
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

(  print  (ISSN  2682-3748online (ISSN  2682-3837) 
 



 لتالميذ الصف الرابع االبتدائي  قائمة مكترحة بالمعارف والمفاوين الخاصة بمهىج التربية الرياضية

 أ/ أحمد محمد عبد المجيد محمد       د/ ممدوح محمد السيد محمـد        أ.د/ إبراوين البرعي السيد قابيل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
  

159 
 

 قائمة مكرتحة باملعارف واملفاهيم اخلاصة مبنهج الرتبية الزياضية
 لتالميذ الصف الزابع االبتدائي

( ) /إبراىيم البرعي السيد قابيلأ.د
( ) /ح دمحم السيد محمـدممدو د 
( ) /ــدأ ــد محمـ ــ ــد المجي ــد عبـ ــد محمـ  أحمـ

لتعميم األساسي بمرحمتيو االبتدائية واإلعدادية ىو تعميم التعميم لمدولة من ا إن اليدف العام
وتنمية قدراتيم الجسمية  لمجميع، والتأكيد عمي عدالة إتاحة فرص تعميمية عالية الجودة،والزامو األساسي 

كسابيم قيم الحوار والمواطنة والديمقراطية والتسامح.  والمعرفية والوجدانية، وا 
وتكمن أىمية التعميم االبتدائي في أنو بداية السمم التعميمي واألساس الذي تقوم عمية مراحل التعميم 

، ىحياتو األول نية الطفل في سنياألخرى، كما أنو يوفر تربية متكاممة ومتوازنة تشمل كافو نواحي شخص
 والتي تعد حاسمة في تكوينو الجسمي والحركي والنفسي واالجتماعي.

عممية التعمم في التربية الرياضية ال تقتصر عمي التعمم  أن(، إلي م5;;3) " دمحم عالوي " ويشير 
لرياضي، وغيرىا مما الحركي فحسب ، بل تشتمل أيضا عمي تعمم المعارف والمعمومات المرتبطة بالنشاط ا

يدخل في مجال المعارف والمعمومات والمعاني المرتبطة بالنشاط الحركي وبطرق ممارستو وبنواحيو 
التنظيمية المختمفة، ويضيف عالوي أن عممية التعمم في التربية الرياضية تتضمن أيضا تعمم السموك 

سعي لمحاولة إكساب الفرد مختمف ي –من حيث إنو ظاىرة اجتماعية  –االجتماعي، فالنشاط الرياضي 
نواحي السموكيات االجتماعية المقبولة كالتعاون والخمق الرياضي والروح الرياضية وغير ذلك من أساليب 

 .السموك االجتماعي الحميد
ناىد "(، م;;;3)"دمحم سعد"و "مكارم ابو ىرجة"(، م4006) "أمين الخولي وآخرون " ويشير كل من 

(، إلي ضرورة االىتمام بإكساب م3;;3)"أمين الخولي"و "دمحم الحماحمي"(، م:;;3)"نيممي رمزي "و "سعد
التالميذ المعارف والمفاىيم األساسية عن األنشطة الرياضية والجوانب التطبيقية المرتبطـة بيا، ويؤكدون 

خدام الخالق عمى أىمية التخطيـط الجيد لبرامج التربية الرياضية المدرسية، وأن يتجو االىتمام نحو االست
 لمناحية العقمية في التربية الرياضية، وأن يكون لممحتوى المعرفي ما لممحتوى الحركي من أىمية.

من المشكالت التي تواجو التربية الرياضية كمادة دراسية ، افتقارىا إلى كتاب مدرسي بين أيدي و 
ممفاىيم المرتبطة باألنشطة الرياضية التالميذ يتضمن محتوى معرفيًا يمكن أن يسترشد بو التمميذ في تعممو ل

التي يمارسيا، ويتعرف من خاللو عمى األىداف المرغوب تحقيقيا، وعمى الرغم من أىمية المجال المعرفي في 

                                                 
  امعة سوىاجج -أستاذ المناىج وتدريس التربية الرياضية وعميد كمية التربية الرياضية 
 ــة الرياضيـــة والمشرف عمى وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة كمية التربية الريا   جامعة سوىاج -ضية مــدرس بقســـم المناىــــج وتــدريــس التربيــ
 باحث بقسم المناىج وتدريس التربية الرياضية 
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التربية الرياضية وما تمثمو المعارف والمفاىيم المرتبطة بممارسة النشاط الرياضي من أىمية لتالميذ المدارس 
شرافو عمي المدارس  وحمة االبتدائية بصفة خاصة، إال أن الباحث من خالل عممبصفة عامة وتالميذ المر  وا 

من  اً والتي تتماثل مناىج التربية الرياضية بيا مع المدارس الحكومية، قد الحظ  أن كثير  الرياضية العسكرية،
وىذا قد يرجع إلي عدم  التالميذ يفتقرون إلي المعارف والمفاىيم المرتبطة باألنشطة  الرياضية التي يدرسونيا،

الدراسية  المناىجالتربية الرياضية يمكن أن يرجع اليو التالميذ عمي عكس  لمنيجوجود محتوي معرفي محدد 
 التي يتوفر ليا محتوي معرفي محدد متمثاًل في الكتاب المدرسي. األخرى 

البحث الحالي ومن خالل اطالع الباحث عمي بعض البحوث والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع 
 لمناىجتناولت إعداد محتوي معرفي محدد  التي -في حدود عمم الباحث  –تبين ندره الدراسات السابقة 

التربية الرياضية بالمرحمة االبتدائية، عمي الرغم من أن  بعض الدراسات السابقة مثل دراسة كل من: 
" احمد ابوزيد"(، :400) "ميالد عقيمة"، "عيابراىيم البر "(،  4034) "دمحم كمال "م(، 4038) "ممدوح دمحم "
(، قد اوصت بأىمية االىتمام بالجانب المعرفي في مناىج التربية الرياضية المدرسية عمى أن :400)

تتضمن محتوى معرفيًا يناسب كل مرحمة سنية ويساعد في تنمية المفاىيم المرتبطة بممارسة النشاط 
 لدي التالميذ. الرياضي

تحددت مشكمة البحث الحالي في عدم وجود محتوى معرفي محدد لمنيج التربية  قسبوبناًء عمي ما 
الرياضية لتالميذ الصف الرابع من المرحمة االبتدائية ، يمكن أن يسترشد بو المعممون لتزويدىم بالمفاىيم  

 ية.المرتبطة باألنشطة التي يمارسيا التالميذ ، وىذا ما دعا الباحث إلى اجراء الدراسة الحال

، الصف الرابع االبتدائي لمنيج التربية الرياضية لتالميذ معرفي ى محتو  بناءييدف ىذا البحث إلي 
 باعتباره  الصف الذي تبدأ فيو الممارسة التخصصية لمنشاط الرياضي المدرسي

 :السؤال التاليلتحقيق ىدف البحث يمزم اإلجابة عن 
التربية الرياضية لتالميذ الصف الرابع  منيجوالمفاىيم التي ينبغي أن يتضمنيا  ما المعارف -3

   االبتدائي؟

 ىمية ىذا البحث الي ما يمي:أترجع 
التربية الرياضية لتالميذ الصف الرابع  منيجعداد قائمة بالمعارف والمفاىيم التي ينبغي أن يتضمنيا إ -3

 التربية الرياضية في االسترشاد بيا عند تدريسيم لتالميذىم . االبتدائي قد تفيد معممي
التربية الرياضية لتالميذ الصف الرابع  منيجعداد قائمة بالمعارف والمفاىيم التي ينبغي أن يتضمنيا إ -4

االبتدائي قد تفيد مخططي المناىج الدراسية وذلك بتضمينيا منيج  التربية الرياضية بالمرحمة االبتدائية، 
 يمكن اإلفادة منيا في البناء عمييا لصفوف دراسية اخري. كما
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قد يفيد الباحثين في اجراء  االبتدائيعداد محتوي معرفي لمنيج التربية الرياضية لتالميذ الصف الرابع إ -5
محتوي معرفي لمناىج التربية الرياضية لصفوف دراسية اخري في مختمف  إلعداددراسات اخري مشابية 

 .المراحل الدراسية

 :Cognitive Content  المحتوي المعرفي
نوعية الخبرات التعميمية من  انو "يقصد بالمحتوي المعرفي لمنيج التربية الرياضية في ىذا البحث 

التي يتم  مرتبطة باألنشطة الرياضية المتضمنة بالصف الرابع اإلبتدائي معارف ومفاىيم وحقائق وتعميمات
 في ىذا الصف الدراسيا لتحقيق أىداف تدريس المنيج اختيارىا وتنظيمي

  : Unitالوحدة
(، الوحدة الدراسية بأنيا" تنظيم لألنشطة والخبرات وأنماط التعمم م;;;3)" Goodجود "يعرف 

المختمفة حول ىدف معين أو مشكمة تحدد بالتعاون بين مجموعة من التالميذ ومعمميم ، ويتضمن ىذا : 
 (6::;84)طط وتقويم النتائج ".التخطيط وتنفيذ الخ

 : conceptالمفيوم 
( المفيوم بأنو "مجموعة من األفكار لدى الفرد حول موضوع م3;;5) Clark"كالرك "يعرف 

 (3::44)معين".
(، المفيوم "بأنو كممة أو تعبير تجريدى موجز يشير إلى مجموعة من 4006) Seif"سيف "ويعرف 

و صورة ذىنية يستطيع الفرد أن يتصورىا عن موضوع ما، حتى ولو لم الحقائق أو األفكار المتقاربة، وى
 (6;:40)يكن لديو اتصال مباشر مع الموضوع أو القضية ذات العالقة.

