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 تناسب االنشطة مع مستوى األداء الراهن لألطفال المشاركين . -
تعديل  ىددح ميتدوش ةنشددطة ال رنددامم  يلدا بمددا لتناسددب مدع األطفددال المعددا ين  -

 يهنيًا .
لتيح ميتوى ال رنامم الفرص الكتساب خ رات نجدا  لألطفدال المعدا ين يهنيدًا  -

. 
المهددارات اليركيددة األساسددية ليمجمومددة يعمدد  ميتددوى ال رنددامم ميددح تنميددة  -

 التجري ية 
تنوع ةنشطة ال رنامم بييث تثير داىعيه األطفال ليعم  ىيها مع مرامدا  تدواىر  -

 موام  األمن  السالمة.
 اإلمكانات المتوفرة للتنفيذ  -ج 
 بالونات ميونة - مراتب مختيفة األحجام  األشكال  -
 كرات تنس ةرضي - صولجانات ميونة -
 كرات لي متوسطة اليجم - ةطواق بأحجام مختيفة -
  وائم الكر  الطائر  - إطارات . -
 حبال بالستيكية مختيفة األطوال - جهاز المينح ترام ولين -
 كرات اتزان مختيفة األحجام - مصح بالستيكية ميونة . -
 سيم القفز - صني ق مقسم -
 جرى جهاز سير ال - كرات ط ية مختيفة األحجام -
 اإلمكانات الموجودة بالبيئة المدرسية : -د 
 حوائط الملعب-    مرمى كرة القدم .-  عقل الحائط . -
 ماسورة الملعب .-  حافة الملعب ) الرصيف ( . -
 منحدر الملعب )الرامب( -  سلم الملعب . -
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 محتوي البرنامج . -هـ 
 تمرينات تضم حركات انتقالية ومعالجة وتناول . -
 لتنمية المهارات الحركية األساسية .حركات  -
 تنظيم البرنامج . -و 

تددم تط يددن مرنددامم االنشددطة اليركيددة المقتددر  ميددح االطفددال المعددا ين 
(  حددديات 4( اسددداميع موا دددع  8( سدددنة لمدددي   شدددهرين( اى  6-4يهنيدددا مدددن  

( ق ،  بدللا 45اس وعية خالل ىتدر  الراحدة التدح تتوسدي اليدوم اليراسدي  لمدي   
(  حدي  ،  امدا ىيهدا 32لعيد الكيي ليوحيات التح لتكدون منهدا ال رندامم  يصبح ا

الباحثتددان متنمدديم التمرينددات المختددار  ىددح كدد   حددي  بييددث تيتددوش الوحددي  ميددح 
مهارتين مدن المهدارات اليركيدة االساسدية اال لدي  هدي الرئيسدية ىدح الوحدي  لدتم 

ين  اضدداىة تمددرينين التدديريب مييهددا مددن خددالل اربعددة تمرينددات يددم تكددرار تمددرين
جيلدديلن منددي تكددرار المهددار  ىددح  حددي  تاليددة ،  المهددار  الثانيددة تعت ددر تمهيييددة 

 ليمهار  الرئيسية ىح الوحي  التح تييها ،  يتم التيريب مييها متمرينين ىقي .

 سادسا : الخطوات التنفيذية للبحث 
 :الدراسات االستطالعية 

 : الدراسة االستطالعية األولى -أ

،  (معددامالت العيميددة   الصدديق  الثبدداتهيىت تيددا اليراسددة إيجدداد ال اسددت
( إلددددددح 3/2017/ 5 تددددددم إجددددددراء اليراسددددددة االسددددددتطالعية األ لددددددح متدددددداري   

 10/3/2017.) 
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 : صدق االختبارات

ليساب الصيق لالختبارات  امت الباحثدة متط يدن اختبدار داللدة الفدر ق 
كين باال لم يدداد الخدداص   البددال  مددين المجمددومتين المميددز  مددن التالميددل المشددتر 

( تالميددل ترا حددت اممددارهم 6( تالميددل  ريددر المميددز   البددال  مدديدهم   6مدديدهم  
( سدنة ىدح االختبددارات المختدار  مدن االطفددال بسديطي االما دة  جدداءت 6: 4مدن  

 (3النتائم كما ىح جي ل 

 (3جي ل  
 ختبارات المختار  دالله الفر ق مين المجمومتين المميز   رير المميز  ىح اال

 قيمة ت
 المجموعة المميزة

المجموعة غير 

 المتغيرات المميزة

 م ع م ع

 م/ث 20جرى  11.12 1.12 9.00 0.534 4.82

 الوثب العريض من الثبات /سم 32.62 1.50 54.37 1.846 25.81

 رمى كرة ألبعد مسافة )يمين( / م 4.500 0.92 7.25 1.488 4.43

 رمى كرة ألبعد مسافة )شمال( / م 3.875 0.353 7.62 0.916 10.80

 م )يمين( /ث10الحجل  16.62 1.685 14.87 1.126 2.44

 م )شمال( /ث10الحجل  19.25 1.165 15.87 0.640 7.18

 الرمى 2.75 0.886 5.00 0.925 4.96

 اللقف 2.12 0.834 4.00 1.069 3.91

 .(2.145( = 0.05قيمة ت الجي ليه مني مستوى   

( مدين 0.05لتضح من الجي ل ان قيمة ت دالة احصائيا مني مستوش  
المجمومدددة المميدددز   المجمومدددة ريدددر المميدددز  ىدددح االختبدددارات المختدددار  لصدددالح 

 المجمومة المميز  ، مما ليل ميح صي ها  يبات االختبارات
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 ليسدداب الثبددات الختبددارات المهددارات اليركيددة االساسددية  امددت الباحثددة 
 Test- Re  الثبدات مدن طريدن تط يدن االختبدار  امداد  تط يقده بيساب معام

test   4بفارق زمني اس وع مين التط يقين  جاءت النتائم كما ىح جي ل) 

 (4جي ل  
 معامالت االرتباط مين التط يقين األ ل  الثانح ىح االختبارات المختار  

 (6 ن= 
 قيمة ر

 التطبيق األول التطبيق الثانى
 المتغيرات

 م ع م ع

 م/ث 20جرى  9.00 0.534 9.30 0.753 0.823

 الوثب العريض من الثبات /سم 54.37 1.846 53.70 1.569 0.841

 رمى كرة ألبعد مسافة )يمين( / م 7.25 1.488 7.05 1.331 0.855

 مرمى كرة ألبعد مسافة )شمال( / 7.62 0.916 7.88 0.897 0.856

 م )يمين( /ث10لحجل ا 14.87 1.126 14.71 1.046 0.846

 م )شمال( /ث10الحجل  15.87 0.640 15.80 0.783 0.893

 الرمى 5.00 0.925 5.25 0.850 0.849

 اللقف 4.00 1.069 4.39 1.120 0.817

 (.                0.707( = 0.05قيمة ر الجي ليه مني مستوى   

 ل (  ةن معدددامالت االرتبددداط مدددين التط يقدددين األ 4لتضدددح مدددن جدددي ل  
(  ممدا  0.893،  0.817 الثانح لالختبارات المسدتخيمة  دي ترا حدت مدا مدين   

 يشير الح إنها ميح درجة مالية من الثبات .

 الدراسة االستطالعية الثانية . -ب

 اسددتهيىت تيددا اليراسددة تجريددب  حدديات ال رنددامم مددن  ا ددع االختبددارات  
( إلدح 14/3/2017تداري   المستخيمة تم إجدراء اليراسدة االسدتطالعية الثانيدة م

 (  تم من خاللها التعرف ميح:3/2017/ 18 
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التعرف ميح ميش مناسبة ميتوش مرنامم االنشطة اليركية المقتدر  لمسدتوش  -
 ( سنة .6-4األطفال المعا ين يهنيا بسيطي اإلما ة من  

التييلي األمث  لتمرينات داخ  الوحي  بال رنامم المقتدر   مديش مناسد تها مدع  -
 . العينة

 مناسبة المكان  األد ات  األجهز   الو ت الكاىي ليتنفيل. -
م (  21/3/2017تم تط ين القياسدات الق ييدة لعيندة البيدث ىدح الفتدر  مدن  -3

(الددح 5/4/2017مم ىددح الفتددر  مددن  تددم تنفيددل ال رنددا -4(.24/3/2017إلددح  
 5/6/2017.  ) 
م ( إلدح  7/6/2017القياسات البعيية لعينة البيث ىح الفتر  مدن  تط ينتم  -

 13/6/2017 .) 

 :سابعًا : خطة البحث اإلحصائية 

 حصائية لنتدائم البيدث ميدح حسدابامتميت الباحثة ىي خطة البيث اإل
 Test اختبددددار  ت-معامدددد  االلتددددواء االنيددددراف المعيددددارش -المتوسددددي اليسددددامي

 معام  االرتباط. نسب التغير  .-ليساب داللة الفر ق 

 :عـرض ومنـاقشه النتـائج

 امددت الباحثددة بعددرق  منا شدده النتددائم ىددح جدديا ل احصددائيه متضددمنة 
المتوسددي اليسددامي ،  االنيددراف المعيددارش ،  داللددة الفددر ق االحصددائية ، مددين 

الت التغيدر  يلدا 7الضدابطة ( ، النسدبة الميويدة لمعدي –المجمدومتين   التجربيدة 
 .لك  اختبارات المهارات اليركية االساسية 
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 (  5جي ل   
 دالله الفر ق مين القياسين الق يح  البعيى

 ليمجمومة الضابطة ىح االختبارات  يي البيث 
 (13 ن= 

 م ف ع ف قيمة ت
 القبلى البعدى

 المتغيرات

 م ع م ع

 م/ث 20جرى  11.30 1.377 10.30 0.480 1.00 1.22 *2.94

 ات /سمالوثب العريض من الثب 32.07 1.934 32.61 1.894 0.538 1.05 1.84

2.96* 1.405 1.153 0.725 5.23 0.862 4.076 
رمىى كىرة ألبعىىد مسىافة بالىى راع 

 اليمني /م

1.76 0.630 0.307 0.599 4.23 0.759 3.92 
رمىى كىرة ألبعىىد مسىافة بالىى راع 

 اليسري/ م
 م بالرجل اليمني /ث10الحجل  18.76 2.047 19.07 1.801 0.307 0.845 1.298

 م بالرجل اليسري /ث10الحجل  19.46 1.898 19.84 1.405 0.384 0.869 1.59

 الرمى 4.00 0.816 4.230 0.725 0.230 0.599 1.389

 اللقف 2.615 0.767 2.692 0.480 0.076 0.640 0.433

 (2.179(=  0.05قيمة ت الجي ليه مني مستوى   

(  جود ىدر ق دالده إحصدائيًا مدين القيداب الق يدي 5لتضح من الجي ل  
 الجدرى  ب البعيش لصالح القياب البعيش ليمجمومة الضابطة ىح اختبدارى  القيا
م (  رمددح كددر  ألبعددي مسدداىة بالددلراع اليمنددي (. مينمددا توجددي ىددر ق ريددر دالددة 20

إحصدددائيا ىدددح   الويدددب العدددرير  ، رمدددي الكدددر  ألبعدددي مسددداىة بالدددلراع اليسدددرى ، 
رمدي  اليقد. .تدرى م بالرج  اليسرى ، ال10م بالرج  اليمني ، اليج  10اليج  

 ( ماليي : 5الباحثة من خالل الجي ل  

م  رمدي كدر  20توجي ىر ق دالة إحصدائيا ىدح كد  مدن اختبدارش الجدرش 
البعي مسداىة بالدلراع اليمندي   يرجدع يلدا إلدح درجدة النمدو  المتغيدرات التدح تمدر 

 مها العينة  هي خارج نطاق خ ر  ال رنامم ا  السباب رير معر ىة . 
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ق رير دالدة إحصدائيا ىدح كد  مدن االختبدارات ا)تيدة:  الويدب توجي ىر  
العرير من الثبات / سم ، رمدي كدر  ألبعدي مسداىة بالدلراع اليسدرش /ح ، اليجد  

م بالرج   اليسدرش /ح ، الرمدي  القد. مدن 10م بالرج  اليمني /ح ، اليج  10
خ درات  يالح مساىات (.  هله النتائم  دي ترجدع إلدح مدا تتطيبده هدله القديرات مدن

 تعييميه  تواىن لم تتعرق له العينة . 

