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مهارات  تعلم بعض فيفاعلية استخدام منظومة وسائط متعددة 
  رياضة الجودو

 *عبد الرازق بالل محمود محمدم.د/ 
 

 الملخص:

تدددر يعاثددددتلهثااثلاددددددةاثلىتعدددههعا  ددد اتع دددااىعددد اثلتعدددعذا  ددد اايهدددهذا دددحثاثلى ددد ا لددد 
 اثلودداهااتددر يعاثلددد اتاثلتى يددهتا  دد اتع ددااىعدد اىهدددعث،ااكددحلااثلتعددعذا  دد اىهددعث اثلودداها

ثدددتلهى اثلىد دد اثلىددتهراثدددتلهااثلىد دد اثلىددتهراثلتوع  دد ا،ااقددهالطدد تاك  ددتاثلتعا ددتاثلع د دد ت
تددااثلت دددعا،اااثلتوع  دد احااثلى دددقاثلى  دد اثلىعدددهتالىوىددا تي ا  هث دددىداتوع   ددتااثللددعتا دددىطت

تاثلى ددد ا(اطدلىدددما يتددد20(اطدلددتا يتدددتاثلى دد اثلدددددد ت،ا 60(اطدلىدددماىدددتهاا 80 يتددتاقاثىهددددا 
اوأشارت أهم النتائج إلي:،اثالدتط   ت

ثلصاع(ادد ااىطع ىتاا–ثلشفدف د اا–ثلكى ياتعاا–أد اتاثلادددةاثلىتعههعاىددتلهثاا ثلىع اا -
اقيهاثلى  .اثلواها يود  تاف اتع ااىهدعث ا

ا - اأهثء اىدتات اف  ا  صدد دم اهثلت افعاق اثلواهااوه  اثلتوع   تااىهدعث  اثلىوىا تي   ي 
 ىطتالصدلحاثلىوىا تاثلتوع   ت.اثل د

اثلادددةا - اىددتلهثا اثلىىتعح اثل عتدىر اثلتهع ق اف  اثدتلهى  اثلت  اثلتوع   ت اثلىوىا ت تفاق 
ا أد اتا اثلتى يه ت اثلطع ىت اثلتهع ق اف  اثدتلهى  اثلت  اثل دىطت اثلىوىا ت ا    ثلىتعههع

  اثلىهدع تاقيهاثلى  .ثلاثىع(ا تهاتع ااثلىهدعث اقيهاثلى  اف اوى عاتدتاثلتىهاال ىتغيعث
 ىهدعث اع د تاثلواهاا–ثلادددةاثلىتعههعاالكلمات المفتاحية: 

Summary: 

This research aims to identify the effect of using multimedia on 

learning some judo skills, as well as identifying the effect of the 

traditional method on learning some judo skills for students of the Faculty 

of Physical Education, and the researcher used the experimental approach 

The researcher used the experimental approach with post-pre-

measurement for two groups, one is experimental and the other is control 
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And a sample of (80) students was selected, of whom (60) were the basic 

research sample, (20) students were a survey research sample, and the 

most important results indicated: 

- Multimedia method using (teacher - computer - transparency - 

pictures) contributed positively to learning the karate skills under 

discussion. 

- There were statistically significant differences in the level of 

performance of judo skills between the experimental and control 

groups in favor of the experimental group. 

- The experimental group that was used in teaching outperformed the 

proposed program using multimedia over the control group that was 

used in teaching the traditional method (command method) when 

learning the skills in research in all rates of progress for the skill 

variables under investigation. 

Keywords: multimedia - judo skills. 

 :مقدمة ومشكلة البحث

عاثل دددىد ااتىهااتكتالاو ا ددلثلعصعاثل دل ااياثكت ا دحثاا،اتظدااثلىع اىدد فد اتطدا 
عافددتحاثلىدددتاالدددتلهثااتكتالاو ددداثل ددددىد افدد اثلتع دد ااا ددااىدددا  عددعذاىدددداا تظددااثلتع دد اا"اثلتطددا 

عاىكددلااثلتعدىددلاىددعزثىدددما  دد اثلتعاددا ي االددحثاكددد الا،ثلحك ددت اثلعىددلاىىاثكىددتا  ى ددتااتىددها ددحثاثلتطددا 
ىكدت دتهاثلهدد تاىد اقدهععا  د اثلتلدز  ااثالددتعود ا ودهعاالاغت افيهدا  اثالدتعدتتاىدلكى ياتعااث 

اثالددددقاالا عتدد اىددداددد لاأ اثلكى يدداتعاددد  لاى ددلاثلى ع دداافدددلىع اا ااا،ىدددع تااهقددتاها الطددر
هااى ا(166ا:21 ا.عشدهااالا ىك اثالدتغتدءا تهافهااى اعاىهااف اثلعى  تاثلتع  ى تى او 

اوهيدددهاكدددد اال دددهاىددد اثلتهدددا اىدلىددددهعاثلتع  ى دددتااثددددتلهثااكدددلاىددددا ااااىددد الددد  احلدددااااااااااا
تدددتراتع  ىدد اأف ددلاىرقددلاوهددهاىىكدد ال عتىدددءااثلهددهذاىدد ااىدددت ه ااتكتالدداو ال اصددا ا لدد 

اىددد الددد  تددد اتدددد عت عاأ دددهاأدددددد د ا تددددءااتشدددكيلاواثتدددتاثلهثءاث تدددددت اىدلعى  ددتاثلتع  ى دددتااثل
 ثلىععف ااثلىهدعتااثلاوهثت (اكىداأ اىاثكىتاثلىدت ه د اثلتكتالاو تااىداتىهىهاى اكااثلواثتتا

اى دالدتاا، ددلاى اثلىع اىدد اىلت فدتاثلىصددهعاتددد هافد ا د اقدهعث اثلىتع ىدي ااوع هددافعدلدت
لتاطيدددهاااىددددا  ىد دددلاثلىع ددداااثلىتع دددد ااىددد اىشدددك  اأ تددددءاثلعى  دددتاثلتع  ى دددتا يوددددها  دددا اى تكدددععال

ا(44:ا24 ا.اثلىتع اااثلىع ااثلع قتا ي اثلع اااثلتكتالاو دااثلىوتىع
ىصدعا ىدعاىفتدععاتطداعاتفع دهداط  عدتاافد أ اثلتع د ااا(م 2000يحيى  أحمىد  اا ا ح

ااددد ها ي اتعتىهاثلعى  تاثلتع  ى تاثليااا   اثلعصعاىىدا دت زاافيهداتغييعاتظااثلتع اااأ هثفها
كىددايتىيدزاا،ىىعتد اأ اتت دا ا ىدددلاثلع داا لد اىىدعددتاادد اااا  دد ا،ثلاظ فتاثلتدفعتالىدداتدتع ا

ثلهددددهذا يددد اتعددددهاثلتكتالاو دددداةهثعااادددددي تالددددع تاثلاصددددا ا لددد اا، دددحثاثلعصددددعاىدلتىدددهااثلدددددع ع
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تى تاثلفكعااثالقتتد ااثلفهاااعاطهاىددلتط يلاثلعى د اثل ى ى اى اتطا عاثلتع  اااثلحتا عىلا   ات
اتكددا  اثلشلصدد تاثلعى  ددتاىدد الدد  اثالدددتلهثااثلى ددلال تكتالاو دددااك ف ددتاثدددتغ لهدافدد اثلاقدد ا

ا(341ا:22 ا.ثلىتددت
أ اثال تىددااىىفهداااثلاددددةاا(م 2000إلياس يىونس   ،فخر الدين القالاا تفلاك اى 

ى اتىدةاثلىاثقدااثلتع  ى دتاثلوىد  دتا لد ااثلتعااتا اثلى ىاقاف اثلفكعاثلىتعههعاودءاتتيوتاثلت اا
تىا ااثلىدتع اا  د ا فدحاى تداتاثلىددهعاثلهعثدد تا لد اتىدا اااف اى اثلتعكيزاا،ت ااثلىاثقااثلفعه ت

أ  دااثال تىدااودءا حثاا، ى قاىىهثعاىدايؤه هاثلىتع ااى اىهدعث ااىدا  ىىهاى اأ هثذاتع  ى ت
 ددلاا،لط ىددهااثلتعادداتااثلع ىدد هاعاثلىع دداا يدد الداا عددهاهاع اقدصددعثا  دد اتىددلاثلتدعث اتتيودتاتغييددعا

أصدىحاىطدلىدداأك دعاىد اأتااقد اى د اىدلتعدىدلاىدعاثلوهدزعااثلهاث ااثلىداثهاثلتع  ى دتاثل هي ددتا
احلدااىدددتلهثااااثىكدتدتهدالز دهعافد   تاثلىاثقدااثلتع  ى دتااكفدءتهددا،اتصى ىهدااث فدهعا اظددفهد

ا(157ا:10 ا.لاثلادددلاثل هي تاف اثلتع اك
أ اأدددد اتاثلاددددددةاثلىتعدددههعا عت دددعااث دددهثاىددد ا (م 2000 مصىىى ف  الجيالنىىى  اا دددحكع