أن "المفيوم يمثل كممة أو تعبيرًا تجريديًا موجزًا يشير إلى مجوعة  "(م9;;3جودت سعادة )"ويرى 
 (47:;55المتقاربة".)من الحقائق أو األفكار 

 بأسموب الدراسات المسحية لمالئمتو طبيعة البحث. يىذه الدراسة المنيج الوصف فياستخدم الباحث 

 من بين السادة أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية الرياضيةبالطريقة العشوائية   البحثتم اختيار عينة 
 فردا.  (57بمغ عدد أفراد العينة )قد ضية بمحافظة سوىاج  و ، وموجيي التربية الريابالجامعات المصرية

لممحتوى المعرفي لمنيج  والمفاىيم الفرعية المرتبطة بيا استخدم الباحث قائمة المعارف والمفاىيم الرئيسية
  .لمصف الرابع االبتدائيلتالميذ التربية الرياضية 

 :حثوفيما يمي توضيح لما قام بو البا
لمنيج التربية  المعرفيلممحتوى  والمفاىيم الفرعية المرتبطة بيا قائمة المعارف والمفاىيم الرئيسية -3

 :لصف الرابع االبتدائي"لتالميذ االرياضية 
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إلعداد قائمة المعارف الرئٌسة والمفاهٌم الفرعٌة المرتبطة بها لمنهج التربٌة الرٌاضٌة لتالمٌذ الصف  -
 ام الباحث بالخطوات التالٌة:الرابع االبتدائً ق

 .االطالع عمى الكتب والمراجع المتخصصة -1
 .ذات الصمة بموضوع البحث الحاليلدراسات السابقة ا االطالع عمى -2
 .االبتدائيتحميل محتوى منيج التربية الرياضية لمصف الرابع  -3

 التقديرثالثية ًا ( مفيوم84عمى عدد ) الباحث بصياغة قائمة تحتوى  وفى ضوء ما تقدم قام
 :رئيسة ىيمحاور  خمسةغير ميم جدا( وموزعة عمى  -ميم -)ميم جدا

( 7وتحتوى عمى عدد ) الرياضي،النشاط : المعارف والمفاىيم المتعمقة بأىمية ممارسة األولالمحور  -3
 مفاىيم فرعية.

( 43) وتحتوى عمى عدد : المعارف والمفاىيم المتعمقة باألنشطة الرياضية المنيجية،الثانيالمحور  -4
 .افرعيً  امفيومً 

 .افرعيً  ا( مفيومً 34وتحتوى عمى عدد ) : المعارف والمفاىيم المتعمقة بالصحة العامة،الثالثالمحور  -5
 ( مفاىيم فرعية.30وتحتوى عمى عدد ) : المعارف والمفاىيم المتعمقة بقواعد السالمة واآلمنالرابعالمحور  -6
 ( مفاىيم فرعية.;سالمة القوام، وتحتوى عمى عدد ): المعارف والمفاىيم المتعمقة بالخامسالمحور  -7

 :القائمةصدق  -1
 لمتأكد من صدق قائمة المعارف والمفاىيم اعتمد الباحث عمى:

 صدق المحتوى: . أ

( من السادة المتخصصين 40) ىاعددعينة استطالعية بمغ قائمة المعارف والمفاىيم عمى  تطبيقتم 
من أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية الرياضية )قسم مناىج وتدريس التربية الرياضية( لمتأكد من 

من أجمو وقد اتفقوا جميعًا عمى صدق  محتوى قائمة  تقائمة المعارف والمفاىيم لما وضع صالحية
 متيا لمتطبيق عمى عينة الدراسةءالمعارف والمفاىيم ومال

 الصدق الذاتي. -ب
 37,0;ويقدر بالجذر التربيعي     لمعامل الثبات                 وقد وجد أنو يساوي 

 :القائمةثبات   -2
 القائمة عمى عينو الدراسة الباحث بتطبيق قاملمتأكد من ثبات قائمة المعارف والمفاىيم الرئيسة 

لمتطبيق  تياتأكد الباحث من صالحيلماة االستطالعية، وذلك لمتحقق من الخصائص السيكومترية لألد
 :وذلك عمى النحو التاليلتحقق من االتساق الداخمي والثبات او  ،النيائي

لمنيج  المعرفيالتحميل السيكومتري لمعناصر المكونة لمحور )المعارف والمفاىيم الرئيسية لممحتوى  - أ
 التربية الرياضية لمصف الرابع االبتدائي(:



 لتالميذ الصف الرابع االبتدائي  قائمة مكترحة بالمعارف والمفاوين الخاصة بمهىج التربية الرياضية

 أ/ أحمد محمد عبد المجيد محمد       د/ ممدوح محمد السيد محمـد        أ.د/ إبراوين البرعي السيد قابيل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عمى معامل ألفا  التربيعيبتطبيق الجذر  الذاتي الصدقا كرونباخ ومعامل تم استخدام معامل ألف
 :(4ويوضح ذلك جدول ) كرونباخ

 (3جدول )
 الرئيسةور امعامل ألفا كرونباخ لممح

 )المعارف والمفاىيم الرئيسية لممحتوى المعرفى لمنيج التربية الرياضية لمصف الرابع االبتدائي(لقائمة
 معامل الصدق الذاتى معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات ن المحور

المعارف والمفاىيم الرئيسية لممحتوى المعرفى لمنيج 
 التربية الرياضية لمصف الرابع االبتدائي

30 5 0.839 0.915 

المعارف والمفاىيم الرئيسية لممحتوى  من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن ثبات محور
(، وبمغ معامل الصدق ;5:.0ضية لمصف الرابع االبتدائي مرتفع حيث بمغ )لمنيج التربية الريا المعرفي
 ( مما يدل عمى ثبات المحور وصالحيتو لمتطبيق الميداني.37;.0) الذاتي

 ارتباطولمتعرف عمى مدى إسيام العناصر المكونة لممحور في معامل ثبات المحور، وكذلك مدى 
( ما توصل إليو 3ويوضح جدول ) الداخمي االتساقم معامل العناصر بالمجموع الكمي لممحور، تم استخدا

 الباحث من نتائج:
 (4جدول )

 المعرفيالتحميل السيكومتري لمفردات محور المعارف والمفاىيم الرئيسية لممحتوى المحاور الرئيسة لقائمة 
 لمنيج التربية الرياضية لمصف الرابع االبتدائي

رقم 
 العبارة

معامل االرتباط 
 بالمحور

رقم 
 العبارة

معامل االرتباط 
 بالمحور

رقم 
 العبارة

معامل االرتباط 
 بالمحور

1 **0.811 3 **0.680 5 **0.681 
2 **0.678 4 **0.813   

** Correlation is Significant at the (0. 01)  
ة ( يتضح أن جميع المفردات المكونة لمحور )المعارف والمفاىيم المتعمقة بأىمي4من جدول رقم )

(، وتسيم في 0.01( جميعيا قيم دالة عند مستوى الداللة )الرياضيالممارسة الرياضية )ممارسة النشاط 
 زيادة الثبات ليذا المحور.