 (  6جي ل   
 دالله الفر ق مين القياسين الق يح

  البعيى ليمجمومة التجري ية ىح االختبارات  يي البيث 
 (13 ن= 

 م ف ع ف قيمة ت
 القبلى البعدى

 المتغيرات
 م ع م ع

 م/ث 20جرى  11.23 1.300 9.76 0.725 1.461 1.506 3.49

21.82 2.465 14.92 2.32 46.69 1.535 31.76 
الوثىىىىىب العىىىىىريض مىىىىىن 

 الثبات /سم

5.52 1.405 2.15 0.869 6.38 1.09 4.230 
رمىىى كىىرة ألبعىىد مسىىافة 

 بال راع اليمني /م

8.83 0.816 2.00 0.630 5.69 0.630 3.692 
رمىىى كىىرة ألبعىىد مسىىافة 

 بال راع اليسري/ م

2.61 2.544 1.84 1.44 15.92 2.08 17.76 
م بالرجىىىىىىىل 10الحجىىىىىىىل 

 اليمني /ث

4.62 1.739 2.23 0.987 17.15 1.120 19.38 
م بالرجىىىىىىىل 10الحجىىىىىىىل 

 اليسري /ث

 الرمى 3.769 0.926 5.61 0.869 1.84 1.068 6.23

 اللقف 2.076 0.954 5.69 0.630 3.61 1.192 10.92

 (2.179( = 0.05قيمة ت الجي ليه مني مستوى   

جود ىدر ق دالده إحصدائيًا مدين القيداب الق يدي (   6لتضح من الجي ل  
 القياب البعيش لصالح القياب البعديش ليمجمومدة التجري يدة ىدح االختبدارات  يدي 

 ( .  0.05اليراسة حيث جاءت قيمة ت الميسوبة دالة مني مستوش  
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 (  7جي ل   
 دالله الفر ق مين المجمومتين الضابطة 

 (13االختبارات  يي البيث    ن=التجري ية ىح القياسات البعيية ىح   

 قيمة ت
 التجريبية  الضابطة

 المتغيرات
 م ع م ع

 م/ث 20جرى  9.76 0.725 10.30 0.480 2.23

 الوثب العريض من الثبات /سم 46.69 2.32 32.61 1.894 16.93

 رمى كرة ألبعد مسافة بال راع اليمني /م 6.38 0.869 5.23 0.725 3.67

 رمى كرة ألبعد مسافة بال راع اليسري/ م 5.69 0.630 4.23 0.599 6.05

 م بالرجل اليمني /ث10الحجل  15.92 1.44 19.07 1.801 4.93

 م بالرجل اليسري /ث10الحجل  17.15 0.987 19.84 1.405 5.65

 الرمى 5.61 0.869 4.230 0.725 4.40

 اللقف 5.69 0.630 2.692 0.480 13.64

 (2.064(=  0.05ستوى   قيمة ت الجي ليه مني م

(  جدددود ىدددر ق دالددده إحصدددائيًا مدددين مجمدددومتي 5لتضدددح مدددن الجدددي ل  
الضدددابطة ( ىدددح القياسدددات البعييدددة لصدددالح المجمومددددة  –البيدددث   التجري يدددة 

التجري ية ىح االختبدارات  يدي اليراسدة حيدث جداءت قيمدة ت الميسدوبة دالدة مندي 
ان مرندددامم االنشدددطة ( 7( . تدددرى الباحثدددة مدددن خدددالل جدددي ل  0.05مسدددتوش  

اليركية المقتر  له تدأيير إيجداميي ميدح تنميدة المهدارات اليركيدة األساسدية لديش 
( سدنة  يدي البيدث  يلدا مدن 6-4األطفال المعا ين يهنيا ىدح المرحيدة السدنية   

خدددالل ممارسدددتهم أل جددده نشددداط ال رندددامم اليركدددي المقتدددر  ممدددا كدددان لددده األيدددر 
داء المهدارات اليركيدة األساسدية .ل كدي   ميمدي اإليجامي  المباشر ميح تيسين ة

  انده إيا تدواىر لألطفدال المعدا ين  Mercer  م ي هللا حسن    نقال من   ميرسر
يهنيًا األنشطة التح يستخيمون ىيها حواسهم  مضدالتهم ىد ن مهداراتهم اليركيدة 

( كمددا ل كددي   اسددامة كامدد  راتددب    ميددح ان 26: 19تتيسددن ميرجددة ك يددر  .  
ركدددات األساسدددية تعت دددر ةساسدددًا لجميدددع حركدددات اإلنسدددان  األنشدددطة ال ينيدددة الي

 الرياضية  الييا  اليومية، كما انها جزءًا هامًا ىي كثير من المهدارات  الرياضدية 
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األكثددر تعقيدديًا، لدددلا ىاكتسدداب  تطدددور اليركددات األساسددية ليطفددد  يمهددي السددد ي  
 2نشددطة ال ينيددة المختيفددة .  لتكددوين الخ ددرات اليركيددة المرتبطددة بالرياضددة  األ 

:42) 

 تتفدددن نتدددائم هدددله اليراسدددة مدددع اليراسدددات التدددح اجريدددت مدددع األطفدددال 
األسددوياء ليمرحيددة االمتيائيددة  التددح تنا لددت المهددارات اليركيددة األساسددية ، حيددث  
تتفددن مددع دراسددة ميمددي مرسددال حمددي   التددح مددن خاللهددا تددم التعددرف ميددح تفددوق 

بطة ىح القيداب البعديش مدن ايدر تط يدن ال رندامم المجمومة التجري ية ميح الضا
المقتددر  لأللعدداب الصددغير   الددلش ةدى إلددي تطددوير المهددارات اليركيددة األساسددية 

القير  ميدح  –د ة الرمي  –المرتبطة بكر  اليي ىح ك  من   سرمة الرمي  اليق. 
ع الجدرش مد –الجدرش مدع تغييدر االتجداه  –الجدرش بأنوامده  –الرمي باليي الواحدي  

التوقددو  العددي  ( ،  تددأيير ال رنددامم المقتددر  باإلضدداىة لعامدد  النضددم  التطددوير 
الط يعدددي لييركدددات األساسدددية  النشددداط اليركدددي اليدددومي سدددواء داخددد  ة  خدددارج 
الميرسددة  التددأيير اإليجددامي الددلش يهددر ىددح قياسددات اليركددات األساسددية ليمرحيددة 

سدة مدع اليراسدات التدح ( كدللا اتفقدت نتدائم اليرا33: 21( سدنوات . 9-6من  
( ،  14ةجريت ميح المعا ين يهنيا كما ىح دراسة ك  مدن صدال  الديلن نممدي  

( ، إيمدان سدعي 15( ،  مالي  ميح  اسدم    4 دراسة امنة مصطفي الشبكشي  
( ، رانيددا 18( ، ماجددي  السدديي امددرا يم   9( ، جيهددان ميمددي الييثددي  8الزيدداتي  

(  حيددددث Tan  28( ، تددددان  Futten  26( ،  ىيددددوتن  12صددددبيي ميمددددي  
 –ةشارت إلح  جود ىر ق دالة إحصائيا ىح ةربعدة مناصدر هدي  الرشدا ة العامدة 

متابعة كدر  مني ليدة ( كمدا ىدح دراسدة صدال   –د ة التصويب  –الرشا ة اليركية 
(  ،  مسدداهمة ال رنددامم المقتددر  ىددح تنميددة بعددر القدديرات  14الدديلن نممددي  

داء اليركددي  تددأييره اإليجددامي ميددح التكيددو العددام  تفددوق االدراكيددة اليركيددة  األ
ال رنددامم المقتددر  ميددح ال رنددامم التقييدديش الددلش ايهددر  صددورا  اضدديا كمددا ىددح 

( ، اىتقددار دليدد  منهدداج التربيددة الفكريددة إلددح ةهددياف 4دراسددة امنددة الشبكشددي   
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 يددي  خاصددة بمدداد  التربيددة الرياضددية ،اىتقددار ليجانددب المهددارش ليصددفوف اليراسددية
البيث ، لم ييتوش المنهاج ميح اى  سائ  ا  توجيهات لتقدويم المدنهم كمدا ىدح 

(   جددود  ىددر ق دالددة إحصددائيا ميددح مفهددوم الددلات  12دراسددة رانيددا صددبيي   
 –لصدددالح المجمومدددة التجري يدددة ىدددح القيددداب البعددديش لكددد  مدددن البعدددي  الجسدددمي

( ،  التدددأيير 8ي االنفعدددالي ( كمدددا ىدددح دراسدددة إيمدددان سدددعي الزيدددات –االجتمدددامي
اإليجددامي ىددح تيسددين التددوازن  القددوام  بعددر مناصددر الييا ددة ال ينيددة  مفهددوم 

( ،   جددود ىددر ق يات داللددة  9الددلات كمددا ىددح دراسددة جيهددان ميمددي الييثددي  
إحصددائية لصددالح المجمومددة التجري يددة  يلددا ىددح اختبددار األداء اليركددي  التكيددو 

القياب البعيش ،  يلدا نتيجدة ليتدأيير ( ىح لشخصي  االجتمامي   التكيو العاما
(  جددود  18اإليجددامي لي رنددامم المقتددر  كمددا ىددح دراسددة ماجددي  السدديي إمددرا يم   

ىر ق يات داللة إحصائية ةدت إلح تأيير إيجامي ىح اتجاهدات األطفدال األسدوياء 
نيددو ة ددرانهم المعددا ين يهنيددًا  بسدديطح اإلما ددة(  هندداإ ةيضددًا تددأيير إيجددامي ىددح 

اللات ليى األطفال المعا ين يهنيًا  بسيطح اإلما دة( كمدا ىدح رسدالة رانيدا مفهوم 
(  جدددود ىدددر ق يات داللدددة إحصدددائية لصدددالح المجمومدددة  12صدددبيي ميمدددي  

التجري ية ىي اختبارات التوازن اليركي، التواىن مين العدين  اليدي، اختبدار الصدور 
 لدم تمهدر ىدر ق دالددة  األشدكال  القدير  ميدي إدراإ الجسدم، التفامد  االجتمدامي 

 Futtenإحصائيا لتق   اللات اليركدي  التيصدي  العيمدي كمدا ىدح دراسدة ىيدوتن 
( ، ةن هناإ تأيير إيجامي لي رندامم الرياضدي المقتدر  ميدي تيسدين السدعة  26 

الييوية ليرئتين  تيسين مستوش لييا ة ال ينية االجتماعية لعينة البيدث كمدا ىدح 
 (.  tan  28 :80دراسة تان
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 ( 8جي ل   
 النسبة الميوية لمعيالت التغير مين القياسات الق يية 

 المتغيرات  يي اليراسة  متح البيث التجري ية  الضابطة ىح البعيية لمجمو 
 ( 32 ن= 

 اتجاه التغير
 10المجموعة الضابطة= 22المجموعة التجريبية=

 المتغيرات
 قبلى بعدى % قبلى بعدى %

 م/ث 20اختبار جرى  11.30 10.30 9.71 11.23 9.76 15.06 م .التجريبية

 32.07 32.61 1.66 31.76 46.69 31.98 م .التجريبية
الوثىىب العىىريض مىىن الثبىىات 

 /سم

 4.076 5.23 22.07 4.230 6.38 33.70 م .التجريبية
رمىىىىىى كىىىىىرة ألبعىىىىىد مسىىىىىافة 

 بال راع اليمني /م

 3.92 4.23 7.33 3.692 5.69 35.11 م .التجريبية
كىىىىىرة ألبعىىىىىد مسىىىىىافة  رمىىىىىى

 بال راع اليسري/ م

 18.76 19.07 1.63 17.76 15.92 11.56 م .التجريبية
م بالرجىىىىىىىىىىىىىل 10الحجىىىىىىىىىىىىىل 

 /ثاليمني

 19.46 19.84 1.92 19.38 17.15 13.00 م .التجريبية
م بالرجىىىىىىىىىىىىىل 10الحجىىىىىىىىىىىىىل 

 /ثاليسري

 الرمى 4.00 4.230 5.44 3.769 5.61 32.82 م .التجريبية

 اللقف 2.615 2.692 2.86 2.076 5.69 63.51 م .التجريبية

(  زيدداد  النسددبة الميويددة لمعدديالت تغيددر القياسددات 8لتضددح مددن جددي ل  
البعييددة مددن الق ييددة ليمجمومددة التجري يددة منهددا ليمجمومددة الضددابطة ىددح جميددع 

 المتغيرات المختار  .

