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 كليت التربيت الرياضيت    

 قسن ألعاب القىي     
 

 وتـىجيــه األقــــراى علـي  إستراتيجيت كيـلر أثيرـت

 تعلـن بعـض ههـاراث ألعـاب القـىي
 
 

 مقدم منبحث 

 محمــــد عبــد المـجيـــد نبـــوي أبـودنيـــا 
 المـدرس المـساعد بقســـم ألعــاب القــــوي 

 كميــــة التربيــــة الريـــاضيــــة
 جامعة مدينة السادات

 

  ضمن متطمبات الحصول عمي درجة دكتوراه الفمسفة في التربية الرياضية
 

 شرافإ
 دكتــــــــــــىر

 هصـطـفي عـطـــــىةهصـطـفـي 

 أستــاذ الويكــانيكــا الحيويــة وعلــــوم 

 الحركـة تقسـن ألعـاب القـوي تكلية

  الترتيـة الرياضيـة ـ جـاهعة

 هدينــة الســـادات

 دكتــــــــــىر
 

 هحـوــــذ عنبــــر بـــــــــالل 

  أستـــاذ ألعــــاب القــــوي تقســـــن 

 ليـة الترتيةتك ألعــاب ألقـــوي

  الرياضيــة ـ جاهعــة

 هدينة السادات
 دكتــــــــــــىر

 عبـــــذهللا عبــــذ الحليــــــن هحوــــــذ
  أستـاذ هساعـد تقسـن طـرق التدريـس والتدريـة

  والترتيـة العوليـة تكليـة الترتيـة الرياضيـة

 جـاهعـة هدينـة الســـادات
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 البحثهلخص 
 

 وتـىجيــه األقــــراى علـي تعلـن بعـض ههـاراث ألعـاب القـىي إستراتيجيت كيـلر أثيرـت

 

   مقدمة البحث :: أولا 
ـــــر كا ـــــة  ـــــ  بتإيي ـــــ  ك ي ـــــراد    أن ـــــ  ا   ـــــرات المريوبـــــة   ـــــتعمم وســـــيمة يامـــــة وبـــــداث التإي ـــــر ال يعتب

بـــــالقيم الدينيـــــة والســـــموكية والنـــــواب  أوجـــــ  البيـــــاة بمـــــا  ـــــ   لـــــز الســـــموز الب ـــــري بيـــــث يـــــتم ت ويـــــد ال ـــــرد 
ــــا   ــــا لممســــايمة  ــــ  بن ــــوام الن ــــاه الميتم ــــة ببيــــث ي ــــب  مةي  ــــز  ــــ  أل ــــة ومــــا ييــــر  ل المعر يــــة والمةاري

 وتقدم المجتمع.
  

 أســـــموبوتعتبــــر أســـــاليب الــــتعمم التـــــ  يســـــتيدمةا المعمــــم مـــــم أيــــم جوانـــــب العمميـــــة التعميميــــة وكـــــ  
لـــــ  دور معـــــيم  ـــــ  نمـــــو المتعممـــــيم مـــــم النـــــواب  البدنيـــــة والمةاريـــــة وا ن عاليـــــة والمعر يـــــة  وتتو ـــــ  نســـــبة 

ــــــ   ــــــز أســــــموبا عتمــــــاد عم ــــــ  نــــــوا المةــــــارة والمو ــــــ  التعميمــــــ  والمــــــتعمم  ويت ــــــ   ــــــ   ل "ســــــعيد ا مــــــا عم
ويراعـــــ  التـــــدريس الــــ ي يـــــو ر موا ـــــ  تعميميــــة متنوعـــــة  أســـــموببيــــث أ ـــــار  لــــ  أم  م(٥٩٩١الشـــــاىد"  

 .المناسب لتبقي  ا يدا  الت  يسع   ليةا التربويوم سموبال رو  ال ردية لممتعمميم يو ا 
 

