
تعلن  بعض  هستىيعلى وتاثٍزه أللعاب التوهٍدٌت ا تعلٍوً باستخدام  بزناهج

 الوهاراث األساسٍت الهجىهٍت فى كزة الٍد لتالهٍذ 
 الثانٍت هن التعلٍن االساسً الحلقت

 هيام عبد الرحيم العشماوي 

 -هشكلت البحث واهوٍتها :

ان األسموب المتبع ليس بو أى  تالحظ عمي طالبات التربية العممية ةالباحث اشرافمن خالل 
محتوى التدريبات الميارية  الفردية والجماعية وذلك بالجزء الرئيسى   فى وأن ىناك تكرارس تشويق  أو حما

صابة  من الوحدة التعميمية األمر  بالممل , ولما كانت األلعاب االطفالالذى ادى إىمال النشاط الجماعى وا 
والروح الجماعية من خصائص مرحتميم السنية , المعب  لالطفالاألنشطة المفضمة  التنافسية منالتمييدية  

بالجزء   التمييديةأستخدام األلعاب  ةالباحث وتري . لمتالميذمعا من الشروط الواجب توافرىا لتعميم كرة اليد 
مم بعض الميارات قد يكون لو تأثير فعال  فى تع  االعداديةالتعميمية لتالميذ  المرحمة  الرئيسى لموحدات

لمتعميم والتدريب ومن  االطفالاليجومية , وذلك بأدخال عنصر المرح  والسرور والروح  الجماعية لجذب 
خالل القراءات النظرية واإلطالع عمى المراجع العممية  المتخصصة , والمسح المرجعى فى مجال كرة اليد 

عن طريق المنيج المطور  االعداديةكرة اليد لممرحمة الحظ أن األسموب المتبع فى تعميم الميارات اليجومية ل
التالميذ االمر الذي عدم أستخدام وسائل  وطرق  حديثة فى تعميم ىؤالء  توىى  طريقة تقميدية , كما الحظ

 الميارات لمعرفة تأثيره عمي التمييديةوضع برنامج تعميمى بأستخدام األلعاب دعا الباحثة الي القيام ب
  . ) تالميذ الصف االول االعدادي( االعداديةة اليد لممرحمة كر في  االساسية

 هدف البحث:

 اليد كرة في األساسية الميارات بعض  تعميم عمى التمييدية لأللعاب برنامج استخدام تأثير عمى التعرف
 .االعدادية بمنوف المدارس لتالميذ

 :البحث فزوض

 اختبارات في الضابطة لممجموعة والبعدية القبمية القياسات متوسطات بين إحصائيا   دالو فروق  توجد -1
 .البعدي القياس ولصالح البحث، قيد اليد لكرة األساسية الميارات

 اختبارات في التجريبية لممجموعة والبعدية القبمية القياسات متوسطات بين إحصائيا   دالو فروق  توجد -2
 .البعدي القياس ولصالح البحث، قيد اليد لكرة األساسية الميارات



 في والتجريبية الضابطة لممجموعتين البعدية القياسات متوسطات بين إحصائيا   دالو فروق  توجد -3
 .التجريبية المجموعة ولصالح البحث، قيد اليد لكرة األساسية الميارات اختبارات

في توجد فروق في ُمعدالت التحسن بين متوسطات القياسات البعدية لممجموعتين الضابطة والتجريبية  -4
 اختبارات الميارات األساسية لكرة اليد قيد البحث، ولصالح المجموعة التجريبية.

 هنهج البحث : 

المنيج التجريبى التصميم التجريبى ) ذو القياس القبمى والبعدى ( لمجوعتان  ةالباحث تإستخدم        
 إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة وذلك لمالئمتو لطبيعة ىذه الدراسة .

 هجتوع البحث :

) مدرسة ام المومنين االعدادية لمبنات والمدرسة بمدارس منوف  الصف االول االعدايتالميذ 
  .وتم أختيارىم بالطريقة العمدية تمميذ  325وكان عددىم الحديثة لمبنات ( 

 عٍنت البحث : 

 أفممممراد عممممدد بممممم  حيممممث ، تالميممممذ مممممدارس منمممموف  مممممن العمديممممة بالطريقممممة البحممممث عينممممة اختيممممار تممممم
)  االساسممممممية البحممممممث لعينممممممة تمميممممممذة (  111)  يمممممممي ممممممما الممممممي تقسمممممميم وتممممممم تمميممممممذه(  125)  البحممممممث عينممممممة
 المممممي عشممممموائية بطريقمممممة االساسمممممية البحمممممث عينمممممة تقسممممميم وتمممممم. االسمممممتطالعية التجربمممممة الجمممممراء تمميمممممذة(  25

فمممممممي تعممممممممميم  التمييديممممممممةخضممممممممعوا لبرنمممممممامج األلعممممممماب  تجريبيمممممممة مجموعمممممممة احممممممممداىما متسممممممماويتين مجمممممممموعتين
لمطريقممممممة التقميديممممممة فممممممي تعممممممميم  خضممممممعن ضممممممابطة واالخممممممري  قيممممممد البحممممممث( األساسممممممية لكممممممرة اليممممممد )الميممممممارات 