 يدد ا ى ددلاىتظاىددتاتع  ى ددتاتتفد ددلاتفددد  ااظ ف ددداىدد الدد  اا،صدداعاتكتالاو ددداثلتع دد ااثل هي ددت
ىتتددىعااى كداا ددىحالكدلااتىااا دح اثلاددددةا  د اتتظد ااا، عتدىراتع  ى الت ىيلاأ هثذاى ههع

يود  داطا افتدععا ىتع ااأ ا ديعاف اثل عتدىراثلتع  ى اافىداللصددصهاثلىىيزعااأ ا كا اتش طدااث 
اا(13:ا18 ا.ىعاع ا هد

أ اثلفددعهاقددهاالاتتدددحالددهاثلفعصددتاالدددت عدتااثكتددددتا( 1992" حسىىن عىىالو) "  اا ؤكدده
دىددهاىددعاعثمادددع عدماها اأ ا عطيهددداثال تىدددااثلىددهعاثلكدددف اىدد اثلعؤ ددتاتظددعثمال اثلىهدددععاتىددعاىدد اأى

ثلكددددف ااالاتتدددعاادددداتاىعددد اثالتطىد دددد اثلىد تدددتاىىددددايدددؤهتا لددد اثكتدددددتاثلىدددتع ااأهثءالددددط ا
ا(119ا:12ل ىهدعث اثل عك ت.ا 

أ اثلادددددةاثلىتعددههعاتتدد حال ىددتع اافعصددتاك يددععاام(2000مصىى ف  الجيالنىى   اا ا ددحاا
ءاثلىهدععاثل عك تاى ال  اثلعؤ تاثلاث  تااثلاق اثلكدف اأ تدءاالدت عدتاثلىعث لاثلىتتدىعتالهث

ا(2ا:18 ع اثلتىدحجاثلىلت فتاثلت اتت ىتهداىتظاىتاثلادددةاثلىتعههع.ا 
ىىدا ددىعه،اا تدحكعاا%20ث تدد ا دتط عاأ ايتحكعاأ ااTraciم( 2001 تراس اا شيع

ا%70 اثلتددىتاتعتفدعا لد ا داثل اىىدا دىعهاا عث ،اأىدا  ادىعااعأتاا ىلافإ ا دحا%40أ  دما
 يتىددداتددزهثها ددح اثلتدددىتافدد ا دلددتاتفد ددلاث تدددد اىددعاىدددايتع ىددهاىدد الدد  ا ددح اثلطددعقافددددتلهثاا

ا(30ا:23 اتع اا   اث اىدتعيهاا تحكعاويهث.ثلطعقاثلىتىهىتاف اثلتع ااتحيهاى اقهععاثلت



- 4 - 

 

اثلتد اثلدددقاثلا ا ل اأ اثلىهعث اثل عك تا د اام(2001"مراد إبراهيم  رفة"  اا عتاا
ثلهدداال   د اثلوداهااتددد هاال دتاثلوداهاا  د اثلاصدا اثلد اىددتاتا ددل اىد اثالهثءااتعت دعا

ىعدهاثلتطداعاثلددع عالىددتاتااثلوداهاف اع د دتاا ي اتزهثهاأ ىيتهداكد هاىكاتد اثلهثءاالدصت
ط عالددا اثل   ددي افدد اثلعدددلاااىف ددهدايددتىك اىدد اتتفيددحااثوىددد اثلتددهع تاىىدددتاتا دددل اا دددت

ا(55:16 ا.ثلىتدفدد اىرد اتاأك عافد   ت

أ اثلوددداهااع د دددتاتتط دددتاثلوهدددهاثل دددهت اام(2010"محمىىىد حامىىىد شىىىداد"  اا دددحكعاااا
ىىتط ىدد اثلهثءالد  اثلىتدفددتاا دتااحلدااىد الد  اتداثفعاثالعتىددءا تد ا ىكد ااثلتفد ااثلعى  ا

ىددد اثلىددداعاثلىىيدددزعاىدلددددع تااثلت ىدددلات دددتااثل هاى اثلواثتدددتاثلىععف دددتااثلتهع   دددتااثلتفدددد تثال ت ددددو
ا(64:13 اااثلعشدقتااثلىعاتت.

 :البحث هدف

ا.تر يعاثدتلهثااثلادددةاثلىتعههعا   اتع ااىع اىهدعث اثلواها -1

الط تاك  تاثلتعا تاثلع د  ت.ا يهتا   اتع ااىع اىهدعث اثلواهاتر يعاثلد اتاثلتى -2

  دد اتع ددااىعدد اىهدددعث ااثلددد اتاثلتى يددهتاددةاثلىتعددههعاثلفددعاقا ددي اتددر يعاثدددتلهثااثلاددد -3
الواهاالط تاك  تاثلتعا تاثلع د  ت.ث

 :فروض البحث

 :في ضوء أهداف البحث تفترض الباحثة ما يلي

تاوددهافددعاقاهثلددتا  صدددد دما ددي اثلى ددددي اثلى  دد ااثلىعددهتال ىوىا ددتاثلتوع   ددتاثلتدد اتدددتلهاا -1
اثلادددةاثلىتعههعالصدلحاثلى دقاثلىعهت.

اقاهثلددتا  صدددد دما ددي اثلى ددددي اثلى  دد ااثلىعددهتال ىوىا ددتاثل دددىطتاثلتدد اتدددتلهااتاوددهافددعا -2
 ثلد اتاثلتى يهتا ثلاثىع(الصدلحاثلى دقاثلىعهت.

تاوددهافددعاقاهثلددتا  صدددد دمافدد اىدددتاتاأهثءاىهدددعث اثلودداهاا ددي اثلىوىا ددتاثلتوع   ددتاثلتدد ا -3
ددددتلهااأدددد اتاثلاثىدددعافددد اتددددتلهااأدددد اتاثلاددددددةاثلىتعدددههعااثلىوىا دددتاثل ددددىطتاثلتددد ات

اثلى دقاثلىعهتالصدلحاثلىوىا تاثلتوع   ت.
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 :مص لحات البحث

  :تكنولوجيا التعليم -

  اتتظ ااىتكدىلا  ىد  ااث تددد ااثلوهدزعااثلفكددعااث عثءااأدددليتاثلعىدلااث هثععاى يد ا
ا(6:12 ا.تعىلاوى عهداهثللا طدعااث هالعفعاكفدءعاثلعى  تاثلتع  ى تااتطا ع د

 Multi - media :الوسائط المتعددة -

زجاىتزثيدددهال دددتراثل فظددد ا ددد اىدددز راىتكدىدددلاىددد اتدددرااصدددا ااصددداععاا عكدددتاالدددا ااىددد
ا(232:ا9 ا.اثلىعد 

ثلاددددةاثلىتعدههعااBarsonتىد ما د اىدعددا اام(2000" أبو النجا عز الىدين "   ععذا
لتع  ى تااكحلااتكدا اكدلاثلوهدزعاىرتهدا"الطتاتع  ى تاتدىحا تهثللاثلىع اااثلىتع ااف اثلعى  تاث

اثلىدداثهاىتدددىتاكىوىا ددتاىتهثل ددتاىدد اثلل ددعث اثلتدد اصددىى ااعت دد اطىىدددما عثءاثلل ددعثءااتتددددرا
ا(126ا:4ثلى ا ا"ا 

 المنظومة: -

ثلىتظاىدتاىرتهددا"اىوىا دتاىد اثلعتدصدعاثلىتهثل دتاام(1991" أحمد منصىور "   ععذاا
عاكدلاىتهددافد اث لدعاىد اأودلاأهثءااظددداااأتشدطتااثلىتعثىطتااثلىتكدى تاىعاىع هداى ي ايدؤ 

ا(30ا:3تكا اى ص تهداثلتهدد تات ىيلاثلتدتراثلحتايعثهات ى ىهاى ال  ا ح اثلىتظاىتا".ا 
   :المهارات األساسية -

  اىوىا دتاىد اثلىهددعث اثلتد ا  تدوهدداثلى تدهلاأااثلتدشدي ااثلتد ايترددقا  يهدداىددق ا
ا(5:ا5  د تاثلىىدعدتا".اثلىهدعث اثللعتاا  اأددد تال عا

 :الجودو -

شددددكلاىدددد اأشددددكد اثلىصدددددع تايهددددهذا لدددد اثدددددتلهثاافتددددا اثلعىدددد اىدددد اا ددددعاثلاقدددداذاا
 Tachi-Waza اى ال  اثلهوااااكحلاافتا اثل عتاثلع  ا)Katame- Wazaال تغ دتا)

ا(90:ا19   اثلىتدفقاأ تدءاثلغع اثلفعدلتاىددتغ  اأقص اطدقتهاثلح ت تااثل هت ت.ا 
 :ات السابقةالدراس

ثدددتلهثااىتظاىددتاادددددةاىتعددههعااتر يع دددا  دد اتع ددااا(7م  2001إيهىىا ف فتحىى  زكىى قدددااا -1
  دددهثها عتددددىراتع  ىددد اىدددددتلهثااا-ىعددد اثلىهددددعث اثلدددددد تالدددهتاثلى تدددهدي افددد اثلى كىدددت.

