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 تأثري برنامج لاللعاب الرتوحيية علي تعلم بعض 
 املهارات اهلجومية لناشئ كرة اليد بالكويت

 طارق محمد النصيرىأ.د /  *      
 أميرة محمود طهأ.د/  **
 عبد هللا محمود جرخى /.دم ***     

 ومشكلة البحث :المقدمة  
تعتبر األلعاب  التريحيةاع صراااااااااااااااراا تابيابا لت ييابف التعيةج يالتاراحاا ل ت  لت  اب اا  برات اب 

فبلرراات الوظةفةع ييختيف أ  زة اليساااااااج   ر ر عيةمةع يإسااااااا بي ب فررا يالر لت ا اترب   التربوحع يالت
 لة ب أيضبا كأحر الوسبئل التت تعطت الوحرة الرااسةع صبغع المرح يالسريا يتعمل صيت  فعبد صرار 

لتراحا  الميل يالضااااة  لت  فوط األ،فبف  يتعتبر األلعب  التريحيةع يسااااةيع تبيع لت ييبف التعيةج يا
 (35:21تعيةج الم باات المختيفع. ) حةث تس ج لت تيرة  ألضل يستوي لت

يلرر أداكت األيج المتيضرة لت صار ب الير ث أتمةع اصبيع الطفولع يالعربيع ب ب ي اات 
بةن األيج تو يرراا اتتمبم كل أيع فأ،فبل ب    التررمل مب أكبر قرا ين اتتمبي ب  بل لرر أصبح يعةبا  

واكا اليضاااااااااااباة ين اتتمبيبت ب تساااااااااااتطةي أ  تالريف التت تضاااااااااااي الطفولع لت دا ع يتأ رة  يلج تعر 
 0(10:4,)(55:  25) يالتررم.

لاا   يتري المراابتا الياار نااع أ  العماال التعيةمت الاا ي يخيو ين اليعااا صماال  ااب    قةمااع 
يسااتوصا كل  رحر  ذا كب  لت حبلع صمل ي شاابب بةرمب ين الاااعا أ لبلطفل  سااتطةي تعيةم  كل يب  

 (337:9) لربئةع.يب  يرت  لة  فطرحرع سيبةع  
ييااااان تراااااب  ساااااتطةي أ   اااااري أ  األ،فااااابف لااااات تااااا   المرحياااااع يم ااااان تاااااراحب ج صيااااات العر ااااار 

الرحبضاااااةع يالتريحيةاااااع يالتااااات ياااااال لة اااااب التصباااااو  فعااااار ذلااااا   لااااات أصيااااات يساااااتوي   األ شاااااطعيااااان 
ع التااااات يم ااااان أ   برااااات صية اااااب احبضاااااع  ذاا ل ااااات يرحياااااع ا  طاااااتل يالتااااات تعتبااااار الربصااااارة األسبساااااة

  (5:15. )العبلةعحبت المستو 
لةااااار يااااان اليعبااااابت المتمةااااازة باااااةن يختياااااف األلعاااااب  أصااااابيت كااااارة ا يااااابلتيلااااات العاااااار ال

 احااااااريكاااااارة الةاااااار  لعبااااااعالرحبضااااااةع حةااااااث أ  ل ااااااب ،اااااابفي  ااااااب  يمةزتااااااب فب  ااااااباة يالتشااااااوح   لاااااا   
 يااااان األ،فااااابف يالشااااابب  يااااان اليرساااااةن  ر  قااااات استيساااااب با يإقباااااب ا  ااااار  األ شاااااطع الرحبضاااااةع التااااات

 
 

 جامعة مدينة الساداتالمضرب بكلية التربية الرياضية أستاذ كرة اليد بقسم نظريات وتطبيقات الرياضــات الجمــــاعيـة ورياضــــات  *
بكلية التربية الرياضية  الحركة الرياضيةذ طرق التدريس والتدريب الميداني بقسم المناهج وطرق التدريس والتدريب وعلوم تااس **

  جامعة مدينة السادات
 مدرس تربية رياضية بدولة الكويت ***
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رد لااااااةل فريةاااااال ياااااان أ  ترفااااااز  لاااااات ي ااااااب  الااااااارااة لاااااات صاااااا  صاااااارة سااااااروات اسااااااتطبصت لاااااات  يقاااااار 
 0(22:5,)(25:19)الريف.

أ  (  م2003محمد حـس  عوو،  كما  الدي  دروي،  عماد الدي  عباس  ين   كليحشاةر  
ر تتضاامن  مةي الم باات األساابسااةع ليعبع سااوا  كب ت فبلدرة أي بري  ب   باحع لت كرة الةالمتطيببت الم

حابضااااااااااااااةاع فماب يمةزتاب بتعارد الم اباات اليركةاع التت يتراريابا بةن  مةي األلعاب  الر لدرة الةار تيتال يركزاا 
ير المطيو  ييا أ  يمتيد ب التصا يبواساااااااااطت ب يم ن ترفة  الدنةر ين الم باات الفرةع صرر تولر ال

 (33:22) ين اليةبقع البر ةع.
 مشكلة البحث:

كرة الةار لت يرحال يارا      و يصمال احار البابحن تاراحاا اللت ييابف   و  صمال البابحنيين  تف 
صيت فاااافع  بصاااع    ليرب ااا بندرة الةر احتوا  البرايا التراحبةع لأ  تربك قااااوا لت  الرب ااا بن  ح  

 . اليب ا التريحيت الميبا لرفوط تؤ   األ،فبف يالمربسا ل ريل ج
ضاااااااااارياة ا تتمبم فب لعب  التريحيةع لت برايا اصراد الرب اااااااااا ةن يمب   و  ترب اأي الببحنن يي
تعيةم ج فعض الم باات األسااابساااةع لدرة الةر يلدن فبساااتخرام األلعب  التريحيةع التت تتمةز  يسااابصر لت

،رح  ح  يا  باة يالمربلسااااااع يمب  زحر ين دالعةت ج  يو صميةع التعيج حةث أصاااااابح التعيج صن  فبلتشااااااو 
 الممباسع. التراحببت التريةريع يشعرتج بروع ين الميل يصرم ا قببف يصزي  العر ر ير ج صن