( زياد  النسدبة الميويدة لمعديالت التغيدر 8ترى الباحثة من خالل جي ل  
 –لقياسدددات البعييدددة مدددن الق ييدددة ىدددح كددد  مدددن المهدددارات ا)تيدددة    الجدددرش ىدددح ا

الرمددي  اليقدد. (  يرجددع يلددا إلددح تط يددن ال رنددامم  –الرمددي  –اليجدد   -الويددب
اليركي المقتر  من     الباحث ،  اللش يشتم  ميح تمريندات متنومدة  متيرجدة 

منهدا ، النضدم  ر مي ىيها األسس العيمية التح بمقتضداها لتيقدن الهديف المدراد
-4 التطور الط يعدي ليمهدارات اليركيدة األساسدية ألطفدال المرحيدة السدنية مدن  

( سنة  بالتالي يصبح النضم  حديه مدي ن تدواىر مييدة مناسدبة لتيقيدن الهديف 6
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رير كاىي   كللا تدواىر ىرصدة مناسدبة ليتديريب ميدح ال رندامم اليركدي المقتدر  
م جدرش  انخفداق زمدن 20ىح اختبار  يهر يلا من خالل انخفاق زمن الجرش 

م حج  بالرج  اليمني  اليسرش ،  زياد  مساىة الويب كمدا 10اليج  ىح اختبار 
ىددح اختبددار الويددب العددرير مددن الثبددات ،  زيدداد  مسدداىة الرمددي كمددا ىددح اختبددار 
رمي كر  التنس ألبعي مساىة باليي اليمني  اليسرش  كللا زيداد  الديرجات البعييدة 

ح اختبدار الرمدي  اليقد. مدن يدالح مسداىات  هدلا مدا ييقدن الهديف من الق يية ى
 من  ضع ال رنامم . 

م جددرش  يرجددع يلددا 20 مددن المالحددو  جددود تيسددن ىددح زمددن اختبددار 
السدددتمرار ال رندددامم المقتدددر  لفتدددر  زمنيدددة طوييدددة د ن توقدددو  تندددوع التمريندددات 

م 10تبددار الخاصددة بددالجرش .  كددللا التيسددن ىددح النسددبة الميويددة لييجدد  ىددح اخ
حجدد  بصددفة مامددة  اليجدد  بالرجدد  اليسددرش بصددفة خاصددة  يرجددع يلددا إلددح ةن 
معمددم ةىددراد العينددة مددن ي ش الرجدد  اليسددرش. كددللا التيسددن ىددح النسددبة الميويددة 
لمساىة الويب ىدح اختبدار الويدب العدرير مدن الثبدات  يلدا لرجدع إلدح ةن مهدار  

ئها يشبه  فدز  األرندب   دي  دام الويب الطوي  مي بة لألطفال المعا ين يهنيا   ةدا
الباحث متط ين التمرينات الخاصة مها بطريقة مشو ة  بدأد ات مختيفدة ممدا كدان 

 له األير اإليجامي ىح تيسن نتائجها . 

 كللا زياد  التيسن ىح مهارتي الرمي  اليق.   ترجعده الباحثتدان الدح 
ب   ةدائهدددا تندددوع التمريندددات الموجدددود  بال رندددامم  تددديرجها مدددن السددده  ليصدددع

باستخيام كرات مختيفة األلوان  األشكال مما ةدى إلح تيسدن نتدائم هدله المهدار  
. 

 تددرى الباحثددة ان تفددوق المجمومددة التجري يددة مددن المجمومددة الضددابطة 
ىددح ىددر ق النسددب الميويددة لمقدديار التقدديم ىددح المهددارات اليركيددة األساسددية  يددي 
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ل المعدددا ين يهنيدددا بسددديطي ( سدددنة لألطفدددا12-6البيدددث ليمرحيدددة السدددنية مدددن  
اإلما دة ل رنددامم االنشددطة اليركيددة المقتددر  لرجددع إلددح مرنددامم االنشددطة اليركيددة 

 –الويددب  –المقتددر   الددلش اشددتم  ميددح تمرينددات متنومددة ىددح كدد  مددن  الجددرش 
الرمددددي  اليقدددد.( ، كمددددا اتسددددمت هددددله التمرينددددات بددددالتنوع  –الرمددددي  –اليجدددد  

 مددن البسدديي إلددح المركددب حتددي تال ددي  التشددوين  التدديرج مددن السدده  الصددعب 
احتياجاتهم  تناسب  يراتهم  تشابه المهارات اليركية األساسية ىح العمد  ، كمدا 
ر مي مني  ضعها األسس العيميدة  التربويدة التدح تكفد  تيقيدن الهديف  هدلا مدا 

 اىتقيه مرنامم التربية الرياضية . 

االنشدطة اليركيدة   تنمية المهارات اليركية االساسية مدن خدالل مرندامم
المقتددر   مددا حققتدده مددن نتددائم إيجاميددة لتفددن مددع مددا ةشددار إليدده   ةسددامة كامدد  
راتب  بدان تطدور المهدارات اليركيدة األساسدية يكدون بطييدا نسد يا طالمدا ال لوجدي 
التمرين المناسب ، مينما يكون هلا التطدور بصدور  سدريعة  اكثدر تنومدا إيا  مندا 

( هددلا 157: 2ن التالميددل ىددح الو ددت المناسددب . موضددع تمرينددات متنومددة  تمددري
 ي كي   السديي م دي المقصدود   بدان ال رندامم الهدادف يعطدي م شدرا يسدامي ميدح 
تطددور المهددارات اليركيددة األساسددية ىددح هددله المرحيددة السددنية ،  هددلا مددا ةيهرتدده 
النتددائم بالنسددبة ليمجمومددة التجري يددة التددح ط ددن مييهددا ال رنددامم  مقارنددة هددله 

ائم بالنتدددائم األ ليدددة   ددد  تط يدددن ال رندددامم لدددنفس المجمومدددة ا  بالمقارندددة النتددد
بالمجمومة الضابطة  التح ةيهدرت نتائجهدا مديم تدواىر مرندامم خداص بالمهدارات 
اليركية األساسية  يشير السيي م ي المقصود ان هناإ كثيرا من األطفال ل يغدون 

ون القيددام بالمهددارات مرحيددة النضددم  ربمددا لزيددي ن منهددا  مددع يلددا ال يسددتطيع
(  مددن هنددا ت كددي الباحثددة ميددح ةهميددة 81: 3اليركيددة األساسددية بشددك  جيددي .  

تنمية المهدارات اليركيدة األساسدية لألطفدال المعدا ين يهنيدا بسديطي اإلما دة مدن 
خدددالل مرندددامم لالنشدددطة اليركيدددة مقتدددر  يجدددي ن بيددده األطفدددال حاجدددة إلشدددباع 

خددالل نشدداط حركددي موجدده مددن خددالل حاجدداتهم   إخددراج مددا لدديلهم مددن طا ددة 
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 –اليجدد   –الويددب  –ممارسددة التمرينددات الهادىددة  يلددا متنميددة كدد  مددن الجددرش 
الرمددي  اليقدد.  بالتددالي شددعورهم بالنجددا  ىددح كثيددرا مددن  –الرمددي البعددي مسدداىة 

األنشطة اليركيدة  خاصدة التدح تتعيدن بالمشداركة ىدح األنشدطة   ةداء المهدارات 
 اليومية .  

 ات :االسـتنتاج
ىددي ضددوء هدديف البيددث  ىددح إطددار المددنهم العيمددي المسددتخيم ،  ىددح 
نطدددداق مينددددة البيددددث ،  كددددللا التيييدددد  اإلحصددددائي ،  مددددرق نتددددائم البيددددث 

  منا شتها ، تمكنت الباحثة من التوص  الح ما ليح : 
 جود  صور بال رندامم التقييديش الدلى يط دن بمعمدم المديارب المسد لة  -1

 الدددلش لدددنعكس سدددي يًا ميدددح مسدددتوى   مدددن االطفدددال المعدددا ين يهنيددداً 
( 6 – 4المهارات اليركية االساسية لديى االطفدال المعدا ين يهنيدًا مدن  

 سنة .
لدد ير مرنددامم االنشددطة اليركيددة المقتددر  ميددح تيسددن المهددارات اليركيددة  -2

 –اليجد   –الويدب  -األساسية المتمثية ىح كً  من مهدارات    الجدرى  
 الرمح  اليق.( . –الرمح 

 وصيات :التـ

 ىح ضوء ما تم استنتاجه توصي الباحثة بما ليح :  

االسترشددداد م رندددامم االلعددداب التر يييدددة المقتدددر  ىدددح تنميدددة المهدددارات  -1
-4اليركية األساسية لألطفدال المعدا ين يهنيدا خاصدة ىدح مرحيدة مدن  

( سددنة لمددا لهددا مددن ايددر إيجددامي  ىعددال ىددح تنميددة المهددارات اليياتيددة 6
 له الء األطفال . 
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االسترشاد باألسس العيمية التح استخيمت ىح تصميم مرندامم  االلعداب  -2
التر يييددة المقتددر  ةيندداء ممارسددة النشدداط اليركددح ، ىددح إمددياد مددرامم 
مناسددبة ليتالميددل المعددا ين يهنيددًا لكدد  مددن المدديارب  الجمعيددات المعنيددة 

 مرماية الفيات الخاصة .
ر يييدددة بمدددا لتناسدددب مدددع تدددوىير األد ات  األجهدددز  الالزمدددة لاللعددداب الت -3

خصددائو  احتياجددات النمددو اليركددي لألطفددال المعددا ين يهنيددًا ىددح هددله 
 المرحية .

إجراء دراسات ةخرى ليتعرف ميح ةير تنمية المهارات اليركيدة االساسدية  -4
ميددح مسددتوش األداء اليركددي ىددح األنشددطة الرياضددية المختيفددة ليفيددات 

 الخاصة .
 منممة الطالع الميرسدين ميدح مدا تنميم دراسات د رية بصفة مستمر   -5

 هو جيلي ىح بشأن ةليات التيريس لهله الفية . 

 المراجع
 العربية : المراجع

إمددددددددددددرا يم  ميددددددددددددي   .1
 2003) 
 

سيكولوجية ريدر العدادلين  االضدطرابات السديوكية ،  :
 كيية التربية ، جامعة مين شمس ، القاهر  .

 ةسدددامة كامددد  راتدددب  .2
 1999  ) 

  لينمدددددو المتكامددددد  ليطفددددد  النمدددددو اليركدددددح  مددددديخ :
 ، دار الفكر العربح ، القاهر . المراهن ( 

ةلسيي م ي المقصدود   .3
 1985) 

تطدددور  حركدددة اإلنسدددان  اسسدددها، الفنيدددة ليطبامدددة  :
  النشر ، األسكنيرية .