ـــــرحمن العبـــــدان  وي ـــــير    لـــــ  أم المق ـــــود بت ريـــــد التعمـــــيم يـــــو تعمـــــم كـــــ  مـــــتعمم  م(٥٩٩6عبـــــد ال
ـــــ  بـــــدة و ـــــ  معـــــ   عـــــم  مت ـــــ  مـــــم المتعممـــــيم بـــــ  يمكـــــم تعممـــــ   ـــــ  جماعـــــات  ـــــإيرة أو كبيـــــرة  عم

ــــ   اتــــ  بعــــد مت ــــة بــــيم المتعممــــيم  و لــــز مــــم يــــت  اعتمــــاد المــــتعمم عم جانســــة مــــع مراعــــاة ال ــــرو  ال ردي
عهــــــا م ال ر ــــــة لتبقيــــــ  ا يــــــدا  التــــــ  تتناســــــب مــــــع  أم يعـــــر  ا يــــــدا  التعميميــــــة المتو ــــــع  نجا يــــــا وال

   . درات 
ـــــر ن ـــــام تعميمـــــ  يو ـــــ  بثنـــــ  تكنولوجيـــــا  دارة التعمـــــيم بيـــــث  ـــــة  وتعتبـــــر  ســـــتراتيجة كيم وضـــــع ن ري

التع يــــ   ــــ   هاريــــا العممــــ  بتــــ  ت ــــب   هــــار لميفــــا  كامــــ  بيــــث يعمــــ  المتعممــــوم  يةــــا و ــــ  ســــرعتةم 
  .اليا ة وعم  ك  متعمم أم ي ةر  تقان  لك  وبدم  ب  السماح ل  با نتقا  لموبدة الت  تميةا

 

ــــي   كمــــا يــــري  ــــد عزم ــــ ي ي أســــموب( م٥٩٩6محم ــــ  ا  ــــرام ال ــــ  ب ــــو توجي ــــة ســــتيدم ال مي رة متبادل
رة ب ـــــــك  امتكا  ـــــــة لت ـــــــبي  ا يهـــــــا  وتقـــــــديم المســـــــاعدة وتـــــــو ير عامـــــــ  التفبيـــــــت عنـــــــدما يـــــــ دي المةـــــــ

ــــــا   ــــــع الهــــــتب أفن ــــــم بم ــــــردة   يســــــهيع متب ــــــة ا دا  المبا ــــــر لجمي ــــــ  أم المعم  ــــــبي   ــــــد يرجــــــع  ل
 ـــــ   ســـــموبســـــند ت ـــــبي  ا يهـــــا  والمســـــاعدة  لـــــ  ال ميـــــ  وأنـــــ  لكـــــ  يـــــنج  يـــــ ا ا ا دا   ولـــــ ا  ةـــــو ي  

التــــدريس  بــــد مــــم  يــــادة الفقــــة مــــم الهالــــب والمعمــــم وتــــدريب المــــتعمم عمــــ  ت ــــبي  ا يهــــا  ويــــ ا يعنــــ  
عتماد المتعمميم عم  أن سةم    عمميت  التن ي  والتقويم .  تإيرًا سموكيًا مم جانب المعمم وال
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ــــــــــــ  ــــــــــــة وم ــــــــــــاركت  مــــــــــــم يــــــــــــت  كــــــــــــوم البابــــــــــــث مــــــــــــدرس مســــــــــــاعد بقســــــــــــم ألعــــــــــــاب الق وي بالكمي
أدا  مســــــــــــتوي  ني ــــــــــــا  بــــــــــــ   ألعــــــــــــاب القــــــــــــوي لهمبــــــــــــة ال ر ــــــــــــة الفانيــــــــــــة بالكميــــــــــــة  مقــــــــــــرربتــــــــــــدريس 

ويا ــــــــــة أم يــــــــــ م المةـــــــــــارات  التب ــــــــــي  المعر ــــــــــ  لةــــــــــا مســــــــــتويو بعــــــــــ  مةــــــــــارات ألعــــــــــاب القــــــــــوي 
ــــــــ  المركــــــــب  ــــــــا دا  ال ن ــــــــ  ب ــــــــة تتمي ــــــــتم تدريســــــــةا بالهريق ــــــــث ي ــــــــادبي ــــــــ  ال ــــــــرح  المعت ــــــــ  تعتمــــــــد عم والت