 هدف البحث: 
يث  لت التعر  صيت تأ ةر اسااااااااتخرام األلعب  التريحيةع صيت تعيج فعض الم باات   ر  الب  

  الرب  ةنلري  كرة الةر  لعبعاألسبسةع لت 
 فروض البحث: 

ليميماااااوصتةن التيرحبةاااااع يالضااااابفطع الربيااااات ي البعاااااري  ةنالرةبسااااا  باااااةنةبا  ااااار لاااااريل دالاااااع  حاااااابئتو   -1
لااااااابلح الرةاااااابط لرب ااااااا كاااااارة الةاااااار فبلدوحاااااات  قةاااااار البيااااااث  تعيااااااج فعااااااض الم ااااااباات ال يويةااااااعلاااااات 

 . البعري
تو ااااار لاااااريل دالاااااع  حاااااابئةبا باااااةن الرةبساااااةن البعااااار ةن ليميماااااوصتةن التيرحبةاااااع يالضااااابفطع لااااات تعياااااج  -2

 الةر فبلدوحت لابلح الميموصع التيرحبةع .ر البيث لرب ا كرة م باات ال يويةع قةفعض ال
 مصطلحات البحث:
   Recreation Program البرنامج الترويحي:

تختباتب ال ة ع المر مع يتشااار  صية ب لتيرة  تر  تو  مةي أي   األ شاااطع التريحيةع التت   
ت الرشاااااااااابب المربسااااااااااا يتولةر ييرد يحتوقف  يبح البر بيا صيت حساااااااااان ا صراد اليةر يا تةبا  واح
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ر ابيا ا ي اب ةابت التةياع يالمةزا ةاع يالرابدة المتخااااااااااااااااااااااااااااااةن يالمتطوصةن يذلا  صرار  صاراد يتر ةج ب
 (9:24,)(233:6تريحيت. )

    إجراءات البحث: 
    منهج البحث: 

تةن لمربسابت  لطبةعع البيث ذي التاامةج التيرحبت ليميموصالمر ا التيرحبت    و  تخرم الببحن سا  
 .تمب ضبفطع يا  ري تيرحبةع احرا 

      البحث:  مجتمع
  صبت كرة الةاار الرااب اااااااااااااا ةن براابدي الدوحاات الدوحتت تترايح اصمااباتج بةنيمناال ييتمي البيااث 

 .فب تيبد الدوحتت لدرة الةر يالمسييةن   ب ا( 50تج )( يالببلغ صرد 13: 11)
      البحث:  عينة

( 20يقر بيغ حيج العةرع األساااااااااااابسااااااااااااةع )طرحرع العمريع ف  تةبا صةرع البيث فبل  و  قبم الببحن 
ين ييتمي البيث   يبيغ حيج (  10( يتيرحبةع )10تج ترسااااااااةم ج الت ييموصتةن ضاااااااابفطع )   ب ااااااااا

   ب  ةن( 8ةرع ا ستطتصةع )الع
            تجانس العينة : 
متغةرات اللى قبل تطبة  البر بيا يذل  ف  را  التيب ل لعةرع البيث األساابسااةع    و  قبم الببحن

 (1تو يوضح فبليريف ) كمب الرمو 
 (1 ريف )

 ( قةر البيث  العمر التراحبت -السن –الوة   –يتغةرات ) الطوف  توصةف صةرع البيث لى
      1 =  2  =10 

 ا لتوا  الوسةط ا  يرا  المعةباي  المتوسط اليسببت المتغةرات
 0.344 147.00 6.28 146.95 الطوف 
 0.412 45.00 5.01 45.25 الوة  
 0.037- 12.05 0.509 12.05 السن 

 0.303- 2.90 0.366 2.86 العمر التراحبى

العمر    -السن  –الوة     –( ا  قةج يعبيل ا لتوا  لى  مةي يتغةرات ) الطوف  1 تضح ين  ريف )   
لى ت     ( يمب  رف صيى اصترالةع البةب بت يتيب ل صةرع التطبة 3(  قر ا يارت يب بةن )±  التراحبى

 .  بة  البر بياالرةبسبت قبل تط
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 (2 ريف )
 البيث  قةر  يالمتغةرات الم باحع لى يالضبفطع توصةف صةرع البيث التيرحبةع 

                                                                     1  =  2  =10 

 ا  تبباات
المتوسط 
 اليسببت

ا  يرا  
 المعةباي 

 ا لتوا  ةطالوس

 0.399 10.00 0.988 10.15 م 30ترطةط الدرة يسبلع 
 0.098 16.00 0.825 15.95 م  ط يتعرج40ترطةط الدرة يسبلع 

 0.851 3.00 0.753 3.60 ث 30تمرحر ياستتم صيى حبئط 
 0.133 5.00 1.03 5.35 ث60التمرحر يا ستتم صيى حبئط 

 0.418 2.00 0.716 1.75 التاوحا ين النببت
 0.159 3.00 0.944 3.45 التاوحا لى المربعبت

( يمب  رف 3قر ا ياارت يب بةن )± البيث( ا  قةج يعبيل ا لتوا  لى  مةي يتغةرات   2 تضاح ين  ريف )
 صيى اصترالةع البةب بت لى ت   ا  تبباات قبل تطبة  البر بيا.