)المعارف والمفاىيم المتعمقة بأىمية الممارسة األول  ممحورلالمكونة  لمعباراتالتحميل السيكومتري  - ب
 الرياضية )ممارسة النشاط الرياضى(:

)المعارف والمفاىيم المتعمقة بأىمية  الثانيمن االتساق الداخمي والثبات لمفردات المحور ولمتحقق 
 الذاتي(( تم استخدام معامل ألفا كرونباخ ومعامل الصدق الرياضيالممارسة الرياضية )ممارسة النشاط 

 عمى معامل ألفا كرونباخ: التربيعيبتطبيق الجذر 



 ن2021يوليو     -  السابعالعـدد   -دهيــة والرياضـة  مجلــة سوواج لعلـون وفهـون التربيـة الب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (5جدول رقم )
 األولممحور معامل ألفا كرونباخ ل

 (الرياضيالمعارف والمفاىيم المتعمقة بأىمية الممارسة الرياضية )ممارسة النشاط 

 الذاتيمعامل الصدق  معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات ن المحور

المعارف والمفاىيم المتعمقة بأىمية الممارسة الرياضية 
 (الرياضي)ممارسة النشاط 

30 5 0.764 0.872 

ئج الموضحة أعاله يتضح أن ثبات محور المعارف والمفاىيم المتعمقة بأىمية من خالل النتا
 الذاتي( وبمغ معامل الصدق 0.986( مرتفع حيث بمغ )الرياضيالممارسة الرياضية )ممارسة النشاط 

 ( مما يدل عمى ثبات المحور وصالحيتو لمتطبيق الميداني.94:.0)
حور في معامل ثبات المحور، وكذلك مدى إرتباط لمتعرف عمى مدى إسيام العناصر المكونة لمم
( ما توصل إليو 5ويوضح الجدول ) الداخمي االتساقالعناصر بالمجموع الكمي لممحور، تم استخدام معامل 

 الباحث من نتائج:
 (6جدول رقم )

 ية المعارف والمفاىيم المتعمقة بأىمية الممارسة الرياض األول محورالالتحميل السيكومتري لمفردات 
 (الرياضي)ممارسة النشاط 

معامل االرتباط  رقم العبارة
معامل االرتباط  رقم العبارة بالمحور

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة بالمحور

1 **0.645 3 **0.719 5 **0.659 
2 **0.679 4 **0.742   

** Correlation is Significant at the (0. 01)  
أن جميع المفردات المكونة لمحور )المعارف والمفاىيم المتعمقة بأىمية  ( يتضح6من الجدول رقم )

(، وتسيم في 0.01دالة عند مستوى الداللة ) ( جميعيا قيمالرياضيالممارسة الرياضية )ممارسة النشاط 
 زيادة الثبات ليذا المحور.

المتعمقة باألنشطة الرياضية  )المعارف والمفاىيم الثاني محورمالتحميل السيكومتري لمعناصر المكونة ل -ج
 المنيجية(:

لمتحقق من االتساق الداخمي والثبات لمفردات المحور الثالث )المعارف والمفاىيم المتعمقة باألنشطة 
عمى  التربيعيبتطبيق الجذر  الذاتيالرياضية المنيجية( تم استخدام معامل ألفا كرونباخ ومعامل الصدق 

 معامل ألفا كرونباخ:
  



 لتالميذ الصف الرابع االبتدائي  قائمة مكترحة بالمعارف والمفاوين الخاصة بمهىج التربية الرياضية

 أ/ أحمد محمد عبد المجيد محمد       د/ ممدوح محمد السيد محمـد        أ.د/ إبراوين البرعي السيد قابيل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (7)جدول رقم 
 نيمعامل ألفا كرونباخ لممحور الثا

 المعارف والمفاىيم المتعمقة باألنشطة الرياضية المنيجية
معامل ألفا  عدد العبارات ن المحور

 كرونباخ
 الذاتيمعامل الصدق 

 0.925 0.857 21 30 المعارف والمفاىيم المتعمقة باألنشطة الرياضية المنيجية
تضح أن ثبات محور المعارف والمفاىيم المتعمقة باألنشطة من خالل النتائج الموضحة أعاله ي

( مما يدل عمى ثبات 47;.0) الذاتي(، وبمغ معامل الصدق 79:.0مرتفع حيث بمغ ) الرياضية المنيجية
 المحور وصالحيتو لمتطبيق الميداني.

 تباطار ولمتعرف عمى مدى إسيام العناصر المكونة لممحور في معامل ثبات المحور، وكذلك مدى 
( ما توصل إليو 7ويوضح الجدول ) الداخمي االتساقالعناصر بالمجموع الكمي لممحور، تم استخدام معامل 

 الباحث من نتائج:
 (8جدول رقم )

 (المعارف والمفاىيم المتعمقة باألنشطة الرياضية المنيجية) الثاني محورالالتحميل السيكومتري لمفردات 
محورمعامل االرتباط بال رقم العبارة  معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة 

1 **0.843 8 **0.711 15 **0.726 
2 **0.816 9 **0.809 16 **0.677 
3 **0.867 10 **0.670 17 **0.806 
4 **0.747 11 **0.709 19 **0.811 

5 **0.663 12 **0.775 20 **0.742 
6 **0.822 13 **0.757 21 **0.687 
7 **0.643 14 **0.736   

** Correlation is Significant at the (0. 01)  
( يتضح أن جميع المفردات المكونة لمحور )المعارف والمفاىيم المتعمقة 8من الجدول رقم )

بات ليذا (، وتسيم في زيادة الث0.01باألنشطة الرياضية المنيجية( جميعيا قيم دالة عند مستوى الداللة )
 المحور.

 التحميل السيكومتري لمعناصر المكونة لمحور )المعارف والمفاىيم المتعمقة بالصحة العامة(: -د 
لمتحقق من االتساق الداخمي والثبات لمفردات المحورالرابع )المعارف والمفاىيم المتعمقة بالصحة 

تطبيق الجذر التربيعى عمى معامل ألفا العامة( تم استخدام معامل ألفا كرونباخ ومعامل الصدقى الذاتى ب
 كرونباخ:



 ن2021يوليو     -  السابعالعـدد   -دهيــة والرياضـة  مجلــة سوواج لعلـون وفهـون التربيـة الب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (9جدول رقم )
 الثالثمعامل ألفا كرونباخ لممحور 

 (المعارف والمفاىيم المتعمقة بالصحة العامة)
عدد  ن المحور

 العبارات
معامل ألفا 
 كرونباخ

 معامل الصدق الذاتى

 0.896 0.803 12 30 المعارف والمفاىيم المتعمقة بالصحة العامة

 المعارف والمفاىيم المتعمقة بالصحة العامة محور ن خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن ثباتم
( مما يدل عمى ثبات المحور وصالحيتو 8;:.0) الذاتي(، وبمغ معامل الصدق 05:.0مرتفع حيث بمغ )
 لمتطبيق الميداني.

 ارتباطحور، وكذلك مدى ولمتعرف عمى مدى إسيام العناصر المكونة لممحور في معامل ثبات الم
( ما توصل إليو 9ويوضح الجدول ) الداخمي االتساقالعناصر بالمجموع الكمي لممحور، تم استخدام معامل 

 الباحث من نتائج:
 (:جدول رقم )

 (المعارف والمفاىيم المتعمقة بالصحة العامةالثالث ) محورالالتحميل السيكومتري لمفردات 

بالمحور معامل االرتباط رقم العبارة  
رقم 
 العبارة

معامل االرتباط 
 بالمحور

رقم 
 العبارة

معامل االرتباط 
 بالمحور

1 **0.768 5 **0.813 9 **0.614 
2 **0.755 6 **0.816 10 **0.787 
3 **0.669 7 **0.641 11 **0.818 
4 **0.755 8 **0.749 12 **0.809 

** Correlation is Significant at the (0. 01)  
( يتضح أن جميع المفردات المكونة لمحور )المعارف والمفاىيم المتعمقة بالصحة :الجدول رقم )من 

 (، وتسيم في زيادة الثبات ليذا المحور.0.01العامة( جميعيا قيم دالة عند مستوى الداللة )
 :التحميل السيكومتري لمعناصر المكونة لمحور )المفاىيم المتعمقة بقواعد األمن والسالمة( -ه

الخامس )المفاىيم المتعمقة بقواعد األمن  لمتحقق من االتساق الداخمي والثبات لمفردات المحور
عمى معامل ألفا  التربيعيبتطبيق الجذر  الذاتيوالسالمة( تم استخدام معامل ألفا كرونباخ ومعامل الصدق 

 كرونباخ:
  



 لتالميذ الصف الرابع االبتدائي  قائمة مكترحة بالمعارف والمفاوين الخاصة بمهىج التربية الرياضية

 أ/ أحمد محمد عبد المجيد محمد       د/ ممدوح محمد السيد محمـد        أ.د/ إبراوين البرعي السيد قابيل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (;جدول رقم )
 الرابعمعامل ألفا كرونباخ لممحور 

 (عمقة بقواعد األمن والسالمةالمفاىيم المت)
عدد  ن المحور

 العبارات
معامل ألفا 
 كرونباخ

معامل الصدق 
 الذاتى

 0.886 0.788 10 30 المفاىيم المتعمقة بقواعد األمن والسالمة

المفاىيم المتعمقة بقواعد األمن والسالمة  محور من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن ثبات
( مما يدل عمى ثبات المحور وصالحيتو 8::.0) الذاتي(، وبمغ معامل الصدق ::0.9مرتفع حيث بمغ )
 لمتطبيق الميداني.