  ويــــــــــ ا يتعــــــــــار  مــــــــــع التهــــــــــور  ــــــــــ  أســــــــــاليب التــــــــــدريس مــــــــــم  والنمــــــــــو ج العممــــــــــ  لممةــــــــــارة الم  ــــــــــ 
ــــــــــرايم ســــــــــتيدامةا لإ بيــــــــــث  ــــــــــ  الو ــــــــــت ال ــــــــــادة  رتقــــــــــا  بالعمميــــــــــة التعميميــــــــــة   ــــــــــ  جانــــــــــب ال ي يــــــــــ ا  ل

ـــــــــة  ـــــــــادة التبـــــــــايم  لممتعممـــــــــيمالعددي ـــــــــع  لـــــــــز بالضـــــــــرورة مـــــــــم  ي ـــــــــة  ومـــــــــا يتب ـــــــــا  المباضـــــــــرات العممي أفن
 القــــــــــــا م بعمميــــــــــــة التــــــــــــدريس ــــــــــــ  ال ــــــــــــرو  ال رديــــــــــــة بــــــــــــيم المتعممــــــــــــيم  ي يــــــــــــد العــــــــــــب  الوا ــــــــــــع عمــــــــــــ  

وابتياجــــــــــــ   لــــــــــــ  جةــــــــــــد كبيــــــــــــر لتعمــــــــــــيم المةــــــــــــارات وتبســــــــــــيهةا ببيــــــــــــث يســــــــــــة   دراز مرابمةــــــــــــا  ــــــــــــ  
 .دا  المتكام  اا مف ا وال بي  لممةارةمباولة وتقام ك  مربمة لمو و  بةا  ل  ا 

 
يــــــــــــة لمتعــــــــــــر  عمــــــــــــ  تــــــــــــثفير ممومــــــــــــم ينــــــــــــا انبفقــــــــــــت  كــــــــــــرة الببــــــــــــث  ــــــــــــ  كونةــــــــــــا مباولــــــــــــة ع 

عمــــــــــــــ  تعمــــــــــــــم بعــــــــــــــ  مةــــــــــــــارات ألعــــــــــــــاب القــــــــــــــوي ا  ــــــــــــــرام   توجيــــــــــــــ أســــــــــــــموبو   ســــــــــــــتراتيجية كيـــــــــــــــمر
  .(القرص رم  مةارة -الوفب العال   مةارة - واج بم/ ١١١مةارة)

 

 :البحث ىدف: ثالثــــاا 
 توجيــــــو أســــــمو و  إســــــتراتيجية كيـــــــمرســــــتخدام إييــــــدف ىــــــ ا البحــــــث إلــــــ                        

م بعــــا ميــــارات العــــا  القــــول لطمبــــة الفرقــــو الثانيــــة بكميــــة التربيــــة عمــــ  تعمــــ  الثنــــا ي( األقــــران
 جامعة مدينة السادات لمتعرف عمي: –الرياضية 

 
عمـــــــــــ  مســـــــــــتوي ا دا   )الفنـــــــــــا  ( توجيـــــــــــ  ا  ـــــــــــرام أســـــــــــموبو   ســـــــــــتراتيجية كيــــــــــــمر دمـــــــــــ تـــــــــــثفير   .١

 -الوفــــــــــب العــــــــــال   مةــــــــــارة - واج بــــــــــم/ ١١١مةــــــــــارة)لــــــــــبع  مةــــــــــارات ألعــــــــــاب القــــــــــوي  ال نــــــــــ 
جامعــــــــــة مدينــــــــــة  –( لهــــــــــتب ال ر ــــــــــ  الفانيــــــــــة بكميــــــــــة التربيــــــــــة الرياضــــــــــية القــــــــــرص رمــــــــــ  مةــــــــــارة

 السادات.