 ( 3 ريف )
                                                                                                                                                                       قةر البيث                                                          لمتغةرات الم باحعا لى  توصةف صةرع البيث الضبفطع

 =10 

 المتغةرات
المتوسط 
 اليسببت

ا  يرا  
 المعةباي 

 ا لتوا  الوسةط

 0.234 10.00 0.948 10.30 م 30ترطةط الدرة يسبلع 
 0.223 16.00 0.875 15.90 م  ط يتعرج40ترطةط الدرة يسبلع 

 1.0.35 3.00 0.843 3.60 ث 30تمرحر ياستتم صيى حبئط 
 0.166- 5.50 1.08 5.50 ث60 التمرحر يا ستتم صيى حبئط

 0.407 2.00 0.788 1.80 النببت حا ينالتاو 
 0.234 3.00 0.948 3.300 التاوحا لى المربعبت

يميموصع الضاااابفطع ل الم باحع  ( ا  قةج يعبيل ا لتوا  لى  مةي يتغةرات 3 تضااااح ين  ريف )     
 .ل تطبة  البر بيا ( يمب  رف صيى اصترالةع البةب بت قب3قر ا يارت يب بةن )±

 : تكافؤ عينة البحث  -
يقر  ستخرم الببحث   تببا يب  يحترى   را  صميةع التدبلؤ بةن ألراد صةرع البيث األسبسةع         

 (  وضح ذل .4ياليريف )
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 (4) ريف 
  –وف الضبفطع "لى الرةبسبت الربيةع   لى يتغةرات الط –د لع الفريل بةن ييموصتت البيث " التيرحبةع 

 يترت  – الوة  السن "  قةر البيث فطرحرع يب 
 1 =2=10 

 u Z ييموع الرتا الرتا يتوسط الميموصبت المتغةرات
p  احتمبلةع

 الخطأ

 الطوف 
 105.50 10.55 ( 10)  =التيرحبةع

49.50 -0.038 0.970 
 104.50 10.45 ( 10الضبفطع ) = 

 الوة  
 111.50 11.15 ( 10)  =التيرحبةع

43.50 -0.494 0.622 
 98.50 9.85 ( 10الضبفطع ) = 

 السن 
 108.50 10.85 ( 10)  =التيرحبةع

46.50 -0.265 0.791 
 101.50 10.15 ( 10الضبفطع ) = 

العمر 
 التراحبى

 100.50 10.05 ( 10)  =التيرحبةع
45.50 -0.342 0.733 

 109.50 10.95 ( 10الضبفطع ) = 

 1.96=  0.05صرر يستوى د لع  Zقةمع 
تت صاااااااااارم ي ااااااااااود لااااااااااريل دالااااااااااع  حااااااااااابئةبا بااااااااااةن ييمااااااااااوص (4)  تضااااااااااح ياااااااااان اليااااااااااريف

رةبسااااااااابت قةااااااااار البياااااااااث الربيةاااااااااع يماااااااااب  ااااااااارف صياااااااااى تدااااااااابلؤ الالضااااااااابفطع يالتيرحبةاااااااااع لاااااااااى  مةاااااااااي 
 الميموصتةن لى ت   المتغةرات  .

 (5 ريف )
ربيةع  فبلرةبسبت ال  المتغةرات الم باحعالضبفطع "  لى  –د لع الفريل بةن ييموصتت البيث " التيرحبةع 

 يترت  –ب   بيث فطرحرع ي قةر ال
  1 =2 =10 

 الميموصبت المتغةرات
 يتوسط
 الرتا

ييموع 
 الرتا

U 
P 

احتمبلةع 
 الخطأ

 م 30ترطةط الدرة يسبلع 
 95.50 9.55 ( 10)  =التيرحبةع

45.50 0.453 
 114.50 11.45 ( 10الضبفطع ) = 

 م  ط يتعرج40ترطةط الدرة يسبلع 
 108.50 10.85 ( 10التيرحبةع )  =

46.50 0.779 
 101.50 10.15 ( 10الضبفطع ) = 
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 (5 ريف )تبفي 

 الميموصبت المتغةرات
 يتوسط
 الرتا

ييموع 
 الرتا

U 
P 

احتمبلةع 
 الخطأ

 ث 30تمرحر ياستتم صيى حبئط 
 116.50 11.65 ( 10التيرحبةع )  =

38.50 0.313 
 93.50 9.35 ( 10الضبفطع ) = 

 ث60التمرحر يا ستتم صيى حبئط 
 107.00 10.70 ( 10التيرحبةع )  =

48.00 0.873 
 103.00 10.30 ( 10الضبفطع ) = 

 وحا ين النببتتاال
 102.00 10.20 ( 10التيرحبةع )  =

47.00 0.805 
 108.00 10.80 ( 10الضبفطع ) = 

 التاوحا لى المربعبت
 113.50 11.35 ( 10التيرحبع ) =

41.50 0.499 
 96.50 9.65 ( 10الضبفطع) =

 1.96=  0.05صرر يستوى د لع  Zقةمع 
ةبا بةن ييموصتت الضااابفطع يالتيرحبةع لى ل دالع  حاااابئصرم ي ود لري ( 5 تضاااح ين اليريف)      
قةار البياث لى الرةابساااااااااااااابت الربيةاع يماب  ارف صيى تدابلؤ الميموصتةن لى تا    المتغةرات الم اباةاع مةي  

 ا  تبباات قبل تطبة  البر بيا.
 أدوات ووسائل جمع البيانات : 

 المسح المرجعي : -
يالبيااااااااوث العيمةااااااااع العربةااااااااع ا ااااااااي المر رااساااااااابت ي ليفعماااااااال يسااااااااح ير عاااااااات  و  قاااااااابم الباااااااابحن

التعااااار  صيااااات أسااااال يقواصااااار صاااااراد يتي ةاااااز ا ،ااااابا الر اااااري ليبياااااث      يذلااااا  ب ااااار ياأل ربةاااااع 
 تامةج البرايا التريحيةع يالتعيةمةع ف ستخرام األلعب  التريحيةع 

    :االستطوعيةالدراسات  -
حااث  ااب الباابيقاابم لة 20/3/2018م  لت 12/3/2018أ رحاات تاا   الاارااساااااااااااااااع لى الفترة ين 

 برااسع تفاةيةع لميتمي البيث يذل  ب ر :
 ا .تير ر يةعبد تطبة  البر بي -
 صتحةع ا ي ب ةبت المتبحع ين أ  زة يأديات يم ن ليببحث.التأكر ين  -
 التأكر ين يري يربسبع األلعب  التريحيةع المرترحع لعةرع البيث. -
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 المعاموت العلمية : -
 صدق االختبارات  :   -

 ز :صدق التماي 
قبم الببحث ف ييبد صااااااارل التمب ز ليم باات قةر البيث لدل ين الميموصع الممةزة يالميموصع  