 ارتباطولمتعرف عمى مدى إسيام العناصر المكونة لممحور في معامل ثبات المحور، وكذلك مدى 
صل إليو ( ما تو ;ويوضح الجدول ) الداخمي االتساقالعناصر بالمجموع الكمي لممحور، تم استخدام معامل 

 الباحث من نتائج:
 (30جدول رقم )

 المفاىيم المتعمقة بقواعد األمن والسالمة الرابع محورالالتحميل السيكومتري لمفردات 
رقم 
 العبارة

معامل االرتباط 
 بالمحور

رقم 
 العبارة

معامل االرتباط 
 بالمحور

رقم 
 العبارة

معامل االرتباط 
 بالمحور

1 **0.685 5 **0.803 9 **0.696 
2 **0.823 6 **0.833 10 **0.749 
3 **0.643 7 **0.764   
4 **0.786 8 **0.772   

** Correlation is Significant at the (0. 01) 
( يتضح أن جميع المفردات المكونة لمحور )المعارف المفاىيم المتعمقة بقواعد 30من الجدول رقم )

 (، وتسيم في زيادة الثبات ليذا المحور.0.01لداللة )األمن والسالمة( جميعيا قيم دالة عند مستوى ا
 التحميل السيكومتري لمعناصر المكونة لمحور )المفاىيم المتعمقة بسالمة القوام(: -و

لمتحقق من االتساق الداخمي والثبات لمفردات المحور السادس )المفاىيم المتعمقة بسالمة القوام( تم 
 بتطبيق الجذر التربيعى عمى معامل ألفا كرونباخ: الذاتي الصدقاستخدام معامل ألفا كرونباخ ومعامل 

 (33جدول رقم )
 بسالمة القوامالمفاىيم المتعمقة   عامل ألفا كرونباخ لممحور الخامسم

عدد  ن المحور
 العبارات

معامل ألفا 
 كرونباخ

معامل الصدق 
 الذاتى

 0.832 0.693 9 30 المفاىيم المتعمقة بسالمة القوام
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المفاىيم المتعمقة بسالمة القوام مرتفع حيث  محور النتائج الموضحة أعاله يتضح أن ثبات من خالل
 ( مما يدل عمى ثبات المحور وصالحيتو لمتطبيق الميداني.54:.0) ي(، وبمغ معامل الصدق الذات5;0.8بمغ )

إرتباط ولمتعرف عمى مدى إسيام العناصر المكونة لممحور في معامل ثبات المحور، وكذلك مدى 
( ما توصل إليو 33ويوضح الجدول ) الداخمي االتساقالعناصر بالمجموع الكمي لممحور، تم استخدام معامل 

 الباحث من نتائج:
 (34جدول رقم )

 التحميل السيكومتري لمفردات محور المفاىيم المتعمقة بسالمة القوام
رقم 
 العبارة

معامل االرتباط 
 بالمحور

رقم 
 العبارة

تباط معامل االر 
 بالمحور

رقم 
 العبارة

معامل االرتباط 
 بالمحور

1 **0.745 4 **0.786 7 **0.782 
2 **0.768 5 **0.813 8 **0.766 

3 **0.661 6 **0.808 9 **0.740 

** Correlation is Significant at the (0. 01)  
تعمقة بسالمة القوام( ( يتضح أن جميع المفردات المكونة لمحور )المفاىيم الم34من الجدول رقم )

 (، وتسيم في زيادة الثبات ليذا المحور.0.01جميعيا قيم دالة عند مستوى الداللة )

الباحث أساليب المعالجات اإلحصائية المناسبة لمتوصل إلى قائمة المعارف استخدم  
تالميذ منيج التربية الرياضية لل المعرفيلممحتوى والمفاىيم الفرعية المرتبطة بيا والمفاىيم الرئيسية 

 :لإلجابة عن تساؤل البحث الذي ينص عمىلصف الرابع االبتدائي وذلك ا
لمنيج التربية الرياضية  المعرفيلممحتوى والمفاىيم الفرعية المرتبطة بيا المعارف والمفاىيم الرئيسية "ما 
 ؟".لصف الرابع االبتدائيتالميذ ال

الباحث طرق اإلحصاء الوصفي وىى مقاييس النزعة دم استخلإلجابة عمى تساؤل البحث 
المتوسط  لممفيوم : يساعدالنسبي  الوزن المركزية)المتوسط(، والتشتت )االنحراف المعياري(، ولحساب 

الموزون في تحديد درجة توافر كل مفيوم وترتيب مفاىيم كل محور من محاور قائمة المعارف والمفاىيم، 
ن عن طريق إعطاء درجة لكل استجابة من االستجابات الثالثة وفقًا لطريقة ويتم حساب المتوسط الموزو

(، واالستجابة )  4( تعطى الدرجة ) ميم(، واالستجابة )  5( تعطى الدرجة ) ميم جداً ليكرت، فاالستجابة )
 : ، وفي ضوء ذلك يمكن حساب المتوسط الموزون من العالقة التالية ( 3( تعطى الدرجة )غير ميم

عدد العينة "( ÷ غير ميم تكرار "×  3" +  ميم تكرار "×  4" + ميم جداً تكرار "×  5توسط الموزون=) الم
 :المتوسط الموزون  كيفية حساب التالية، وتمثل المعادلة 
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 0= التكرار المقابل لكل استجابةxiحيث 
w 0= الدرجة المقابمة لكل استجابة 
n.إجمالي عينــة الدراسة = 

ة المتوسط الموزون لكل مفيوم يمكن معرفة درجة التوافر المناظرة وذلك بتقسيم مدى ومن خالل قيم
 :ضعيفة( كما يمي-متوسطة-ليكرت الثالثي وتحديد مدى كل من االستجابات الثالث )كبيرة

 
 :التالي وبالتالي فإن الحكم عمى درجة توافر كل مفيوم يكون حسب الجدول

 (35جدول رقم )
 التدرج المستخدم في أداة البحثلمفئات وفق  توزيع

 ويوضح الجدول التالى ما توصل إليو الباحث من نتائج فى ىذا الصدد:
 (14جذول )

منيج التربية الرياضية المعارف والمفاىيم الرئيسية لممحتوى المعرفى لاستجاباث أفزاد يجتًع انذراست عهً 
 35ٌ =   لمصف الرابع االبتدائي

المعارف والمفاىيم الرئيسية لممحتوى المعرفى لمنيج  
 التربية الرياضية لمصف الرابع االبتدائي

 انتكزار

انىسٌ  االستجابتدرجت 

 انُسبٍ

 

 االَحزاف

 انًعُارٌ
 انتزتُب

 غُز يهى يهى يهى جذا  

1 
عمقة بأىمية الممارسة المعارف والمفاىيم المت

 (.الرياضيالرياضية )ممارسة النشاط 
 2 6 27 ث

2.714 0.572 1 
% 77.1 17.1 5.7 

2 
المعارف والمفاىيم المتعمقة باألنشطة الرياضية 

 المنيجية.

 2 9 24 ث
2.628 0.593 2 

% 68.6 25.7 5.7 

 3 8 24 ث المعارف والمفاىيم المتعمقة بالصحة العامة. 3
2.600 0.650 3 

% 68.6 22.9 8.6 

4 
المعارف والمفاىيم المتعمقة بقواعد السالمة 

 واآلمن.