آمندددددددددة مصدددددددددطفح   .4
 (1994الشبكشح  

 تدددأيير مرندددامم ةلعددداب صدددغير  مقتدددر  ميدددح  تنميدددة  :
م ليتالميدددل المتخيفدددين األداء اليركدددح  التكيدددو العدددا

مقييدددًا  مجيدددة ميدددوم  ىندددون الرياضدددة،كيية التربيدددة 
 الرياضية لي نات بالقاهر ، المجيي السادب .    
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ةميددر  حسددن شدداهين   .5
 2001) 

حركدي ميدح المسدتوش  - تايير مرنامم لالدرإ اليس :
المهدددارش ىدددح كدددر  السدددية لمعدددا ين يهنيدددا  ، رسدددالة 

ربيدددة الرياضدددية ماجسدددتير ريدددر منشدددور  ، كييدددة الت
 لي نات .

ةمددددددددين الخددددددددولح ،   .6
ةسدددامة كامددد  راتدددب 

 1998) 

، منفيددة ، دار الفكددر  5التربيددة اليركيددة ليطفدد  ، ط :
 العربح، القاهر   .

ةمين الخولح  جمال   .7
الددددددددديلن الشددددددددداىعح 

 2000) 

 مناهم التربيدة الرياضدية المعاصدر ،  الطبعدة األ لدح :
 ، دار الفكر العربح ، القاهر  .

مدددان سدددعي السددديي إي  .8
 (1999زناتح  

ىعاليدددده مرنددددامم حركددددح ىددددح تنميددددة مفهددددوم الددددلات  :
 السيوإ التكيفح لألطفدال المتخيفدين القداميين ليدتعيم 
 ، رسددددالة ماجسددددتير ريددددر منشددددور  كييددددة التربيددددة 

 بالقاهر . الرياضية لي نات ،
جيهان ميمي الييثدح   .9

 2000) 
دراإ   تددأيير مرنددامم حركددح ميددح مفهددوم الددلات  اإل :

اليركددددح لدددديى التالميددددل المعددددا ين يهنيددددًا  ، رسددددالة 
دكتددددوراه ريددددر منشددددور  ، كييددددة التربيددددة الرياضددددية 

 لي نات بالقاهر  ، جامعة حيدوان.
حماد  ميمي حسدين   .10

 2003) 
 تددايير مرنددامم تر ييددي رياضددي ميددح التكيددو العددام  :

ليمعددا ين يهنيددا  ، رسددالة ماجسددتير ريددر منشددور  ، 
 لرياضية لي نين بالقاهر  .ربية اكيية الت

خالددي ميمددي مطينددة   .11
 1999) 

: االحتياجدددددددات النفسدددددددية  االجتماعيدددددددة لألطفدددددددال  :
المعددا ين يهنيددًا  مال اتهددا متنميددة السدديوإ المتواىددن 

رسددالة  –مددن خددالل بعددر مددرامم التربيددة الخاصددة 
معهدددي اليراسدددات العييدددا  –ماجسدددتير ريدددر منشدددور  

 – االجتماعيددة   سددم اليراسددات النفسددية –ليطفولددة 
 جامعة مين شمس، القاهر  .
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رانيه صبحي  حيحب    .12

(2002) 
 تدددأيير الددديمم ىدددح مرندددامم تر ييدددح ميدددح كددد  مدددن  :

مفهوم اللات ليى األطفال المعا ين يهنيًا  اتجاهدات 
األسوياء نيوهم   رسالة دكتدورا  ريدر منشدور ،كيية 

 التربية الرياضية لي نين ،جامعة حيوان.
مددي رانيدده صددبيي مي  .13

 1999) 
 تقدددويم مددددرامم التربيدددة الرياضددددية بمددديارب التربيددددة  :

الفكريددة مددن حيددث الييا ددة ال ينيددة  بعددر القددديرات 
ير ريددر منشددور  ، جامعددة اليركيددة  ، رسددالة ماجسددت

 حيوان .  
صبب ا ايبب يم ن حبب    .14

(1996) 
 ةيدددر مرندددامم رياضدددح مقتدددر  ميدددح األداء اليركدددح  :

دكتدددورا  ريددددر  لألطفدددال المعددددا ين مقييدددًا  ، رسددددالة
ة لي ندددين ،القددداهر  ، منشدددور ،كيية التربيدددة الرياضدددي

 .جامعة حيوان
مالددددي  ميددددح  اسددددم   .15

 1997) 
 مدديى ىامييددة مرنددامم ارشددادى ىددح تنميددة المهددارات  :

االجتماعية لديى ميندة مدن األطفدال المعدا ين مقييدًا 
تربيددددة  ، رسددددالة دكتددددوراه ريددددر منشددددور  ، كييددددة ال

 . ،جامعة مين شمس، القاهر 
م دددددي الفتدددددا  م دددددي   .16

 (1998المجيي  
، التربية الرياضية الخاصددة لمددن ؟ لمدايا ؟ كيدو ؟  :

 دار الكتب المصرية ، القاهر  .
لييددددددح كددددددرم الدددددديلن   .17

 1988) 
يبات العيد ليى االطفال المتخيفين مقييًا من تالميدل  :

ن،مركز اما دددات التربيدددة الفكريدددة  االطفدددال المعدددا ي
 الطفولة ،القاهر .

ماجي  السيي إمرا يم   .18
 2000) 

  تددددأيير مرنددددامم حركددددح باسددددتخيام بعددددر األد ات  :
الم تكدددر  ميدددح األداء اليركدددح  التكيدددو الشخصدددح 
 االجتمددددامح  ليتالميددددل المعددددا ين يهنيددددًا  ، المجيددددي 
الثددانح لبيددوح المدد تمر العيمددح الثالددث، األسددتثمار 
 التنميدددة البشدددرية ىدددح الدددوطن العربدددح مدددن منمدددور 

 كيية التربية ، جامعة مين شمس. رياضح،
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ميمي م ديهللا حسدن   .19
 (2001ىرج  

 تايير مرندامم تعييمدي رياضدي ميدح الكفداء  ال ينيدة  :
 المهاريددة ليمعددا ين يهنيددا  ، رسددالة ماجسددتير ريددر 
 منشدددور  ،كييدددة التربيدددة الرياضدددية لي ندددين ، جامعدددة

 حيوان ،  القاهر .
ميمددي كامدد  م يفددح   .20

 1988) 
 التط يقيددة، ينيددة ليمعددا ين مددين النمريددة التربيددة ال  :

 دار حراء ،القاهر  .
ميمددي مرسددال حمددي   .21

 1993) 
ةير مرندامم تمريندات مقتدر  لتطدوير بعدر اليركدات  :

،  6األساسددية لتالميددل المرحيددة األمتيائيددة مددن سددن 
سدددنوات ، رسدددالة دكتدددورا  ريدددر منشدددور ، كييدددة  9
 ربية الرياضية جامعة األسكنيرية.الت

د حمدددددددددود  ميمدددددددددو   .22
 1990) 

الطفولدددة  المراهقدددة  المشدددكالت النفسدددية  العدددالج ،  :
 ية ، جامعة مين شمس ، القاهر  . ، كيية الترب2ط

ميمددود م ددي الفتددا    .23
مندددددددان  ، مدددددددينان 
جدددددددددا ي  جيدددددددددون 

 1990) 

الرياضدددددة  التدددددر يح ليمعدددددا ين ، مكتبدددددة النهضدددددة  :
 المصرية  ، القاهر  .

 األجنبية : المراجع 
Physical Education for Children ،A 

Focus on the Teaching Process ، 2 

nd ed ، Lea and Febiger 

Philadelphia. 

: Broer ، M R ، and 

Halverson ، L ، E 

،(1999) 

24. 

Physical Activity for Individuals 

with Mental Retardation Infancy 

Through Adulthood ، Human 

Kinetics Books، .lllinois . 

: Carl B . Eichsted ، 

Barry W.lavay 

،(1992) 

25. 

Effects of a Supplementary 

perceptual Motor Program on 

Trainable Mentally Retarded 

Children ، I.D.A. Vol.4.. 

: Futten .D.I.S.،(1999) 26. 

Education Excepting Houghton 

Mifflin ، co . Children.  Boston ، 

: Gallahue J . D . & 

Krif ، S .،(1995) 
27. 
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 تأثير برنامج مقترح لألنشطة الحركية على تنمية بعض
 المعاقين المهارات الحركية األساسية لألطفال 

 ( سنوات 6-4)  ذهنيًا  من 
 أ.م.د/محمد سعيد محمد السيد 

   /أحمد محمد هاشمد  

 /ريم احمد زكى المالكىم 

حثملخص الب  
لهدديف البيددث الددي التعددرف ميددي تددايير مرنددامم لالنشددطة اليركيددة ميددي 

( سدنوات 6 -4تنمية بعر المهارات اليركية االساسية لالطفال المعدا ين مدن   
،   ي استخيمت الباحثة المنهم التجري ي لمجمدومتين احديهما تجري يدة  االخدرى 

يميدلا تدم تقسديمهم ( ت16ضابطة باستخيام القيداب الق يدي  البعديش موا دع مديد  
مشددوائيا الددح مجمددومتين احددياهما تجري يددة  االخددرش ضددابطة  ددوام كدد  مجمومددة 

( تيميدددلا ،   دددي تمكندددت الباحثدددة مدددن التوصددد  الدددح  جدددود  صدددور بال رندددامم 8 
التقييدديش الددلى يط ددن بمعمددم المدديارب المسدد لة مددن االطفددال المعددا ين يهنيددًا  

ليركيددة االساسددية لدديى االطفددال  الددلش لددنعكس سددي يًا ميددح مسددتوى المهددارات ا
( سنة . ل ير مرنامم االنشطة اليركية المقتر  ميدح 6 – 4المعا ين يهنيًا من  

 -تيسددن المهددارات اليركيددة األساسددية المتمثيددة ىددح كددً  مددن مهددارات    الجددرى  
الرمح  اليق.( . ا صت الباحثة الباحثدة باالسترشداد  –الرمح  –اليج   –الويب 

ة اليركية المقتر  ىح تنمية المهارات اليركية األساسدية لألطفدال م رنامم االنشط
( سنة لما لها من اير إيجامي  ىعدال 6-4المعا ين يهنيا خاصة ىح مرحية من  

ىددددح تنميددددة المهددددارات اليياتيددددة لهدددد الء األطفددددال ، االمتمدددداد ميددددح القياسددددات 
سدامي  ميرسدح المستخيمة ىح تقويم المهارات اليركية األساسية  يي البيث ، لم

التربيددة الرياضددية الكتشدداف نقدداط القددو   الضددع. ىددح قياسددات المهددارات اليركيددة 
 ( سنة . 6-4األساسية لالطفال المعا ين يهنيًا من  

  

                                                           
  حلواناستاذ مساعد بقسم الترويح الرياضي كلية التربية الرياضية للبنين جامعة. 
 جامعة بني سويف. - التربية الرياضية كلية -م الترويح الرياضيقسمدرس ب 

 معيدة بقسم الترويح الرياضي كلية التربية الرياضية جامعة بني سويف. 
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"The effect of a proposed program of motor activities 
on the development of some basic motor skills for 

disabled children (4-6 years) 
 Dr. Mohamed Saed Mohamed. 
   Dr. Ahmed Mohamed Hashem


Researcher Reem Ahmed Zaki El Malky 
 

Summary 
 

         The research aims to identify the effect of a program of 

motor activities on the development of some basic motor skills for 

children with disabilities from (4-6) years. The researcher used the 

experimental method for two groups, one experimental and the other 

by using tribal and remote measurement by 16 students randomly 

divided into two groups (8) students. The researcher found that there 

is a deficiency in the traditional program that applies in most schools 

responsible for children with mental disabilities, which is reflected 

negatively on the level of basic motor skills in children with 

disabilities Mental disabilities from (4 - 6 years). The proposed 

program of motor activities affects the improvement of the basic 

motor skills represented in the skills of (running, jumping, jumping, 

throwing, throwing and hanging). The researcher recommended 

guiding the proposed motor activities program in developing the 

basic motor skills of children with mental disabilities especially at the 

stage of (6) 4 - year because of its positive and effective impact on the 

development of life skills of these children, relying on the 

measurements used to evaluate the basic motor skills in question, to 

help physical education teachers to discover the strengths and 

weaknesses in the basic motor skills measurements of the The 

mentally handicapped (6-4) years. 

