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فـــاعـليـة بـرهامج تدريبى مــقترح فى رياضة التهس فى ضوء جـواهـب الحركة و أبعـادوـا  على 

 ( سهة21-9مستوى أداء بعض المىـارات األساسيـة لدى الهاشئين من)
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 دمحم حسػانػيفػػدريػة محمػد بأ د / 
 أ د / إبراهيـ البرعى السيد قابيل

 السيد جماؿ هريدي رمضاف/  أ

 

بمثابػة العمػ د الريػري لاػلا الن ػاث  حيػث تتميػ  تعػد الماػارات ااساسػية رػا رياضػة التػن  
هػػلا الرياضػػة بتعػػدد  تنػػ ع مااراتاػػا ااساسػػية مػػا بػػيف ماػػارات هج ميػػة  دراعيػػة   ماػػارات تحر ػػات 
اليػػدميف  التػػػا يجػػػب أف يجيػػػدها البعػػب بدرجػػػة  بيػػػرة مػػػف السػػرعة  الدقػػػة  الت ارػػػ  لم  ػػػ ؿ إلػػػى 

 المست يات العالية.
إلػػى أف الماػػارات ااساسػػية رػػا رياضػػة التػػن  هػػا  (19 ،،،1"بسط يسػػا أحمػػد "  ي ير

أسا  اإلعداد البدنا  الماػاري  الطططػا الػلي يعتمػد عميػد المػدرو ف لم  ػ ؿ بالنا ػي لممسػت يات 
العالية   أند يجب عمى البعب أف يتيف أداء هلا الماارات بالكامػل سػ اء  انػت هػلا الماػارات بػالكرة 

ناا ترتبط بمجم عة مف الي اعد الحر يػة التػا تطضػه لاػا حر ػة الجسػـ  المضرب أ  بد ناما  حيث إ
 بطريية مبئمة تم ف البعب مف أداء تمؾ الماارات ب  ل أرضل.

أف الماػػارات ااساسػػية رػػا رياضػػة التػػن   (Hewitt  (2001,12ديريػػد ه ايػػت  يػػل ر 
تياناػػا   يرجػػه للػػؾ إلػػى  ػػع بة  متعػػددة  مر بػػة ااداء  راػػا تتطمػػب بػػلؿ جاػػد  بيػػر رػػا تعمماػػا  ا 
تنريلها حيث تتطمب ممارستاا امتبؾ البعب درجة عالية مف السرعة  الدقػة  الت ارػ   التر يػ    مػا 

 ماارية  طططية  نرسػية عاليػة لتناسػب طبيعػة ااداء يحتاج البعب را التدريب عمياا قدرات بدنية 
 را المباراة.

 ترجه أهمية أبعاد  ج انػب الحر ػة إلػى أناػا تمثػل الج انػب ااساسػية رػا العمميػة التعميميػة 
لمماػػارات الحر يػػة  حيػػث إناػػا تسػػاعد رػػا اطتػػ اؿ تعيػػد بيئػػة المنارسػػة   ت جيػػد الن ػػاث التعميمػػا  

ثػ راء البنػاء المعررػػا لمطرػل    تنميػػة قدراتػد اةبتكاريػة    ميدرتػػد عمػى حػػل  تسػايل عمميػة الػػتعمـ   ا 
 (.،1: ،،،1 هبة أب  جا ية  الم  بت 

 مف طبؿ عمػل الباحػث رػا اإل ػراؼ عمػى قطػاع النا ػئيف بنػادي اتحػاد ال ػرطة الرياضػا باليػاهرة  
 تطبي  بطاقة مبحظػة لاػلا   المبحظة الم ض عية لعممية تعميـ النا ئيف لمماارات ااساسية لمتن 

مف المدار  الرياضػية التعميميػة بنػادت اتحػاد ال ػرطة الرياضػى  نا ئا   02الماارات عمى عينة بمغت 
 (:   1بالياهرة    انت النتائج  ما بالجد ؿ التالا  
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 (1جػد ؿ  
 النسبة المئ ية ارراد العينة اةستطبعية را ماارات التن 

النسبة المئ ية لمست ت ااداء طبؿ الم قف  التن  لمعينة قيد البحثالماارات ااساسية  ـ
 التعميما

 %63 مسؾ المضرب   اليبضة ( 1
 %،0 الضروة اامامية المستييمة 0
 %02 الضروة الطمرية المستييمة 6
 %09 اإلرساؿ بد ف د راف 4

أدائاػػـ لمماػػارات  ضػػعف مسػػت ت أداء ارػػراد العينػػة اإلسػػتطبعية رػػى (1  يتضػػم مػػف جػػد ؿ 
تيػػاف الماػػارات ااساسػػية التػػا تحتػػاج إلػػى  ااساسػػية  يرجػػه الباحػػث للػػؾ لعػػدـ التر يػػ  عمػػى تنميػػة  ا 

تر يػػ  عمػػى ااجػػ اء الدقييػػة الم  نػػة لاػػا باسػػتطداـ إسػػتراتيجية تعميميػػة تتميػػ  باإلثػػارة  الت ػػ ي  قػػد 
المحػػددة بطرييػػة عمميػػة منظمػػة  ي ػػ ف لاػػا تػػعثير رعػػاؿ رػػى تنميػػة ااداء الحر ػػا  تحييػػ  ااهػػداؼ

باعتبارها أ ؿ المدطبت رى أت برنامج تعميمى رعاؿ   عن رأ رئيسػيا مػف عنا ػر بنػاء المػناج  التػا 
 بد ناا ت بم عممية التعمـ إرتجالية  غير هادرة.

ي اتحػػػاد ال ػػػرطة الرياضػػػا  مػػػف طػػػبؿ الميابمػػػة ال ط ػػػية الميننػػػة مػػػه مػػػدروا التػػػن  بنػػػاد
ة البػػرامج التعميميػػة المسػػتطدمة رػػا تعمػػيـ النا ػػئيف الماػػارات ااساسػػية رػػا رياضػػة    مراجعػػباليػػاهرة

التػػن    تبػػيف لمباحػػث ارتيػػاد هػػلا البػػرامج لتػػدريبات تحتػػ ي رػػا مضػػم ناا عمػػى الج انػػب  اابعػػاد 
المرتبطػػة بالحر ػػة  اامػػر الػػلي يحػػ ؿ د ف التغمػػب عمػػى ال ػػع بات التػػا ت اجػػد هػػ ةء النا ػػئيف رػػا 

اػػلا الماػػارات   ضػػعف قػػدرتاـ عمػػى التناسػػ   الت جيػػد الحر ػػا الػػلي يم ػػناـ مػػف تعديػػة تعمماػػـ ل
 الماارات ااساسية ب  ل مبئـ ليدراتاـ الحر ية. 

 را ض ء ما سب  تحددت م  مة البحث الحالا را انطراض مست ي أداء النا ػئيف لمماػارات 
 ااساسية لرياضة التن     مف هنا  اف البحث الحالا.

 هدؼ البحث الحالا إلى :
 إعداد برنامج تدريبا ميترح را رياضة التن  را ض ء ج انب الحر ة  أبعادها. -1
التعػرؼ عمػا راعميػػة البرنػامج التػدريبا الميتػػرح رػا رياضػػة التػن  رػا ضػػ ء ج انػب الحر ػػة  -0

 سند. (10-،  أبعادها عما مست ي أداء بعض الماارات ااساسية لدي النا ئيف مف سف 

 أجاب البحث الحالا عف الس اليف التالييف: 



فـــاعـليـة بـرهامج تدريبى مــقترح فى رياضة التهس فى ضوء جـواهـب الحركة و أبعـادوـا  على 

 ( سهة21-9مستوى أداء بعض المىـارات األساسيـة لدى الهاشئين من)

 أ / السيد جمال وريدي رمضان    أ د / بــدريـة محمـد محمد حسـاهـين        أ د / إبراوين البرعى السيد قابيل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  يف يم ف إعداد برنامج  تدريبا ميترح را رياضة التن  را ض ء ج انب الحر ة  أبعادها ؟  -1
ما راعمية البرنامج التدريبا الميترح عمى مست ي أداء بعض الماارات ااساسية را التػن  لػدت  -0

 سنة ؟ (10-، النا ئيف مف 

 حا ؿ البحث اطتبار  حة الرر ض التالية:
( بيف مت سطا درجات أرراد مجم عة البحث را 2.29ي جد ررؽ داؿ إح ائيا  عند مست ي   -1

 التطبيييف اليبما  البعدي إلطتبار الماارات الحر ية ااساسية ل الم التطبي  البعدي.
رجات أرراد مجم عة البحث را بيف مت سطا د (2.29 ي جد ررؽ داؿ إح ائيا  عند مست ي  -0

 التطبيييف اليبما  البعدي لبطاقة المبحظة را الماارات ااساسية را التن  ل الم التطبي  البعدي. 

