةى تحةةةرك دوافعةةةةي 

 ورغباتي واستعداداتي نحو الممارسة الرياضية.
0.709 

4 
تسةةاعدني الوحةةدات التعليميةةة الترويحيةةة فةةي الثقةةة بةةالنفس وتعلةةم 

 ضبط النظام والقيادة.
0.863 

5 
حساس بالبهجة مةن اإلتساعدني الوحدات التعليمية الترويحية على 

 خالل األلعاب التمثيلية.
0.829 

6 
تسةةةاعدني الوحةةةدات التعليميةةةة الترويحيةةةة علةةةى الشةةةعور بالمتعةةةة 

 لعاب المطاردة.أوالسرور من خالل 
0.671 

7 
تسةةاعدني الوحةةدات التعليميةةةة الترويحيةةة علةةةى الشةةعور بالسةةةعادة 

 لعاب المسابقات.أوالمرح من خالل 
0.757 

8 
الوحةةدات التعليميةةة الترويحيةةة علةةى التعبيةةر عةةن ذاتةةي تسةةاعدني 

 شباع رغباتي وميولي.إو
0.811 

9 
الصةةةفي   االنضةةةباطتسةةةاعدني الوحةةةدات التعليميةةةة الترويحيةةةة فةةةي 

 .والتخلص من ظاهرة التسرب المدرسي
0.880 

10 
تسةةةةاعدني الوحةةةةدات التعليميةةةةة الترويحيةةةةة علةةةةى إضةةةةفاء المةةةةرح 

 أثناء اليوم الدراسي.والسرور والتخلص من الملل 
0.930 

11 
التعةةةاون  اكتسةةةابتسةةةاعدني الوحةةةدات التعليميةةةة الترويحيةةةة فةةةي 

 والروح الرياضية.
0.829 

12 
علةةى الةةذات  االعتمةةادتسةةاعدني الوحةةدات التعليميةةة الترويحيةةة فةةي 

 وتحمل المسئولية.
0.769 

13 
تساعدني الوحدات التعليمية الترويحيةة فةي مشةاركة أقرانةي الفةرح 

 حراز الفوز من خالل العمل الجماعي.إعند 
0.802 