 )العةرع ا ستطتصةع(.( 8يصردتب )الغةر يمةزة 
 (6ريف اقج ) 

 لراد صةرع الرااسع ا ستطتصةع أل  المتغةرات البر ةع يالم باحعيعبيتت الارل 
 = 8 

 (2.26)0.05صرر يستوى د لع  ريلةع ت اليقةمع 
( ي ود لريل دالع  حابئةبا بةن الميموصع الممةزة يغةر الممةزة لى  مةي  6 تضح ين اليريف)       

 قةر البيث يمب  رف صيى ا  ا  تبباات صيى دا ع يربولع ين الارل . باحع البر ةع يالم 
 ثبات االختبارات  :  -

يذلاااا   Test retestتطبةاااا  النباااابت صاااان ،رحاااا   صاااابدة ال ف يياااابد يعبياااالو  قاااابم الباااابحن 
 .   ب  ةن لدرة الررم( 8( أيبم صيت صةرع قواي ب )7ففبصل ةيرت قرا  )

 
 
 
 
 
 

 المتغةرات
يحرة 

 طالرةب
بةن  الفرل  4 = ممةزةالالميموصع غةر  4 = الميموصع الممةزة

 المتوسطةن
 قةمع
 ع ط/ ع ط/ ت

 9.00- 4.50- 0.577 14.50 0.816 10.00  ب ةع م 30ترطةط الدرة يسبلع 
 6.708- 3.75- 0.957 20.25 0.577 16.50  ب ةع م  ط يتعرج40ترطةط الدرة يسبلع 

 4.583 1.75 0.577 1.50 0.50 3.25 صرد  ث 30ر ياستتم صيى حبئط رحتم
 3.464 2.00 0.816 3.00 0.816 8.00 صرد  ث60التمرحر يا ستتم صيى حبئط 

 4.899 2.00 0.577 1.50 0.577 3.50 صرد  ين النببتالتاوحا 
 5.745 2.75 0.816 2.00 0.50 4.75 دا ع التاوحا لى المربعبت
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 (7 ريف )
 8  =   قةر البيث  المتغةرات المتغةرات الم باحعيعبيتت ا اتببب بةن التطبةرةةن ا يف يالنب ت لى 

يحرة  الرةبسبت
 الرةبط

 الر لع  قةمع ا التطبة  النب ت  ا يفالتطبة  
 ع م ع م

 داف  * 0.750 0.755 9.500 0.755 10.00  ب ةع  م 30طةط الدرة يسبلع تر
 داف  * 0.756 0.707 15.75 0.534 16.50  ب ةع  م  ط يتعرج40ترطةط الدرة يسبلع 

 داف  ** 0.867 0.707 2.25 0.640 3.12 صرد  ث 30تمرحر ياستتم صيى حبئط 
 داف  ** 0.873 0.925 4.00 1.06 4.37 صرد  ث60التمرحر يا ستتم صيى حبئط 

 داف  * 0.747 0.744 2.62 0.707 3.25 صرد  التاوحا ين النببت
 داف  * 0.721 1.06 3.50 0.834 4.12 دا ع التاوحا لى المربعبت

 805( = 0.05قةمع ا صرر يستوي )
( بااااااااااةن 0.05سااااااااااتوي )( ا  قةمااااااااااع ا  ااااااااااب ت دالااااااااااع صراااااااااار ي 8 تضااااااااااح ياااااااااان  ااااااااااريف )

 تبااااااااااااباات قةاااااااااااار البيااااااااااااث يمااااااااااااب  اااااااااااارف صيااااااااااااى ا  ا يف يالنااااااااااااب ت لااااااااااااى  مةااااااااااااي ا التطبةرةااااااااااااةن 
 ا  تبباات صيى دا ع يربولع ين النببت.

 البرنامج الترويحي المقترح : -
ين أ ل يضااااااااي البر بيا التريحيت الغرضاااااااات قبم الببحث فب ،تع صيت العر ر ين المرا ي  

البر بيا يلربا التت تربيلت يضااااااي البرايا التريحيةع  ج تج يضااااااي ييتوي    العيمةع يالرااساااااابت المرتبطع
 ألاا  الخبرا  يبعر   را  فعض التعر تت ين ح   يإضبلع تج يضي البر بيا لى صوات  الر بئةع .

 الهدف م  البرنامج :
دا  ت   تساااا ةل صميةع تعيج الم باات األساااابسااااةع لدرة الةر قةر البيث يالوصااااوف  لت يسااااتوي  ةر لى أ -

 الم باات لى   بيع البر بيا.
 ةبقع البر ةع العبيع يالخبصع فبلم باات األسبسةع.تيسةن يستوي الي -

 القياس القبلي :
 م.25/3/2018ف  را  الرةبط الربيت ليمتغةرات الم باحع قةر البيث لى  وم  و  ببحنقبم ال 

 تطبيق تجربة البحث األساسية: 
بساااااةع يذل  لى الفترة يحيت المرترح صيت صةرع البيث األسااااا بتطبة  البر بيا التر   و  قبم الببحن 

الساااااااابت    ( يحرات لى األساااااااابوع يتت أيبم3م بواقي )19/5/2018م  لت 31/3/2018الساااااااابت ين  
 ( أسببةي.8النت ب    الخمةل   يلمرة )
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 القياس البعد،:
 وم النت اب  فا  را  الرةابساااااااااااااابت البعارياع ليمتغةرات الم اباحاع قةار البياث يذلا  لى   و  قابم البابحن 
 م .21/5/2018الموال  

    المعالجات اإلحصائية:
 حااااااابئةع ليعيوم بر بيا اليزم االمعبليبت ا حااااااابئةع المربساااااابع    را     و  اسااااااتخرم الببحن

  .لتيرة  األترا  يالتأكر ين صيع الفريض ا  سب ةع )
 عرض النتائج ومناقشتها : 

   عرض النتائج:
ييعبليت ب  حابئةب ظ رت البةب بت الخبصع فعةرع البيث  ين  تف أترا  البيث يلريض  ي 