  

                                                           
   Associate Professor at the Department of Recreation Sports - Faculty of 

Physical Education – Helwan University   

 Professor at the Department of Recreation Sports - Faculty of Physical 

Education - Beni -Suef University. 
 Demonstrator at the Department of Recreation Sports - Faculty of 

Physical Education  Beni- Suef University 
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ي والمادي برنامج تعليمي مقترح لمواجهة السلوك العدواني اللفظ
 والغير مباشر لتالميذ المرحلة االبتدائية

 الشيماء سعد زغلول عرفان /أ.م.د 
   .محمـــد إبراهيم محمــد /دأ.م 


 /محمــد علي محمــد  الباحث  

 مقدمة ومشكلة البحث: 

مما ال شا بيه ةن السيوإ العي اني ليى تالميل الميارب ةصدبح حقيقدة 
د ل العددالم ،  هددي تشددغ  كاىددة العدداميين ىددي ميدديان   ا عيددة موجددود  ىددي معمددم

التربيددة بشددك  خدداص  المجتمددع بشددك  مددام ،  تأخددل مددن إدارات الميرسددة الو ددت 
الكثيددر  تتددرإ ةيددار سددي ية ميددح العمييددة التعييميددة ، لددلا ىهددي تيتدداج إلددح تضدداىر 
الجهددددود المشددددتركة سددددواء ميددددح صددددعيي الم سسددددات اليكوميددددة ة  الخاصددددة ة  

جتمع الميني ، كونها ياهر  اجتماعية باليرجدة األ لدح  انعكاسداتها م سسات الم
السددي ية تدد ير ميددح المجتمددع بأسددره. ال مددي ىددي هددلا الجانددب مددن التعامدد  بيددلر 
 درايددة  دراسددة  ا ددع التيميددل العددي اني دراسددة دقيقددة  اعيددة  اإلطددالع ميددح كاىددة 

مدددا كدددان جسدددمه المدددر ف ال يييدددة المييطدددة بيياتددده األسدددرية ، الن التيميدددل مه
 شخصيته ىهو إنسان آتح إلح الميرسة  ال نعرف مدايا بده ؟  مدايا  راءه ؟ ىقدي 
يكددون  راءه ةسددر  مضددطربة بسدد ب ىقدديان مائيهددا ة  استشددهاده ة  امتقالدده ة  

..... الد    دي يكدون  راءه ةسدر   هجر  ة  ير ف ا تصادية ة  حياتية ة  طدالق
 امر،  ةىعاله مق ولدة  مسدتيبة،  هدو ىدي تهتم به  تعم  ميح تيلييه ، ىطيباته ة

 لدم تعدي العنايدة بالطفد  ، ك  هله األحوال مجني مييده،  ييتداج إلدح األخدل ميديه 

                                                           
 جامعـة بنـي    –كلية التربية الرياضـية   –اهج وطرق التدريس أستاذ مساعد دكتور بقسم المن

 .سويف
  جامعـة بنـي    –كليـة التربيـة الرياضـية     –بقسم علم الـنفس الرياضـي    دكتور مساعد أستاذ

 .سويف

 جامعة  بني سويف. - التربية الرياضية كلية -م المناهج وطرق التدريسقسباحث ب 
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 تربيتدده مجددرد اجتهدداد شخصددي ة  مجددرد  سددائ  تكتسددب بالميا لددة  الخطدداء مدد  
ةصبيت ىي الو ت الياضر ميما  ىندا ، ىهدي ميدم لدنمم  يوضدح  سدائ  التربيدة 

ح القددائمين بالعمييددة التربويددة االهتددياء مهددا ،  ىددن ألندده لتطيددب التددي لنبغددي ميدد
ط يعدددة خاصدددة لنبغدددي ليمهتمدددين بشددد  ن الطفددد  اكتسدددامها لكدددي تددد دش العمييدددة 
 التربويدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة الثمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار المرجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو  

 (24,23:  12منها.  

كما تعي التربية الرياضية الميرسية الوسديية األكثدر ىامييدة  تدأييرًا ل نداء 
تمال ىدي مختيد. جواندب السديوإ اإلنسداني،  تندتم نشداط داخد  التالميل مناءًا مكد

 خارج المجتمع الميرسي يساهم ىي تيقين معيالت نمو حقيقية م ير  ىدي منداء 
:  6) شخصددية األىددراد  اكتسدداب القددير  ميددح المشدداركة اإليجاميددة ىددي المجتمددع.

74) 

ح كمددا يمثدد  العددي ان ةحددي المشددكالت السدديوكية التددي تواجدده القددائمين ميدد
تعيدديم التالميددل  تددربيتهم،  لقددي اهددتم الكثيددر مددن العيمدداء ىددي ميددادلن ميددم الددنفس 
 ميم األجتماع  ميوم التربية ميراسة السيوإ العي اني ب متبداره مشدكية يات ةبعداد 

 (27:  6نفسية،  إجتماعية  تربوية.   

 أهمية البحث :

وإ يعدددي البيدددث إستقصددداءًا ميميدددًا موجهدددًا ليو دددوف ميدددي ةسدددباب السدددي (1
العددي اني كأحددي المشددكالت التددي تواجدده التالميددل بشددك  مددام ىددي المرحيددة 

 اإلميادية  .
تط يددن مرنددامم تعييمددي ميددي تالميددل المرحيددة اإلمياديددة  لواجدده السدديوإ  (2

 العي اني ليلهم  يعم  ميي اليي من السيوإ العي اني ليلهم.
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يم ىددتح ةىدداق جيلددي  إلجددراء المزيددي مددن البيددوح ىددي مجددال مددرامم التعيدد (3
  ربطها بمتغيرات اخرش ليش تالميل المرحية االميادية. 

ميي ديددة اليراسددات  البيددوح التدددي تنا لددت ال ددرامم التعييميددة  تأييرهدددا  (4
 ميح السيوإ العي اني  خاصة لتالميل المرحية اإلميادية  .

 هدف البحث :

هدديف البيددث إلددح   معرىددة ةيددر تط يددن مرنددامم تعييمددي مقتددر  لمواجهددة 
ي اني اليفمددي  المددادش  الغيددر مباشددر لتالميددل المرحيددة االمتيائيددة مددن السدديوإ العدد

 خالل:  
التعرف ميي الفر ق مين القياسين الق يدي  البعديش  نسدبة التيسدن ىدي  -

 مستوش السيوإ العي اني.

 فروض البحث : 

توجدددي ىدددر ق يات داللدددة إحصدددائية ىدددي القياسدددين الق يدددي  البعددديش ىدددي  -
 التيسن لصالح القياب البعيش  مستوش السيوإ العي اني  نسبة

 المصطلحات المستخدمة بالبحث:
 Elementary School:   اإلبتدائيةالمدرسة  -1

هي نمام خاص من ةنممة التفام  االجتمدامي  تتميدز مثقاىدة خاصدة ، 
  تعت دددددددر  سددددددديية الرتبددددددداط الشخصددددددديات التدددددددي تضدددددددمها ةركانهدددددددا بعضدددددددهم

 (36:  7مبعر .   
 Physical Educationالتربية الرياضية :  -2

إحدديش المددواد العيميدددة تدديرب ليتالميدددل بالميرسددة مهددديف النمددو الكامددد  
 االجتماعيدة  هدي  –النفسدية  –ال ينيدة  –ليتالميل ىي مختيفة الجواندب العيقييدة 
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إحيش المواد المنهجية التي لتضمنها منهاج مراح  التعييم المختيفة  التي تسدهم 
 (29: 2ة.  ىي تيقين ةهياف العميية التعيمي

  Physical Education Lessonدرس التربية الرياضية :  -3
هو الي نة ة  الوحي  المصغر  التي ت ني  تيقدن متتدابع  اتسداق ميتدوش 
المنهم ،  تنفيل درب التربية ال ينية ةهم  اجبات الميرب ،  لكد  درب ةرراضده 

 تتكدون الوحدي   جياني ( ،  –معرىي  -التعييمية من المنمور السيوكي  حركي 
 (35: 2التعييمية من ميد من در ب التربية ال ينية .  

  Aggressive behaviorالسلوك العدواني :  -4
م( نقددال مددن  د ال رد ، 2007مرىدده  صددي ي نددور الدديلن ، دالل مطيدده 

( بأنده هدو السديوإ الدلش لهديف إلدي إصدابة ة  إلدلاء Dollard , Dobbد ب 
 (15:  6وإ مينيا ة  معنويا .  الشخو الموجه إليه يلا السي

 إجراءات البحث : 
 منهج البحث : 

اسددددتخيم البدددداحثون المددددنهم التجري ددددح باسددددتخيام التصددددميم التجري ددددح 
 لمجمومة  احي  ب تباع القياب الق يي  البعيش  يلا لمناس ته لط يعة البيث. 

 مجتمع وعينة البحث: 

ح المقيدديلن ىددي يشددتم  مجتمددع البيددث تالميددل الصدد. السددادب االمتدديائ
( بميرسة القييس ميخائيد  ليرا بدات إدار  ردرب 2017/  2016العام اليراسي  

(   ددي تددم اختيددار مينددة البيددث 82التعييميددة بمياىمددة الفيددوم  البددال  مدديدهم  
% مددن مجتمددع االصدديي 18( تيميددل منسددبة 15بالطريقددة العمييددة البددال  مدديدهم  

( تيميددل مددن المجتمددع 15 وامهددا    تددم إجددراء اليراسددة االسددتالعية ميددي مينددة
 االصيي  خارج مينة البيث االساسية. 
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 إستني الباحثون ىي جمع ةد ات هلا البيث الي : أدوات جمع البيانات : 

استمار  إستطالع رةش الخ راء من ةساتل  ميم الدنفس الرياضدي  منداهم  -
 طدددرق التددديريس التربيدددة الرياضدددية مييدددن ر دددم  ة(، لعدددرق ميتدددوش 

 م  تييلي الفتر  الزمنيةال رنام
 (2005مقياب السيوإ العي اني إمياد   آمال م ي السميع مييجي    -
 (2007مقياب السيوإ العي اني إمياد   امياد حلام خيي  حميي   -

بعددي إطددالع البدداحثون ميددي المراجددع اإلبيدداح العيميددة المتخصصددة  ددام 
ي  ال رندامم، مديد بعم  إستمار  مندار ال رندامم  مرضدها ميدي الخ دراء لتييلدي مد

 االساميع، ميد الجيسات، زمن ك  جيسة 

 ( 1جي ل  
 عدد الوحدات

 في االسبوع

 زمن كل

 وحدة

 عدد

 الوحدات

 عدد

 األسابيع

 مدة

 البرنامج

 البرنامج محتوي

 آراء الخبراء

 10ن= شهرين 8أسابيع  وحدة 24 90 ثالث وحداث

 صدق البرنامج : 

( خ دراء مدن 10ل مرضده ميدي  تم التيقن من صيق ال رنامم مدن خدال 
ةسدداتل  كييددات التربيددة الرياضددية  يلددا ليتعددرف ميددي مدديش التيقددن مددن ميتددوش 

 ال رنامم.
 اإلجراءات التنفيذية إلجراء القياسات وتطبيق البرنامج المقترح: 

 2016/  12/  20 دددام البددداحثون بددد جراء اليراسدددة االسدددتطالعية ىدددح 
مجتمددع البيددث   مددن خددارج العينددة  ( تيميددل مددن نفددس 15ميددح مينددة  وامهددا   

 االساسية ليبيث .
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 تطبيق البحث :
 القياس القبلى :

 ددام البدداحثونون بدد جراء القيدداب الق يددح ليعينددة  يددي البيددث ىددح السدديوإ 
 م .2017 / 2 /13م : 2017/   2/  11العي انح  يي البيث  يلا ىح 

 تنفيذ البرنامج :