 تمثمت أهمية هلا البحث را اآلتا :
يستريد مف هلا البحث معمما التروية الرياضية مف طبؿ استطداـ البرنامج المعد لتدريب  -1

 عمى الماارات ااساسية را التن  را ض ء ج انب الحر ة  أبعادها. النا ئيف
يستريد مف البحث الحالا مدروا ااندية را تحسيف مست ي أداء الماارات ااساسية را  -0

 سنة مجم عة البحث. (10-،  التن   تنمية اةبتكار الحر ا لدت النا ئيف را سف
لرياضية  مدروا ااندية إلى أهمية بناء يساـ هلا البحث را ت جيد نظر معمما التروية ا -6

را التن   البرامج التدريبية را ض ء ج انب الحر ة  أبعادها  لتنمية الماارات ااساسية
 لدت النا ئيف

إستطدـ الباحث المناج التجريبا  ت ػميـ المجم عػة ال احػدة لات اليياسػيف اليبمػا  البعػدي 
 بحث    للؾ لمناسبتد لطبيعة  أهداؼ البحث الحالا.اد ات ال

 إقت ر هلا البحث عمى الحد د التالية:
طتيػرت  62سنة بمػ  عػددهـ   (10-، مجم عد مف تبميل المرحمة السنية را سف  -1 تمميػلا (  ا 

اف بالطريية المي  دة مػف المػدار  الرياضػية باتحػاد ال ػرطة الرياضػا باليػاهرة   للػؾ نظػرا 
 اتحاد ال رطة يعد مر  ا رئيسا  إلعداد  تعهيل البعبيف عمى مست ت المنتطبات ال طنية.

الضػػػػروة ااماميػػػػة  -مسػػػػؾ المضػػػػرب   اليبضػػػػة ( (بعػػػػض ماػػػػارات رياضػػػػة التػػػػن   هػػػػا:  -0
  نظرا اف هلا الماػارات هػى )اإلرساؿ بد ف د راف  –الضروة الطمرية المستييمة  -المستييمة

 الماارات ااساسية  التا تبنى عمياا جميه الماارات بعد للؾ.
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 لإلجابة عف أسئمة البحث  اطتبار  حة رر ضد  أعد الباحث م اد  أد ات البحث التالية:

 البرنامج التدريبا الميترح را التروية الرياضية را ض ء ج انب الحر ة  أبعادها. -1

 إعداد اةطتبار لييا  ااداء الماارت ةرراد عينة البحث را الماارات ااساسية قيد البحث. -1
 بطاقة مبحظة لتيييـ مست ي ااداء. -0

 تتمثل متغيرات البحث را اآلتا:
 المتغير المستيل  يتمثل را: -1

 ج انب الحر ة  أبعادها. البرنامج الميترح را التروية الرياضية را ض ء
 المتغيرات التابعة  ها: -0

الضػػروة ااماميػػة  - - مسػػؾ المضػػرب مسػػت ي أداء بعػػض الماػػارات ااساسػػية رػػا التػػن  - أ
 اإلرساؿ بد ف د راف (. –الضروة الطمرية المستييمة  -المستييمة 

" رػا يمثل مجتمه هلا البحث جميػه النا ػئيف بالمػدار  الرياضػية باتحػاد ال ػرطة الرياضػا 
 ،021( سند  المييديف بسجبت النادي لمم سػـ الرياضػا 10 -،مف سف   رياضة  تن  الطا لة "

 مػ. 0202 –

باتحػػاد  تػػـ اطتيػػار عينػػة البحػػث بالطرييػػة العمديػػة مػػف بػػيف النا ػػئيف بالمػػدار  الرياضػػية
 سند. (10 -، ( مبتدئ تترا ح أعمارهـ ما بيف 62 وم  ق اماا   " تن  الطا لة "ال رطة الرياضا 

  Effectiveness 
بعناػػا "مػػدت ااثػػر الػػلي يم ػػف أف تحدثػػد المعالجػػة  (06: 0226حسػػف  ػػحاتة  نطػػر ف  يعرراػػا 

 التجريبية ب  راا متغيرا  مستيب  را أحد المتغيرات التابعة  يتـ تحديد هلا ااثر بعساليب إح ائية.
" مػػدت التحسػف الػػلي يطػرأ عمػى تبميػػل المرحمػة السػػنية  (* " يي ػد باػا رػػا البحػث الحػالا 

د ال ػػرطة الرياضػػا رػػا بعػػض الماػػارات ااساسػػية لمتػػن  سػػنة بالمػػدار  الرياضػػية باتحػػا (10-، 
  قدرتاـ عمى اةبتكار الحر ا بعد تطبي  البرنامج الميترح    التا تحدد  تيا  بعساليب إح ائية".

                                                 
 تعريف إجرائي لفاعلية الربانمج. (*)



فـــاعـليـة بـرهامج تدريبى مــقترح فى رياضة التهس فى ضوء جـواهـب الحركة و أبعـادوـا  على 

 ( سهة21-9مستوى أداء بعض المىـارات األساسيـة لدى الهاشئين من)

 أ / السيد جمال وريدي رمضان    أ د / بــدريـة محمـد محمد حسـاهـين        أ د / إبراوين البرعى السيد قابيل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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  Program 
"مجم عػػػة مػػػف اان ػػػطة  الطبػػػرات  "يي ػػػد بالبرنػػػامج التػػػدريبا الميتػػػرح رػػػا البحػػػث الحػػػالا

المتسمسػػمة  المترابطػػة رػػا ألعػػاب المضػػرب التػػا سػػ ؼ يػػتـ ت ػػميماا  تططيطاػػا رػػا ضػػ ء ج انػػب 
الحر ػػة  أبعادهػػا بغػػرض تحسػػيف أداء بعػػض الماػػارات ااساسػػية رػػا التػػن   تنميػػة اةبتكػػار  الرضػػا 

ضػية باتحػاد ال ػرطة الرياضػا ( سػنة بالمػدار  الريا10-،الحر ا لدت تبميل المرحمة السنية مػف  
 بالياهرة.
  The Movement Sides   

ها المراهيـ  العنا ر( الرئيسة المت مة بحر ة اإلنساف سػ اء رػا حالػة الثبػات أـ الحر ػة  
 حسػػف عبػػد السػػبـ  نجػػبء رتحػػا  العبقػػات الحر يػػة  -الجاػػد -الرػػراغ - تتضػػمف مرػػاهيـ: الجسػػـ

0216 :66.) 
   The Movement Dimension أبعاد 

أ  الم  نػػة لج انػػب الحر ػػة  التػػا رػػا ضػػ ئاا تتحػػدد  -هػػا المرػػردات  العنا ػػر الررعيػػة( المحػػددة
 (.66: 0216 حسف عبد السبـ  نجبء رتحا  معايير تنمية  تط ير الطبرات الحر ية المطتمرة 

  (F.M.S) Fundamental Motor Skills 
المرػردات  "الماػارات الحر يػة ااساسػية بعناػا  (02: 0226أمػيف أن ر أسػامة  امػل  عػرؼ 

اا لية لحر ة الطرل التا تتعس  عمياا الماارات الطا ة المعيػدة رػا اان ػطة الرياضػية المطتمرػة  
  يم ف تيسيماا إلى ثبث رئات أساسية ها:

 الت حم . -الحجل -ال ثب -الجري  -مثل: الم ا ماارات انتيالية -
 المف.-الد راف-الدره-المرجحة-المد-مثل: الثنا ماارات غير انتيالية -
 اةستبـ. -اليبض -المسؾ -الضرب -الر ل -مثل: الرما ماارات المعالجة  التنا ؿ -

 يػػػة تمػػػؾ ااداءات الحر  " "رػػا البحػػػث الحػػالا بالماػػػارات ااساسػػية لرياضػػػة التػػػن  يي ػػد 
رػا ااداء مػه التعكيػد عمػى اةنسػجاـ بػيف   ططػ ات رنيػة  تعميميػة(المرتبة التا تتضمف نياطػا  هامػة 

أج ائاػػا   التػػا تػػ دي ب ػػ رة  ػػحيحة باػػدؼ تحسػػيف ااداء الماػػاري لمنا ػػئيف رػػا التػػن    هػػلا 
 – الضػػػروة الطمريػػػة المسػػػتييمة -الضػػػروة ااماميػػػة المسػػػتييمة  -الماػػػارات هػػػا:  مسػػػؾ المضػػػرب 

 اإلرساؿ بد ف د راف (.