أد اتاثلادددةاثلىتعههعااىععفتاأ ع ا   اتع ااىع اثلىهدعث اثلددد تااثلت صيلاثلىععف ا
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ثلتعدعذا  د اىددتاتاثلع قدتا دي اتتدددراطد تا-تاثلاودهثت ال ى تدهدي افد اثلى كىدت.ااثلودت
ثلىدددددددددددددددددددددددددددددتهرااثلىوىا تاثلتوع   تاف اكلاى اثلواثتتاثلىهدع تااثلىععف تااثلوهثت ت.اثدتلهاا

(اطدلددتاىدد اطدد تاك  ددتاثلتعا ددتاثلع د دد تاىطتطددد.ااكدتدد اث دداا60  دد ا يتددها اثلتوع   
ثلىتعههعاكد الهداتر يعا يود  ا  د اتع دااىهددعث اثلى كىدتاا  د اثلتتددراث اأد اتاثلادددةا

ا.ثلت صيلاثلىععف ااثلودتتاثلاوهثت ا  اثلد اتاثلىتىع
 هعثددتاتهدهذاا(Jonthan & Glazewski"  2000  )25جالذوسىكي  –جونثىان ا"قددا -2

قاثلتع  ىد ا ل اثلتععذا   اأ دعااددددةاثلدتع ااثلتكتالاو دتاثلفددىدتا ثلهي عىيده د(ا  د اثلتردد 
اثدتعثتيو تاثلتع اال ىع  تاثلددد تال تع  اا ت ىيحاثلىع  تاثلىتادطت(ااثلتعدعذا  د اىاقداا

اقدددهاا،ثلت ىيددحااثلىع ىدددي اتودددد ااددددددةاثلدددتع ااثلتكتالاو دددتا ثلهي عىيددده د(افددد اثلا دددهعاثلتع  ى دددت
ىد اثلىع  دتاا(ات ىيدح20  د ا يتدتاقاثىهددا ا،ثدتلهااثلىدتهراثلتوع  د الىوىدا تي اتودع  يتي 

اكدت اأ ااثلتتددراأ اادددةاثلتع ااثلتكتالاو تاثلفددىتا ثلهي عىيه د(الهداا،ثلددد تاى اثلتع  ا
 ثدتعثتيو تاىؤ ععاتع  ى دمال ىا ااي .

تتددجا عىو دتاكى يداتعاا(11(  2003 "محمد حسن حسن ا"قدا -3  هعثدتاتهدهذا لد اتصدى اااث 
هي عىيدده دااثلتعددعذا  دد اأ ددعاثدددتلهثااثل عىو ددتالددتع اادددىد تاثلز دداا  دد اثلددىط اىددددتلهثااثل

اثددتلهااثلىد د اثلىدتهراثلتوع  د ا  د اا،   اتع اادىد تاثلز اا   اثلىط الدهتاثلى دهدي 
(اطدلىدماى اط ىتاثلصااثلا اىك  تاثلتعا تاثلع د  تا  اعدعيه،ااكدت اأ اا20 يتتاقاثىهدا 

ىت تاثلهي عىيه داكدت اأك عاتر يعثما  د اىددتاتاثلتتددراأ ا عىو تاثلكى ياتعاثلتع  ى تاثلىعهعا ت
 تع اادىد تاثلز اا   اثلىط اى اثلطع ىتاثلىتىعتاىىدايه ا   افد   تاثل عىو ت.

 هعثددددتاتهدددهذا لددد اىععفدددتاتدددر يعاثل عتددددىراا(1(  2005 "أحمىىىد يوسىىىا سىىىعد الىىىدين "قدددداا -4
الددد اثللدصدددتاىددددىد تاثلتع  ىددد اىدددددتلهثااثلاددددددلاثلفددىدددتا  ددد اىكاتدددد اثلتىددددعاثلتوىدددتاثل

ثلصددهعاا  دد اىدددتاتاأهثءادددىد تاثلصددهع،ااثدددتلهااثلىد دد اثلىددتهراثلتوع  دد ،ا  دد ا يتددتا
قاا6(اطفلاى اىىدعد اثلدىد تا تدهتا28قاثىهدا  أكتااعاثلع د  ،ااكدت اأ ااثلتتددر:اتفا 

 اثلىوىا ددتاثلتوع   ددتاثلتدد اثدددتلهى اتىت ددتاثلادددددلاثلفددىددتا  دد اثلىوىا ددتاثل دددىطتااثلتدد
 ثدتلهى اثلشعحاثل فظ ااثلتىاحجاثل عك .

  :منهج البحث

ثلى ددقاثلى  د اثلىعددهتالىوىدا تي ا  هث ددىداتوع   دتااثلىتهراثلتوع   احاادتلهى اثلىد  ث
ااثللعتا دىطت.
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ا :مجتمع وعّينة البحث

(ا20(اطدلدددتا يتدددتاثلى ددد اثلدددددد ت،ا 60(اطدلىددددماىدددتهاا 80تدددااثلت ددددعا يتدددتاقاثىهددددا 
يتددتاثلى دد اثالدددتط   ت،ااا غدد اتدددىتا يتددتاثلى دد اثلددددد تاىدد اىوتىددعاثلى دد اىعددهاطدلىدددما 

اكما يل :(اطدلىدما30اتااتىد ىهاا ل اىوىا تي اقاثااكلاىتهدا ا،%25.75ثالدتىعدها

 تجانس عينة البحث:

قدددااثلىد دد ا ددإوعثءاثلتودددتقا ددي اأفددعثها يتددتاثلى دد اق ددلاتط يددلاثل عتدددىرافدد اثلىتغيددعث اا
ا(1تؤ عا   اتتددراثلى  اكىدا ااىا حا وها ا ثلت اقها

 (1جدول  
ألفراد عينة البحث ف  ء المعيار) والوسيط ومعامل االلتواالمتوسط الحساب  واالنحراف 

 بعض المتغيرات الجسمية والبدنية
 (60  ا=ا

المتوسط  وحدة القياس المتغيىرات م
 الحساب 

االنحراف 
معامل  الوسيط المعيار) 

 االلتواء
ا1.267ا18.000ا0.556ا17.966 سنة السن 1
ا0.227ا171.000ا4.835ا171.660 سم ال ول 2
ا0.419ا70.000ا5.493ا70.950 كجم الوزن  3
ا0.141ا-ا50.000ا4.955ا49.866 درجة الذكاء 4
ا0.419ا-ا5.300ا0.504ا5.178 متر القوة المميزة بالسرعة 5
ا0.436ا-ا15.500ا4.824ا14.633 سم المرونة 6
ا0.363ا32.000ا4.502ا31.933 عدد تحمل القوة 7
ا0.622ا63.500ا4.465ا63.133 درجة / ثانية التوازن  8

(اأ اوى ددددعاقدددد ااىعدددددى  اثاللتدددداثءاتعطدددد اهاللددددتاىىدشددددععا  دددد ا1يت ددددحاىدددد اوددددها ا اا
ل دددددااثلعيتدددددتاىددددد اثلعيددددداتاثال تهثل دددددت،ا يددددد اأ اىعدىدددددلاثاللتددددداثءا ىتدددددعتاىددددد اثلصدددددفعالوى دددددعا

(ااوى ددددددعا ددددددح اثلىدددددد ااتىددددددعاىدددددددا ددددددي ا1.267ا،0.436ا-عثاحاىدددددددا ددددددي ا ىتغيددددددعث اثلى دددددد اا تدددددد
ا(اىىدا شيعا ل اتودتقاأفعثها يتتاثلى  .3 ±
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 تكافؤ عينة البحث:

  تااثللعتا دىطت،ا دااتدااقدااثلىد  ا تىد اا يتتاثلى  ا ل اىوىا تي اث هث ىداتوع اا
عث اقيدهاثلى د اكىددا دااىا دحا ودها اثلتكدفؤا يتهااافىدمالتتددراثلى ددد اثلى   تاف اثلىتغي وعثءا

ا.(3 (اااي اثلىتغيعث اثلىهدع تاكىدا ااىا حا وها ا2 
 (3جدول  

المتوسط الحساب  واالنحراف المعيار) وقيمة  ت( للمجموعتين التجريبية والضاب ة ف  بعض 
 المتغيرات الجسمية والبدنية

ا(30=اا2=ا ا1  

وحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدة  المتغيرات م
 القياس

 المجموعة الضاب ة ةالمجموعة التجريبي
 قيمة ت

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

ا1.011ا0.461ا17.833ا0.556ا17.966 سنة السن 1
ا0.913ا4.776ا172.793ا4.835ا171.660 سم ال ول 2
ا0.419ا6.541ا71.603ا5.493ا70.950 كجم الوزن  3
ا0.994ا4.967ا50.133ا4.955ا49.866 درجة الذكاء 4
ا0.571ا0.571ا5.316ا0.504ا5.178 متر المميزة بالسرعةالقوة  5
ا0.333ا4.189ا13.966ا4.824ا14.633 سم المرونة 6
ا0.291ا4.018ا32.300ا4.502ا31.933 عدد تحمل القوة 7
ا0.234ا4.395ا62.833ا4.465ا63.133 درجة/ثانية التوازن  8

 1.699=  0.05قيمة ت الجدولية عند 

اوددددداهافدددددعاقاهثلدددددتا  صددددددد دما دددددي اثلىوىا دددددتاثلتوع   دددددتا دددددهااا(2 يت دددددحاىددددد اودددددها اا
ا0.05اثلىوىا دددددتاثل ددددددىطتا يددددد اأ اق ىدددددتا اثلى دددددداىتاأقدددددلاىددددد اق ىدددددتا اثلوهال دددددتا تدددددها