 7 6 22 ث
2.428 0.814 5 

% 62.9 17.1 20.0 

 3 11 21 ث .المعارف والمفاىيم المتعمقة بسالمة القوام 5
2.514 0.658 4 

% 60.0 31.4 8.6 

  0.475 2.742 انًتىسط انعاو نهًحىر

 المدى الوصف
 5.00إلى 4.56 كبيرة

 4.55إلى  3.89 متوسطة
 3.88 إلى3.00 منخفضة
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 المعرفي(  فى مجال التعرف عمى المعارف والمفاىيم الرئيسية لممحتوى 37يتضح من جدول )
العينة عمى  الستجاباتلمنيج التربية الرياضية لمصف الرابع االبتدائي ، تفاوت قيم المتوسطات الحسابية 

ليًا طبقا لقيم المتوسطات العينة عمى المحور األول تناز  استجاباتمفاىيم المحور األول، وقد تم ترتيب 
 قائمة المعارف والمفاىيم:لمالحسابية 

انًعارف وانًفاهُى انًتعهقت بأهًُت انًًارست ) مفيومالعينة عمى  استجاباتالمعارف بمغ أعمى  -3

التي  وىى أعمى والمفاىيم الرئيسية  2.714 حسابيبمتوسط  (انزَاضٍانزَاضُت )يًارست انُشاط 
 لمنيج التربية الرياضية لمصف الرابع االبتدائي . المعرفيلمحتوى اتمت مراعاتيا في إعداد 

( انًعارف وانًفاهُى انًتعهقت باألَشطت انزَاضُت انًُهجُت.العينة عمى مفيوم  ) استجاباتبمغت  -4
مجال التعرف عمى المعارف والمفاىيم الرئيسية  في، 2.628 حسابيبمتوسط  الثانيالترتيب 
 لمنيج التربية الرياضية لمصف الرابع االبتدائي. المعرفيلممحتوى 

( الترتيب الثالث انًعارف وانًفاهُى انًتعهقت بانصحت انعايتالعينة عمى مفيوم  ) استجاباتبمغت  -5
فى مجال التعرف عمى مجال التعرف عمى المعارف والمفاىيم الرئيسية  2.600 حسابيبمتوسط 
 لمصف الرابع االبتدائي. لمنيج التربية الرياضية المعرفيلممحتوى 

وضع  في( انًعارف وانًفاهُى انًتعهقت بساليت انقىاوالعينة عمى مفيوم  ) استجاباتبمغت  -6
مجال التعرف عمى  في 2.514 حسابي( الترتيب الرابع بمتوسط وصياغة قيم لتطبيقيا فى العمل

 مصف الرابع االبتدائي.لمنيج التربية الرياضية ل المعرفيالمعارف والمفاىيم الرئيسية لممحتوى 
( الترتيب انًعارف وانًفاهُى انًتعهقت بقىاعذ انساليت واِيٍالعينة عمى مفيوم ) استجاباتبمغت  -7

مجال التعرف عمى المعارف والمفاىيم الرئيسية  في 2.428حسابي بمتوسط  الخامس واألخير
 لمنيج التربية الرياضية لمصف الرابع االبتدائي. المعرفيلممحتوى 

 (:3ول )جد
 محتويات المحور االولاستجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى 

 35ن = الرياضي لتالمي الصف الرابع االبتدائي  بأىمية ممارسة النشاط  الخاصةالمعارف والمفاىيم 

 الرياضيالمعارف والمفاىيم المتعمقة بأىمية ممارسة النشاط 

انىسٌ  االستجابتدرجت 

 انُسبٍ

 

 االَحزاف

 انًعُارٌ
يهى  انتزتُب

 جذا  
 يهى

غُز 

 يهى

 2 19 14 ث الحاجة إلى النشاط والحركة. 1
2.571 0.608 5 

% 40.0 54.3 5.7 

 2 10 23 ث مفيوم المياقة البدنية ومكوناتيا. 2
2.628 0.598 3 

% 65.7 28.6 5.7 

3 
التمرينات البدنية وأىميتيا الكتساب 

 المياقة البدنية.
 1 9 25 ث

2.685 0.529 1 
% 71.4 25.7 2.9 

4 
التمرينات البدنية وأىميتيا الكتساب 

 القوام الجيد.
 2 9 24 ث

2.600 0.603 2 
% 68.6 25.7 5.7 

5 
التمرينات البدنية وأىميتيا  في التخمص 

 من التوتر واالكتئاب
 2 11 22 ث

2.342 0.591 4 
% 62.9 31.4 5.7 

هًحىرانًتىسط انعاو ن  2.565 0.558  
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 (16جذول )

 انثاٍَاستجاباث أفزاد يجتًع انذراست عهً يفاهُى انًحىر 

 35ٌ =    انًتعهق باألَشطت انزَاضُت انًُهجُت                                       

بعض ما المعارف والمفاىيم المتعمقة ب
 ؟مسابقات ألعاب القوى 

انىسٌ  درجت اإلستجابت

 انُسبٍ

 

 االَحزاف

 انًعُارٌ
يهى  انتزتُب

 ا  جذ
 يهى

غُز 

 يهى

1 
 8 10 17 ت مفيوم مسابقات ألعاب القوى.

2.200 0.866 3 
% 48.6 28.6 21.4 

 مفيوم البدء العالى. 2
 4 10 21 ت

2.440 0.650 2 
% 60.0 28.6 11.4 

3 
 4 12 19 ت مفيوم العدو ونقاطو الفنية.

2.520 0.714 1 
% 54.3 34.3 11.4 

نهًحىر انًتىسط انعاو  2.386 0.427  

 (39جدول )
 الثانياستجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى مفاىيم المحور 

 35ن =          )مفاىيم تتعمق بالميارات الحركية فى كرة اليد(

بالميارات ما المعارف والمفاىيم المتعمقة 
 ؟الحركية فى كرة اليد

 االستجابتدرجت 

 ٌ
ىس
ان

ٍ
سب
نُ
ا

ف 
زا
ح
الَ
ا

 ٌ
ار
عُ
نً
ا

 

نت
ا

ب
تُ
ز

 

يهى 

 جذا  
 يهى

غُز 

 يهى

1 
مفيوم إستقبال الكرة ونقاطو 

 الفنية فى كرة اليد.
 5 9 21 ت

2.457 0.741 2 
% 60.0 25.7 14.3 

2 
مفيوم إستالم الكرة ونقاطة 

 الفنية.
 7 9 19 ت

2.342 0.802 3 
% 54.3 25.7 20.0 

3 
مفيوم تمرير الكرة ونقاطو 

 الفنية
 3 13 19 ت

2.477 0.657 1 
% 54.3 37.1 8.6 

  0.511 2.427 انًتىسط انعاو نهًحىر

 
  



 ن2021يوليو     -  السابعالعـدد   -دهيــة والرياضـة  مجلــة سوواج لعلـون وفهـون التربيـة الب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (:3جدول )
 الثانياستجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى مفاىيم المحور 

 35ن =   )مفاىيم تتعمق بالميارات الحركية فى الكرة الطائرة(

ما المعارف والمفاهٌم المتعلقة بالمهارات الحركٌة 
 ائرة؟فى الكرة الط

 االستجابةدرجة 

ن 
وز
ال

ً
سب
الن

 

ف
را
ح
الن
ا

ي 
ار
عٌ
لم
ا

 

ب
تٌ
تر
ال

 

مهم 
 جدا  

 مهم
غٌر 
 مهم

1 
 3 8 24 ت مفيوم اإلرسال في كرة الطائرة.

2.600 0.650 1 
% 68.6 22.9 8.6 

2 
مفيوم اإلعداد )التمرير( في الكرة 

 الطائرة.
 7 8 20 ت

2.371 0.807 3 
% 57.1 22.9 20 

3 
 3 11 21 ت مفيوم االستقبال في الكرة الطائرة.

2.514 0.658 2 
% 60.0 31.4 8.6 

4 
مفيوم حائط الصد في الكرة 

 الطائرة.
 6 19 10 ت

2.114 0.676 4 
% 28.6 54.3 17.1 

  0.697 2.399 انًتىسط انعاو نهًحىر

 (;3جدول )
 الثاني استجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى مفاىيم المحور

 35ن =       كرة السمة( في)مفاىيم تتعمق بالميارات الحركية 

بالميارات الحركية ما المعارف والمفاىيم المتعمقة 
 ؟فى كرة السمة

 درجة االستجابة

ٍ
سب
نُ
ٌ ا
ىس
ان

 

ف
زا
ح
الَ
ا

 ٌ
ار
عُ
نً
ا

 

ب
تُ
تز
ان

 

ميم 
 ميم جداً 

غير 
 ميم

1 
مفيوم مسك الكرة واستالميا في 

 كرة السمة.
 3 11 21 ت

2.514 0.658 2 
% 60.0 31.4 8.6 

 مفيوم التصويب في كرة السمة. 2
 5 6 24 ت

2.542 0.741 1 
% 68.6 17.1 14.3 

3 
 مفيوم التمرير في كرة السمة.