 تحددت م اد البحث الحالا را البرنامج التدريبا الميترح.  -
 طط ات إعداد البرنامج التدريبا الميترح. -



 ن1212 يوليو   -  السابعالعـدد   -مجلــة سوواج لعلـون وفهـون التربيـة البدهيــة والرياضـة  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 اعتمد البرنامج الميترح عما مجم عد مف ااس  التالية : : تحديد أس  اعداد البرنامج - (1 
يحيػػ  البرنػػامج الاػػدؼ الم ضػػ ع مػػف أجمػػد  يتناسػػب مػػه اإلم انيػػات المتاحػػة مػػف أد ات  أف -أ

م انيات.   ا 
 سنة ارراد عينة البحث.  10-،أف يراعا البرنامج الط ائص السنية لممرحمة  -ب

 تحديد  أهداؼ البرنامج  الميترح  تمثل را اآلتا: – (0 
بماارات تن  الطا لة  تعميـ بعض ماػارات تنميد بعض الماارات الحر ية ااساسية المرتبطة  - أ

 تن  الطا لة.
 تحديد محت ي البرنامج: (6 

 اةطبع عما الكتب  المراجه المتط  ة  الدراسات السابية لات ال مة بالبحث الحالا. - أ
  -دحرجػة -الحجػل -الجػري  -مف طبؿ الططػ ة السػابية تػـ ح ػر هػلا الماػارات رػا  الم ػا - ب

 -ررػػه -رمػػى -تنطػػيط -درػػه -سػػحب -مرجحػػة -مػػد – ثنػػى - ثػػب - حميػػة -تسػػم  -د راف
 ات اف(  -استيباؿ -ر ل -تعم  -لف -ضرب

تػػـ ت ػػنيف الماػػارات التػػا تػػـ الت  ػػل الياػػا مػػف طػػبؿ الططػػ ة السػػابية رػػا ثػػبث رئػػات هػػا  - ج
  التالا:

 الحجل.  الجري  الطط   ال ثب  حر ات انتيالية : الم ا 
 الت ا ف.  افالد ر   حر ات غير انتيالية : الثنا  المد 
 اةستيباؿ  الر ل. الدره  الرما    حر ات المعالجة  التنا ؿ: التنطيط 

 (.0تـ ترري  البيانات طبيا  آلراء السادة المح ميف  الجد ؿ التالا    -د
 (0جد ؿ  

 أراء السادة الطبراء ح ؿ الماارات الحر ية ااساسية  ج انب الحر ة ( 
 تن  الطا لةالمرتبطة الماارات اةساسية را 

الماارات اةساسية را 
 تن  الطا لة

 
الماارات الحر ية 

 ااساسية

 الضروة اةمامية مسؾ المضرب
 المستييمة

الضروة الطمرية 
 اةرساؿ المستييمة

رأي 
 الطبير

النسبة 
 المئ ية

رأي 
 الطبير

النسبة 
 المئ ية

رأي 
 الطبير

النسبة 
النسبة  رأي الطبير المئ ية

 المئ ية

حر 
لية

نتيا
ت ا

 ا
 

 %122 12 %122 12 %122 12 - - الم ا
 - - %82 8 - - - - الجري 
 - - %122 12 %2، ، - - الطط 
 %122 12 %22 2 %122 12 - - ال ثب
 %122 12 %82 8 %82 8 - - الحجل



فـــاعـليـة بـرهامج تدريبى مــقترح فى رياضة التهس فى ضوء جـواهـب الحركة و أبعـادوـا  على 

 ( سهة21-9مستوى أداء بعض المىـارات األساسيـة لدى الهاشئين من)

 أ / السيد جمال وريدي رمضان    أ د / بــدريـة محمـد محمد حسـاهـين        أ د / إبراوين البرعى السيد قابيل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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لية
نتيا

ر ا
 غي

ات
حر 

 

 %122 12 %82 8 %2، ، %122 12 الثنا
 %122 12 %82 8 %2، ، %122 12 المد

 %2، ، - - - - - - الد راف
 %122 12 %2، ، %2، 12 %122 12 الت ا ف 

 ؿ
 تنا

جة 
معال

 

 %122 12 - - %122 12 = = التنطيط
 %122 12 %122 12 %122 12 - - الدره
 %122 12 %122 12 %122 12 - - الرما

 %122 12 %122 12 %122 12 - - اةستيباؿ

طبؿ الطط ة السابية تـ تحديد الماارات الحر ية ااساسية   ج انب الحر ة (  ااكثر مف  -  
 22إرتباطا  بالماارات ااساسية  تن  الطا لة م ض ع البحث  التا حا ت عما نسبة مئ ية 

 % رعكثر طبيا  آلراء السادة الطبراء  ها  التالا مرتبة تبعا  اهميتاا:
 الحجل.  لجري  الطط   ال ثبا  حر ات إنتيالية : الم ا 
 الت ا ف.   الد راف  حر ات غير إنتيالية : الثنا  المد 
 اةستيباؿ. الدره  الرما    حر ات المعالجة  التنا ؿ: التنطيط 

"  عرضد عما السػادة المح مػيف باػدؼ التعػرؼ عمػا بعد للؾ قاـ الباحث باعداد إستطبع رأي -ح
لييػػا  المسػت ي الماػاري رػػا تػن  الطا لػػة لػدي مجم عػػة  مػدي مناسػبة اإلطتبػػارات المااريػة

 البحث.
بعػػد للػػؾ قػػاـ الباحػػث باعػػداد اسػػتطبع رأي"  عرضػػد عمػػا السػػادة المح مػػيف باػػدؼ تحديػػػد  -ث

 ااهمية النسبية لمعبقة بيف ج انب الحر ة  أبعادها  الماارات ااساسية را تن  الطا لة.
 اا البرنامج الميترح: طط ات إعداد محت ي ال حدات التا يتضمن

 -تـ إتباع الطط ات التالية: تحديد ااهداؼ  إلعداد محت ي ال حدات التعميمية الميترحة
 تنظيـ محت ي ال حدات. -تحديد محت ي 

  ريما يما ت ضيم لكل طط ة مف الطط ات السابية:

لكا تك ف العممية التعميمة عمب  عمميا  منظما   ناجحا  ينبغا أف تك ف م جاة نح  تحيي       
أهداؼ محددة  ميب لة   يعد  ض ح ااهداؼ  دقتاا ضمانا  لت جيد عممية التعمـ  التعمـ بطريية 

راهيـ  إبعممية منظمة   للؾ باعتبارها أ ؿ المدطبت را أي برنامج أ   حدات تعميمة رعالة.
 (.0228البرعا  ميبد عييمة 

  قد أم ف  ياغة ااهداؼ العامة لم حدات التعميمية الميترحة عما النح  التالا:



 ن1212 يوليو   -  السابعالعـدد   -مجلــة سوواج لعلـون وفهـون التربيـة البدهيــة والرياضـة  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ااهداؼ المعررية  تتمثل را اآلتا: -1
ماارات تن  إكساب الطبب المعارؼ  المراهيـ  الم طمحات المتعمية بالماارات ااساسية را  -

بضة (   الضروة اامامية المستييمة   الضروة الطمرية المستييمة   الطا لة  مسؾ المضرب   الي
 اإلرساؿ بد ف د راف.

 قيد البحث.ماارات تن  الطا لة إكساب الطبب بعض الي اعد اليان نية  المعارؼ  المراهيـ را  -
 ااهداؼ ال جدانية  تتمثل را اآلتا: -0

لػػػة  مسػػػؾ المضػػػرب   اليبضػػػة (   ماػػػارات تػػػن  الطا   يػػػادة  عػػػا الطػػػبب بعهميػػػة إتيػػػاف  -
الضػػروة ااماميػػة المسػػتييمة   الضػػروة الطمريػػة المسػػتييمة   اإلرسػػاؿ بػػد ف د راف (   رػػا 

 .ج انب  أبعاد الحر ة ض ء
 ااهداؼ الماارية  تتمثل را اآلتا: -3

 يادؼ البرنامج الميترح إلا تعميـ بعض الماارات را تن  الطا لة  اللي أ تمل عما أهداؼ ررعيد ها :  
 .تنميد بعض الماارات الحر ية ااساسية المرتبطة بماارات تن  الطا لة -
تعميـ بعض ماارات تن  الطا لة  مسؾ المضرب   اليبضة (   الضػروة ااماميػة المسػتييمة    -

 ج انب  أبعاد الحر ة. ض ءة المستييمة   اإلرساؿ بد ف د راف (   را الضروة الطمري

تـ اطتيار محت ي ال حدات التعميمية الميترحة را ضػ ء ااهػداؼ السػاب  تحديػدها   تحتػ ي 
الػػلي يميػػد إة بعػػد  ػػل  حػػدة تعميميػػة عمػػا مجم عػػة مػػف الػػدر    ة ينتيػػل الطالػػب مػػف در  إلػػا 

 %( عما ااقل مف طبؿ:82اجتيا ا اطتبارا  را نااية الدر  محييا  مست ي إتياف  
تنميد بعض الماارات  ا تمل عما تمرينات بدنية  اممة  تمرينات طا ة لتنمية  الجانب العمما: -

 :الحر ية ااساسية المرتبطة بماارات تن  الطا لة متضمنا  
  الطا لػػة  مسػػؾ المضػػرب   اليبضػػة (   الضػػروة ااماميػػة المسػػتييمة   تعمػػيـ ماػػارات تػػن  -*

 ج انب  أبعاد الحر ة. ض ءالضروة الطمرية المستييمة   اإلرساؿ بد ف د راف (   را 
بالماارات الحر ية ااساسية المرتبطة  ه  طاص بالمعارؼ  المراهيـ المرتبطة  الجانب النظري: -

 .بماارات تن  الطا لة

 مه مراعاة: لتنظيـ المحت ي داطل البرنامج   قاـ الباحث باعداد استطبع رأي السادة المح ميف " 
 أف يحي  المحت ي ااهداؼ التعميمية لم حدات التعميمية.  - أ

 أف يناسب المحت ي ط ائص  قدرات الطبب  يرعا ما بيناـ مف رر ؽ رردية.-ب
 تتدرج  طبرات المحت ي مف السال إلا ال عب  مف المعمـ  إلا المجا ؿ. أف-ج
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ل دت ال حػػدات الميترحػػة بالعديػػد مػػف أن ػػطة التعمػػيـ  الػػتعمـ التػػا ييػػـ  باػػا المعمػػـ  الطالػػب 
 –ناق ػػة الحػػ ار  الم –لتحييػػ  ااهػػداؼ المرجػػ ة   تمثمػػت هػػلا اان ػػطة رػػا : ال ػػرح النظػػري 

عػػرض بعػػض ال ػػ ر  الرسػػـ  التػػا تميػػا  –التػػدريبات التطبيييػػة  –التػػدريبات  النمػػالج العمميػػة 
 بم يد مف الض ء عما م ض عات ال حدات التعميمية الميترحة. 