اثلدددددداز ااىدددددددتاتااثلطددددددا ىىدددددددايدددددده ا  دددددد اتكدددددددفؤاىوىددددددا ت اثلى دددددد افدددددد اىتغيددددددعث ا ثلددددددد ااا
اثلحكدءااثلىتغيعث اثل هت تاقيهاثلى  .
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 (3 جدول 
واالنحراف المعيار) وقيمة  ت( للمجموعتين التجريبية والضاب ة ف  المتغيرات المتوسط الحساب  

 المهارية قيد البحث
ا(30=اا2=ا ا1  

وحىىىىىىىىىىىىىىىىىدة  المتغيرات م
 القياس

 المجموعة الضاب ة المجموعة التجريبية
 قيمة ت

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
 1.504 0.76 4.12 0.79 4.52اهعوت ثاداتااواعىداا1
 0.754 1.03 5.07 0.98 4.81 هعوت ىاعت تاديااتدو ا2
 0.648 0.97 4.88 1.01 5.10 هعوت داتااىدك اكاى اا3
 0.629 0.68 3.96 0.71 4.11 هعوتاثاثتشاودعتاا4
 0.458 0.71 3.74 0.69 3.85 هعوت كاش اواعىداا5

 2.120=  0.05قيمة ت الجدولية عند 

فدددددعاقاهثلدددددتا  صددددددد دما دددددي اثلىوىا دددددتاثلتوع   دددددتاا دددددهاااوددددداها(3يت دددددحاىددددد اودددددها ا ا
ا0.05اثلىوىا دددددتاثل ددددددىطتا يددددد اأ اق ىدددددتا اثلى دددددداىتاأقدددددلاىددددد اق ىدددددتا اثلوهال دددددتا تدددددها

اىىدايه ا   اتكدفؤاىوىا ت اثلى  اف اثلىتغيعث اثلىهدع تاقيهاثلى  .
  :أدوات جمع البيانات :ثالثا  

 (4 جدول 
 دو أهم الصفات البدنية الخاصة برياضة الجو 

 الترتيف نسبة الموافقة الصفات البدنية م
ا3اا%ا89.2ات ىلاثلىاعا1
ا2اا%ا97.5اثلىعاتتا2
ا4اا%ا86.5اثلتاثز اا3
ا7ا%ا75.5اثلدع تاثالتتىدل تا4
ا9ا%ا73.1اثلت ىلاثلعداا ثلو هاثلهاعتاثلتتفد (ا5
ا6ا%ا75.6ادع تاعهاثلفعلاثل عك ا6
ا10ا%ا68.2اثلىاعاثلىصاتاا7
ا5ا%ا79.5اثلعشدقتا8
ا1ا%ا100اثلىاعاثلىىيزعاىدلدع تا ثلىهععاثلع   ت(ا9

ا8ا%ا75.4اثلهقتا10
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 دددد اثلىدددداعاثلىىيددددزعااثلودددداهاأ اأ ددددااثلصددددفد اثل هت ددددتال ى تددددهدي افدددد اا(4 ا ت ددددحاىدددد اوددددها ااا
فددددددرك عاتتيوددددددتاا%80ىدلدددددددع ت،اثلىعاتددددددت،ات ىددددددلاثلىدددددداع،اثلتدددددداثز اا دددددد اثلتدددددد ا صدددددد  ا  دددددد ا

 (3 مرفق االدتط  اعأتاثلل عثء.

تتددددددددراثدددددددتط  اعأتاثلل ددددددعثءالت هيددددددهاأتدددددددتاثاللتىدددددددعث الهددددددح اا(5 ا ا ددددددحاوددددددها ااا
اثلصفد .

 (5 جدول 
 النسف المئوية لالختبارات المستخدمة  بقا  الست الع رأ) الخبراء

 النسبة المئوية االختبارات الصفات البدنية م

اثلىاعاثلىىيزعاىدلدع تا1
ا%ا70اثلعع  اى اثل ىد اثلا تا-
ا%ا75ا تاثلعىاهتالددعوت ثلااا-
ا*ا%ا85اهفعاكععاط  تالىعهاىددفتا-

اثلىعاتتا2
ا*ا%ا90ا ت اثلوح الألىدااى اثلاقاذا-
ا%ا70اهاعث اثلوح ا   اثلودت ي ا-
ا%ا70اثلكااعتاا-

اثلتاثز اا3
ا%ا70اثالت عثذا  اثللةاثلىدتى اا-
ا%ا75اثالعتكدزا   اىشةاثلىهاا-
ا*ا%ا95اىعه ا ثالتتىد افاقاثلع ىد (ثلتىدعاىدقاثلا-

ات ىلاثلىاعا4
ا*ا%ا90اثالتىطدحاثلىددلاى اثلاقاذا-
ا%ا75اثلو اقاى اثلىعاهاا عا ت اثلعك تي ا-
ا%ا60اثتىطدحاىددلا ت اثلحعث ي ا-

(اأ اأتدددددددتاثاللتىدددددددعث الى دددددددقاثلصددددددفد اثل هت ددددددتال ى تددددددهدي ا5ا ت ددددددحاىدددددد اوددددددها ا اا
مرفىىىىىق افدددددرك عاتتيودددددتاالددددددتط  اعأتاثلل دددددعثء.ا%80 صددددد  ا  ددددد ا ددددد اثلتددددد ااثلوددددداهافددددد ا
ا(3 

 اختبارات المهارات الحركية لرياضة الجودو قيد البحث:

قيددددددهاثلى دددددد افدددددد اثءاثلطدددددد تالىهدددددددعث اع د ددددددتاثلودددددداهااتدددددداا وددددددعثءاتىيدددددد االىدددددددتاتاأهاا
ثلى ددددددد اثلىلت فددددتالددددألهثءاثلىهدددددعتا دددد اطع ددددلاتدددددويلاىتادددددةاهعوددددتا دددد  ال ددددعثء،ااقددددهاتدددداا

لدددددد  ا  طدددددددءاهعوددددددتاصددددددفعاك ددددددهاأهتدددددد اا شددددددعاهعوددددددد اك ددددددهاأقصدددددد الوى ددددددعاثلتىيدددددد ااىدددددد ا
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ثلىهددددددعث اثل عك دددددتاقيدددددهاثلى ددددد ،اىدددددعاثللدددددحافددددد اثال تىددددددعاأتدددددهالددددداا كددددد ا تددددددااىددددددا شددددديعا لددددد ا
اثتتىدءاثلطدلتالتاىوىا تاى اىوىا د اثلى  ال  اثلتىي ا.ا

 (2 مرفق  استمارات تسجيل البيانات:

 ال ى ددددددددد اثلى   ددددددتااثلتتىع ددددددتااثلىعه ددددددتاقدددددددااثلىد دددددد ا تصددددددى ااثدددددددتىدعث اتدددددددويلاثل  دتددددددداا
اكىداي  :

ا(ىدتاتاثلحكدءا–ثلىتغيعث اثل هت تاا–ثدتىدععاتدويلا  دتد ا ىتغيعث اثلتىاا -

 اثدتىدععاتدويلاهعود اثلى كىي التىي ااىدتاتاثلهثء. -
ااألجهزة:

ا دىلا    .ا-ااكدىيعثافيهياا-ااا.وهدزافيهيا-اااااااااااااوهدزاكى ياتع.اا-

ادد تا  ىدذ.اا-اوهدزا ع اثلشفدف د .-اData showهثتداشااا-

اىيزث اط  .-وهدزاثلع دتدىيتعااااااااااااا-

االدراسة االست العية:

(اطدلىدددماىدد اطدد تاثلفعقددتا10قدددااثلىد دد ا ددإوعثءاهعثدددتاثدددتط   تا  دد ا يتددتاقاثىهدددا اا
 دددد اثلددددددد تافددد اثلفتددددععاىدددد اىك  ددددتاثلتعا دددتاثلع د دددد تال  تددددي ا تهددددااىدددد الدددددعجا يتدددتاثلىاثل دت ددده

ااحلاا   اىع  تي اافىدمالىداي  :ا10/9/2016 ل اا1/9/2016

 المرحلة األول  من الدراسة االست العية:

اثدددددددتههف اثلتركددددددهاا2/9/2016 لدددددد اا1/9/2016اقددددددهاتدددددداا وعثء دددددددافدددددد اثلفتددددددععاىدددددد ااا
كدددددددلااىددددددد ادددددددد ىتااصددددددد   تاثلهاث ااثلوهدددددددزعاثلىددددددددتلهىتاات هيدددددددهاثلدددددددزى اثلدددددددحتا ددددددددتغعقه

وددددددزءاىدددددد اأوددددددزثءاثلا ددددددهعاثلتع  ى ددددددتااكددددددحلااثلتركددددددهاىدددددد افهدددددداااثدددددددت عدتاثلىدددددددد هي ال ىددددددد ا
(اطدلددددتاىدددد الدددددعجا10ثاللتىدددددعث ااق ددددددهدااتدددددوي هدا هقددددتا دل ددددتااحلدددداا  دددد ا يتددددتاقاثىهدددددا 

اثلعيتتاثلددد تااىطدىىتالكلاىاثصفدتهد.