                                  :كب ت الرتبئا كبلتبلت
 ( 8جدو     
 فى المتغيرات البدنية للمجموعة التجريبية بعد، داللة الفروق بي  القياسي  القبلي وال

 ( 10  ن =     .بطريقة ولكوكسون  والمتغيرات المهارية

 1.96= 0.05صرر يستوى د لع  Zقةمع 
ابئةب بةن الرةبسةن الربيت يالبعري السبب  ي ود لريل دالع اح( 8) تضح ين اليريف 
 . قةر البيث يلابلح الرةبط البعري  المتغةرات البر ةع ييتغةرات الم باحعليميموصع التيرحبةع لى  مةي  

 
 
 

 تغةراالمت
يحرة 
 الرةبط

 ييموع الرتا يتوسط الرتا صرد األ باات 
 zقةمع 

P  احتمبلةع
 الخطأ

 + ااا + ااا + ااا
 0.005 2.820- 0.000 55.00 0.000 5.50 صفر 10  ب ةع  م 30الدرة يسبلع ترطةط 

 0.005 2.805- 0.000 55.00 0.000 5.50 صفر 10  ب ةع  لى  ط يتعرج  م40ترطةط الدرة يسبلع 
 0.004 2.842- 55.00 0.00 5.50 0.00 10 صفر صرد  ث 30تمرحر ياستتم صيى حبئط 

 0.005 2.816- 55.00 0.00 5.50 0.00 10 صفر صرد  ث60التمرحر يا ستتم صيى حبئط 
 0.004 2.842- 55.00 0.00 5.50 0.00 10 صفر صرد  التاوحا ين النببت

 0.004 2.842- 55.00 0.00 5.50 0.00 10 صفر دا ع التاوحا لى المربعبت
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 (9) ريف  
 لى  ليميموصع الضبفطع د لع الفريل بةن الرةبسةن الربيت يالبعري 

 (  10)   =    .فطرحرع يلدوكسو   يالمتغةرات الم باحع 

السبب  ي ود لريل دالع احابئةب بةن الرةبسةن الربيت يالبعري ليميموصع   (9) تضح ين اليريف      
 عري . قةر البيث يلابلح الرةبط الب المتغةرات البر ةع يالمتغةرات الم باحعمةي لى   ضبفطعال

 ( 10 ريف )
قةر   البعريعيرةبسبت ل المتغةرات الم باحع الضبفطع "  لى –د لع الفريل بةن ييموصتت البيث " التيرحبةع 

 10=   2=  1  يترت   –البيث فطرحرع يب   

 المتغةرات
يحرة 
 الرةبط

 ييموع الرتا يتوسط الرتا صرد األ باات 
 zقةمع 

P  احتمبلةع
 + ااا + ااا + ااا الخطأ

 0.004 2.919- 0.000 55.00 0.00 5.50 صفر 10  ب ةع  م 30ترطةط الدرة يسبلع 
 0.005 2.803- 0.000 55.00 0.00 5.50 صفر 10  ب ةع  عرجلى  ط يت  م40ترطةط الدرة يسبلع 

 0.004 2.848- 55.00 0.000 5.50 0.00 10 صفر صرد  ث 30تمرحر ياستتم صيى حبئط 
 0.005 2.831- 55.00 0.000 5.50 0.00 10 صفر صرد  ث60التمرحر يا ستتم صيى حبئط 

 0.005 2.821- 55.00 0.000 5.50 0.00 10 صفر صرد  التاوحا ين النببت
 0.005 2.825- 55.00 0.000 5.50 0.00 10 صفر دا ع التاوحا لى المربعبت

       الخطأ احتمبلةعP  يب  يترى ييموع الرتا الرتا يتوسط الميموصبت يحرة الرةبط المتغةرات
الدرة يسبلع ترطةط 

  ب ةع  م 30
 61.00 6.10 ( 10 =)التيرحبةع

6.000 0.001 
 129 14.33 ( 10) =الضبفطع

ترطةط الدرة يسبلع 
 لى  ط يتعرج  م40

  ب ةع 
 74.50 70.45 ( 10)  =التيرحبةع

19.50 0.037 
 115.50 12.83 ( 10الضبفطع ) = 

تمرحر ياستتم صيى  
 ث30حبئط 

 رد ص
 139.00 13.90 ( 10)  =التيرحبةع

6.00 0.001 
 51.00 5.67 ( 10الضبفطع ) = 

التمرحر يا ستتم 
 ث60صيى حبئط 

 صرد 
 121.50 12.15 ( 10)  =التيرحبةع

23.500 0.007 
 68.50 7.61 ( 10الضبفطع ) = 

 صرد  التاوحا ين النببت
 141.00 14.10 ( 10)  =التيرحبةع

4.00 0.000 
 49.00 5.44 ( 10الضبفطع ) = 

التاوحا لى  
 المربعبت

 دا ع
 151.00 15.10 ( 10)  =التيرحبةع

4.00 0.000 
 59.00 5.900 ( 10الضبفطع ) = 
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ريل دالع  حاااااااااابئةبا بةن ييموصتت الضااااااااابفطع يالتيرحبةع لى ي ود ل  (10)  تضاااااااااح ين اليريف
 البعريع يذل  لابلح الميموصع التيرحبةعقةر البيث لى الرةبسبت  باحع المتغةرات الم  مةي 

 مناقشة النتائج :  
( لت ا  تبااباات الم ااباحااع ال يويةااع ليميموصااع   zأ  قةمااع ) (10 تضااااااااااااااح ين اليااريف )

ترطةط الدرة يسبلع ( يكب ت لت ا تببا  2.820-م)30ترطةط الدرة يسبلع    التيرحبةع كب ت لت ا تببا
( يلت 2.842-)ث 30تمرحر ياساااتتم صيى حبئط  (يبيغت لت ا تببا  2.805-)   ط يتعرجم لى 40

( 2.842-)التاوحا ين النببت ( يلت ا تببا  2.816-)  ث 60التمرحر يا ستتم صيى حبئط  ا تببا  
 (2.842-) لمربعبت التاوحا لى ايكب ت لت ا تببا 

ي لى المتغةرات الم ااباحااع  تضااااااااااااااح ين المراابا ااع بةن كاال ين الرةاابط الربيت يالرةاابط البعاار  
صةرع البيث ي ود لريل دالع  حاااابئةبا ذات د لع يعروحع لاااابلح الرةبط البعري التيرحبةع   ليميموصع

ت قةار البياث يأ  البر ابيا يتا ا  ارف صيت ا  البر ابيا التريحيت المرترح لا  تاأ ةر  يياببت صيت الم اباا
 المرترح قر حر  ال ر  ال ي يضي ين أ ي .