 الميارات االساسية لكرة اليد .
 ادوات ووسائل جمع البيانات :

فممممممي وسممممممائل جمممممممع البيانممممممات عمممممممي اسممممممتطالع راي الخبممممممراء والمقممممممابالت الشخصممممممية فممممممي  الباحثةةةةةةةاعتمممممممدت 
 تحديد :

 .انعُاصز انثذَُح االكثز ارتثاطاً تانًهاراخ قُذ انذراسح   .1

 .االختثاراخ انتٍ تقُس انعُاصز انثذَُح انخاصح تانًهاراخ قُذ انذراسح  .2

 .اختثاراخ انًهاراخ ) قُذ انذراسح ( فٍ كزج انُذ  .3

 . إعذاد انثزَايج انتعهًًُ نًُهج كزج انُذ يىضىع انذراسح  .4

 . انًُاسثح نهًهاراخ انًستهذف تعهًها انتًهُذَحتصًُى و إعذاد األنعاب  .5

 .عميم بعض ميارات كرة اليد لت التمييديةستخدام األلعاب إبوضع انثزَايج انتعهًٍُ انًقتزح  .6

 



 : االستنتاجاث

عانإلداخ اةحصدااُحا ويدا  ًا فٍ ضىء أهذاف انثحث وفزوضه وفٍ حدذود عُُدح انثحدثا واسدتُاداً إندً نه

 :ًَكٍ استخالص يا َهٍأشارخ إنُه َتااج انثحث .. 

فدٍ اختثداراخ فزوق دانه إحصدااُاً تدٍُ يتىسد اخ انقُاسداخ انقثهُدح وانثعذَدح نهًإلًىعدح ان دات ح  وجىد - 1

 ونصانح انقُاس انثعذٌ.ث قُذ انثح انًهاراخ األساسُح نكزج انُذ

فدٍ اختثداراخ فزوق دانه إحصااُاً تدٍُ يتىسد اخ انقُاسداخ انقثهُدح وانثعذَدح نهًإلًىعدح انتإلزَثُدح  وجىد - 2

  ونصانح انقُاس انثعذٌ . انًهاراخ األساسُح نكزج انُذ قُذ انثحث

تددٍُ يتىسدد اخ انقُاسدداخ انثعذَددح نهًإلًددىعتٍُ ان ددات ح وانتإلزَثُددح فددٍ فددزوق داندده إحصددااُاً  وجددىد - 4

 ونصانح انًإلًىعح انتإلزَثُح ., اختثاراخ انًهاراخ األساسُح نكزج انُذ قُذ انثحث 

عذالخ انتحسٍ تٍُ يتىس اخ انقُاساخ انثعذَح نهًإلًىعتٍُ ان ات ح وانتإلزَثُح فٍ  - 5 وجىد فزوق فٍ يا

وجاءخ عهً انُحى سُح نكزج انُذ قُذ انثحثا ونصانح انًإلًىعح انتإلزَثُحا اختثاراخ انًهاراخ األسا

 :انتانٍ

 التىصٍاث :

 تًا َهً :  تالباحثىصً تج انتً تى انتىصم إنُها فً ضىء انُتاا        

فً انًذارس نًا نه دور فعال فً تًُُح  انتًهُذَحت ثُق انثزَايج انتعهًًُ انًقتزح تإستخذاو االنعاب  -

 . انًزحهح االعذادَحانإلاَة انًهاري فً رَاضح كزج انُذ نتاليُذ 

عهً ت ىَز تعض انًهاراخ األساسُح نكزج انُذ  انتًهُذَحأهًُح أستخذاو انتذرَس تأسهىب األنعاب  -

 .انًزحهح االعذادَح نتاليُذ 

و أَش ح رَاضُح تعًم عهً تًُُح و  ت ىَز ضزورج ت ًٍُ يُاهج انتزتُح انزَاضُح خثزاخ  -

 انقذراخ انحزكُح األساسُح نهعثح كزج انُذ .

انتأكُذ عهً يعهًً انتزتُح انزَاضُح وخاصح يعهًً انًزحهح اةتتذااُح ت زورج تُىَع األسانُة  -

 انتذرَسُح انًستخذيح يع صغار انسٍ .

إنً أسانُة انتعهى فً  انتًهُذَحنعاب يزاعاج انقااًىٌ عهً تخ ُط انًُاهج انذراسُح تت ًٍُ األ -

 انتذرَس .

 إجزاء دراساخ يًاثهح عهً انًهاراخ األساسُح نكزج انُذ , ونإلًُع انًزاحم انتعهًُُح . -

 إجزاء دراساخ يًاثهح عهً انًهاراخ األساسُح نكافح األنعاب األخزٌ , ونإلًُع انًزاحم انتعهًُُح . -