 الصدق:

حكدءاقيددددددهاثلى دددددد ا دددددد اقدددددددااثلىد دددددد ا إيودددددددهاصددددددهقاثاللتىدددددددعث اثل هت ددددددتااثلتىدددددددعاثلددددددا
طع ددددددددلاثدددددددددتلهثااثلصددددددددهقاثلتوع  دددددددد ا صددددددددهقاثلتىددددددددديز(ااحلدددددددداا  دددددددد اىوىددددددددا تي اث ددددددددهث ىدا

(اال دددددتاىددددد اال  ددددد اثلوددددداهاااىددددد اتفدددددقاثلىع  دددددتاثلددددددت ت،ااثلىوىا دددددتا10ىتىيدددددزع،اات ددددداا 
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ثل دت ددددتاغيددددعاىىيددددزعاا دددد اتفددددقاثلعيتددددتاثلىدددددتلهىتافدددد ا يودددددها ىددددد اثاللتىدددددعث ااا دددد ا ددددهه اا
ا.(6  حا وها اطدلت،اكىدا ااىااا20

 (6 جدول 
 الصدق الذاتي للمتغيرات البدنية

:ا0.995ث اق ىددددددتاىعدىددددددلاثلصددددددهقاثلددددددحثت اثت صددددددعا ددددددي اا(6يت ددددددحاىدددددد اوددددددها ا          
اف اثاللتىدع اقيهاثلى  اىىدايه ا   اصهقاثاللتىدعث .اا0.94

 ثبات االختبارات:        

(اtest re testقددددااثلىد ددد اى دددددتاىعدىدددلاثل ىدددد ا ددد اطع دددلا  ددددهعاثلتط يدددلا  
(اأطفددددددد اىدددددد الدددددددعجا يتددددددتاثلهعثدددددددتا10(اأ ددددددداا  دددددد ا يتددددددتاقاثىهدددددددا 7ىفدصددددددلازىتدددددد اقددددددهع ا 

(ايا ددددددحا9ل  دقددددددتاثل هت ددددددتااثلوددددددها اعقدددددداا الكدددددد اىدددددد اتفددددددقاىوتىددددددعاثلى دددددد افدددددد اثلتىدددددددعث اث
 .ثلىعدى  اثلع ى تال ىتغيعث 

 (7 جدول رقم
                  10لحساف ثبات القياسات البدنية       ن= معامل االرتباط بين الت بيق االول والثاني                   

 0.549=  8ودرجة حرية  0.05قيمة "ر" الجدولية عند مستو) معنوية            

ث ا تددددددددددااثعتىددددددددددااهث اث صددددددددددد دا دددددددددي اثلتط يدددددددددلاثالا ااثل ددددددددددت اا(7 يت دددددددددحاىددددددددد اثلودددددددددها ا
اقدددددهعاتعاث ددددد اقددددد ااىعدىدددددلاثالعتىدددددداااتاىىددددددايددددده ا  ددددد ا ىدددددد ا دددددح اثلى دددددددد ل ى دددددددد اثل هت ددددد

اا.0.999اا0.896ىدا ي ا

 الصدق الذاتي قيمة ر االختبارات
 0.984 *0.95 القوة المميزة بالسرعة

 0.965 *0.97 التحمل
 0.989 *0.98 المرونة
 0.94 *0.89 التوازن 

 الت بيق الثاني الت بيق االول االبعاد
 قيمة "ر"

 ع م ع م
 *0.95 2.68 21.80 3.04 19.53 المميزة بالسرعة القوة

 *0.97 4.93 30.40 4.56 26.93 التحمل
 *0.98 2.27 5.60 2.50 5.40 المرونة
 *0.89 1.08 6.50 1.03 6.20 التوازن 
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 :القياسات القبلية -

 لددددد اااا20/9/2016تىددددد اثلى دددددددد اثلى   دددددتافددددد اثلىتغيدددددعث اقيدددددهاثلى ددددد افددددد اثلفتدددددععاىددددد ااااااا
ا.ا21/9/2016

 الدراسة األساسية:

ا،ا7/12/2016 لددددددد ااا24/9/2016تدددددداا ودددددددعثءاثلهعثددددددددتاثلدددددددددد تافددددددد اثلفتدددددددععاىددددددد ا 
،ازىددددد اكدددددلا(4 مرفىىىىىق ا(اا دددددهعاأدددددد ا  دما2أدددددد ا ا اثقدددددعا ا12اثشدددددتى  اىدددددهعاثل عتددددددىرا  ددددد ا

ا(اهق ىت.45ا هعا 

 الوسائط المستخدمة ف  البرنامج:

فددد اتع ددد ااثلىهددددعث اثل عك دددتاقيدددهاقددددااثلىد ددد ا توى دددعاثلاددددددةاثلتددد ا ىكددد اأ اتددددتلهاااا
ءاف اىودد اثلىتدد رااطدعقاثلى  اف اثدتىدععاثدتط  ،ااااتاا ع هدا   اىوىا تاى اثلل عث

،ااحلاالت هيهاأتددتاثلاددددةاثلتد ا ىكد اأ اتددتلهاافد اثل عتددىر،ااقدهاثعت د اثلىد د اثلتهع ق
ا(8 فرك عاكىدا ااىا حا وها اا%80ثلادددةاثلت ا ص  ا   اتدىتا

 (8 ول جد
 الوسائط المستخدمة ف  البرنامج

 الترتيف نسبة الموافقة الوسائىىط م

ا6ا%ا90.1اثلكتدتاثلى عىرا1
ا3ا%ا95.6اثلفيهياا2
ا8ا%ا85اثلشعثدحا3
ا*ا5ا%ا90اثلشفدف د ا4
ا*ا1ا%ا100اثلىع اا5
ا9ا%ا75.8اثلد اععا6
ا*ا7ا%ا85.3اثلصاعا7
ا*ا2ا%ا100اثلكى ياتعا8
ا10ا%ا70.5ات ثلتدويلاثلصااا9

ا4ا%ا94اثلت  فز ا اا10
ا11ا%ا75اثلىعةعا11
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(اىدددددددر اثلىد ددددددد اثددددددددتىعهاثلوىدددددددعا دددددددي اادددددددد طي ايدددددددؤهااتفدددددددقا8يت دددددددحاىددددددد اودددددددها ا ا
ثلت  فز ددددددددا (،افىدددددددددااىدلت دددددددددعاثلاددددددددد ةاثلك ددددددددعاا–ثلفيددددددددهيااا–ثلغددددددددع اكىدددددددددافدددددددد ا ثلكى يدددددددداتعا

د افدددد اتدددددىتاثلىاثفىددددت،ا يود  ددددتا ثلكى يدددداتع(،ا ددددااودددددءاثلتىدددددعتا ددددي اثلكتدددددتاثلى ددددعىرااثلشددددفدف 
فدلتددددددعاثلىد ددددد اثلشدددددفدف د الىتددددددد تهداالىكدتدددددد اثلىد ددددد ،اكدددددحلااتىدعاددددد افددددد اتددددددتاثلىاثفىدددددتا
كدددددددلاىددددددد اثلشدددددددعثدحااثلصددددددداع،افدلتددددددددعاثلىد ددددددد اثلصددددددداع،ااحلددددددداا هلدددددددد ا دىدددددددلاثلتتدددددددا افددددددد ا
ثلعددددددع ااكدددددددعا تصددددددعاثلى ددددددل،ا ددددددحثاىد  دددددددفتا لدددددد اأ اثلشددددددعثدحااثلشددددددفدف د اتددددددؤهتاتفددددددقا

ا–ثلكى يدددددداتعاا–ى  اثلادددددددددةاثلىدددددددتلهىتافدددددد اثلى دددددد ا دددددد ا ثلىع ددددددااثلغددددددع ،اااددددددحلااأصدددددد
اثلصاع(ا–ثلشفدف د ا

 :البينيةالقياسات  -

 لدددد اااا24/10/2016تىدددد اثلى ددددددد اثلى   ددددتافدددد اثلىتغيددددعث اقيددددهاثلى دددد افدددد اثلفتددددععاىدددد ااااااا
ا.ا25/10/2016
 :القياسات البعدية -

اقدهاتىد اااا9/12/2016 لد ااا8/12/2016تاا وعثءاثلى ددد اثلىعه تاف اثلفتععاى اااااااااا
وى عاثلى ددد ا   ات ااىداتاا وعثؤ اف اثلى ددد اثلى   تال ىتغيعث اقيهاثلى  اااتفقاثلدد اتا

ا.ثلحتاثتىعاى اق ل
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  :عرض ومناقشة النتائج

 :عرض النتائج :اوال  
تع دااىعد اىهددعث اا"ايؤ عاثل عتدىراثلتع  ى اىددتلهثااثلادددةاثلىتعههعاتر يعثما يود  دما  د 

اثلواهاالط تاك  تاثلتعا تاثلع د  تا".
ا(9 جدول 

 التجريبية ف  المتغيرات المهارية قيد البحث والبعد) للمجموعة البينيتحليل التباين للقياس القبل  و 
 30ن =                                                                               

 دال = *                                                          3.15=  0.05قيمة "ف" الجدولية عند 
اثلى دقااثل يت ثلى دقاثلى   ااثلى دقا ي احث اهاللتا  صدد تا(ااواهافعاقا9يت حاى اوها ا 