تػا تـػ اسػتطداماا تضمنت ال حدات التعميمية الميترحػة مجم عػة مػف ال سػائل  ااد ات التعميميػة  ال
 ػػ ر ر ت غراريػػة  رسػػـ  تطػػدـ  –طبيػػا  لطبيعػػة  ػػل در  أ  ن ػػاث  ا ػػتممت عمػػا: السػػب رة الطبا ػػيرية 

  رات تن  طا لة . – رات طبية  –حباؿ  – حف الحائط  –النم لج العمما  –المحت ي التعميما 

مف الدر   التعميمية    ل در  لد هدؼ محدد طاص قاـ الباحث بتنظيـ البرنامج را مجم عد 
  الضروة  مسؾ المضرب اليبضة( بتنمية الماارات الحر ية ااساسية  تعميـ ماارات تن  الطا لة

ج انب  أبعاد  ض ء(  را بد ف د راف اامامية المستييمة  الضروة الطمرية المستييمة  اإلرساؿ
 هلا ال حدات."   مف تدري الحر ة 

( ةعبػػا  مػػف 02قػػاـ الباحػػث بتجريػػب بعػػض مػػف  حػػدات البرنػػامج الميتػػرح عمػػا عينػػد ق اماػػا  
 المجتمه اا ما  طارج عيند البحث ااساسية    للؾ را الرترة   للؾ لمتعرؼ عما:

 مدي مناسبة ااد ات  ااجا ة لمتدريبات. -ميدار تيبل االعاب الغرضية را اإلحماء.  -
 نتيجة هلا الدراسة ما يما:   اف مف

تيبل البعب ف االعاب الغرضية نظرا لمناسبتاا لممرحمة السنية   أداء التمرينػات الحر يػة ب ػ ل  -
 جيد.

ي ػػ ف الباحػػث قػػد أجػػاب عػػف السػػ اؿ اا ؿ لمبحػػث  الػػلي نػػص   بال  ػػ ؿ الػػا ال ػػ رة الناائيػػة لمبرنػػامج"
 ف إعداد برنامج تدريبا ميترح را رياضة التن  را ض ء ج انب الحر ة  أبعادها؟عما "  يف يم 

 : إعداد اطتبار  ييي  الماارات الحر ية ااساسية "   التا ت تمل :  (1 
 حر ات انتيالية: -1
 مرات. 9×متر19الجري: الجري الم   ا -      متر بيف ططيف. 2،الم ا : الم ا  -
 متر بيدـ اةرتياء. 02الحجل : الحجل مسارة  -          ال ثب : ال ثب الط يل مف الثبات. -
 حر ات غير انتيالية: -0
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 المف: تد ير  رة طبيبة باليديف لمداطل  الطارج -        اطتبار الثنا المتحرؾ. :الثنا  المد -
 الت ا ف: اطتبار با  المعدؿ. -  بالد راف داطل المروعات.الد راف: اةنتياؿ  -
 حر ات معالجة  تبادؿ: -6
 تنطيط : التنطيط السريه ما بيف ااقماع . -            رطل. 6دره : دره  رة طبية  نة  -
 إستيباؿ : إستيباؿ الكرات مف ل حة الادؼ. -            رما : رما الكرة  ابعد مسارة. -
 الدراسة اةستطبعية عف إجراء بعض التعديبت حتى   مت را   رتاا الناائية.  قد أسررت 

 : إعداد إطتبار ييي  الماارات ااساسية را تن  الطا لة "   التا إ تمل: (0 
  سػرعة إطتبار الضروة المستييمة ب جػد المضػرب اامػاما.الضروة اامامية المستييمة:      -

 ق ة ( –دقة  -
 -  سػرعة  إطتبار الضروة المستييمة ب جػد المضػرب الطمرػا.  المستييمة :الضروة الطمرية  -

 ق ة ( –دقة 
                                       إطتبار اإلرساؿ .           اإلرساؿ  بد ف د راف: -

 
بادؼ قيا  أجريت هلا الدراسة را الرترة ال منية مف حيث قاـ الباحث بتطبي  اةطتبارات 

( ةعبا  مف نر  مجتمه 02 دؽ  ثبات اةطتبار  تـ للؾ باطتيار مجم عة ع  ائية ق اماا  
 البحث  طارج عينة البحث ااساسية .

 المعامبت العممية لبطتبارات لمماارات  الحر ية ااساسية :
 قاـ الباحث باجراء المعامبت العممية لبطتبارات   دؽ  ثبات( .

لحساب  دؽ اةطتبار قاـ الباحث بحساب  دؽ التماي   للؾ عف طري  تطبي  اإلطتبارات 
ةعب مف طارج مجم عة البحث  لاـ نر  م ا رات العينة  (02 الماارية عمى مجم عة ق اماا 

ة لبعبيف اا مية لمتعكد مف  دؽ اةطتبارات قيد البحث عمى التمي  بيف المست يات المطتمر
المجم عتيف المجم عة الممي ة  المجم عة غير الممي ة    قاـ الباحث بحساب دةلة الرر ؽ بيناما 

  الجد ؿ التالا ي ضم للؾ:
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 (6جد ؿ  
 62ف =سية       المت سط الحسابا  اةنحراؼ المعياري   قيمة  ت(  لمماارات الحر ية اةسا

 قيمة.
   ت (

 ممي ة مجم عة مجم عة غير ممي ة
  حدة
اةنحراؼ  المتغيرات الييا 

 المعياري 
المت سط 
 الحسابا

اةنحراؼ 
 المعياري 

المت سط 
 الحسابا

 الم ا بالثانية 12.222 ،6،.2 16.812 0.241 14،.6

لية
نتيا

ت ا
ر ا

ح
 

سية
سا

 اا
 ية

حر
ت ال

اارا
الم

 

 الجري  بالثانية 10.622 42،.2 13.212 10،.2 9.664
 ال ثب سنتيمتر 142.122 ،19.20 136.412 2.019 6.108
 الحجل بالثانية 9.222 6،،.2 2.212 10،.2 0.908
 الطط  العدد 18.422 0.416 09.412 1.239 ،4.29
 الثنا المد العدد 322.،6 9.120 24.122 0.611 6.901

لية
نتيا

ر ا
غي

 

 الم ي  العدد 91.822 9.600 26.121 9.804 4.366
 الد راف العدد 22،.63 822.، 90.120 4.394 6.349
 الت ا ف  بالثانية 39.122 12،.1 86.226 1.164 289.،1
 الدره سنتيمتر 2.922 ،2.39 226،.8 1.132 99،.0

 ؿ
 تنا

جة 
عال

م
 

 التنطيط العدد 16.922 1.192 20،.19 2.292 9.290
 الرما سنتيمتر 14.022 1.612 12.802 98،.2 9.161
 اةستيباؿ العدد 11.122 1،،.2 14.692 1.428 6.212

 0.24( = 2.29قيمد  ت( عند مست ي دةلد  
( ممػا 289.،1  0.968ترا حػت بػيف   قيمة  ت( الجد ليػةحيث أف  (6جد ؿ   يتضم مف

   .يدؿ عل  دؽ اةطتبارات لمماارات الحر ية قيد البحث
 (  4جد ؿ   

 الماارية معامل ال دؽ لإلطتبارات 
 المعالجات اإلح ائية                     

 

 ق ة (–دقة  –اإلطتبارات سرعة 

 المجم عة غير الممي ة المجم عة الممي ة
المت سط  قيمة  ت( 

 الحسابا
اةنحراؼ 
 المعياري 

المت سط 
 الحسابا

اةنحراؼ 
 المعياري 

 1.62 1.69 8.28 1.29 8.66 مضرب   اليبضة(مسؾ ال
 2.29 03.19 18.، 1.20 64.3 ااداء الماارت لمضروة اامامية المستييمة
 1،.2 2.24 09.،1 2.29 ،04.1 ااداء الماارت لمضروة الطمرية المستييمة 

 2.41 1.86 03.18 1.91 8،.64 اةرساؿ بد ف د راف
 0.24 =(  2.29قيمة  ت( الجد لية عند مست ت دةلة   
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بػػيف المجم عػػة  (2.29  جػػ د رػػر ؽ دالػػة إح ػػائية عنػػد مسػػت ت  (4يتضػػم مػػف جػػد ؿ  
الممي ة  المجم عة غير الممي ة را المتغيرات الماارية قيد البحث ل الم المجم عة المميػ ة ممػا يػدؿ 

 عمى  دؽ اةطتبارات المستطدمة.