المقتددددر  ميددددح المجمومددددة  ددددام البدددداحثون متنفيددددل ال رنددددامم التعييمددددح 
( 8( خمسدة مشدر تيميدل ،   دي تدم التط يدن لمدي   15التجري ية   التح  وامهدا  

م ،  كددددان 8/4/2017م إلددددح 14/2/2017يمدددداني ةسدددداميع  ىددددح الفتددددر  مددددن 
(  24( دقيقددة موا ددع   90ال رنددامم لددتم موا ددع  يددالح  حدديات( ةسدد وعيا  بددزمن  

 يوم اليراسح اربعة   مشر ن  حي   يلا بعي نهاية ال

 القياس البعدي : 

بعي انتهاء الفتر  المييد  لتنفيدل ال رندامم  دام البداحثون بد جراء القيداب 
م : 2017/  4/  12البعددددديش ليعيندددددة المختدددددار  ىدددددح السددددديوإ العدددددي انح ىدددددح 

 م.15/4/2017

 : األسلوب اإلحصائى المستخدم 

 –لوسديي ا –المتوسدي اليسدامح المعدامالت اإلحصدائية  ىقي تم استخيام
 spss اختبددار ت(  –معامدد  االرتبدداط  –معامدد  االلتددواء  –االنيددراف المعيددارى 

 (.0.05االحصائح    ي ارتضي الباحثون نسبة داللة مني مستوى  
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 عرض النتائج:
 (1جي ل  

 داللة الفر ق مين متوسطح القياسين الق يح 
 ( 15 ن =   البعيى لعينة البيثفي مقياسح السيوإ العي انح   يي البيث

 المتغير
وحدة 

 القياس

متوسط  

القياس 

 القبلى

 متوسط

القياس 

 البعدى

 متوسط 

 الفروق

انحراف 

 الفروق

 قيمة )ت(

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 دال 9.80 2.34 5.93 25.93 31.87 الدرجة العدوان المادى

 دال 11.11 3.09 8.87 26.13 35.00 الدرجة العدوان اللفظى

 دال 16.71 1.99 8.60 26.20 34.80 الدرجة غير مباشرالعدوان ال

مقيىىاس السىىلوع العىىدوانى 

 ككل
 دال 18.85 4.80 23.40 26.78 101.67 الدرجة

 دال 8.11 2.19 4.60 26.13 30.73 الدرجة السلوع العدوانى للمعلمين

   2.145( =  0.05قيمة   ت ( الجي لية مني مستوى         
 :(  1لتضح من جي ل   

توجددي ىددر ق يات داللددة احصددائية مددين متوسددطح القيدداب الق يددح   القيدداب  -
البعدديى ىددح كددال مددن ابعدداد  مقيدداب السدديوإ العددي انح   العددي ان المددادى ، 
العي انح اليفمح   العي ان الغيدر المباشدر (   اليرجدة الكييدة ليمقيداب  ىدح 

 اتجاه القياب الق يح .
لقيداب الق يدح   القيداب البعديى توجي ىدر ق دالدة احصدائيا مدين متوسدطح ا -

 ىح مقياب السيوإ العي انح ليمعيمين  ىح اتجاه القياب الق يح .
 ( 2جي ل  

 العال ة مين مستوى قياب 
 (15السيوإ العي اني ليتالميل  السيوإ العي اني ليمعيمين  ن = 

 مقياس السلوع العدواني )للمعلمين( المتغيرات م

 0.409 المادي 1

 0.226 اللفظي 2

 0.024- الغير مباشر 3

 0.377 المجموع الكلي للمقياس 4

 0.441( = 0.05قيمة  ر( الجي لية مني مستوى  
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قديم معدامالت االرتبداط مدين مقياسدي السديوإ العدي اني ( ةن 2  جدي للتضح من 
-ليتالميل  السيوإ العي اني ليمعيمين حيث انيصرت معامالت االرتباط مدا مدين  

هددي معددامالت ارتبدداط ريددر دالددة احصددائيا حيددث ةنهددا ةصددغر (   0.409، 0.024
             من قيمة  ر( الجي لية

 (3جي ل  
 متوسي رةش المعيمين ىي 

 مجتمع البيث بعي التجربة ميح مقياب السيوإ العي اني

 العبارات م
 ابدا احيانا غالبا

 الدرجة

 التقديرية

 الوزن

 النسبي
 2كا

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

 4.8 %70 21 %6.67 1 %46.67 7 %46.67 7 يضرب االخرين 1

2 

يختلىىىىىىق القصىىىىىى  

واالكاذيىىىىىىىب علىىىىىىىى 

 االخرين 

6 40% 7 46.67% 2 13.33% 19 63.33% 2.8 

3 
يكسىىىىىىىىىىىىر نوافىىىىىىىىىىىى  

 المدرسة
6 40% 7 46.67% 2 13.33% 19 63.33% 2.8 

4 

يدخل في مشىاجرات 

مىىىع االخىىىرين أكثىىىىر 

 من المعتاد

5 33.33% 8 53.33% 2 13.33% 18 60% 3.6 

5 
يشىىىىىىىىىتم او يلعىىىىىىىىىن 

 االخرين
5 33.33% 9 60% 1 6.67% 19 63.33% 6.4 

6 
يكتىىب علىىىى جىىىدران 

 المدرسة وابوابها 
6 40% 7 46.67% 2 13.33% 19 63.33% 2.8 

7 

يلجىىىىى  للىىىىىى العنىىىىىف 

والقىىىىىىوة السىىىىىىتعادة 

 حقوقه

6 40% 8 53.33% 1 6.67% 20 66.67% 5.2 

8 

يمزق كتب األخىرين 

ة ليفىىرر رأيىىه بحىىد

 عليهم 

7 46.67% 6 40% 2 13.33% 20 66.67% 2.8 

9 

يجىىىىىىىادل االخىىىىىىىرين 

بحىىدة ليفىىرر رأيىىه 

 عليهم 

5 33.33% 9 60% 1 6.67% 19 63.33% 6.4 

10 
يستخدم ادوات حادة 

 ضد االخرين 
4 26.67% 6 40% 5 33.33% 14 46.67% 0.4 

11 
يتهىىىىىىىىدد ويتوعىىىىىىىىىد 

 االخرين
8 53.33% 5 33.33% 2 13.33% 21 70% 3.6 

12 
يحقىىىىىىىىىر االخىىىىىىىىىرين 

 ويسخر منهم 
5 33.33% 10 66.67% 0 0% 20 66.67% 10 

13 
يىىىىدفع او يعرقىىىىل او 

 يخربش االخرين 
4 26.67% 7 46.67% 4 26.67% 15 50% 1.2 



- 229 - 
 

  

 

 

14 

يسخر من التعليمات 

المدرسىىية ويحىىرر 

االخىىىىىىىىىرين علىىىىىىىىىى 

 مخالفتها 

7 46.67% 6 40% 2 13.33% 20 66.67% 2.8 

15 

دفع المقاعىىد اثنىىاء يىى

جلىىىىىىوس االخىىىىىىرين 

 عليها 

7 46.67% 5 33.33% 3 20% 19 63.33% 1.6 

16 
يصىىىىىىىىىدر ا ىىىىىىىىىواتا 

 مزعجه 
3 20% 10 66.67% 2 13.33% 16 53.33% 7.6 

 0.4 %53.33 16 %33.33 5 %26.67 4 %40 6 يتلف اثاث المدرسة  17

 5.2 %43.33 13 %26.67 4 %60 9 %13.33 2 يتهور في كالمه  18

19 

يىىىتكلم مىىىع االخىىىرين 

بصىىىىىىىىوت مرتفىىىىىىىىع 

وبلهجىىىىىىىىىه حىىىىىىىىىادة 

 إلرهابهم 

4 26.67% 7 46.67% 4 26.67% 15 50% 1.2 

20 
يمىىىىىىزق دفىىىىىىاتره أو 

 كتبه أو مجالته
5 33.33% 9 60% 1 6.67% 19 63.33% 6.4 

 5.99=  0.05( الجي لية مني مستوى معنوية 2قيمة  كا

ا الميويددة  اليرجددة (:االسددتجابات  ةمدديادها  نسدد ه3لتضددح مددن جددي ل  
، 9، 5( حيددث جدداءت العبددارات  2التقيلريددة  الددوزن النسدد ي ليعبددارات،  قدديم  كددا

( الميسوبة ةك ر من الجي لية، ىدي 2( دالة حيث جاءت قيمة  كا20، 16، 12
 حين جاءت با ي العبارات رير دالة.

 (4جي ل  
 متوسي رةش التالميل مجتمع 

  التجربة ميح مقياب السيوإ العي اني
 physical aggressionلألطفال القسم األ ل  السيوإ المادش( 

 العبارات 
 الدرجة ابدا احيانا غالبا كثيرا

 التقديرية

 الوزن

 النسبي
 2كا

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

1 
أتشىىاجر مىىع زمالئىىىي 

 بالفصل أو المدرسة
0 0% 2 13.33% 10 66.67% 3 20% 14 31.11 15.13 

2 

دفع للىىىىى الضىىىىرب أنىىىى

سواء باليد أو بالرجل 

أو أي شىىىىىىىيء ا خىىىىىىىر 

 لزمالئي

0 0% 1 6.67% 12 80% 2 13.33% 14 31.11 24.73 

3 
أحاول تدمير ممتلكات 

 غيري من األطفال
0  6 40% 7 46.67% 1 6.67% 19 42.22 9.93 

4 
أرغىىىىىىب فىىىىىىي العىىىىىىب 

والعبىىىىىت بمحتويىىىىىات 
1 6.67% 2 13.33% 8 53.33% 4 26.67% 15 33.33 7.67 
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 الفصل

5 

لنىىدفع لتمزيىىق بعىىض 

االشىىىىىىىياء وأن تكىىىىىىىن 

 مهمة

0 0% 4 26.67% 9 60% 2 13.33% 17 37.78 11.93 

6 

أحىىىاول طعىىىن أو أخىىى  

زمالئىىىىىىىي بىىىىىىىدون ان 

يوجهىىىوا لىىىي لسىىىىاءة 

أفضل المشاجرة باليد 

مع زمالئي االقل قىوة 

 جسمانية

0 0% 4 26.67% 10 66.67% 1 6.67% 18 40 16.2 

7 

غ أفضىىىل وقىىىا الفىىىرا

بالمدرسىىىة مصىىىارعة 

 زمالئي أو مالكمتهم.

1 6.67% 5 33.33% 8 53.33% 1 6.67% 21 46.67 9.27 

8 

أفضل المشاجرة باليد 

مع زمالئي االقل قىوة 

 جسمانية

1 6.67% 2 13.33% 12 80% 0 0% 19 42.22 24.73 

9 

أنىىىىىىىىىىىىدفع لتىىىىىىىىىىىىدمير 

محتويىىىىات المدرسىىىىة 

 رغم تعرضي للعقاب

1 6.67% 3 20% 9 60% 2 13.33% 18 40 10.33 

10 
أحصىىل علىىى حقىىوقي 

 بالقوة
1 6.67% 2 13.33% 9 60% 3 20% 16 35.56 10.33 

11 
أرد اإلسىىىىاءة البدنيىىىىة 

 ب قوى منها
0 0% 4 26.67% 8 53.33% 3 20% 16 35.56 8.73 

12 

أفضىىىىىىىىىىل مشىىىىىىىىىىاهدة 

المالكمة والمصارعة 

الحرة عن غيرها مىن 

 االلعاب الرياضية

0 0% 3 20% 7 46.67% 5 33.33% 13 28.89 7.13 

13 
أرد اإلسىىىاءة اللفظيىىىة 

 بإساءة بدنية
1 6.67% 1 6.67% 9 60% 4 26.67% 14 31.11 11.4 

14 

أفكر في ليقاع الضرر 

بىىبعض المشىىىرفين أو 

 المدرسين

0 0% 1 6.67% 11 73.33% 3 20% 13 28.89 19.93 

 7.82=  0.05( الجي لية مني مستوى معنوية 2قيمة  كا

االسدتجابات  ةمديادها  نسدد ها الميويدة  اليرجدة التقيلريددة  (4 ل  لتضدح مدن جددي
( ريدر دالدة 12، 4( حيدث جداءت العبدارات  2 الوزن النس ي ليعبارات،  قيم  كا

( الميسددوبة ة دد  مددن الجي ليددة، ىددي حددين جدداءت بددا ي 2حيددث جدداءت قيمددة  كددا
 العبارات دالة.