ثلىعهتال ىوىا تاثلتوع   تاف اثلىتغيعث اثلىهدع تاقيهاثلى  ،ا ي اأ ا تدااهاللتا  صدد تا
اتا"ذ"اثلى داىت.لى ىا0.05 تهاىدتاتاىعتا تا

 قيمة "ف" متوسط مجموع المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المتغيرات م

 ثاداتااواعىد 1

 المجموعاتبين 
 داخل المجموعات
 التفاعل
 المجموع

304.267 
14.500 
23.733 
342.500 

2 
29 
58 
89 

152.133 
0.5 
0.409 

371.796* 

 ىاعت تاديااتدو  2

 المجموعاتبين 
 داخل المجموعات
 التفاعل
 المجموع

273.267 
9.833 
25.400 
308.500 

2 
29 
58 
89 

136.633 
0.339 
0.438 

311.997* 

3 

 داتااىدك اكاى 
 
 
 

 المجموعاتبين 
 داخل المجموعات
 التفاعل
 المجموع

301.956 
21.122 
17.378 
340.456 

2 
29 
58 
89 

150.978 
0.728 
0.299 

503.902* 

اثاثتشاودعتا 4

 المجموعاتبين 
 داخل المجموعات
 التفاعل
 المجموع

315.756 
14.056 
26.244 
256.056 

2 
29 
58 
89 

157.878 
0.485 
0.452 

348.909* 

 كاش اواعىد 5

 المجموعاتبين 
 داخل المجموعات
 التفاعل
 المجموع

314.067 
11.600 
31.933 
357.600 

2 
29 
58 
89 

157.033 
0.400 
0.551 

285.217* 
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 (10جدول  
 للمجموعة التجريبيةوالقياس البعد)  البينيالقياس القبل  والقياس داللة الفروق بين 

 lsdأصدق فروق معنو) باستخدام  ف  المتغيرات المهارية قيد البحث
 30ن = 

 المتوسط المجموعات المتغيرات م
 الفرق بين المتوس ات

 lsdقيمة 
 عد)الب البيني القبل 

 اوسوتو جورما 1
 *4.467 *2.733  4.100 القبل 

 *1.733   6.833 البيني 0.398
    8.567 البعد)

 مورتية سيو ناجي 2

 4.267 *2.233  4.333 القبل 

 *2.033   6.567 البيني 0.412

    8.600 البعد)

 سوتو ماكي كومي 3

 *4.467 *2.600  4.167 القبل 

 *1.867   6.767 بينيال 0.341

    8.633 البعد)

 اواتش جاري  4

 *4.567 *2.667  3.867 القبل 

 *1.900   6.533 البيني 0.418

    8.433 البعد)

 كوشي جورما 5

 *4.567 *2.033  4.200 القبل 

 *2.533   6.233 البيني 0.462

    8.767 البعد)

 دال = *

اثل يت  ي اثلى دقاثلى   ااثلى دقاحث اهاللتا  صدد تااواهافعاقاا(10يت حاى اوها ا 
،ا ي اأ اثلفعقا ي اثل يت لصدلحاثلى دقاثلىتغيعث اقيهاثلى  اكلاف ال ىوىا تاثلتوع   تا

ا.0.05 تهاىدتاتاىعتا تااl.S.Dثلىتادطي اأك عاى اثلفعقاثلصدهقا

ثلىتغيعث اكلاف اوىا تاثلتوع   تاثلىعهتال ىاوهافعاقا ي اثلى دقاثلى   ااثلى دقا يتىدات
لصدلحاثلى دقاثلىعهت،ا ي اأ اثلفعقا ي اثلىتادطي اأك عاى اثلفعقاثلصدهقاقيهاثلى  ا

l.S.Dا.0.05 تهاىدتاتاىعتا تاا
ثلىتغيعث اكلاف اثلىعهتال ىوىا تاثلتوع   تااثلى دقااثل يت اوهافعاقا ي اثلى دقا يتىدات
ي اأ اثلفعقا ي اثلىتادطي اأك عاى اثلفعقاثلصدهقالصدلحاثلى دقاثلىعهت،ا قيهاثلى  ا

l.S.Dا.0.05 تهاىدتاتاىعتا تاا



- 17 - 

 

 (11 دول ج
 ف  المتغيرات المهارية قيد البحث للمجموعة التجريبيةنسف تقدم القياس البعد) عن القياس القبل  

 30ن = 

 المتغيرات م
 القياس البعد) القياس القبل 

 نسبة التقدم %
 المتوسط المتوسط

 108.95 8.567 4.100 اوسوتو جورما 1
 98.47 8.600 4.333 مورتية سيو ناجي 2
 107.17 8.633 4.167 سوتو ماكي كومي 3
 118.07 8.433 3.867 اواتش جاري  4
 108.73 8.767 4.200 كوشي جورما 5

(ااواهاتدتاتهااثلى دقاثلىعهتا  اثلى دقاثلى   ال ىوىا تا11يت حاى اوها ا ا
 .  تاف اثلىتغيعث اثلىهدع تاقيهاثلى  ثلتوع 

 ي اثلىوىا تاثلتوع   تاثلواهااف اىدتاتاأهثءاىهدعث ااتاوهافعاقاحث اهاللتا  صدد ت
ثلت اتدتلهااأد اتاثلادددةاثلىتعههعااثلىوىا تاثل دىطتاثلت اتدتلهااثلد اتاثلتى يهتا

 . أد اتاثلاثىع(الصدلحاثلىوىا تاثلتوع   ت
 (12 جدول 

ف  المتغيرات  لمجموعة الضاب ةل البينيالقياس للمجموعة التجريبية و  البينيالقياس ق بين والفر داللة 
 المهارية قيد البحث

 30=  2= ن 1ن

 المتغيرات م
 المجموعة الضاب ة المجموعة التجريبية

الفرق بين 
 المتوس ين

 قيمة " ت "
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 *8.156 1.666 0.834 5.167 0.747 6.833 اوسوتو جورما 1

مورتية سيو  2
 ناجي

6.567 0.678 5.367 0.889 1.200 5.872* 

3 
سوتو ماكي 
 *7.049 1.467 0.877 5.300 0.728 6.767 كومي

 *5.849 1.133 0.770 5.400 0.730 6.533 اواتش جاري  4

 *3.008 0.633 0.771 5.600 0.858 6.233 كوشي جورما 5

 دال = *                                   1.699=    0.05الجدولية عند مستو)  قيمة ت
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ل ىوىا دددتااثل يتدد  دددي اثلى دددقااحث اهاللددتا  صدددد تاوددداهافددعاقاا(12يت ددحاىدد اوددها ا 
 تدددهال ىوىا دددتاثلتوع   دددتااثل يتددد ل ىوىا دددتاثل ددددىطتالصددددلحاثلى ددددقااثل يتددد ثلتوع   دددتااثلى ددددقا

ا،اكىدا ااىا حاىدلوها .قيهاثلى  ثلىتغيعث اثلىهدع تاف اا0.05ىدتاتاىعتا تا
 (13جدول  

ف   لمجموعة الضاب ةالقياس البعد) لللمجموعة التجريبية و القياس البعد) ق بين وداللة الفر 
 المتغيرات المهارية قيد البحث

 30=  2= ن 1ن

 المتغيرات م
الفرق بين  المجموعة الضاب ة المجموعة التجريبية

 المتوس ين
 قيمة " ت "

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

1 
ثاداتاا

 واعىد
ا*11.219ا1.834ا0.739ا6.733ا0.504ا8.567

2 
ىاعت تادياا

اتدو 
ا*9.087ا1.467ا0.730ا7.133ا0.498ا8.600

3 
داتااىدك ا

ا*10.984ا1.733ا0.712ا6.900ا0.490ا8.633 كاى 

ا*8.746ا1.433ا0.694ا7.000ا0.568ا8.433اثاثتشاودعتا 4
ا*10.818ا1.734ا0.765ا7.033ا0.430ا8.767 كاش اواعىد 5

 دال = *                          1.699=    0.05قيمة ت الجدولية عند مستو) 

 ي اثلى دقاثلىعهتال ىوىا تااحث اهاللتا  صدد ت(ااواهافعاقا13يت حاى اوها ا ا
 تهادلحاثلى دقاثلىعهتال ىوىا تاثلتوع   تاثلتوع   تااثلى دقاثلىعهتال ىوىا تاثل دىطتالص

اقيهاثلى  .ف اثلىتغيعث اثلىهدع تاا0.05ىدتاتاىعتا تا

ا
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 (14 جدول 
 للمتغيرات المهارية قيد البحث ف  القياس البعد)التجريبية نسبة التحسن للمجموعة الضاب ة والمجموعة 

 30=  2= ن 1ن

 المتغيرات م

نسبة التحسن بين المجموعة  ةالتجريبيالمجموعة  الضا ةالمجموعة 
 القياس البعد) القياس البعد) التجريبية والضاب ة

الفرق بين  النسبة % المتوسط النسبة % المتوسط
 النسبة % المتوس ين

ا18.34ا1.834ا85.67ا8.567ا67.33ا6.733 ثاداتااواعىد 1

2 
ىاعت تادياا

اتدو 
ا14.67ا1.467ا86.00ا8.600ا71.33ا7.133

تااىدك اداا 3
 كاى 

ا17.33ا1.733ا86.33ا8.633ا69.00ا6.900

ا14.33ا1.433ا84.33ا8.433ا70.00ا7.000اثاثتشاودعتا 4
ا17.34ا1.734ا87.67ا8.767ا70.33ا7.033 كاش اواعىد 5