قػػاـ الباحػػث بحسػػاب معامػػل الثبػػات لبطتبػػارات المااريػػة باسػػتطداـ طرييػػة تطبيػػ  اةطتبػػار 
عادة تطبييد     test-retest ا 

 (9جد ؿ  
 02ف =       سط الحسابا  اةنحراؼ المعياري      المت                   

 قيمة
  ت (

  حدة التطبي  اا ؿ التطبي  الثانا
اةنحراؼ  المتغيرات الييا 

 المعياري 
المت سط 
 الحسابا

اةنحراؼ 
 المعياري 

المت سط 
 الحسابا

 الم ا بالثانية 16.229 0.269 16.322 0.113 6،،.2

لية
نتيا

ت ا
ر ا

ح
 

سية
سا

 اا
 ية

حر
ت ال

اارا
الم

 

 الجري  بالثانية 13.211 40،.2 19.322 2.829 42،.2
 ال ثب سنتيمتر 199.422 2.029 196.122 8.642 81،.2
 الحجل بالثانية 3.222 40،.2 22،.9 2.822 2.8،2
 الطط  العدد 01.422 1.221 04.222 1.882 2.842
 الثنا المد العدد 22،.49 0.662 49.622 6.429 31،.2

لية
نتيا

ر ا
غي

 
 الد راف العدد 92.622 4.344 922.،4 32،.9 82،.2
 الت ا ف  بالثانية 82.222 1.144 822.،2 6.220 26،.2
 الدره سنتيمتر 2.922 1.1،2 2.122 1.281 21،.2

 ؿ
 تنا

جة 
عال

م
 

 التنطيط العدد 22،.14 2.262 14.924 1.464 2.821
 الرما سنتيمتر 13.820 18،.2 13.920 1.034 2.819
 اةستيباؿ العدد 14.622 1.418 14.122 ،1.44 2.848

 0.24 =(  2.29قيمة  ت( الجد لية عند مست ت دةلة   
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 ( سهة21-9مستوى أداء بعض المىـارات األساسيـة لدى الهاشئين من)

 أ / السيد جمال وريدي رمضان    أ د / بــدريـة محمـد محمد حسـاهـين        أ د / إبراوين البرعى السيد قابيل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 (3جد ؿ  
المت سط الحسابا  اةنحراؼ المعياري   معامل اةرتباث لبطتبارات الماارية                                         

 02ف =
 المعالجات اإلح ائية                

 

 ق ة (–دقة  –اإلطتبارات   سرعة   

 المجم عة غير الممي ة المجم عة الممي ة
المت سط  قيمة  ت( 

 الحسابا
اةنحراؼ 
 المعياري 

المت سط 
 الحسابا

اةنحراؼ 
 المعياري 

 82،.2 6.324 01.422 0.329 01.322 المضرب   اليبضة(مسؾ 
 33،.2 2.288 822.، ،1.44 14.122 ااداء الماارت لمضروة اامامية المستييمة
 1،.2 2.24 09.،1 2.29 01.04 ا ااداء الماارت لمضروة الطمرية المستييمة

 2.41 1.86 03.19 1.91 8،.09 اةرساؿ بد ف د راف

 0.24 =(  2.29قيمة  ت( الجد لية عند مست ت دةلة    
بيف المجم عػة المميػ ة  (2.29  ج د ررؽ داؿ إح ائيا  عند مست ت  (3يتضم مف جد ؿ  

 المجم عة غير الممي ة را المتغيػرات المااريػة قيػد البحػث ل ػالم المجم عػة المميػ ة ممػا يػدؿ عمػى 
 جميعاػػا لات  ( 8،.2   6،.2  بينامػػا يتػػرا ح مػػا بػػيف  ثبػػات اةطتبػػارات حيػػث أف معامػػل اإلرتبػػاث

 معاممة عممية عالية.
 (: إعداد بطاقة المبحظة6 

قاـ الباحث بت ميـ بطاقة لمبحظة ااداء لماارات تن  الطا لة قيد البحث لعينة البحث 
  قد إتبه الباحث عند ت ميـ البطاقة الطط ات التالية:

 تحديد الادؼ مف البطاقة 
را ض ء هدؼ البحث تـ تحديد الادؼ مف البطاقة  ه  تيييـ ااداء الماارت لمماارات        

 مسؾ المضرب    اليبضة (   الضروة اامامية المستييمة  الضروة اةساسية را تن  الطا لة
 .الطمرية  المستييمة  اإلرساؿ بد ف د راف  ( 

 معامبت العممية لبطاقة المبحظة الميننة قيد البحث:قاـ الباحث باجراء ال  
 ال دؽ : - أ

 تـ حساب معامل ال دؽ لبطاقة مف طبؿ:
  دؽ الميارنة الطررية .   -0 دؽ المحت ي .      -1
                  (  دؽ المحت ي  1 

 تـ للؾ بعرض البطاقة عما مجم عد مف الطبراء"       
  دؽ الميارنة الطررية    -0



 ن1212 يوليو   -  السابعالعـدد   -مجلــة سوواج لعلـون وفهـون التربيـة البدهيــة والرياضـة  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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تـ حساب  دؽ البطاقة قيد البحث عف طري   دؽ الميارنة الطررية  للؾ عما عينة      
   تـ ترتيب  (02 استطبعية مف نر  مجتمه البحث  مماثمة لمعينة اا مية  مف طارجاا ق اماا 

الدرجات ت اعدا لتحديد اارواعا اةعما  اارواعا اةدنا  تـ حساب دةلة الرر ؽ بيف اةرواعا 
 (.2اعمى  اادنى  ما ه  م ضم را جد ؿ  ا

 (2جد ؿ   
دةلة الرر ؽ بيف اارواعا اةعما  اةرواعا اةدنا  را  بطاقة المبحظة الميننة قيد البحث                   

 02ف= 

 حدا  اةطتبارات
 الييا 

 12 -اةرواعا اةدنا    ف 12-اارواعا اةعما  ف
المت سط  مت سط الرتب

 الحسابا
اةنحراؼ 
 المعياري 

المت سط 
 الحسابا

اةنحراؼ 
 المعياري 

 8.22 2.11 0.22 2.02 0.22 الدرجة مسؾ المضرب   اليبضة (
6.22 

 8.22 2.19 9،.6 2.18 4.92 الدرجة الضروة اامامية المستييمة
6.22 

 2.82 2.16 0.83 2.13 6.49 الدرجة الضروة الطمرية المستييمة
6.22 

 2،.2 2.12 0.19 2.00 4.22 الدرجة بد ف د راف اإلرساؿ
6.22 

(  ج د رر ؽ لات دةلة اح ائية بيف مجم عتا اةرواعا ااعمى 2رقـ   يتضم مف جد ؿ
ااعمى حيث اف قيـ   اادنى را بطاقة المبحظة الميننة قيد البحث  را اتجاا مجم عد اةرواعا

( مما ي ير الا  دؽ البطاقة  قدرتاا عما التمي  2.29احتمالية الططع دالة عند مست ي دةلة  
 بيف المجم عات .

 الثبات - ب
قاـ الباحث بحساب معامل الثبات لبطتبارات الماارية باستطداـ طريية تطبي  اةطتبار  

عادة تطبييد  حتى يتـ التحي  مف ثبات اةطتبارات  للؾ بتطبييد عمى عينة   test-retest ا 
مف نر  مجتمه البحث  مف طارج عينة البحث لمتحي  مف ثبات اةطتبارات تـ  ( ةعب02 ق اماا 

أياـ  تـ حساب معامل اإلرتباث بيف التطبيييف لحساب معامل الثبات ( 19 إعادة اإلطتبار بعد 
 ضم للؾ :لإلطتبارات  الجد ؿ التالا ي  

  



فـــاعـليـة بـرهامج تدريبى مــقترح فى رياضة التهس فى ضوء جـواهـب الحركة و أبعـادوـا  على 

 ( سهة21-9مستوى أداء بعض المىـارات األساسيـة لدى الهاشئين من)

 أ / السيد جمال وريدي رمضان    أ د / بــدريـة محمـد محمد حسـاهـين        أ د / إبراوين البرعى السيد قابيل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 (8جد ؿ   
 معامبت اةرتباث بيف التطبي   اعادة التطبي 

 02را بطاقة المبحظة الميننة قيد البحث                  ف=                               

 حدا  اةطتبارات
 الييا 

معامل  اعادة التطبي  التطبي 
المت سط  اةرتباث

 الحسابا
اةنحراؼ 
 المعياري 

المت سط 
 الحسابا

اةنحراؼ 
 المعياري 

 0،.2 2.02 0.08 2.62 0.62 الدرجة مسؾ المضرب   اليبضة (
 4،.2 ،2.6 ،،.6 2.41 4.29 الدرجة الضروة اامامية المستييمة
 2.83 2.62 4.22 2.90 6.81 الدرجة الضروة الطمرية المستييمة

 2،.2 2.41 4.22 2.41 4،.6 الدرجة اإلرساؿ بد ف د راف

 0.24 =(  2.29قيمة  ت( الجد لية عند مست ت دةلة   
أف معامبت اةرتبػاث بػيف التطبيػ   اعػادة التطبيػ  رػا بطاقػة المبحظػة  (8جد ؿ   يتضم مف 

(  جميعاػػا معػػامبت ارتبػػاث دالػػة 4،.2:  2.83مػػا بػػيف   الميننػػة  قيػػد البحػػث قػػد تر احػػت
اح ائيا  مما ي ير الا ثبات البطاقػة   وػللؾ ي ػ ف الباحػث قػد   ػل الػا ال ػ رة الناائيػة 

 لبطاقة المبحظة "

 
 لبحث  ريا  لإلجراءات التالية : تمت تجروة ا

قاـ الباحث باةتراؽ مه مدروا ررؽ النا ئيف  مديري اان طة مف المدار  الرياضية بنادي اتحاد 
ال رطة الرياضا عينة البحث   قد  ار  المسئ ليف عما تطبي  إجراءات البحث عما مجم عة 

 البحث.