 

عمــــــــــــــ  مســــــــــــــتوي  )الفنــــــــــــــا  ( توجيــــــــــــــ  ا  ــــــــــــــرام أســــــــــــــموبو   ســــــــــــــتراتيجية كيـــــــــــــــمر دمــــــــــــــ تــــــــــــــثفير   .2
ــــــــــــبع  مةــــــــــــارات ألعــــــــــــاب القــــــــــــوي   مةــــــــــــارة - واج بــــــــــــم/ ١١١مةــــــــــــارة )التب ــــــــــــي  المعر ــــــــــــ  ل

( لهـــــــــتب ال ر ـــــــــ  الفانيــــــــــة بكميـــــــــة التربيـــــــــة الرياضــــــــــية القـــــــــرص رمــــــــــ  مةـــــــــارة -الوفـــــــــب العـــــــــال  
 جامعة مدينة السادات. –
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 البحث: تساؤلترابعــــــاا: 
 

بـــــــــيم متوســـــــــه  القيـــــــــاس القبمـــــــــ  والبعـــــــــدي  ـــــــــ  مســـــــــتوي   ب ـــــــــا ياً  دالـــــــــة  ـــــــــرو  توجـــــــــديـــــــــ   .١
ـــــــــــ ا دا   ـــــــــــوي  ال ن ـــــــــــبع  مةـــــــــــارات العـــــــــــاب الق الوفـــــــــــب  مةـــــــــــارة - واج بـــــــــــم/ ١١١مةـــــــــــارة )ل
 ؟لمجموعات الببث ا ربعة ك  عم  بدة (  القرص رم  مةارة -العال  

 
بـــــــــيم متوســـــــــه  القيـــــــــاس القبمـــــــــ  والبعـــــــــدي  ـــــــــ  مســـــــــتوي   ب ـــــــــا ياً  دالـــــــــة  ـــــــــرو  توجـــــــــديـــــــــ   .2

 مةــــــــــــارة - واج بــــــــــــم/ ١١١مةـــــــــــارة )التب ـــــــــــي  المعر ــــــــــــ  لـــــــــــبع  مةــــــــــــارات العـــــــــــاب القــــــــــــوي 
 ؟لمجموعات الببث ا ربعة ك  عم  بدة (  القرص رم  مةارة -الوفب العال  

 
بــــــــــــيم متوســـــــــــــهات القياســـــــــــــات البعديـــــــــــــة لمجموعـــــــــــــات   ب ـــــــــــــا ياً  دالـــــــــــــة  ـــــــــــــرو  توجـــــــــــــديــــــــــــ   .3

   ســـــــــــــــــتراتيجية كيـــــــــــــــــــمر)المجموعـــــــــــــــــة التجريبيــــــــــــــــــة ا ولـــــــــــــــــ  ب ســــــــــــــــــتيدام الببـــــــــــــــــث ا ربعــــــــــــــــــة 
ــــــــــــــــة ب ســــــــــــــــتيدام  ــــــــــــــــرام   والمجموعــــــــــــــــة  أســــــــــــــــموبوالمجموعــــــــــــــــة التجريبيــــــــــــــــة الفاني توجيــــــــــــــــ  ا  

   وتوجيــــــــــــــــ  ا  ــــــــــــــــرام  ســــــــــــــــتراتيجية كيـــــــــــــــــمرالتجريبيــــــــــــــــة الفالفــــــــــــــــة ب ســــــــــــــــتيدام الــــــــــــــــدم  بــــــــــــــــيم 
ــــــــــــتبع ســـــــــــموبالضـــــــــــابهة ب ســـــــــــتيدام ا المجموعـــــــــــة و  ـــــــــــبع   ال نـــــــــــ مســـــــــــتوي ا دا  (  ـــــــــــ  الم  ل

 رمــــــــــ  مةــــــــــارة -الوفــــــــــب العــــــــــال   مةــــــــــارة - واج بــــــــــم/ ١١١مةــــــــــارة ) مةــــــــــارات العــــــــــاب القــــــــــوي
 ؟(القرص

 
بــــــــــــيم متوســـــــــــــهات القياســـــــــــــات البعديـــــــــــــة لمجموعـــــــــــــات   ب ـــــــــــــا ياً  دالـــــــــــــة  ـــــــــــــرو  توجـــــــــــــديــــــــــــ   .4