 ( درجات10تم حساف النسبة المئوية من الدرجة الكلية للمهارة وه    *

ىا تاثلتوع   تااثلىوىا تاثل دطتااواهاتدتات د ا ي اثلىوا(14 يت حاى اوها اا
ف اثلى دقاثلىعهتال ىتغيعث اثلىهدع تاقيهاثلى  االصدلحاثلىوىا تاثلتوع   تااكدت اأ   اتدىتا

(،ا%18.34 ي ا  غ ا ثاداتااواعىدال ت د ا ي اثلىوىا تي اثلتوع   تااثل دىطتاف اىهدععا
اا غ اثاثتشاودعتال دىطتاف اىهدععا يتىداكدت اأقلاتدىتال ت د ا ي اثلىوىا تي اثلتوع   تااث

ا.(14.33% 
 :مناقشة النتائج :ثانياّ 

 دي اا(ا لد ااوداهافدعاقاحث اهاللدتا  صددد ت11 ا(،10 ،ا(9 أشدع اثلتتددراف اوهثا اا
ثلىعدددهت(ال ىوىا دددتاثلتوع   دددتافددد اثلىتغيدددعث اثلىهدع دددتاقيدددهاثلى ددد اا–اثل يتددد ا–ثلى دددددد ا ثلى  ددد ا

اثل يتدددد اوددددهافددددعاقاهثلددددتا  صدددددد دما ددددي اثلى دددددقاثلى  دددد ااثلى دددددقالصدددددلحاثلى دددددقاثلىعددددهت،اكىدددددات
،ااتاودهافدعاقاهثلدتا  صددد دماثل يتد ل ىوىا تاثلتوع   تاف اثلىتغيدعث اقيدهاثلى د الصددلحاثلى ددقا

ااثلى دقاثلىعهتاف اثلىتغيعث اثلىهدع تاقيهاثلى  الصدلحاثلى دقاثلىعهت.اثل يت  ي اثلى دقا

ددددتاتاثلهثءاثلىهددددعتال ىوىا دددتاثلتوع   دددتا لددد اثل عتددددىراا عودددعاثلىد ددد اثلت دددد افددد اىاا
ثلىىتعحاىددتلهثااثلادددةاثلىتعههعاثلحتادد ها   ا  دععاث تىدااثلىدتع ااات فيدز ا  د ا دح اثلوهدها

ا–شددفدف د اا–فدد اثلددتع ااا ددهااشددعاع اىدلى ددلااحلددااىدد الدد  اتعددههاثلادددددةااتتا هدددا كى يدداتعا
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 يددد اأشددددعا لددد اأ اا(14م( 2001زغلىىىول ووخىىىرون   محمىىىدصددداع(اا تفدددلاحلدددااىدددعاىدددداحكدددع ا
أدددد اتاثلاددددددةاثلىتعدددههعاىىددددا ىت كدددهاىددد ا ىكدت دددد اىتتا دددهااىتىيدددزعا ىكددد اأ اتز دددهاىددد افد   دددتا
يود  تاثلىدتع ااات فدز ا  د اثكتدددتاثلىهددعث اثلىط اىدتاىصداععا ثلطع ىتاثلتع  ى تااأ  دماتشا لااث 

اأك عافد   ت.

أد اتاثلادددةاثلىتعههعا دد ها   اتتظد ااثلىع اىدد افد ااكىداأ اثللطاث اثلىتىعتاف اا
ثلحثكععاتظدعثمالتد دد هدااتعدههاثلاددددةاثلىددتلهىتافد اثلىتظاىدتااثلدحتا ددهاافد ا ى  دتاثددت عدتا

اثلىع اىتااثدتعهثه دا تهاثل دوتا ليهد.
أ ا  Welton( نقىىال  عىىن ويلتىىون 20( 1997هىىد) الكاشىىا  ا تفددلاحلددااىددعاتددحكع ااا

جاتىده ااثل عددتاىىد  مافد اثلىهدددععاثل عك دتاىدلىع اىدتاأااثلىعدددعذاثلىعتىطدتا هدح اثلىهدددععا ى  دتاىدزا
ا دد هاثلفعها   اثلتعكيزاف اثلىهدااثلعى  تاا حثاىدايؤه هاأد اتاثلادددةاثلىتعههع.

كددحلاافددإ اثل عتدددىراثلىىتددعحاىددددتلهثااثلادددددةاثلىتعددههعا دددد ها  دد ا ىددهثهالطدد تاىىددهعااا
ح دددتاثلعوع دددتااثلتددد اددددد ى افددد ا صددد حاثللطددددءااىدلتددددل ات ددددت اتتدددددراثلهثءاك يدددعافددد اثلتغ

اثل عك ال ىوىا تاثلتوع   تاف اثلىهدعث اقيهاثلى  اىصاععاويهع.
(، ودراسىىة 8( 1992دراسىىة عبيىىر عبىىد المىىنعم  اتتفددلا ددح اثلتتددددراىددعاتتددددراكددلاىدد ااا

لتد اأشددع ا لد اأ اثددتلهثاااثا(15( 2002(، ودراسة محمىد نبىو)  7( 2001إيهاف فتح   
 ددعثىراثلادددددةاثلىتعددههعاهثلددلاثلا ددهث اثلتع  ى ددتاأهتا لدد اا دداحاثلاثوىددد اثلتع  ى ددتاثلىط دداتا
تتفيددح داأ تدددءافعدل ددد اثلا ددهعاثلتع  ى ددتاىىدددايددؤهتا لدد افهددااأا ددحال  عكددد اثلتدد اتددؤهتااىدلتدددل ا

 ااثلوهددهاا ددتعكقاحلدداا  دد ايددتىك اثلىددتع ااىدد ا تودددزاثلاثوددتاثل عكدد ا هقددتااثقتصدددعافدد اثلاقدد
اىدتاتاثلهثءاثل عك .

ااحلاا"ايؤ عاثدتلهثااثل عتدىراثلتع  ى اىدلادددةاثلىتعههعاتر يعثما يود  دما   اتع ااىع ااا
الط تاك  تاثلتعا تاثلع د  تا".ثلواهااىهدعث ا

 دي اثلى ددقاا ل ااواهافدعاقاحث اهاللدتا  صددد تا(14 ا(13 ا(12 أشدع اتتددراوها ا
ل ىوىا دددتاثل ددددىطتافددد اىددددتاتاثلهثءال ىتغيدددعث ااثل يتددد ل ىوىا دددتاثلتوع   دددتااثلى ددددقاا يتددد ثل

اثلىهدع تاقيهاثلى  الصدلحاثلىوىا تاثلتوع   ت.

ا عوعاثلىد  ا ل اتىهااط تاثلىوىا تاثلتوع   تا   اط تاثلىوىا دتاثل ددىطتافد ااا
دىراثلىىتددعحاىددددتلهثااثلادددددةاثلىتعددههعال ىتغيددعث اثلىهدع ددتاقيددهاثلى دد ا لدد اثل عتدداثل يتدد ثلى دددقا

اثلددحتادددد هاطدد تاثلىوىا ددتاثلتوع   ددتا  دد اثدددت عدتاثلىعث ددلاثلىتتدىعددتالهثءاثلىهدددععاثل عك ددتا
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ى ال  اثلعؤ دتاثلاث د تااثلاقد اثلكددف اأ تددءا دع اثلتىددحجاثلىلت فدتاثلتد اتت دىتهداىتظاىدتا
 اثلتغح دتاثلعوع دتااثلتد اأ دع اىشدكلا يودد  اثلادددةاثلىتعههعاأ  دما ىدهثهاثلطد تاىىدهعاك يدعاىد

فدد اتصدد  حاثللطدددءاات  يدد ااتكددعثعاثلهثءاثلصدد  حال ىهدددعث اىددعاىعث دددعاثلفددعاقاثلفعه ددتا ددي ا
ثلطدد تا يدد ا دددىحا عتدددىراثلادددددةاثلىتعددههعالكددلاىددتع ااأ ا ددديعافدد اثل عتدددىراثلتع  ىدد اافىدددما

يود  دددماطددا اف تددععاىددعاع ا هددداا ددحثا ددهاع اأهتا لدد ادددهالتهاللصددصددهاثلىىيددزعااأ ا كددا اتشدد طدمااث 
 اثتد د يتهاف اثلهثءات ه اتىهااف اثلتع ا،ا

(، ودراسىىىة 2( 1995أحمىىىد عبىىىد    اتتفدددلا دددح اثلتتدددددراىدددعاتتدددددراكدددلاىددد اهعثددددتاا
 يدد اأكددهاثا  دد اثعتفددد اتدددىتاثلتىددهاافدد اثلىدددتاتاثلىهدددعتا(، 18( 2000مصىى ف  الجيالنىى   

ت اثدتلهى اادددلاتكتالاو داثلتع  ااىدلىىدعتتاىدلىوىا تاثل دىطتااثلت ال ىوىا تاثلتوع   تااثل
 ا(تع ى اىددتلهثااثلطع ىتاثلتى يه تا أد اتاثلاثىع

(، سىىىىيفل 23( 2002(، ودراسىىىة محمىىىىد نبىىىىو)  18( 2000ودراسىىىة مصىىىى ف  الجيالنىىىى    
تتددددرا ددح ا يدد اأشدددع ا( 23( 1992(، الجمعيىىة الجغرافيىىة األمريكيىىة  24( 1983فرنسىىين  

ثلهعثدد ا ل اأ اثل عتدىراثلىىتعحاىددتلهثااثلادددةاثلىتعههعاكدد اأك دعاكفددءعااحااتتدددرا يود  دتا
ا(ىىدعتتاىدلتع  ااىدلطع ىتاثلتى يه تا أد اتاثلاثىع

 االستنتاجات:

من خالل إجراءات البحث ونتائجه وأسلوبه اإلحصائ ، أمكن التوصل إل  االستنتاجات   
 التالية:

ثلصدددداع(ادددددد ااا–ثلشددددفدف د اا–ثلكى يدددداتعاا–ددددد اتاثلادددددددةاثلىتعددددههعاىددددددتلهثاا ثلىع ددددااأاا-
اقيهاثلى  .اثلواها يود  تاف اتع ااىهدعث ااىطع ىت

 دددي اثلىوىدددا تي اثلتوع   دددتااثلوددداهاااوددده افدددعاقاهثلدددتا  صددددد دمافددد اىددددتاتاأهثءاىهددددعث ا -
 اثل دىطتالصدلحاثلىوىا تاثلتوع   ت.