راء الييػػا  اليبمػػا رػػا متغيػػرات البحػػث لمعينػػة طػػبؿ الرتػػرة مػػف  للػػؾ لم قػػ ؼ عمػػا تكػػار  تػػـ إجػػ
الطػػ ؿ (   الماػػارات الحر يػػة ااساسػػية  –الػػ  ف  –مجمػػ عتا البحػػث رػػا متغيػػرات  العمػػر ال منػػا 

 –الحجػػل  –ال ثػػب  –الجػػري  –المرتبطػػة بػػتعمـ الماػػارات ااساسػػية رػػا تػػن  الطا لػػة  هػػا  الم ػػا 
اةسػػتيباؿ (    –الػػدره  –الرمػػا  –التػػ ا ف    التنطػػيط  –الػػد راف  –المػػف  –المػػد  –الثنػػا  الططػػ   

 الماػػارات ااساسػػية رػػا تػػن  الطا لػػة  مسػػؾ المضػػرب   اليبضػػة (   الضػػروة ااماميػػة المسػػتييمة  
 الضروة الطمرية المستييمة  اإلرساؿ بد ف د راف(.  



 ن1212 يوليو   -  السابعالعـدد   -مجلــة سوواج لعلـون وفهـون التربيـة البدهيــة والرياضـة  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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الييػػا  البعػػدي لمتغيػػرات البحػػث بػػنر  ااسػػم ب المتبػػه رػػا اليياسػػات قػػاـ الباحػػث بػػعجراء  
ـ   حتػػػػػى ،9/12/021ف اليبميػػػػػة  بعػػػػػد تنريػػػػػل البرنػػػػػامج الميتػػػػػرح   ػػػػػاف للػػػػػؾ رػػػػػا الرتػػػػػرة مػػػػػ

الحجػل  –ال ثػب  –الجػري  –   للؾ را الماارات الحر ية ااساسية  هػا  الم ػا ـ ،12/12/021
اةسػتيباؿ (    –الػدره  –الرمػا  –الت ا ف    التنطػيط  –الد راف  –المف  –المد  –الطط    الثنا  –

  الماارات ااساسية را تن  الطا لة قيد البحث.
6-  : 

إلح ائية مف أجل الت  ل إلا نتائج تساعد عمى تحيي  رر ض استطدـ الباحث المعالجات ا
 الدراسة.

                                       النسبة المئ ية  -اةنحراؼ المعياري         -المت سط الحسابا                    -
 "t" اطتبار -            معامل اةلت اء - معامل اةرتباث                     -

ـ تطبي  أد ات  التي يـ الطا ة بالبحث الحالا  عمى مجم عة البحث  تطبييا  قبميا   بعديا   هلا ت
 ااد ات ها :
    .إطتبار الماارات الحر ية ااساسية 
  بطاقة مبحظة 

المسػػتطدمة رػػا تسػػجيل تػػـ تسػػجيل نتػػائج اةطتبػػارات رػػا جػػدا ؿ الترريػػ "   الطػػاص باةسػػتمارات 
 البيانات:

 ر د الدرجات الطاـ لمجم عة البحث را التطبيييف اليبما  البعدي  -
حسػػاب المت سػػطات الحسػػابية  اإلنحرارػػات المعياريػػة لػػدرجات أرػػراد مجم عػػة البحػػث رػػا التطبييػػيف  -

(  SPSS   اليبمػػا  البعػػدت لكػػل أداة مػػف أد ات الييػػا     قػػد إسػػتطدـ الباحػػث البرنػػامج اإلح ػػائا
يف لممعالجات اإلح ائية    للؾ را الميارنة بيف مت سطا درجػات أرػراد مجم عػة البحػث رػا التطبييػ

 اليبما  البعدي اد ات البحث.

بػيف  (2.29 ي جػد رػرؽ داؿ إح ػائيا  عنػد مسػت ي   أنػد : عمػى طتبار  حة الررض اا ؿ   ينصإ -1
مت سػػطا درجػػات أرػػراد مجم عػػة البحػػث رػػا التطبييػػيف اليبمػػا  البعػػدي إلطتبػػار الماػػارات الحر يػػة 

 ااساسية ل الم التطبي  البعدي.
  



فـــاعـليـة بـرهامج تدريبى مــقترح فى رياضة التهس فى ضوء جـواهـب الحركة و أبعـادوـا  على 

 ( سهة21-9مستوى أداء بعض المىـارات األساسيـة لدى الهاشئين من)

 أ / السيد جمال وريدي رمضان    أ د / بــدريـة محمـد محمد حسـاهـين        أ د / إبراوين البرعى السيد قابيل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 (،جد ؿ  
 (62 ف = ما  البعدي أرراد مجم عة البحث       دةلة الرر ؽ بيف التطبيييف اليب         

  حدة المتغيػػرات ـ
 الييا 

 التطبي  البعدي اليبماالتطبي  
 قيمة
المت سط  الدةلة  ت(

 الحسابا
اةنحراؼ 
 المعياري 

المت سط 
 الحسابا

اةنحراؼ 
 المعياري 

1 

سية
سا

 اا
 ية

حر
ت ال

اارا
الم

 

لية
نتيا

ت ا
ر ا

ح
 

 داؿ 80،.0 09،.2 11.222 1.049 11.833 بالثانية الم ا
 داؿ 2.460 2.886 16.233 2.886 19.033 بالثانية الجري  0
 داؿ 6.909 2.302 132.822 10.024 148.333 سنتيمتر ال ثب 6
 داؿ 0.836 2.886 9.266 1.049 3.966 بالثانية الحجل 4
 داؿ 2.389 ،1.62 03.222 1.1،9 06.222 العدد الطط  9
3 

لية
نتيا

ر ا
غي

 

 داؿ 2.601 0.609 48.166 4.302 41.166 العدد الثنا  المد
 داؿ 16.294 9.0،4 20.822 9.628 31.266 العدد الم ي  2
 داؿ 4.442 4.228 90.233 8.422 40.822 العدد الد راف 8
 داؿ 09.129 0.206 38.666 1.626 80.822 بالثانية الت ا ف  ،
12 

 ؿ
 تنا

جة 
عال

م
 

 داؿ 2.8،2 1.214 8.822 1.109 2.833 سنتيمتر الدره
 داؿ 8.608 2.246 19.833 1.280 16.822 العدد التنطيط 11
 داؿ 62،.2 1.222 18.222 ،1.62 19.222 سنتيمتر الرما 10
 داؿ 12.202 1.040 14.422 1.129 10.666 العدد اةستيباؿ 16

  0.24 =(  2.29قيمة  ت( الجد لية عند مست ت دةلة   
(  جػػ د رػػرؽ داؿ إح ػػائيا  بػػيف التطبييػػيف اليبمػػا  البعػػدي لمجم عػػة ،يتضػػم مػػف جػػد ؿ  

البحث را غالبية الماػارات الحر يػة ااساسػية قيػد البحػث ل ػالم التطبيػ  البعػدي  للػؾ رػا  ػل مػف 
متغيػػرات  الم ػػا  الجػػري  ال ثػػب  الحجػػل  الططػػ   الثنػػا  المػػد  المػػ ي  الػػد راف  التػػ ا ف  الػػدره  

 طيط  الرما  اةستيباؿ( حيث  انت قيمة  ت( المحس بة أكبر مف قيمة  ت( الجد لية.التن
 يع ي هلا التعثير اإليجابا لمبرنامج الميترح  اللي تـ تطبييد عمى مجم عة البحث بما ي مل       

مف تمرينات لتنمية الماارات الحر ية ااساسية  مما  اف لد تعثير إيجابا عمى مست ت أداء 
 اارات الحر ية ااساسية لدي أرراد العينة التجريبية . الم

أف الحر ػػػة إحػػػدت الػػػد اره ااساسػػػية لنمػػػ   ) (Gallahue,1996,6 مػػػا يػػػرت جػػػػاليا   
الطرل  رعف طريياا يبدأ الطرل التعرؼ عمى البيئة المحيط بد   هلا الميل الطبيعا لمحر ػة هػ  إحػدت 

ة  هػػا عبػػارة عػػف مػػدطل  ظيرػػا لعػػالـ الطر لػػة   سػػيط طػػرؽ التعمػػيـ رالطرػػل يػػتعمـ مػػف طػػبؿ الحر ػػ
 ترو ي رعاؿ لتحسف  تط ير النم  الحر ا  العيما  اةجتماعا لمطرل. 