   ســـــــــــــــــتراتيجية كيـــــــــــــــــــمر)المجموعـــــــــــــــــة التجريبيــــــــــــــــــة ا ولـــــــــــــــــ  ب ســــــــــــــــــتيدام الببـــــــــــــــــث ا ربعــــــــــــــــــة 
ــــــــــــــــة ب ســــــــــــــــتيدام  ــــــــــــــــرام   والمجموعــــــــــــــــة  أســــــــــــــــموبوالمجموعــــــــــــــــة التجريبيــــــــــــــــة الفاني توجيــــــــــــــــ  ا  

   وتوجيــــــــــــــــ  ا  ــــــــــــــــرام  ســــــــــــــــتراتيجية كيـــــــــــــــــمرالتجريبيــــــــــــــــة الفالفــــــــــــــــة ب ســــــــــــــــتيدام الــــــــــــــــدم  بــــــــــــــــيم 
ـــــــــــــتبع ســــــــــــموبالمجموعــــــــــــة الضــــــــــــابهة ب ســــــــــــتيدام ا و  المعر ــــــــــــ  (  ــــــــــــ  مســــــــــــتوي التب ــــــــــــي  الم 

 -الوفـــــــــــــب العـــــــــــــال   مةـــــــــــــارة - واج بـــــــــــــم/ ١١١مةـــــــــــــارة ) لـــــــــــــبع  مةـــــــــــــارات العـــــــــــــاب القـــــــــــــوي
 ؟(القرص رم  مةارة

 

 خامساا : منيج البحث :
الت ـــــميم بســـــتيدم البابـــــث المـــــنة  التجريبـــــ  ن ـــــرًا لمت متـــــ  لهبيعـــــة يـــــ م الدراســـــة و ـــــد  ســـــتعام  

 مستيدمًا القياس القبم  والبعدي.التجريب   ربع مجموعات فتف  منةم تجريبية وا يري ضابهة 
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 : مجتمع وعينو البحث : سادساا 
 ــ مجتمــع البحث.٥

ـــــــ جامعــــــة مدينــــــة    ــــــتم  مجتمــــــع الببــــــث عمــــــ  هــــــتب ال ر ــــــة الفانيــــــة بكميــــــة التربيــــــة الرياضــــــية ــ
 .هالب (252م والبالغ عدديم )2١١5/2١١6السادات والمقيديم لمعام الجامع  

 ــ عينة البحث.2
بيــــث تــــم  يتيــــار ال ر ــــة الفانيــــة بكميــــة التربيــــة الهبقيــــة العمديــــة تــــم  يتيــــار عينــــة الببــــث بالهريقــــة 

و ــــــد تــــــم  ســــــتبعاد عــــــدد م 2١١5/2١١6الرياضــــــية ـــــــــ جامعــــــة مدينــــــة الســــــادات والمقيــــــديم لمعــــــام الجــــــامع  
والـــــ ي  ( هـــــتب و لـــــز لممارســـــتةم رياضـــــة ألعـــــاب القـــــو  كمـــــا تـــــم  ســـــتبعاد الهـــــتب البـــــا يم لإعـــــادة١١)

( هالـــــب بـــــا يم لإعـــــادة ولـــــيس بـــــا   لإعـــــادة  ـــــ  مـــــادة 5١( هالـــــب كمـــــا تـــــم  ســـــتبعاد )42بمـــــغ عـــــدديم )
( هالــــــب مــــــم هــــــتب ال ر ــــــة الفانيــــــة ١5١ألعــــــاب القــــــوي و ــــــد تــــــم تقســــــيم عينــــــة الببــــــث والبــــــالغ عــــــدديم )

 م  :( مجموعات كما ي5%( مم المجتمع الكم  لمببث بالهريقة الع وا ية  ل  )59,52ويمفموا )
 