ي ود لريل دالع  حااااابئةبا لااااابلح الرةبط البعري لى الم باات قةر البيث )ترطةط   يقر  ر ي
م لى  ط يتعرج   التمرحر يا ساااااتتم 30م لى  ط يساااااترةج   ترطةط الدرة لمسااااابلع  30الدرة لمسااااابلع  

كرات   8ث   التااوحا ين النببت 60لتمرحر يا ساتتم صيت اليبئط لمرة ث   ا30صيت اليبئط لمرة 
م   التاوحا لى المربعبت المترا يع(  لت أ  البر بيا التريحيت المرترح ل  تأ ةر  ييببت 9اين  ط ال

صيت تياا  الم ااباات يذلاا   حتوا   صيت ألعااب  تريحيةااع تتمةز فاابلتشااااااااااااااوح  يا  ااباة يألعااب  يتاارا ااع 
 ج لى تساااااااااااا ةل تعيج تي  الم باات قةر البيث   يتساااااااااااابصر المتعيج صيت أدا  اليركبت ييتروصع تساااااااااااا 

 يالم باات المختيفع.
(   عـماد بلـيد، 29م(  2005مصـــــــــطفي حجـا   يحتف  ذلا  يي  تابئا دااسااااااااااااااع كال ين 

ــي  جـاب    13م( 2003  لت أ اا  ييااا  (28م( 2000(  محمـد أمي   8م( 2003(   حســـــــ
عب  التريحيةاع التت يغياا صية اب الطابفي التريحيت التت تساااااااااااااا ج لى ا اتراب  ا تتمابم ف سااااااااااااااتخارام األل

وي الم باات اليركةع األساااااااااابسااااااااااةع كمب أ  اسااااااااااتخرام البرايا التريحيةع لتعيةج فعض الم باات فمساااااااااات
 األسبسةع لت شط  الرحبضةع المختيفع ل ب تأ ةر يييوظ صيت يستوي أدا  تي  الم باات.

( لاااااااااات ا  تبااااااااااباات الم باحااااااااااع ال يويةااااااااااع z  قةمااااااااااع )( أ9 تضااااااااااح ياااااااااان  ااااااااااريف ) كمااااااااااب
( يكب ااااااات لااااااات 2.919-)م30ترطاااااااةط الدااااااارة يسااااااابلع ليميموصاااااااع الضااااااابفطع كب ااااااات لااااااات ا تبااااااابا 

تمرحااااااار (يبيغااااااات لااااااات ا تبااااااابا 2.803-) م لاااااااى  اااااااط يتعااااااارج40ترطاااااااةط الدااااااارة يسااااااابلع ا تبااااااابا 
-) ث 60يا سااااااتتم صيااااااى حاااااابئط  التمرحاااااار( يلاااااات ا تباااااابا 2.848-)ث 30ياسااااااتتم صيااااااى حاااااابئط 
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التاااااااوحا لااااااى ( يكب اااااات لاااااات ا تباااااابا 2.821-)التاااااااوحا ياااااان النباااااابت ( يلاااااات ا تباااااابا 2.831
 . (2.825-) المربعبت 

 لت أ   صراد يتعيةج الرب ا ةن ي المبترئةن   (2م(  1996أـشرف فتحي عبد المحـس   يحشاةر  
أد ت  ع الطفولع يذل  أل   كيمبليم باات األساااااابسااااااةع لى كرة الةر غبيع لى األتمةع ي بصااااااع لى يرحي

 الم باات األسبسةع ليعبع فاواة  ةرة كيمب  اتفي المستوي يي  ستمراا التراحا أدي ذل   لت التررم .
أ  الم باات األساااااابسااااااةع تت األساااااابط فبلرساااااابع   (30م( 2004منير جرجس إبراهيم  يحري 

 ب فعر.ث ياعا  صتح األ طب  لةمليعميةع التعيةمةع يالتراحبةع  بصع لمرحيع  صراد الرب  ةن حة
يُحر ي الببحث التيسااان لت المتغةرات قةر البيث ليميموصع الضااابفطع لاااابلح الرةبط البعري 
 حتوا  البر بيا التريةري صيت ييموصع ين التمرحربت المرررع يالموضااااوصع صيت اساااابط صيمت تج لة  

الرب ااا ةن ا  باة يمب سااابصر لت     يراصبة  اااابئل المرحيع السااارةع لعةرع البيث يك ل  التشاااوح  ي 
  يو ا  ت بم لت التراحببت يا دا  فاواة  ةرة .

أ   تةياع الرةابساااااااااااااابت البعارياع ليميموصتةن التيرحبةاع  ( 12 تضااااااااااااااح ين  تابئا الياريف ) كماب 
يالضااااااااااابفطع لت ا تبباات الم باات ال يويةع لرب اااااااااااا كرة الةر قةر البيث كب ت لاااااااااااابلح الميموصع 

ترطةط الدرة بئةع فبسااااااااتخرام ،رحرع يب  يحترت لت ا تببا  كب ت د لع الفريل ا حااااااااا  حةث التيرحبةع  
( يبيغت لت 19.50)  م لى  ط يتعرج40ترطةط الدرة يسبلع  ( يكب ت لت ا تببا  6.00)م30يسبلع  
 ث 60التمرحر يا سااااااااتتم صيى حبئط  ( يلت ا تببا  6.00)  ث 30تمرحر ياسااااااااتتم صيى حبئط  ا تببا  