 ن1212 يوليو   -  السابعالعـدد   -مجلــة سوواج لعلـون وفهـون التربيـة البدهيــة والرياضـة  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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( عمى أف مػف الط ػائص المميػ ة لاػلا المرحمػة 120:  1،89السيد عبد المي  د    ي  د
نػػد أدائػػد الن ػػاث حر يػػا  الحي يػػة ال اضػػحة  الحر ػػة الدائمػػة لكطرػػاؿ   يع ػػ  للػػؾ سػػر ر الطرػػل ع

الحر ا   اسػتجابة الطرػل إلػى  ارػة مثيػرات البيئػة بػعداء ن ػاث حر ػا لمدرجػة التػا تجعمػد رػا حر ػة 
 دائمة.

( أف النمػػ  الحر ػػا لمطرػػل رػػا هػػلا 38: 6،،1 مػػا يػػل ر  ػػل مػػف أحمػػد السػػرهيد  رريػػدة عثمػػاف   
د ر المعمػـ  الم سسػات الترو يػة المرحمة يتعثر ب  ل  بير بالع امل  الم ثرات الطارجيػة   هػلا يجعػل 

 عمى جانب  بير مف ااهمية را هلا المرحمة.
(  جػ د رػر ؽ لات دةلػػة 02 ريمػا يطػص الماػارات الحر يػة اإلنتياليػة ريتضػم مػف جػد ؿ  

إح ائية بيف التطبيييف اليبما  البعدي لمجم عة البحػث حيػث ترا حػت قيمػة  ت( المحسػ بة مػا بػيف 
 قيمة أكبر مف قيمة  ت( الجد لية .(  هى  0.836   2.389 
 أمػػا بالنسػػبة لمماػػارات الحر يػػة غيػػر اإلنتياليػػة نجػػد  جػػ د رػػرؽ لي دةلػػة إح ػػائية بػػيف التطبييػػيف  

اليبما  البعدي لمجم عة البحث ل الم التطبيػ  البعػدي حيػث ترا حػت قيمػة  ت( المحسػ بة مػا بػيف 
 جد لية. (  هى قيمة أكبر مف قيمة  ت( ال 09.129   16.294 

أما ماارات المعالجة  التنا ؿ راناؾ ررؽ ل  دةلػة إح ػائية بػيف التطبييػيف اليبمػا  البعػدي       
   12.202لمجم عػػة البحػػث ل ػػالم التطبيػػ  البعػػدي حيػػث ترا حػػت قيمػػة  ت( المحسػػ بة مػػا بػػيف  

 (  هى قيمة أكبر مف قيمة  ت( الجد لية. 2.8،2
رػػا جميػػه اطتبػػارات قيػػا   ت" الجد ليػػةمػػف قيمػػة " أكبػػر ت" المحسػػ بةأف قيمػػة "  يتضػػم 

 هػلا ي ضػم أف الرػرؽ بػيف مت سػطا درجػات مجم عػة  ةطتبار الماػارات الحر يػة ااساسػية   ااداء
البحػػث رػػا التطبييػػيف اليبمػػا  البعػػدي رػػا جميػػه اةطتبػػارات داؿ إح ػػائيا ل ػػالم التطبيػػ  البعػػدي   

أنػد ي جػد رػرؽ داؿ ف رػر ض البحػث  الػلي يػنص عمػا:  اامر اللي يي د إلا قب ؿ الررض اا ؿ مػ
بػػيف مت سػػطا درجػػات أرػػراد مجم عػػة البحػػث رػػا التطبييػػيف اليبمػػا  (2.29 إح ػػائيا  عنػػد مسػػت ي 

  البعدي ةطتبار الماارات الحر ية ااساسية ل الم التطبي  البعدي.
( بيف 2.29ي جد ررؽ داؿ إح ائيا  عند مست ي   أند : عمى طتبار  حة الررض الثانا   ينصا

مت سطا درجات مجم عة البحث را التطبيييف اليبما  البعدي لبطاقة المبحظة را الماارات 
 ااساسية را التن  ل الم التطبي  البعدي.                                     

  



فـــاعـليـة بـرهامج تدريبى مــقترح فى رياضة التهس فى ضوء جـواهـب الحركة و أبعـادوـا  على 

 ( سهة21-9مستوى أداء بعض المىـارات األساسيـة لدى الهاشئين من)

 أ / السيد جمال وريدي رمضان    أ د / بــدريـة محمـد محمد حسـاهـين        أ د / إبراوين البرعى السيد قابيل

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 (12جد ؿ  
 ارراد مجم عة البحث دةلة الرر ؽ بيف التطبيييف اليبما  البعدي

را الماارات اةساسية لتن  الطا لة                                                                                          
 (62 ف = 

  حدة المتغيػرات ـ
 الييا 

 التطبي  البعدي التطبي  اليبما
 قيمة
المت سط  الدةلة  ت(

 الحسابا
اةنحراؼ 
 المعياري 

المت سط 
 الحسابا

اةنحراؼ 
 المعياري 

 داؿ 8.111 0.921 01.422 1.384 19.833 اةداء مسؾ المضرب اليبضة  1
 داؿ 49.312 3.128 8.022، 1.861 66،.66 العدد الضروة اامامية المستييمة 0
 داؿ 12.6،6 ،،2.8 333.، 1.064 0.666 العدد الضروة الطمرية المستييمة 6
 داؿ 49.312 3.128 8.022، 1.861 66،.66 العدد اإلرساؿ بد ف د راف 4

 0.24 =(  2.29قيمة  ت( الجد لية عند مست ت دةلة   * 
 جػػػ د رػػػرؽ لي دةلػػػد إح ػػػائية بػػػيف التطبييػػػيف اليبمػػػا  البعػػػدي  (12يتضػػػم مػػػف جػػػد ؿ          

البحػث ل ػالم التطبيػ  البعػدي  للػؾ مجم عة البحث را  ل الماارات اةساسية لتن  الطا لة  قيػد ل
 مسػػؾ المضػػرب   اليبضػػة (   الضػػروة ااماميػػة المسػػتييمة  الضػػروة الطمريػػة  رػػا  ػػل مػػف متغيػػرات

(  8.111  12.6،6المستييمة  اإلرساؿ بد ف د راف(   حيػث ترا حػت قيمػة  ت( المحسػ بة بػيف  
  هى قيمة أكبر مف قيمة  ت( الجد لية.

داء الماارات قيػد البحػث  بػيف التطبييػيف اليبمػا  البعػدي لمجم عػة  يع ي للؾ التحسف را أ
البحػث ل ػالم التطبيػػ  البعػدي إلػػى تحسػف مسػت ت أداء الماػػارات الحر يػة ااساسػػية المرتبطػة  هػػا 
 الم ػػا  الجػػري  ال ثػػب  الحجػػل  الططػػ   الثنػػا  المػػد  المػػ ي  الػػد راف  التػػ ا ف   التنطػػيط  الرمػػا  

ماارات التا  انػت باػا رػر ؽ لات دةلػة إح ػائية بػيف التطبييػيف اليبمػا  البعػدي اةستيباؿ(   هى ال
المحسػػ بة لاػػلا   ت(لمجم عػػة البحػػث ل ػػالم التطبيػػ  البعػػدي لاػػلا الماػػارات حيػػث  انػػت قيمػػة 

 (  هى قيمة أكبر مف قيمة  ت( الجد لية.09.129  12.202  الماارات
سػية رػا رياضػة تػن  الطا لػة قيػد البحػث بػيف  ما يرجه الباحث الرر ؽ رػا الماػارات اةسا

التطبييػػيف اليبمػػا  البعػػدي لمجم عػػة البحػػث ل ػػالم التطبيػػ  البعػػدي إلػػى تعمػػيـ الماػػارات رػػا ضػػ ء 
ج انب  أبعاد الحر ة  ها مراهيـ ال عا بالجسـ "الم جاة لمن اث"  هى تطبرنا بما يرعػل الجسػـ  مػد 

 يرػا " هػى تطبرنػا ب ػ ل الحر ػة  ماهيتاػا الدينامي يػة  أ  ج ء مند   مرػاهيـ الجاػد "الم جاػة  مػا   
  مراهيـ الحي   الم اف "م جاة لمم اف"



 ن1212 يوليو   -  السابعالعـدد   -مجلــة سوواج لعلـون وفهـون التربيـة البدهيــة والرياضـة  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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رػػا جميػػه اطتبػػارات قيػػا   ت" الجد ليػػةأكبػػر مػػف قيمػػة " ت" المحسػػ بةأف قيمػػة "  يتضػػم 
 هػلا ي ضػم أف الرػرؽ بػيف مت سػطا درجػات   رياضػة تػن  الطا لػة  قيػد البحػث المااري رػا ااداء

لبحػػث رػػا التطبييػػيف اليبمػػا  البعػػدي رػػا جميػػه اإلطتبػػارات داؿ إح ػػائيا ل ػػالم التطبيػػ  مجم عػػة ا
عمػا: "  أنػد ي جػد البعدي   اامر اللي يي د إلا قب ؿ الررض اا ؿ مف رر ض البحث  اللي يػنص 