 )ـــــي ـــــة األول ـــــ 03  وامةـــــا  المجموعـــــة  التجريبي ـــــ  اســـــتيدمت  ( طال ــــــمرالت ـــــ    ســـــتراتيجية كي  
 .القرص( رمـيم/ح ــ ميارة الوث  العالي ــ ميارة ٥٥3 ميارة الـ تعمم 

 ا  ـــــرام  توجيـــــ أســـــموبالتـــــ  اســـــتيدمت  ( طالـــــ 03 (  وامةـــــا المجموعـــــة  التجريبيـــــة الثانيـــــة 
 .القرص( رمـيم/ح ــ ميارة الوث  العالي ــ ميارة ٥٥3 ميارة الـ الفنا      تعمم 

  )ــــــة ــــــة الثالث ــــــ 03  وامةــــــا المجموعــــــة  التجريبي ــــــدم  بــــــيم  أســــــموبســــــتيدمت  التــــــ   ( طال ال
ـــــ ميــــارة الوثــــ  ٥٥3 ميــــارة الـــــ  ــــ  تعمــــم  ا  ــــرام الفنــــا    توجيــــ أســــموبو   ســــتراتيجية كيـــــمر م/ح ـ
 . القرص( رمـيالعالي ــ ميارة 

 )ال ــــــرح الم  ــــــ  وأدا   ســــــموبالتــــــ  يضــــــعت  ( طالــــــ  03   وامةــــــا المجموعــــــة  الضــــــابطة
ــــتبع ســـموبعممـــ  وا النمـــو ج ال ـــم  الم  ــــ  ـــ  تعم ـــارة ٥٥3 ميـــارة ال ــــ مي ـــالي ـ ـــ  الع ــــ ميـــارة الوث م/ح ـ

 . القرص( رمـي

 )التـــــ  يضــــــعت لبســـــاب المعــــــامتت العمميــــــة ( طالــــــ  03   وامةــــــا المجموعـــــة  الســــــتط عية
 .) يد الببث(ارات المستيدمة لإيتب
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 : التجربة األساسية : سابعاا 
 القياسات القبمية: .٥

 ام البابث ب جرا  القياسات القبمية لمجموعات الببـث التجريبيـة والضـابهة  ـ  متإيـرات الببـث    
ميــارة الوثـ  العـال ا ميـارة م/ح ا ٥٥3 لميـارة   (  اختبـار األدا  الفنــيالتحصـيل المعرفـي ا الختبـارات البدنيـةا )

 . م١5/١١/2١١5 ١4 ١3الموا    واليميس (    أيام الفتفا  وا ربعا القرص رمي
 

 تنفي  التجربة األساسية: .2

( عمـــ  المجموعـــة التجريبيـــة  ســـتراتيجية كيــــمر ـــام البابـــث بتهبيـــ  البـــرام  التعميميـــة باســـتيدام )
  سـتراتيجية كيــمرا  ـرام الفنـا  ( عمـ  المجموعـة التجريبيـة الفانيـة  )الـدم  بـيم  توجيـ  أسـموبا ول   )

ــتبع سـموبا  رام الفنا  ( عم  المجموعة التجريبية الفالفة وا  توجي و  )ال ـرح الم  ـ  وأدا  النمـو ج  الم 
م ا ربعـا  بتـ  يـو  ١9/١١/2١١5 الموا ـ  ا بـدالعمم ( عمـ  المجموعـة الضـابهة  ـ  ال تـرة مـم يـوم 

 (القـــــــرص رمـيم/ح ا ميارة الوثـ  العالــــــ  ا ميـارة ٥٥3ميارة الــ  عم  ك  مم  م5/١2/2١١5الموا   
 ( وبدات تعميمية لك  مةارة .6بالتوال  بوا ع )

 
 

 القياسات البعدية: .0

بعـــــد انتةـــــا  المـــــدة المبـــــددة لتن يـــــ  التجربـــــة ا ساســـــية  ـــــام البابـــــث بـــــ جرا  القياســـــات البعديـــــة 
ـــــار  ـــــد الببـــــث )اويتب ـــــرات  ي ـــــ  المتإي ـــــة والمجموعـــــة الضـــــابهة   ـــــة الفتف لمجموعـــــات الببـــــث التجريبي
المعر ـــــ   اويتبـــــار المةـــــاري( بعـــــد انتةـــــا  الوبـــــدات التعميميـــــة اليا ـــــة بكـــــ  مةـــــارة عمـــــ  أم يكـــــوم 