  



- 231 - 
 

  

 

 

 (5جي ل  
 متوسي رةش التالميل مجتمع

 مقياب السيوإ العي اني التجربة ميح 
 verbal aggressionلألطفال القسم الثاني  السيوإ العي اني اليفمي( 

 العبارات 

 ابدا احيانا غالبا كثيرا
 الدرجة

 التقديرية

 الوزن

 النسبي
 2كا

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

 4 %0 0 أ رخ األسباب تافهة 1
26.67

% 
6 40% 5 

33.33

% 
14 31.11 5.53 

2 

أ ىىيب برفىىع  ىىوتي عىىن 

زمالئىىىىي بالفصىىىىل بىىىىدون 

 سبب واضب

0 0% 5 
33.33

% 
6 40% 4 

26.67

% 
16 35.56 5.53 

3 
أميىىل الىىي تىىدبير خىىدع او 

 مكائد لألخرين
0 0% 1 6.67% 9 60% 5 

33.33

% 
11 24.44 

13.5

3 

4 

أسىىىتخدم ألفىىىار وعبىىىارات 

غيىىر محببىىه او نابيىىه فىىي 

 التعامل مع زمالئي

0 0% 0 0% 9 60% 6 40% 9 20 16.2 

5 
أضىىىحأ وأقهقىىىه بصىىىوت 

 عالي بدون سبب يستحق
0 0% 2 

13.33

% 
10 

66.67

% 
3 20% 14 31.11 

15.1

3 

6 

أهتف بقوة داخل المدرسة 

للفىىا انظىىار األخىىرين للىىى 

 بدون سبب

0 0% 3 20% 7 
46.67

% 
5 

33.33

% 
13 28.89 7.13 

7 
ال أقىىىدم اعتىىى ارا لزمالئىىىي 

 لذا أس ت لليهم لفظيا  
0 0% 2 

13.33

% 
11 

73.33

% 
2 

13.33

% 
15 33.33 19.4 

8 

أدفع زمالئي الي معاكسىة 

المدرسىىىىىين والمشىىىىىىرفين 

 لفظيا  

0 0% 4 
26.67

% 
6 40% 5 

33.33

% 
14 31.11 5.53 

9 

لذا أساء للى زميلىي بلفى  

غيىىىر مرغىىىوب فيىىىه أراده 

 ب كثر منه اساءة

0 0% 4 
26.67

% 
8 

53.33

% 
3 20% 16 35.56 8.73 

10 

وأنىىىىىا مىىىىىدفوع للىىىىىى أبىىىىدأ 

التحقير اللفظي والسخرية 

 من الزمالء

0 0% 3 20% 6 40% 6 40% 12 26.67 6.6 

11 
أقىىىىىىىول بعىىىىىىىض النكىىىىىىىات 

 والفكاهة بقصد السخرية
0 0% 2 

13.33

% 
11 

73.33

% 
2 

13.33

% 
15 33.33 19.4 

12 
أميىىىل الىىىي السىىىخرية مىىىن 

 اراء االخرين
1 

6.67

% 
0 0% 10 

66.67

% 
4 

26.67

% 
13 28.89 16.2 

13 
ليس مىن السىهل ان أهىزم 

 في اي مناقشة
0 0% 1 6.67% 12 80% 2 

13.33

% 
14 31.11 

24.7

3 

14 
ال أقبىىىىىىىل الهزيمىىىىىىىة فىىىىىىىي 

 االلعاب الرياضية بسهولة
0 0% 0 0% 14 

93.33

% 
1 6.67% 14 31.11 

37.5

3 

 7.82=  0.05( الجي لية مني مستوى معنوية 2قيمة  كا

ةميادها  نس ها الميوية  اليرجدة االستجابات   ةن  (5لتضح من جي ل  
، 2، 1( حيددث جدداءت العبددارات  2التقيلريددة  الددوزن النسدد ي ليعبددارات،  قدديم  كددا
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( الميسددددوبة ة دددد  مددددن 2( ريددددر دالددددة حيددددث جدددداءت قيمددددة  كددددا10، 9، 8، 6
 الجي لية، ىي حين جاءت با ي العبارات دالة.

 (6جي ل  
 متوسي رةش التالميل مجتمع التجربة

 )سيوإ العي اني لألطفال القسم الثالث  الغير مباشر ميح مقياب ال 

 العبارات 
 الدرجة ابدا احيانا غالبا كثيرا

 التقديرية

 الوزن

 النسبي
 2كا

 نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد نسبة عدد

1 

أحىىىىاول ليقىىىىاع 

الضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرر 

بىىىىىىىىىىىىالمحيطين 

بحيىت ال يشىىعر 

 بي أحد

0 0% 1 6.67% 14 93.33% 0 0% 16 35.56 37.53 

2 

أشعر بالسعادة 

عىىىىىىىىن ر يىىىىىىىىة 

مشىىىىىىىىىىىىىىىىىىاجرة 

بالضىىىرب بىىىين 

 شخصين

0 0% 1 6.67% 14 93.33% 0 0% 16 35.56 37.53 

3 

أفضىىىىىىل أفىىىىىىالم 

الحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرب 

والعصىىىىىىىىىىابات 

والمغىىىىىىىىىامرات 

 على غيرها

0 0% 3 20% 10 66.67% 2 13.33% 16 35.56 15.13 

4 

أشعر بالسعادة 

عنىىىىىىىد ر يىىىىىىىة 

المقاتلىىىىة بىىىىين 

 الحيوانات

0 0% 1 6.67% 12 80% 2 13.33% 14 31.11 24.73 

5 

أغضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب 

بسىىىىىىىىىىىىرعة لذا 

ضىىىىىىىىىايقني اي 

 فرد

1 6.67% 1 6.67% 10 66.67% 3 20% 15 33.33 14.6 

6 
ال أثىىىىىىىق فىىىىىىىي 

 المحيطين بي
0 0% 3 20% 5 33.33% 7 46.67% 11 24.44 7.13 

7 

أحىىىاول  ىىىرف 

انتبىىاه التالميىى  

عىىىن المعلىىىم أو 

 المعلمة

1 6.67% 3 20% 9 60% 2 13.33% 18 40 10.33 

8 

أوجىىىىىىه اللىىىىىىوم 

والنقىىىد لنفسىىىي 

علىىىىىىىىىىى كىىىىىىىىىىل 

 تصرفاتي

0 0% 4 26.67% 7 46.67% 4 26.67% 15 33.33 6.6 

9 

أشعر بالسعادة 

لذا أخطىىىىىىىىىىىىىىىىىى  

زميلىىىي ووجىىىه 

المعلىىىىىم النقىىىىىد 

 واللوم اليه

0 0% 2 13.33% 11 73.33% 2 13.33% 15 33.33 19.4 

10 

أميىىىىىىىل كثيىىىىىىىرا  

لعمل عكس مىا 

 يطلب مني

0 0% 4 26.67% 6 40% 5 33.33% 14 31.11 5.53 



- 233 - 
 

  

 

 

11 

مىىىىىىىن السىىىىىىىهل 

علىىى ان أخيىىف 

 زمالئي

0 0% 2 13.33% 11 73.33% 2 13.33% 15 33.33 19.4 

12 

أحىىىىىىب قىىىىىىراءة 

القصىىىىىىىىىىىىىىىىى  

والمغىىىىىىىىىامرات 

البوليسىىىىىىىىىىىىىىية 

 )االلغاز(

1 6.67% 5 33.33% 8 53.33% 1 6.67% 21 46.67 9.27 

13 

أتضىىىىىايق مىىىىىن 

عىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىادات 

 المحيطين بي

0 0% 2 13.33% 11 73.33% 2 13.33% 15 33.33 19.4 

 7.82=  0.05( الجي لية مني مستوى معنوية 2قيمة  كا
 

االستجابات  ةميادها  نس ها الميوية  اليرجدة ةن  (6لتضح من جي ل  
، 8، 6( حيددث جدداءت العبددارات  2التقيلريددة  الددوزن النسدد ي ليعبددارات،  قدديم  كددا

ن الجي ليدة، ىدي حدين ( الميسدوبة ة د  مد2( رير دالة حيث جاءت قيمة  كدا10
 جاءت با ي العبارات دالة.

 تفسير النتائج ومناقشتها:

( إلددح   جددود ىددر ق يات داللددة احصددائية مددين 1تشددير نتددائم جددي ل  
متوسددطح القيدداب الق يددح  القيدداب البعدديى ىددح ابعدداد  مقيدداب السدديوإ العددي انح 

اليرجدة الكييدة   العي ان المادش، العي انح اليفمح  العي ان الغير المباشدر(  كدللا
ليمقياب  ايضا ىح مقياب السيوإ العي انح ليمعيمين  ىح اتجاه القياب الق يدح 
 يعز  الباحثون هل  النتيجة إلح ةن ال رنامم التعييمح المسدتخيم  دي ايدر ايجاميدا 
ىدح تقييد  معديل السدديوإ العدي انح لديى تالميدل الصدد. السدادب االمتديائح  يرجددع 

ل رندامم الدلى يشدتم  ميدح انشدطة تعييميدة رياضدية الباحثون يلدا إلدح ميتدوى ا
اتاحت الفرصة ليتالميدل لتصدريو الضدغوط الناتجدة مدن اليراسدة  كدللا التن ديس 
من االنفعاالت  بالتالي ىهدي تقيد  مدن ىدرص يهدور السديوإ العدي انح باالضداىة 

ميدل إلح القوانين الصارمة التح  ضعها الباحثون ايناء تنفيل ال رنامم لمعاقبدة التي



- 234 - 
 

  

 

 

اللى يمهر سيوكا مي انيا تجاه زمالئه  مكاىأ  من لم يسديا سديوكا مدي انيا مدن 
 التالميل .

(  دراسددة جيهددان 1(  2017 هددلا متفددن مددع دراسددة ةسددماء ميمددود  
(  دراسدددة سدددالي م دددي 4(  2016(  حسدددن ىاضددد  حمدددز   3(  2011حسدددن  

ر ميدح (  دراسدة  ندي6م(  2009(  دراسة سامي لوس.  5(  2015الرحمن  
(  دراسددددة ميمددددي مختددددار 10م(  2007(  دراسددددة ميمددددي جددددواد  9(  2014 
(؛ حيددث ةي تددت هددله 12(  2014(  دراسددة  بدده م ددي الخددالن  11م(  2007 

اليراسددات ىامييتهددا  جودههددا ىددي خفددر السدديوإ العددي اني  تيقيددن مسددتوش مددن 
 التواىن  الصية النفسية.

دية  ممدا تدوىر مدن خ درات  من خالل ىنيات ال رندامم الرياضدية  اإلرشدا
 ةنشددطة  ممارسددات  حددوار  منا شددات، حيددث ت كددي اليراسددات سددابقة الددلكر ميددح 
ةهميدددة اإلرشددداد النفسدددي  النشددداط الرياضدددي بطر ددده  ىنياتددده ىدددي التخ دددير مدددن 
السددديوإ العدددي اني،  ممدددا ةن السددديوإ العدددي اني مدددن خدددالل المياكددداه  مشددداهي  

 ن تعيل  هلا السيوإ يييح ةيضا بطريقدة ا)خرين كما يكرنا ىي اإلطار النمرش ى
الددتعيم االجتمددامي  مشدداهي  النمددايج األخدددرى  مياكدداتهم، ىهددلا يعددزز السددديوإ 

 اإليجامي،  يستبعي السيوإ السي ي  العي اني(.