 التاااااااااااوحا لى المربعبت ( يكب ت لت ا تببا  4.00)التاااااااااااوحا ين النببت ا تببا  ( يلت 23.500)
(4.00 ) 

يين  تف العرض السااااااااااابب  ل    الرتبئا  ر ي الببحث ت   الفريل التت ظ رت بةن كل ين 
لااااابلح الرةبط البعري يتوسااااطبت الرةبساااابت الربيةع يالرةبساااابت البعريع لى  مةي الم باات قةر البيث  

لعب  التريحيةع المرترح يساااا ج لى تساااا ةل صميةع تعيج الم باات  لت أ  بر بيا األيرحبةع  ليميموصع الت
ع ين يري صةرع البيث كمب  زحر اساااااتخرام بر بيا األلعب  التريحية  ليرب ااااا ةناألسااااابساااااةع لى كرة الةر 

 صةرع الرااسع لتي  الم باات. حمبط ييربلسع ياستةعب  
(   12م( 1995ي  عزة عبد الفتاح الشــــــيميتتف   تبئا ت   الرااساااااااااع يي دااساااااااااع كل ين 

ــد الســـــــــوم   ــد أمي  عبـ ــد محمـ ــد الرحيم 27م( 2001محمـ ــ  عبـ ــد حمود وطـ ــالـ ــد خـ (   محمـ
 .(11م( 1995(   عزة حس  صيام  23م( 1991 

ريحيةاع المرترحاع تيارث تاأ ةراا  يياببةابا لت يبراب  صيت ياب سااااااااااااااب  يم ن الروف فاأ  األلعاب  الت
 لةر .ا اترب  فمستوي فعض الم باات األسبسةع لى كرة ا
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  :  اإلستتخوصات
أظ ر بر بيا األلعب  التريحيةع المرترح تأ ةراا  ييببةبا صيت تعيج فعض الم باات األسااااااابساااااااةع لدرة الةر  -

 .ليرب  ةن صةرع البيث 
األلعب  التريحيةع المتروصع يالمترا ع ل ب تأ ةر اييببت صيت يسااااااتوي األدا  لى الم باات األساااااابساااااةع  -

 لبيث.لدرة الةر قةر ا
ود لريل  حااااابئةع بةن كل ين الرةبط الربيت يالبعري لت الم باات األساااابسااااةع لدرة الةر ليعةرع قةر ي  -

 . البيث لابلح الرةبط البعري
     التوصيات: 

 فى ضوء ما توصل إلي  الباحث م  نتائج البحث يوصي الباحث بما يلي :
بسااااااةع لى كرة الةر يإداا  ب ضاااااامن ضاااااارياة تطبة  األلعب  التريحيةع المرترحع لتعيةج الم باات ا ساااااا  -

 .التراحبةع البرايا 
 شاطع الرحبضاةع الفرديع ياليمبصةع يختيف األ ب اا كرة الةر فبساتخرام  ضارياة ا تتمبم بتعيةج يتراحا  -

 . التريحيةع
 المراجع : 

يالم باحع لرب اااااا كرة الةر البر ةع  : بر بيا لتطوحر فعض الاااااافبت   إبراهيم محمود غريب شـــري -1
سااااااارع   اسااااااابلع دكتواا   كيةع التربةع الرحبضاااااااةع ليبرةن    بيعع الزقبةح      17تيت 

 م .1996
: تأ ةر بر بيا يرترح صيت يساتوي أدا  فعض الم باات األسابساةع لى  أشـرف فتحي عبد المحسـ -2

  كيةع التربةع   ر يرشواة( سروات   اسبلع يب ستةر غة10: 9كرة الةر ليمبترئةن ين )
 م.1996الرحبضةع ليبرةن    بيعع حيوا    

:  برات لى األلعب  الاااااااااغةرة لياااااااااغبا يالدببا   يرشااااااااأة الرب اااااااار ليمعبا      إيلي  وديع فر -3
 م.1992ا س رراحع   

ــم محمود عبد الحكيم-4 ج : لعبلةع بر بيا يرترح ف سااااااتخرام الفةر و التفبصيت يالخططت صيت تعي  باســ
م باات براط التربةع الرحبضااةع لتتية  الييرع النب ةع ين التعيةج األساابساات   فعض ال

 م.2005اسبلع دكتواا  غةر يرشواة   كيةع التربةع الرحبضةع    بيعع المرةب   
: تأ ةر اساااتخرام أسااايو  الوا ببت اليركةع يتعرد األ ااا بف صيت تعيج   تامر محمود الســعيد محمد-5

  لى كرة الةر لطت  كيةع التربةع الرحبضاةع )دااساع يربا ع( ل يويةع  فعض الم باات ا
 م.2006اسبلع يب ستةر غةر يرشواة   كيةع التربةع الرحبضةع    بيعع المراواة   
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 م.2001  داا الفدر العربت    3: التريحح يالتربةع التريحيةع   الربترة   بتهاني عبد السوم-6
يرترح ليتعيةج المبريا صيت تعيج األدا  الم باي ليمبترئةن لى كرة بر بيا    : تأ ةر جو  كما  سـالم-7

الةر   اسااااااااابلع دكتواا    كيةع التربةع الرحبضاااااااااةع ببواساااااااااعةر    بيعع قربة الساااااااااوحل  
 م.1997

ــي  فؤاد جاب  -8 : تأ ةر اساااااااااااااتخرام األلعب  التريحيةع المرترحع صيت تعيج فعض الم باات  حســــــ
،فبف   اساابلع يب سااتةر  كيةع التربةع الرحبضااةع ليبرةن   الترل لألاألساابسااةع لرحبضااع  

 م.2003 بيعع حيوا    الربترة   
 م.1989  ي تبع األ ييو المارحع   الربترة   12:  التعيج   ب رمزية الغريب-9

 م.1975: األلعب    ال ة ع العبيع لش و  المطبفي األيةرحع   الربترة    زينب فهمي-10
: تأ ةر بر بيا ألعب  تم ةريع يرترح صيت فعض صربصاااااااااااار اليةبقع البر ةع  محســــــــ  صــــــــيا  عزة-11