( بػيف مت سػطا درجػات أرػراد مجم عػة البحػث رػا التطبييػيف 2.29ررؽ داؿ إح ػائيا  عنػد مسػت ي  
 البعدي لبطاقة المبحظة را الماارات ااساسية را التن  ل الم التطبي  البعدي.اليبما   

مػػا راعميػػة البرنػػامج لمبحػػث الحػػالا  الػػلي يػػنص عمػػا:  السػػ اؿ الثػػانا واػػلا ي ػػ ف قػػد أجيػػب عػػف 
 (10-، التدريبا الميترح عمى مست ي أداء بعض الماارات ااساسية را التن  لػدت النا ػئيف مػف 

 سنة ؟

رػػػا ضػػػ ء أهػػػداؼ البحػػػث  رر ضػػػد  رػػػا إطػػػار العينػػػة  المػػػناج المسػػػتطدـ  المعالجػػػات 
 :اإلح ائية  ترسير  مناق ة النتائج تم ف الباحث مف استطبص ما يما

 الم ا  الجري  ال ثب  البرنامج  التدريبا الميترح لد تعثير ايجابا عمى الحر ات ااساسية  .1
المرتبطة د راف  الت ا ف  الدره  التنطيط  الرما  اةستيباؿ( الحجل  الطط   الثنا  المد  ال

 بماارات تن  الطا لة.
البرنامج  التدريبا الميترح لد تعثير ايجابا عمى تعميـ بعض الماارات ااساسية را تن   .0

 مراهيـ ال عا  Rudolf Labanالطا لة را ض ء ج انب  أبعاد الحر ة باستطداـ ت نيف 
 لجاد   مراهيـ الحي   الم اف   مراهيـ العبقات(.بالجسـ   مراهيـ ا

 مسؾ البرنامج  التدريبا الميترح لد تعثير ايجابا عمى تعميـ بعض الماارات ااساسية را  .6
اإلرساؿ بد ف  -الضروة الطمرية المستييمة -الضروة اامامية المستييمة   -المضرب اليبضة 

يياسيف اليبما  البعدي ل الم الييا  البعدي را ( حيث  اف الررؽ داؿ إح ائيا  بيف الد راف 
 الماارات ااساسية لتن  الطا لة.

 

 اإلهتماـ بتنمية الحر ات ااساسية لممبتدئيف را  ل ن اث رياضا. -1
ضر رة تنمية الماارات ااساسية لكلعاب ب  ل عاـ  تن  الطا لة ب  ل طاص را ض ء  -2

 ج انب  أبعاد الحر ة.
عيد د رات تدريبية لميائميف عما تدريب التروية الرياضية قبل الطدمة  را أثناها  طا ة  -3

لمنا ئيف عما إستطداـ برامج التدريب المطتمرة را ض ء ج انب الحر ة  ابعاداها را تعميـ 
 الماارات ااساسية لكن طة الرياضية المطتمرة.
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ن  الطا لة را ض ء ج انب  أبعاد  ضه مجم عة مف التدريبات لمماارات ااساسية را ت -4
 الحر ة.

ت عية مدروا  مطططا البرامج التعميمية  التدريبية لمنا ئيف بعهمية تنمية الحر ات  -5
 ااساسية المرتبطة بن ع الن اث را ض ء ج انب  أبعاد الحر ة.

 عمل دليل لمدروا النا ئيف را المدار  الرياضية لكيرية تعميـ الماارات را تن  الطا لة -6
را ض ء مراهيـ ج انب  أبعاد الحر ة  طا ة المبتدئيف بحيث تتاح الرر ة لبعب لمتعمـ 

 حسب سرعتد اللاتية  بما يراعا الرر ؽ الرردية بيف الطبب. 
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ميترحػة عمػى تعمػـ  (: تػعثير اسػتطداـ إسػتراتيجية0228إبراهيـ البرعا قابيل  ميبد دمحم عييمػة.  -1
المراهيـ را التروية البدنيػة  مػدي بيػاء أثرهػا لػدي تبميػل ال ػف اا ؿ بالحميػة 
الثانية مف التعميـ ااساسا بمدينة م راتة بالجماهيرية العروية الميبيػة  المػ تمر 
العمما السن ي الد لا بيسـ عمـ النر  الرياضا  عمـ الػنر  الرياضػا  سػ ؽ 

التطمعات(  المنعيد ب ميػة الترويػة الرياضػية لمبنػيف  –تحديات العمل   التجارب  ال
(  94  المجمػػػة العمميػػػة لمترويػػػة البدنيػػػة  الرياضػػػية   0228أبريػػػل  12بػػػالاـر 

  مية التروية الرياضية لمبنيف بالاـر  جامعة حم اف.
ر يػػة ـ(: ااسػػ  العمميػػة لمترويػػة الح6،،1أحمػػد عبػػد الػػرحمف السػػرهيد  رريػػدة إبػػراهيـ عثمػػاف  -2

  تطبيياتاا لرياض ااطراؿ  المرحمة اإلبتدائية   الك يت   دار اليمـ.
(: التروية الحر ية لمطرل  الياهرة  دار الر ر 0226أميف أن ر الط لا  أسامة  امل راتب   -3

 العروا.
 دار الر ر العروا. :(: أس   نظريات التدريب الرياضا  الياهرة ،،،1بسط يسا أحمد دمحم   -4
(: معجػػػـ الم ػػػطمحات الترو يػػػة  النرسػػػية  اليػػػاهرة   الػػػدار 0226 نطػػػر ف   حسػػػف  ػػػحاتة -5

 الم رية المبنانية.
 –(: منظ مػة الترويػة الحر يػة نظريػات 0216حسف عبد السػبـ محرػ    نجػبء رتحػا طميرػة   -6

 من عة المعارؼ.:تطبييات  اإلس ندرية 
مر ػػ   :ويػػة الرياضػػية  اليػػاهرة(: دينامي يػػة تػػدري  التر 0223محمػػ د عبػػد الحمػػيـ عبػػد الكػػريـ   -7

 الكتاب لمن ر.
(: تيػ يـ ج انػب الحر ػة رػا رياضػة الجمبػا  لػدت طػبب  ميػة ،،،1هبة دمحم راتب أب  جا يػة   -8

 التروية الرياضية  رسالة ماجستير   مية التروية الرياضية  جامعة أسي ث.
9- David L.Callahue (1982):Understanding motor devolopment, hand 

books. 

10- Gallahue, D.(1996): Developmental physical education for today’s 

elementary school children. Macmillan Pub. Com. New 

York. 
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استادؼ البحث إعداد  بػرنامج تدريبا مػػيترح را رياضة التن  را ض ء جػ انػب الحر ة  أبعػادهػا   
تحددت ( سنة    10-، تي ا أثرا عمى مست ت أداء بعض الماػارات ااساسيػة لدت النا ئيف مف 

ة لمماارات ااساسي( سنة 10-،مف م  مة البحث الحالا را إنطراض مست ي أداء النا ئيف 
   استطدـ الباحث المناج التجريبا  ت ميـ المجم عة ال احدة لات اليياسيف اليبما  لرياضة التن  

 البعدي اد ات البحث    للؾ لمناسبتد لطبيعة  أهداؼ البحث الحالا    طب  البرنامج عما عينة 
الباحث لجمه  تمميلا مف المدار  الرياضية باتحاد ال رطة الرياضا بالياهرة    أعد 62ق اماا 

البيانات اطتبارا  لييا  المامرات ااساسية را تن  الطا لة       انت أهـ النتائج التا ت  ل الياا 
 ت  ل   البحث أف البرنامج الميترح لد تعثير ايجابا را الماارات ااساسية لدي ارراد عينة البحث

ن  را ض ء جػ انػب الحر ة  أبعػادهػا را الباحث الا راعمية البرنامج  التدريبا الميترح را رياضة الت
 ( سنة.10-،تحسيف مست ت أداء بعض الماػارات ااساسيػة لدت النا ئيف مف 

 

الماػػػػارات  البرنػػػػامج التػػػػدريبا  رياضػػػػة التػػػػن    ج انػػػػب الحر ػػػػة  ابعادهػػػػا    الكممػػػػات المرتاحيػػػػة:
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Abstract 
 

The research aimed to prepare a proposed training program in tennis in 

light of the aspects of movement and its dimensions, and to investigate 

its impact on the level of performance of some basic skills among juniors 

from (9-12) years, and the problem of the current research was identified 

in the low level of performance of juniors from (9-12) years for basic 

skills. For tennis, and the researcher used the experimental method and 

the design of one group with two measurements, tribal and remote, for 

the research tools, due to its relevance to the nature and objectives of the 

current research. The most important results of the research were that the 

proposed program had a positive effect on the basic skills of the research 

sample members, and the researcher reached the effectiveness of the 

proposed training program in tennis in light of the aspects of movement 

and its dimensions in improving the performance level of some basic 

skills among juniors from ( 9-12) years old. 

Key words: tennis training program, aspects of movement and its 

dimensions, basic skills, motor innovation, motor satisfaction. 