 ةيضددًا األنشددطة الرياضددية التناىسددية التددي كددان ال رنددامم لزخددر مهددا مددن 
ا األلعدداب الجماعيددة ،  ةيضددا التفريدد  العضدديي  طددابع المناىسددة التددي تتميددز مهدد

تعييم التيميل كي ية السيطر  ميي النفس مني الهزيمة  تيمد  اإلحبداط مدن خدالل 
األنشدددطة التناىسدددية  تنميدددة التبصدددير مدددن خدددالل المنا شدددات  اليدددوارات حدددول 
السيوكيات العي انية  إستخراجها ةدش إلي التبصر لديش ةىدراد العيندة ،  ةيضدا مدن 

ات العي انية  تعزيز السيوكيات المرروب ىيهدا ةيدر ىدي ةىدراد خالل تجاه  السيوكي
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العيندددة ،  ةيضدددا مدددن خدددالل الجيسدددات اإلرشدددادية التدددي ةدت مدددي رها إلدددي تقييددد  
اليساسددددية تدددديريجيًا ،  تعيدددديم التيميددددل كي يددددة اسددددتخيام االسددددتجابات ال يليددددة ، 

السديوإ  انطال ا من مسيمات اإلرشاد  هي مر ندة السديوإ العدي اني ،  حيدث ةن 
ىددردش  جمددامي لتددأير بالجمامددة ،  ةيضددا اسددتعياده ليتوجيدده  اإلرشدداد ، كدد  هددلا 
ةسهم ىي تخ ير السيوإ العي اني لديش ةىدراد العيندة ،  ةيضدًا مدن خدالل  سدائ  
اإلرشاد الجمامي التي إسدتخيمت ىدي ال رندامم مدن خدالل إرشداد ىدردش  جمدامي 

التخ ير مدن السديوإ العدي اني   منا شات ىردية  جماعية مع التالميل ةدت إلي
 ليش ةىراد العينة. 

 من خالل اختبار صية الفرق اللش نو ميي ةنه توجدي ىدر ق داللده 
إحصائية مين متوسطي القياب الق يي  البعيش لصالح القياب البعديش حيدث إنده 
ةيهدددرت النتيجدددة بعدددي تط يدددن ال رندددامم لصدددالح ال رندددامم لمدددا ةشدددار إلدددي جدددي ش 

م  ىنياتددده المسدددتخيمة  مدددا ةيهرتددده ةىدددراد العيندددة مدددن اهتمدددام  ىامييدددة ال ررندددام
 تعا ن خالل الجيسات  الوحيات الرياضية حيدث ةصدبيوا ةكثدر  دير   كفداء  ىدي 
السيطر  ميي المواقو التي تتسم بالغضب  االنفعدال  الدتيكم بيده ،  تغييدب لغدة 

ان  التسدرع اليوار  المنا شة الجاد   حسن األستماع ميل مدن لغدة العند.  العدي  
، ىددي اتخددداي القددرار  الدددتيكم الددلاتي  إسدددتخيام ةسدديوب حددد  المشددكالت بدددالطرق 

 السييمة  الشعور باللاتية  الجيار  ىي تيم  المسيولية 

 :االستخالصات 
ال رنامم التعييمدح المسدتخيم ادى إلدح انخفداق معديل السديوإ العدي انح  -

 ليى تالميل الص. السادب االمتيائح. 
تغيددر ىددي القيدداب البعدديش مقارنددة بالقيدداب الق يددي ىددي  ميدد  ةميددي معدديل -

 مقياب السيوإ العي اني ليش تالميل الص. السادب االمتيائي. 
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 التوصيات:
التركيددز ميددح اسددتخيام االنشددطة الرياضددية ليتن دديس االنفعدداالت  تفريدد   -

 الطا ة المك وتة داخ  التالميل
  اني ليتالميل.تفعي  اساليب الثواب  العقاب بيما يخو السيوإ العي -
 اإلهتمام موضع ةنشطة تر ييية  تربويه  دلنيه  ىنية تالئم التالميل.  -
 ضدددع مدددرامم إرشدددادية تسدددامي ميدددح إيجددداد بعدددر حيدددول ليمشدددكالت  -

 السيوكية  النفسية التي تواجه بعر التالميل.
ضددر ر  تدديريب التالميددل ميددي زيدداد  يقددتهم بأنفسددهم  التييددي بالصدد ر  -

 ا من خالل  ضع ةنشطة التفكير المتأني  يل

 المراجع
 العربية : المراجع

ةسددددماء ميمددددود سددددامي  1
 (م2017م ي البا ي  

تدأيير مرندامم إرشدادش نفسددي رياضدي ميدي السدديوإ  :
، رسدددالة ماجسدددتير ريدددر  العدددي اني لددديش المدددراهقين

منشدددور  ، كييدددة التربيدددة الرياضدددية ، جامعدددة مندددي 
 سويو

،  الخددددولي ةنددددور ةمددددين 2
ىعي الشددددا الدددديلن جمددددال

 م(2005 

،   الثانيدة الطابعدة،  المعاصدر  ال ينية التربية مناهم :
 القاهر ،  العربي الفكر دار

 جيهدددددان حسدددددن الجدددددزار 3
 م(2011 

مرنددددامم ةلعدددداب صددددغير  بالموسدددديقي  تددددأييره ميددددي  :
السددديوإ العدددي اني لددديش ةطفدددال الر ضدددة ، رسدددالة 
ماجسدددتير ريدددر منشدددور  ، كييدددة التربيدددة ، جامعدددة 

 المنصور  
 حسددددددن ىاضدددددد  حمددددددز  4

 م(2016 
مرنددددامم تر ييددددي لتعدددديل  بعددددر ممدددداهر السدددديوإ  :

العدددي اني لتالميدددل المرحيدددة االمتيائيدددة ىدددي مياىمدددة 



- 237 - 
 

  

 

 

جامعددددددددددددة -العددددددددددددراق/  ماجسددددددددددددتير( –بامدددددددددددد  
 االسكنيريه.كييةالتربيه الرياضيه منات. سم التر يح

سددالي م ددي الددرحمن ةمددو  5
 (م2015طالب  

يدي السديوإ العدي اني تأيير مرنامم إرشادش نفسدي م :
، رسدددالة ماجسدددتير ريدددر لددديش الياديدددات الجانيدددات

 منشور  ، كيية التربية الرياضية منات ، القاهر  .
 
6 

 
صدددددددي ي ندددددددور الددددددديلن 

دالل ىتيي مطية ،ميمي
 م(2007 

 
: 
 
 

مدديخ  ليراسددة سدديوإ العددي ان  التعصددب  االنتمدداء 
ىي مجال الرياضة  التربية ال ينية ، مكتبدة االنجيدو 

 صرية ، القاهر  .الم

مددينان ةحمددي الفسددفوب  7
 (م2006  

الدديلي  اإلرشددادش لمواجهدددة السدديوإ العددي اني لددديش  :
 طيبة الميارب، المكتبة اإللكتر نية ألطفال الخييم.

تددأيير متغيددرات الممارسددة لينشدداط ال دديني الرياضددي  : (م2014 نير ميح   8
التربددوش  الجددنس ميددي اإلضددطرابات السدديوكية لدديش 

ميددل المرحيددة المتوسددطة ، اليراسددات اإلجتماعيددة تال
جدددددانفي ،السدددددعودية ،  – 11 اإلنسدددددانية ، العددددديد

2014 
ميمدددددددي جدددددددواد ميمدددددددي  9

 م(2007 
ميش ىاميية مرنامم ارشادش نفسي تربدوش لتخ يدو  :

المشكالت السديوكية لديش تالميدل المرحيدة اإلمتيائيدة 
الدينيا باسددتخيام ةسداليب اليعددب ، رسدالة ماجسددتير، 

 رمنشور ، كيية التربية ، رز ري
ميمدددددي مختدددددار حسدددددن  10

 م(2007 
ىاميية مرنامم إرشادش ىي خفر السديوإ العدي اني  :

داخدد  األسددر  ، رسددالة ماجسددتير ، ريددر منشددور  ، 
 معهي اليراسات  البيوح التربوية ، جامعة القاهر .

 السدادب لصد.ا طيبدة ليى العي اني السيوإ ةشكال :ةموميددددي  مجاهددددي حسددددن 11
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 ، دكتدوراه ةطر حدة ، نداميس مياىمدة ىدي األساسي   م(2007 
 .ىيسطين ، ناميس ىي الوطنية النجا  جامعة

 به م ي الخالن حميلن  12
 (م2014 اسم  

تأيير مقتر  ليجمباز ليجميع ميي السديوإ العدي اني  :
، رسدددالة ماجسدددتير لددديش تالميدددل المرحيدددة االمتيائيدددة

ضددددية. جامعددددة ريددددر منشددددور ، كييددددة التربيددددة الريا
 المنصور 
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برنامج تعليمي مقترح لمواجهة السلوك العدواني اللفظي والمادي 
 والغير مباشر لتالميذ المرحلة االبتدائية

 الشيماء سعد زغلول عرفان /أ.م.د 
   .محمـــد إبراهيم محمــد /دأ.م 


 /محمــد علي محمــد  الباحث  

 
 ملخص البحث

ميراسددة بعنددوان  مرنددامم تعييمددي مقتددر  لمواجهددة السدديوإ  البدداحثون  ددام 
العي اني اليفمي  المادش  الغير مباشر لتالميدل المرحيدة االمتيائيدة ، حيدث هديىت 
اليراسة إلح  معرىة إير تط ين مرنامم تعييمدي مقتدر  ليتربيدة الرياضدية ىدي اليدي 

االمتيائيدة مدن خدالل: التعدرف ميدح الفدر ق  من السيوإ العي ان لتالميدل المرحيدة
مين القياسين الق يي  البعيش  نسبة التيسن ىي مستوش السيوإ العدي اني ،   دي 
اسدددتخيم البددداحثون المدددنهم التجري دددي باسدددتخيام التصدددميم التجري دددي لمجمومدددة 

دا  البيددث،  احددي ،  اسددتخيم مقيدداب السدديوإ العددي اني ليمعيمددين،  الطددالب كددأ
ال رندامم التعييمدي المسدتخيم ادى إلدح انخفداق معديل ةن  النتدائم  كان من ةهدم

ميد  ةميدي معديل تغيدر  ، السيوإ العي اني لديى تالميدل الصد. السدادب االمتديائي
ىددي القيدداب البعدديش مقارنددة بالقيدداب الق يددي ىددي مقيدداب السدديوإ العددي اني لدديش 

 تالميل الص. السادب االمتيائي.

 

                                                           
  جامعـة بنـي    –كلية التربية الرياضـية   –وطرق التدريس أستاذ مساعد دكتور بقسم المناهج

 .سويف
  جامعـة بنـي    –كليـة التربيـة الرياضـية     –بقسم علم الـنفس الرياضـي    دكتور مساعد أستاذ

 .سويف

 جامعة  بني سويف. - التربية الرياضية كلية -م المناهج وطرق التدريسقسباحث ب 
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A proposed educational program to confront 
aggressive verbal, physical and indirect behavior 

among Primary school students 
 Dr. Shaimaa Saad Zaghloul Irfan. 
   Dr. Mohammed Ibrahim Mohamed


Researcher Mohamed Ali Mohamed  
 

Summary 
 

A study entitled "Proposed educational program to confront 

aggressive verbal, physical and indirect behavior For Primary school 

students ". The aim of the study was to "learn about the following: - 

Introducing a proposed educational program for sports education in 

reducing aggression behavior for middle school students by: And the 

rate of improvement in the level of aggressive behavior, "The 

researchers used the experimental approach using the experimental 

design of a single group, and used the measure of aggressive behavior 

of teachers, and students as a research tool, and the most important 

results: 

- The educational program used resulted in a low rate of 

aggressive behavior among sixth grade pupils. 

- The highest rate of change in telemetry compared to the 

tribal measurement in the measure of aggressive behavior of 

students in the sixth grade primary. 
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