ساااارع   اساااابلع دكتواا    كيةع   11الخبصااااع يالدفب ة الوظةفةع لتصببت كرة الةر تيت 
 م.1995التربةع الرحبضةع    بيعع حيوا   

ــيمي-12 أدا  فعض  الاااااااااااغةرة صيت: تأ ةر اسااااااااااتخرام بر بيا يرترح لأللعب    عزة عبد الفتاح الشــــ
الم باات ال يويةع لى كرة الساااايع ليمتخيفةن صريةبا  يييع صيمةع يتخااااااااااع لبيوث 
التربةع البر ةع يالرحبضاااااع   العرد الرافي يالعشااااارحن  كيةع التربةع الرحبضاااااةع ليبرةن فأبو 

 م.1995قةر    بيعع ا س رراحع   
يج الم باات اليركةع األسااااااابساااااااةع ااااااااغةرة لى تع: تأ ةر اساااااااتخرام األلعب  ال عماد حمد، بليد،-13

لرحبضاااع المتكمع   اسااابلع يب ساااتةر غةر يرشاااواة    كيةع التربةع الرحبضاااةع ليبرةن   
 م.2003 بيعع حيوا    الربترة  

: األلعب  التدتة ةع يالتريحيةع الير نع لى كرة الررم  عمرو أبو المجد   جما  إسـماعيل النمكي-14
 م. 2001رة   رشر   الربت  يركز الدتب  لي

: دلةل يراط التربةع الرحبضةع لى يرحيع التعيةج األسبست   داا الفدر   عنايات محمد أحمد فر -15
 م.1986العربت   الربترة   

: اؤحع صااااااااااااارحع ليتريحح يأيقبت الفرا      كما  عبد الرحم  دروي،   محمد محمد الحماحمي-16
 م.1997يركز الدتب  ليرشر   الربترة   

ــامي محمد عليك-17 : األساااااال الفسااااااةولو ةع  ما  عبد الرحم  دروي،   عماد الدي  عباس   ســ
 م.1998لتراحا كرة الةر   رحبت يتطبةربت   يركز الدتب  ليرشر   الربترة   
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:  يوساااااااااااوصع األلعب  التريحيةع يالتم ةريع )كرة الةر   كرة ليلي لبيب  ثناء عمارة  منير مرقص-18
 م.2000  الربترة   1بة ،بئرة(   سيع   كر 

: أ ر بر بيا تراحبت يرترح صيت يساااااااتوي األدا  الم باي يبعض الوظبئف  محمد توفيق الوليلي-19
الفساااةولو ةع لتصبت كرة الةر   اسااابلع دكتواا   كيةع التربةع الرحبضاااةع ليبرةن    بيعع 

 م.1992حيوا    
 م.1994تدرة (   الطبعع األيلت, الربترة ,  –تراحا  –: كرة الةر )تعيةج محمد توفيق الوليلي -20
 م.1993  داا المعبا    الربترة    4: يوسوصع األلعب  الرحبضةع   ب محمد حس  عوو، -21
ــ  عوو،   كما  الدي  عبد الرحم  دروي،  عماد الدي  عباس أبو-22 راد : ا ص زيد محمد حسـ

 م.2003الرفست لى كرة الةر   رحبت يتطبةربت" يركز الدتب  ليرشر   الربترة   
: بر بيا تريحيت يرترح لمعسااااا رات ا صراد ليفرل الرويةع  محمد خالد حموده   ط  عبد الرحيم-23

  لدرة الةر   المييع العيمةع ليتربةع البر ةع يالرحبضاااع   العرد العب ااار ياليبدي صشااار 
 م.1991

: تأ ةر بر بيا تريحح احبضااااااااااااات يرترح صيت اليةبقع اليركةع لطت    محمد عثمان محمد عثمان-24
المرااط النب وحع   اساابلع يب سااتةر   كيةع التربةع الرحبضااةع ليبرةن    بيعع حيوا    

 م.2007
ليرشااااااااااار   : الرحبضاااااااااااع ليميتمي )الفيسااااااااااافع يالتطبة  (   يركز الدتب     محمد محمد الحماحمي-25

 م.1997بترة  الر
  يركز الدتب  3: التريحح بةن الر رحع يالتطبة   بمحمد محمد الحماحمي   عايدة عبد العزيز-26

 م. 2001ليرشر   الربترة   
: تأ ةر بر بيا تريحيت يبئت يرترح لتعيةج الم باات األساااااابسااااااةع  محمد محمد أمي  عبد الســــوم-27

سااااااتةر غةر يرشااااااواة ,كيةع التربةع ,اساااااابلع يب  ( سااااااروات 6-5لت السااااااببحع أل،فبف )
 م 1999ضةع ليبرةن , بيعع حيوا  ,الرحب

تأ ةر بر بيا احبضااات تربوي يو   صيت يساااتوي اليةبقع البر ةع يبعض المتغةرات  مروة يوســ: :-28
الرفل ا تمبصةع لري أ،فبف المؤسااااااااااااساااااااااااابت ا  وائةع  اساااااااااااابلع دكتواا   كيةع التربةع 

 . 2004 بيعع حيوا  الرحبضةع ليبربت   
: تأ ةر اساااتخرام األلعب  التريحيةع الغرضاااةع صيت تعيج فعض الم باات مصــطفي يوســ: حجا -29

األسابساةع ليمااباصع لري ،ت  التربةع الرحبضاةع  بيعع األةتر   اسابلع يب ساتةر   
 م.2005كيةع التربةع الرحبضةع ليبرةن    بيعع حيوا    
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  احا الشبيل يالتمةز الم باي   داا الفدر العربت   الربترة يمةي   التر كرة الةر لي  منير جرجس :-30
 م.2004

: ،رل يأساااااااااااااابلةا التراحل لى التربةع البر ةع  نوا  إبراهيم شـــــــــلتوت  محســـــــــ  محمد حمص-31
 م.2007يالرحبضع   داا الولب  ليطببصع يالرشر   ا س رراحع   

32- Cox.M.H.,: Exercise Training Programs and cardio respiratory adaptation 

, clin, sport, med,1991. 
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