 
 4 11 20 ت

2.457 0.700 3 
% 57.1 31.4 11.4 

4 
مفيوم التحكم فى الكرة في كرة 

 السمة.
 5 15 15 ت

2.285 0.710 4 
% 42.9 42.9 14.2 

  0.702 2.440 انًتىسط انعاو نهًحىر

 

  



 لتالميذ الصف الرابع االبتدائي  قائمة مكترحة بالمعارف والمفاوين الخاصة بمهىج التربية الرياضية

 أ/ أحمد محمد عبد المجيد محمد       د/ ممدوح محمد السيد محمـد        أ.د/ إبراوين البرعي السيد قابيل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (20جذول )

 انثاٍَاستجاباث أفزاد يجتًع انذراست عهً يفاهُى انًحىر 

 35ٌ =    بٍُُ( بالميارات الحركية فى كرة القدممفاىيم تتعمق )

بالميارات الحركية فى ما المعارف والمفاىيم المتعمقة 
 ؟ كرة القدم

 ت اإلستجابتدرج

 ٌ
ىس
ان

ً
سب
انُ

 

 

ف 
زا
ح
إلَ
ا

ي
ار
عُ
نً
ا

 

ب
تُ
تز
ان

 

يهى 

 جذا  
 يهى

غُز 

 يهى

 3 0.654 2.422 3 14 18 ت مفيوم التمرير فى كرة القدم. 1

  % 51.4 40.0 8.6    

 4 0.731 2.228 6 15 14 ت مفيوم ضرب الكرة بالقدم فى كرة القدم. 2

  % 40.0 42.9 17.1    

 1 0.700 2.544 4 8 23 ت لكرة بالرأس فى كرة القدم.مفيوم ضرب ا 3

  % 65.7 22.9 11.4    

 2 0.777 2.428 6 8 21 ت مفيوم إستقبال الكرة فى كرة القدم. 4

  % 60.0 22.9 17.1    

  0.715 2.407 انًتىسط انعاو نهًحىر

 (21جذول )

 انثاٍَاستجاباث أفزاد يجتًع انذراست عهً يفاهُى انًحىر 

 35ٌ =  (مفاىيم تتعمق بالتمرينات الفنية اإليقاعية )بنات( جمباز)

ما المعارف والمفاىيم المتعمقة بالتمرينات الفنية 
 اإليقاعية )بنات( جمباز ؟

 درجت اإلستجابت

ٍ
سب
نُ
ٌ ا
ىس
ان

 

ف
زا
ح
الَ
ا

 ٌ
ار
عُ
نً
ا

 

ب
تُ
تز
ان

 

يهى 

 جذا  
 يهى

غُز 

 يهى

1 
 1 15 19 ت الدوراناتمفيوم 

2.514 0.562 1 
% 54.3 42.9 2.9 

 مفيوم ميارة الحجمة 2
 3 12 20 ت

2.485 0.658 2 
% 57.1 34.3 8.6 

3 
 2 16 17 ت ميارة االتزانمفيوم 

2.428 0.608 3 
% 48.6 45.7 5.7 

  0.609 2.475 انًتىسط انعاو نهًحىر

 
  



 ن2021يوليو     -  السابعالعـدد   -دهيــة والرياضـة  مجلــة سوواج لعلـون وفهـون التربيـة الب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (44جدول )
 الثالث استجابات أفراد مجتمع الدراسة عمى مفاىيم المحور

 35المعارف والمفاىيم المتعمقة بالصحة العامة                ن = 

 انًعارف وانًفاهُى انًتعهقت بانصحت انعايت

 االستجابتدرجت 
 ٌ
ىس
ان

ٍ
سب
نُ
ا

 

 

ف
زا
ح
الَ
ا

 ٌ
ار
عُ
نً
ا

 

ب
تُ
تز
ان

 

يهى 

 جذا  
 يهى

غُز 

 يهى

1 
 4 12 19 ث يفهىو انغذاء وأهًُته.

2.428 0.698 4 
% 54.3 34.3 11.4 

2 
يجًىعاث األغذَت انزئُسُت 

 وأهًُتها.

 4 8 23 ث
2.542 0.700 1 

% 65.7 22.9 11.4 

3 
يىاصفاث انغذاء انكايم 

 وشزوطه.

 8 8 19 ث
2.314 0.832 8 

% 54.3 22.9 22.9 

 االحتُاجاث انغذائُت نسٍ انطفىنت. 4
 4 11 20 ث

2.457 0.700 3 
% 57.1 31.4 11.4 

5 
 7 19 9 ث أهًُت تُاول وجبت اإلفطار.

2.057 0.683 12 
% 25.7 54.3 20.0 

6 
 7 9 19 ث تُظُى يىاعُذ انىجباث.

2.342 0.802 7 
% 54.3 25.7 20.0 

7 
أهًُت تُاول انسىائم وكًُت 

 انسىائم انتً َحتاجها انجسى.

 6 6 23 ث
2.485 0.781 2 

% 65.7 17.1 17.1 

8 
ىر انغذائٍ وخطىرته عهً انقص

 ساليت انجسى.

 5 11 19 ث
2.400 0.735 5 

% 54.3 31.4 14.3 

9 
انسًُت وخطىرتها عهً ساليت 

 انجسى.

 6 15 14 ث
2.228 0.731 10 

% 40.0 42.9 17.1 

10 
خطىرة تُاول انطعاو يٍ انباعت 

 انجائهٍُ.

 4 14 17 ث
2.371 0.689 6 

% 48.6 40.0 11.4 

11 
 8 15 12 ث انعُاَت بصحت األسُاٌ وانهثت.

2.114 0.758 11 
% 34.3 42.9 22.9 

12 
أهًُت االستحًاو وَظافت انجهذ 

 وانشعز.

 6 14 15 ث
2.257 0.741 9 

% 42.9 40.0 17.1 

  0.738 2.343 انًتىسط انعاو نهًحىر

 

  



 لتالميذ الصف الرابع االبتدائي  قائمة مكترحة بالمعارف والمفاوين الخاصة بمهىج التربية الرياضية

 أ/ أحمد محمد عبد المجيد محمد       د/ ممدوح محمد السيد محمـد        أ.د/ إبراوين البرعي السيد قابيل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (23جذول )

 انزابعُى انًحىر استجاباث أفزاد يجتًع انذراست عهً يفاه

 بقىاعذ األيٍ وانساليتانًعارف وانًفاهُى انًتعهقت 

 = ٌ35 

 ما المعارف والمفاىيم المتعمقة بقواعد األمن والسالمة ؟
 درجة اإلستجابة

ن  ز
الو

سبى
الن

 
 

ف 
حرا
اإلن

ى  ار
معي
ال

يب 
لترت
ا

 غير ميم ميم ميم جداً  

3 
 4 16 15 ت مفيوم اإلحماء الجيد وأىميتو.

2.314 0.676 5 
% 42.2 45.7 11.4 

مفيوم االسترخاء والراحة بعد بذل  4
 الجيد.

 2 13 20 ت
2.516 0.612 3 

% 57.1 37.1 5.7 

5 
االشتراطات الصحية لبيئة )مكان( 

 المعب وادواتو.
 7 14 14 ت

2.200 0.759 9 
% 40.0 40.0 20.0 

6 

مفيوم اإلسعافات األولية لبعض 
التى قد تحدث أثناء ممارسة اإلصابات 

 –الكدمات  –النشاط الرياضى )الجروح 
 االلتواء(.

 2 15 18 ت

2.457 0.610 4 
% 14.3 77.1 8.6 

7 
خطورة ممارسة النشاط الرياضى عند 

 اإلصابة أو المرض.
 3 27 5 ت

2.057 0.481 10 
% 14.3 77.1 8.6 

8 
 4 7 24 ت أىمية الراحة بعد بذل الجيد.

2.571 0.698 1 
% 57.1 37.1 5.7 

9 
 2 13 20 ت التوازن بين المعب والراحة.

2.514 0.612 2 
% 57.1 37.1 5.7 

: 
 أىمية النوم المبكر.

 
 4 18 13 ت

2.257 0.657 6 
% 31.4 57.1 11.4 

; 
عدد ساعات النوم التى يحتاجيا 

 الجسم.
 4 20 11 ت

2.203 0.632 8 
% 31.4 57.1 11.4 

30 
أىمية الشكوى لممعمم أو الوالدين عند 
االحساس باإلجياد والتعب أثناء 

 ممارسة النشاط الرياضى.

 3 21 11 ت
2.228 .59832 7 

% 31.4 60.0 8.6 

تىسط انعاو نهًحىر   0.628 2.333 اًن

 

  



 ن2021يوليو     -  السابعالعـدد   -دهيــة والرياضـة  مجلــة سوواج لعلـون وفهـون التربيـة الب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (24ذول )ج

 خايساستجاباث أفزاد يجتًع انذراست عهً يفاهُى انًحىر ان

 المتعمقة بسالمة القوامانًعارف وانًفاهُى 

 = ٌ35 

 بسالمة القوامانًعارف وانًفاهُى انًتعهقت 

 درجت اإلستجابت
 ٌ
ىس
ان

ٍ
سب
انُ

 

 

ف
زا
ح
الَ
ا

 ٌ
ار
عُ
نً
ا

 

ب
تُ
تز
ان

 

 يهى يهى جذا  
غُز 

 يهى

1 
 3 6 26 ت مفيوم القوام.