ـــــــــ الق ــــــــاس البعــــــــدي لمةــــــــارة ال ــــــــوم ١١١ي ــــــــ   ا بــــــــدم /ح ي ــــــــاس البعــــــــدي 2/١١/2١١5الموا  م   والقي
 رمـــــــ م   والقيـــــــاس البعـــــــدي لمةـــــــارة ١7/١١/2١١5لمةـــــــارة الوفـــــــب العـــــــال  يـــــــوم الفتفـــــــا  الموا ـــــــ  

أم تـــــتم  جـــــرا  القياســـــات البعديـــــة  الباحـــــثم   و ـــــد راا 5/١2/2١١5القـــــرص يـــــوم ا ربعـــــا  الموا ـــــ  
 تبت ن س ال رو  الت  تم  يةا  جرا  القياسات القبمية.

 
 

 : المعالجات الحصا ية :ثامناا 

 :المعالجات اوب ا ية التالية الباحث   ضو  أيدا  و رو  الببث  ستيدم  
 

 . المتوسه البساب  .اونبرا  المعياري    عام  اولتوا م 
   ا.سبيرمامعام  اورتباه ام  .)ايتبار )ت  .النسبة الم وية 
   عام  السةولة.م  .م عام  ال عوبة    عام  التميي م 
 ايتبارا ا  تبمي  التبايم   أ    ر  معنويLSD 
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 ات :ــوالتوصي خ صـاتسعاا:الستات
 

 : أولا: الستخ صات
 : ييم تم التوصل إلييا يمكن استخ ص ما التيالبحث والنتا ج  ىدفحدود  في

 

 ـ  تبسـم مسـتوي   يجابيـاً  أفـرا  رام الفنا  (  توجي و   ستراتيجية كيـمر)الدم  بيم  أسموب ستيدام  .١
 . قــيد البحـث( والتب ي  المعر   لمةارات العاب القوي ال ن ا دا  

 ال نــــ  ــــ  تبســــم مســــتوي ا دا    يجابيــــاً  أفــــر(  ســــتراتيجية كيـــــمرت ريــــد الــــتعمم )ب أســــموب ســــتيدام  .2
 . قــيد البحـث( والتب ي  المعر   لمةارات العاب القوي

 ال نــــــــ  ـــــــ  تبســــــــم مســــــــتوي ا دا    يجابيــــــــاً  أفــــــــر)توجيــــــــ  ا  ـــــــرام الفنــــــــا  (  أســــــــموب ســـــــتيدام  .3
 . قــيد البحـث( والتب ي  المعر   لمةارات العاب القوي

ـــــــتبع ســــــموبا   ســـــتيدام .4 ي  المعر ــــــ  والتب ــــــ ال نــــــ  ـــــ  تبســــــم مســــــتوي ا دا    يجابيــــــاً  أفــــــر الم 
 . قــيد البحـث( لمةارات العاب القوي

ـــــــو   .5 ـــــــيم   أســـــــموبت  ـــــــدم  ب ــــــــمرال ـــــــ و   ســـــــتراتيجية كي ـــــــ  ) توجي ـــــــا  ( عم ـــــــرام الفن  ســـــــتراتيجية ا  
ــــــــمر ـــــــرام الفنا  ( )ا كي ـــــــ  ا   ــــــــتبع ســـــــموب( ) توجي ـــــــ  مســـــــتوي ا دا  الم  ـــــــ ( عم والتب ـــــــي   ال ن