2.657 0.639 1 
% 74.3 17.1 8.6 

2 
 مفيوم القوام السميم.

 
 4 5 26 ت

2.628 0.689 2 
% 74.3 14.3 11.4 

3 
 4 6 25 ت مواصفات القوام الجيد.

2.600 0.694 3 
% 71.4 17.1 11.4 

 أىمية القوام الجيد لصحة الفرد. 4
 4 10 21 ت

2.485 0.701 6 
% 60.0 28.6 11.4 

5 
مفيوم االنحراف )التشوه( 

 القوامى.
 3 13 19 ت

2.457 0.657 7 
% 54.3 37.1 8.6 

6 
 3 10 22 ت أسباب االنحرافات القوامية.

2.544 0.657 4 
% 62.9 28.6 8.6 

7 
العادات واألوضاع القوامية 

 الصحيحة.
 2 12 21 ت

2.542 0.610 5 
% 60.0 34.3 5.7 

8 
الطريقة الصحيحة لحمل الشياء 

 واألثقال.
 6 14 15 ت

2.257 0.741 9 
% 42.9 40.0 17.1 

9 
المالبس وأىمية مالءمتيا 

 لسالمة القوام.
 5 13 17 ت

2.342 0.725 8 
% 48.6 37.1 14.3 

  0.679 2.501 انًتىسط انعاو نهًحىر

 استنتاجات البحث: 
 ج ما يمي:في ضوء ىدف الدراسة وفي حدود اإلجراءات التي تم إتباعيا والنتائج التي تم التوصل إلييا يمكن استنتا

توصمت الدراسة إلى قائمة بالمعارف والمفاىيم التي ينبغي أن يشتمل عمييا تحميل منيج التربية  . أ
 الرياضية لتالميذ الصف الرابع االبتدائي صنفت تحت خمسة محاور رئيسة ىي:

 المعارف والمفاىيم المتعمقة بأىمية الممارسة الرياضية )ممارسة النشاط الرياضي(. -
 فاىيم المتعمقة باألنشطة الرياضية المنيجية.المعارف والم -
 المعارف والمفاىيم المتعمقة بالصحة العامة. -



 لتالميذ الصف الرابع االبتدائي  قائمة مكترحة بالمعارف والمفاوين الخاصة بمهىج التربية الرياضية

 أ/ أحمد محمد عبد المجيد محمد       د/ ممدوح محمد السيد محمـد        أ.د/ إبراوين البرعي السيد قابيل
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 المعارف والمفاىيم المتعمقة بقواعد السالمة واآلمن. -
 المعارف والمفاىيم المتعمقة بسالمة القوام -

 : ( مفاىيم فرعية ىي7معارف ومفاىيم مرتبطة بأىمية ممارسة النشاط الرياضي ويشتمل عمى ) -3
 الحاجة إلى النشاط والحركة. -
 مفيوم المياقة البدنية ومكوناتيا. -
 التمرينات البدنية وأىميتيا الكتساب المياقة البدنية. -
 التمرينات البدنية وأىميتيا الكتساب القوام الجيد. -
 التمرينات البدنية وأىميتيا في التخمص من التوتر واالكتئاب. -

 ( مفيوم فرعي:43اضية المنيجية وتشتمل عمى )معارف ومفاىيم مرتبطة باألنشطة الري -4
 .مفيوم مسابقات ألعاب القوى  .مفيوم مسك الكرة واستالميا في كرة السمة 
 .مفيوم البدء العالي  مفيوم التصويب في كرة السمة 
 .مفيوم العدو ونقاطو الفنية  .مفيوم التمرير في كرة السمة 
  ليد.كرة ا فيمفيوم إستقبال الكرة ونقاطو الفنية  مفيوم التحكم في الكرة في كرة السمة 
 .مفيوم استالم الكرة ونقاطو الفنية  .مفيوم التمرير في كرة القدم 
 .مفيوم تمرير الكرة ونقاطو الفنية  .مفيوم ضرب الكرة بالقدم في كرة القدم 
 .مفيوم اإلرسال فى كرة الطائرة  .مفيوم ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم 
 التمرير( فى الكرة الطائرة. مفيوم اإلعداد(  .مفيوم استقبال الكرة في كرة القدم 
  الكرة الطائرة. فيمفيوم اإلستقبال  مفيوم الدورانات 
 .مفيوم حائط الصد فى الكرة الطائرة  مفيوم االتزان 
 مفيوم الحجمة  

 ( مفيوم فرعي:34معارف ومفاىيم مرتبطة بالصحة العامة، وتشتمل عمى ) -5
  وأىميتو.مفيوم الغذاء  .تنظيم مواعيد الوجبات 
 .مجموعات األغذية الرئيسية وأىميتيا   يحتاجيا الجسم. التيأىمية تناول السوائل وكمية السوائل 
 .مواصفات الغذاء الكامل وشروطو  .القصور الغذائي وخطورتو عمى سالمة الجسم 
 .االحتياجات الغذائية لسن الطفولة  م.السمنة وخطورتيا عمى سالمة الجس 
 .أىمية تناول وجبة اإلفطار  .خطورة تناول الطعام من الباعة الجائمين 
 .العناية بصحة األسنان والمثة  .أىمية االستحمام ونظافة الجمد والشعر 
 ( مفاىيم فرعية:30معارف ومفاىيم مرتبطة بقواعد األمن والسالمة وتشتمل عمى ) -6

 .مفيوم اإلحماء الجيد وأىميتو 
  الراحة بعد بذل الجيد.مفيوم االسترخاء و 
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 .االشتراطات الصحية لبيئة )مكان( المعب وادواتو 
  الرياضيقد تحدث أثناء ممارسة النشاط  التيمفيوم اإلسعافات األولية لبعض اإلصابات 

 االلتواء(. –الكدمات  –)الجروح 
  عند اإلصابة أو المرض. الرياضيخطورة ممارسة النشاط 
 .أىمية الراحة بعد بذل الجيد 
 .التوازن بين المعب والراحة 
 .أىمية النوم المبكر 
  يحتاجيا الجسم. التيعدد ساعات النوم 
  أىمية الشكوى لممعمم أو الوالدين عند االحساس باإلجياد والتعب أثناء ممارسة النشاط

 .الرياضي
 ( مفاىيم فرعية ىي:;معارف ومفاىيم مرتبطة بسالمة القوام ويشتمل عمى ) -7

 مفيوم القوام. -
 وم القوام الجيد.مفي -
 مواصفات القوام الجيد. -
 أىمية القوام الجيد لصحة الفرد. -
 مفيوم االنحراف )التشوه( القوامي. -
 أسباب االنحرافات القوامية. -
 العادات واألوضاع القوامية الصحيحة. -
 الطريقة الصحيحة لحمل األشياء واألثقال. -
 المالبس وأىمية مالئمتيا لسالمة القوام. -

 التوصيات:
 :ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا في ىذا البحث يمكن تقديم التوصيات التاليةفي 

االستعانة بقائمة المعارف والمفاىيم التي تم التوصل إلييا في ىذه الدراسة عند التخطيط لبرامج التربية  -3
 الرياضية بالمرحمة االبتدائية، وذلك من قبل المسئولين من لجان فنية باإلدارة العميا.

الىتمام بالجانب المعرفي في منياج التربية الرياضية المدرسية بالمراحل التعميمية المختمفة، عمى أن ا -4
تتضمن محتوى معرفًيا يناسب تالميذ كل مرحمة سنية ويساعد في تنمية المفاىيم المرتبطة بممارسة 

 .النشاط الرياضي لدى ىؤالء التمميذ
ضية لتعريفيم بأىمية الجانب المعرفي في التربية الرياضية عقد دورات تدريبية لمعممي التربية الريا -5

 .وكيفية صياغة األىداف المعرفية واستخداميا في تدريس التربية الرياضية



 لتالميذ الصف الرابع االبتدائي  قائمة مكترحة بالمعارف والمفاوين الخاصة بمهىج التربية الرياضية

 أ/ أحمد محمد عبد المجيد محمد       د/ ممدوح محمد السيد محمـد        أ.د/ إبراوين البرعي السيد قابيل
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إجراء دراسات مماثمة لمدراسة الحالية إلعداد محتوى معرفي لمناىج التربية الرياضية لصفوف دراسية  -6
 .أخرى غي التي استيدفتيا الدراسة الحالية

(: " تأثير استخدام استراتيجية تدريسية مقترحة عمى :400إبراىيم البرعي السيد قابيل، ميالد دمحم عقيمة ) -3
تعمــم المفاىيم في التربية البدنية ومدى بقاء أثرىا لدى تالميذ الصف األول 

لعربية الميبية"، بالحمقة الثانية من التعميم األساسي بمدينة مصراتو بالجماىيرية ا
المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضة. كمية التربية الرياضية لمبنين باليرم، 

 (.إبريل.76جامعة حموان، العدد)
(: " تأثير استخدام الوسائط الفائقة التداخل عمى  مستوي التحصيل المعرفي :400أحمد دمحم أبو زيد ) -4

اليد"، رسالة ماجستير، كمية التربية  والمياري لبعض الميارات األساسية في كرة
 الرياضية ، جامعو أسيوط.