 . قــيد البحـث( المعر   لمةارات العاب القوي

  ) توجيــــــــــــ  ا  ــــــــــــرام أســــــــــــموب( عمــــــــــــ   ســــــــــــتراتيجية كيـــــــــــــمرت ريــــــــــــد الــــــــــــتعمم )ب أســــــــــــموبت ــــــــــــو   .6
ــــــــتبعالفنـــــــا  ( ) و  ـــــــ (  ـــــــ  مســـــــتوي ا دا  الم  ـــــــوي ال ن  والتب ـــــــي  المعر ـــــــ  لمةـــــــارات العـــــــاب الق
 . قــيد البحـث(

ــــــتبع ســـــموب) توجيـــــ  ا  ـــــرام الفنـــــا  ( عمـــــ  )ا  أســـــموب ت ـــــو  .7 (  قـــــه  ـــــ  مســـــتوي التب ـــــي  الم 
 . قــيد البحـث( لمةارات العاب القويالمعر   

ــــــــتبع ســـــــموبت ـــــــو  )ا  .8 ) توجيـــــــ  ا  ـــــــرام الفنـــــــا  (  قـــــــه  ـــــــ  مســـــــتوي ا دا   أســـــــموب( عمـــــــ  الم 
 . قــيد البحـث( لمةارات العاب القوي ال ن 

 :ثانياا: التوصيـات
الباحث بنا اا عمي النتا ج التي توصل إلييا الباحث في دراستو وفي حدود عينة البحث يتقدم 

 بالتوصيات اآلتية:
 توجيـــــــــــــ )الـــــــــــــدم  البرمجيـــــــــــــة التعميميـــــــــــــة ب ســـــــــــــتيدام  ســـــــــــــتراتيجة كيمـــــــــــــر و  أســـــــــــــموبتهبيـــــــــــــ   .١

 التربية الرياضية. ةبكمي ا يري ا  رام الفنا  ( عم  مةارات العاب القوي
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تهبيـــــ  البرمجيـــــة التعميميـــــة ب ســـــتيدام  ســـــتراتيجة كيمـــــر  ـــــ  تعمـــــم مةـــــارات العـــــاب القـــــوي ا يـــــري  .2
 التربية الرياضية. ةضمم مقرر التدريس بكميوجعمةا 

 نتـــــاج البرمجيـــــة التعميميـــــة ب ســـــتيدام  ســـــتراتيجة كيمـــــر م عـــــدة بتقنيـــــة ا ندرويـــــد )اليا ـــــة بـــــالجوا   .3
 وا جة ة الموبية( لمبد مم م كتت معام  وأجة ة الكمبيوتر.

 عــــــاب القــــــوي توجيــــــ  ا  ــــــرام الفنــــــا    ــــــ  تعمــــــم مةــــــارات ال ثســــــموبتهبيــــــ  الوبــــــدات التعميميــــــة ب .4
 التربية الرياضية. ةوجعمةا ضمم مقرر التدريس بكميا يري 

ــــــ   .5 ــــــار المعر  ــــــد الببــــــث ســــــتيدام اويتب ــــــرح  ي ــــــاس مســــــتوي التب ــــــي   القت كــــــثداة موضــــــوعية لقي
ـــــــ ــــــ  ل ـــــــيد البحـــــــث( ممةاراتالمعر  ــــــا   .  قـ ــــــاراتأفن ــــــوي  يتب أعمــــــا  الســــــن  دايــــــ   ســــــم العــــــاب الق

 بالكمية.

الهــــــــتب دايــــــــ  الكميـــــــة عمــــــــ   ســــــــتيدام الكمبيــــــــوتر و لــــــــز ب ــــــــورة عقـــــــد ورت عمــــــــ  لتــــــــدريب  .6
 تهبيقية وليست ن رية  قه.

ـــــد دورات تدريبيـــــ   .7 ـــــة ك لمهـــــتبعق ـــــة  ســـــتيدام هـــــر  وأســـــاليب بديف   ســـــتراتيجية كيــــــمرعمـــــ  أيمي
توجيـــــ  ا  ـــــرام الفنـــــا   والـــــدم  بيـــــنةم   وعـــــدم اوعتمـــــاد عمـــــ  الهـــــر  وا ســـــاليب التـــــ   أســـــموبو 

 والب   وا وامر. تعتمد عم  التمقيم

 
 