(: مقارنو اسموبي التطبيق الموجو والتطبيق الذاتي متعدد المستويات األساسية 4008احمد يوسف عاشور) -5
والصفات البدنية الخاصة لممبتدئين في كره السمة، رسالو دكتوراه، كمية التربية 

 الرياضية، جامعة قناة السويس.
لفكر العربي، ادارا  (: النمو الحركي ) مدخل لمنمو المتكامل لمطفل والمراىق(،;;;3أسامة كامل راتب ) -6

 القاىرة.
: سموي دمحم عمي مرتضي: اتجاىات حديثة في تصميم وتطوير المناىج في (4037) سماء جريس الياسأ -7

 .، االعصار العالمي لمنشر والتوزيع، عمان، االردن3رياض االطفال، ط
اإلطار المفاىيمى، اختبارات  -(: المعرفة الرياضية;;;3أمين أنور الخولى، محمود عبد الفتاح عنان) -8

 المعرفة الرياضية، القاىرة، دار الفكر العربي.
دليل معمم  -(: التربية الرياضية4006أمين أنور الخولى، محمود عبد الفتاح عنان، عدنان درويش جمون ) -9

 ، القاىرة، دار الفكر العربي.6ة، طالصف وطالب التربية العممي
الفمسفة، دار الفكر العربي،  -التاريخ -(: اصول التربية البدنية والرياضة المدخل4003أمين انور الخولي ) -:

 الطبعة الثالثة.
 ، دار الفكر العربي، القاىرة .7: التربية الحركية لمطفل، ط(4030) أمين أنور الخولي، أسامة كامل راتب -;
، دار الفكر 4(: مناىج التربية الرياضية المعاصرة، ط4007الخولي، جمال الدين الشافعي )نور أمين أ -30

 .العربي، القاىرة
 سيكولوجية الذكاء، ترجمة سيد دمحم غنيم، القاىرة، دار النيضة العربية. :(:9;3جان بياجيو ) -33
 ت، مكتبة الفالح.(: المنيج المدرسي في القرن الحادي والعشرين، الكوي9;;3جودت أحمد سعادة ) -34
 عند المنيج نظرية في الفكري  التحول ،البنيوية بعد ما إلى البنيوية من :(4038) العوض عبدالرحمن خالد -35

 .5ع ،;مج القصيم، جامعة ،والنفسية التربوية العموم مجمة ،برونر
ضوء بعض المتغيرات (: معوقات التربية االبداعية بالمرحمة االبتدائية في 4037سيدة فراج دمحم عبد الرحيم ) -36

 المعاصرة "دراسة ميدانية"، كمية التربية بقنا، جامعة جنوب الوادي.
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: بناء مناىج رياضات مائية مقترح لطالب كمية التربية الرياضية جامعة (4038) عزة كمال بدر عبد العال -37
 اسيوط، رسالة دكتوراه، كمية التربية الرياضية، جامعة اسيوط.

 : المدرسة االبتدائية، وحدة التعميم المفتوح، كمية التربية، جامعة اإلسكندرية.(4034عنتر لطفي دمحم ) -38
دراسة تحميمية لواقع الرياضة المدرسية بدولة الكويت، رسالة ماجستير، كمية : (4009غانم عمى سكران ) -39

مالءمتيا، كمية التربية الرياضية، جامعة  ،التربية البدنية والرياضة، الكويت
 الكويت. 

(: اإلبداع والتفكير أالبتكاري وتنميتو في التربية والتعميم، مركز 4030حاسم ولي العبيدي وآخرون ) دمحم -:3
 ديبونو لمطباعة والنشر والتوزيع.

(: تأثير استخدام أسموب من أساليب التدريس عمى بعض الميارات األساسية 4004محمود عبده خميفة ) -;3
ة دكتوراه كمية التربية الرياضية والصفات البدنية المتحان في المالكمة، رسال

 بنين بورسعيد، جامعة قناة السويس.
: "الميارات الحركية األساسية ومستوى أدائيا لمرحمة ما قبل المدرسة"، (3;;3)مديحة حسانين شاىين -40

 رسالة ماجستير، كمية التربية الرياضية لمبنات، جامعة الزقازيق.
اسموب التعمم البنائي عمي الذاكرة الحركية ومستوي االداء في  (: اثر استخدام4008مرام سرج الدين ربيع ) -43

البالية لطالبات شعبة التعميم بكمية التربية الرياضية، بحث عممي منشور، 
 .، جامعة طنطا، يناير56المجمة العممية لمتربية البدنية والرياضية، العدد 

ب الميداني لمتربية الرياضية، القاىرة، (: موسوعة التدري4000مكارم حممى أبو ىرجة، دمحم سعد زغمول ) -44
 مركز الكتاب لمنشر.

(: دليل معمم الكتروني لميارات كرة اليد المنيجية بمرحمة التعميم االساسي) 4038ممدوح دمحم السيد.) -45
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ييدف ىذا البحث إلي إعداد محتوي معرفي مقترح لمنيج التربية الرياضية لتالميذ الصف الرابع 
 االبتدائي.

ما المعارف والمفاىيم التي ينبغي أن يتضمنيا منيج  السؤالين التاليين: عنمن خالل اإلجابة 
بتدائي؟  ما التصور المقترح لدليل المعمم في المعارف والمفاىيم التربية الرياضية لتالميذ الصف الرابع اال

 التي ينبغي أن يتضمنيا منيج التربية الرياضية لتالميذ الصف الرابع االبتدائي ؟
واشتممت عينة البحث  الباحث المنيج الوصفي وذلك لمناسبتو لطبيعة الدراسة قيد البحث. واستخدم

الرياضية من الجامعات المصرية وموجيي التربية الرياضية بسوىاج تم  من السادة أساتذة التربية 57عمى 
( موجيا من مديرية 40( من السادة أعضاء ىيئة التدريس، و)37العشوائية بواقع )اختيارىم بالطريقة 

رأي السادة أفراد عينة  استطالعاستخدم الباحث مجموعة استمارات التربية والتعميم بمحافظة سوىاج، و 
 .قيد البحث وكذلك قياس مدي صحة دليل المعمم المقترح المعارف والمفاىيمياس درجة أىمية البحث لق

وتوصمت الدراسة إلى قائمة بالمعارف والمفاىيم التي ينبغي أن يتضمنيا منيج التربية الرياضية 
رحة عمى لتالميذ الصف الرابع االبتدائي، ودليل ارشادي لممعمم يوضح توزيع المعارف والمفاىيم المقت

 وحدات ودروس منيج التربية الرياضية لتالميذ الصف الرابع االبتدائي.
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Abstract 
This research aims to prepare a proposed knowledge content for the 

physical education curriculum for students fourth grade. 

By answering the following two questions: What knowledge and concepts 

should be included in the physical education curriculum for fourth graders? 

What is the proposed conception of the teacher's guide to the knowledge and 

concepts that should be included in the physical education curriculum for the 

fourth grade students? 

The researcher used the descriptive approach, due to its relevance to the 

nature of the study under study. The research sample included 35 professors 

of physical education from Egyptian universities and physical education 

directors in Sohag who were randomly selected by (15) faculty members, and 

(20) mentors from the Directorate of Education in Sohag Governorate. The 

researcher used a set of survey forms for the opinion of gentlemen The 

research sample members to measure the degree of importance of the 

knowledge and concepts under research, as well as the validity of the 

proposed teacher’s guide. 

The study found a list of the knowledge and concepts that should be 

included in the physical education curriculum for fourth-grade students, and 

a guide for the teacher that explains the distribution of the proposed 

knowledge and concepts to the units and lessons of the physical education 

curriculum for fourth-grade students. 
 

 