ثلتوع   دتاثلتد اثددتلهى افد اثلتدهع قاثل عتددىراثلىىتدعحاىدددتلهثااثلاددددةاتفاقد اثلىوىا دتا -
ثلىتعددههعا  دد اثلىوىا ددتاثل دددىطتاثلتدد اثدددتلهى افدد اثلتددهع قاثلطع ىددتاثلتى يه ددتا أددد اتا

 قيهاثلى  اف اوى عاتدتاثلتىهاال ىتغيعث اثلىهدع تاقيهاثلى  .ثلاثىع(ا تهاتع ااثلىهدعث ا
عههعاف از دهعاثلهاثفعالهتاثلط تال ىشدعكتاث يود  دتافد اثلعى  دتادد ااأد اتاثلادددةاثلىت -

اثلتع  ى تاىشكلاأهتا ل ات د اثلهثءاثلىهدعتال ىوىا تاثلتوع   تاىصاععاويهع.
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 التوصيات:

ف  ضوء ما أظهرته نتائج البحث واالستنتاجات الت  تم التوصل إليهىا، يوصى  الباحىث   
 باآلت :

لطد تاثلفعقدتااثلوداهااىدددتلهثااثلاددددةاثلىتعدههعافد اتدهع قاىددهعااتط يلاثل عتددىراثلىىتدعح -
ا. تهدثلال اىك  تاثلتعا تاثلع د  تاودىعتا

  عاععا تشدءاىعدىلال ادددةاثلتع  ى تاهثللاك  د اثلتعا تاثلع د  ت. -
اثلودداهاتكددا  الوتددتاتشددىلال ددعثءافدد اىوددد اثلادددددةاثلىتعددههعااأ  دددءاثل وتددتاثلفت ددتاىدت دددها -

 .ثلواها إ هثها عثىرال دتفدهعاىتهداف اثالعتىدءاىىدتاتاال   اتىااا
 ودددعثءاثلىز دددهاىددد اثلهعثددددد ااثلى دددا ا  ددد اأددددتلهثااثلوهدددزعاثلتكتالاو دددتافددد اىودددد اثلدددتع اا -

ثل عك ا   اىددتاتاك  دد اثلتعا دتاثلع د د تال عتىددءاىدلعى  دتاثلتع  ى دتا  د اثلاودهاثلكىدلا
الىتىهىت.لىاثكىتاثلتطاعاثل ده اىدلها اث

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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 :المىىىىراجع

"تددر يعاثدددتلهثااثلادددددلاثلفددىددتا  دد اتع دد اادددىد تاا:م( 2005  أحمىىد يوسىىا سىىعد الىىدين -1
د ددد تال  تدددي ،اعدددددلتاىدوددددتيعاغيدددعاىتشددداعع،اك  دددتاثلتعا دددتاثلع ا،ثلصدددهعالألطفدددد اثلى تدددهدي "

 .ودىعتا  اث 

فدد اتع ددااىعدد اثلىهدددعث اثل عك ددتااتددر يعاثدددتلهثااتكتالاو ددداثلتع دد ااأحمىىد محمىىد عبىىد  : -2
اثلىععف تاف اكععاثلد ت،اعددلتاهكتاعث ،اك  تاثلتعا تاثلع د  تال  تدي اىدلىدد عع،اودىعدتا  داث ،ا

 ا.1995

،اهثعا21تكتالاو ددداثلتع دد اااتتى ددتاثلىددهععا  دد اثلتفكيددعاثال تكدددعت،اااأحمىىد حامىىد منصىىور: -3
 ا.1989ثلافدء،اثلىتصاعع،ا

ثالتود دددد اثل هي دددتافددد اطدددعقاتدددهع قاثلتعا دددتاثلع د ددد ت،اهثعاان:أبىىىو النجىىىا أحمىىىد عىىىز الىىىدي -4
اا.2000ثلصهقدء،اثلىتصاعع،ا

تر يعاثلتع  ااثلى دعىرا  د اتع دااىعد اثلىهددعث اثلدددد تال ى تدهدي افد ااأسامة صالح فؤاد: -5
 .ا1998ا،ودىعتاثلزقدز لا،ك  تاثلتعا تاثلع د  تال  تي ا،عددلتاهكتاعث ا،ثلىىدعزعا"

هثعاثلكتددددت،اا،ا"تكتالاو ددداثلىع اىدددد اات ددهي اثلتع دد ا:م( 2001  ر إسىىىماعيلالغريىىف زاهىى -6
 .ثلىد عع

ثدددتلهثااىتظاىددتااددددددةاىتعددههعااتر يع ددددا  دد اتع دددااىعدد اثلىهددددعث ااإيهىىاف فتحىىى  ذكىىى : -7
ثلددد تالهتاثلى تهدي افد اثلى كىدت،اعدددلتاهكتداعث ،اك  دتاثلتعا دتاثلع د د ت،اودىعدتاطتطدد،ا

 ا.2001

فد   دددتاثددددتلهثااثلاددددددةاثلتع  ى دددتاثلىتكدى دددتافددد اتع ددد ااىعددد االمىىىنعم محمىىىد:عبيىىىر عبىىىد ا -8
ثلىهدددعث اثلددددد تالددد حاثلشدد ش،اعددددلتاىدودددتيع،اك  ددتاثلتعا ددتاثلع د دد ت،اودىعددتاطتطددد،ا

ااا.1992

ا،هثعاغع دتا،ثلتعا دتاثلتكتالاو دتااتكتالاو دداثلتعا دتا"ا:عبد العظيم عبد السالم الفرجان  -9
 .اا1997ا،ثلىد عع

ثلعدههاا،"ثلاددددةاثلىتعدههعاااثلدتع ااثلىع اىددت ا"ا:اليىىىاس أبىو يىونس ،فخىىر الدين القىىال -10
 .اا2000ا،ثلىد ععاا،ف عثيع( ثل دى اااثل ىدتا ا
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"ا دعا عتددىراىدددتلهثااثلهي عىيده دالدتع ااددىد تاثلز داا  د اا:محمد حسن حسىن رخىا -11
ثلتعا دتاثلع د د تا  اعددعيه،اودىعدتااثلىط ال ى تهدي "،اعددلتاىدودتيعاغيدعاىتشداعع،اك  دت

 قتدعاثلدا ق.

 ا.1992،اهثعاثلىعدعذ،اثلىد عع،ا8  ااثلتفقاثلع د  ،ااامحمد حسن عالو):ا -12

اا.2010،ا2"طعقاثلتهع تاثل هي هاف اثلواها"،ااامحمد حامد شداد:ا -13

ا،1،ااتكتالاو ددداثلتع دد اااأددددلي هدافدد اثلتعا ددتاثلع د دد تااةلددددددددعا اا:محمد سعد زغلولا -14
 ا.2001ىعكزاثلكتدتال تشع،اثلىد عع،ا

 تددءاىتظاىدتال اددددةاثلىتعدههعااتدر يعاثددتلهثىهدا  د اتع دااىعد اامحمد نبىو) األشىرم: -15
ىهددددعث اثلىصددددع تاثلتدددددد تال ى تدددهدد ،اعدددددلتاهكتددداعث ،اك  دددتاثلتعا دددتاثلع د ددد ت،اودىعدددتا

 ا.2002ثلىتاف ت،ا

 ا.2001،ا1لتط يل"،اا"ثلواهاا ي اثلتظع هااثامراد ابراهيم  رفه: -16
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 (1مرفق )

 *أسماء السادة الخبراء

 الدرجة العلمية أو الوظيفة اسم الخبير م
مستتتتتتتتتتت نا ج ستتتتتتتتتتت  كلمة ال ربية كل اي   ج     كل ي    أستتتتتتتتتتت      حمد شوقيأ 1

 .بةه ج مع   –كلي  ض   
 ج مع  بةه . -كل ي    كلي  ض   ج     كلمج يزة أس     سامة صـالح فؤادأ 2
   كل ي ج ستتتتتتتتتتت  كلمة ال ربية كل اي   ج     أستتتتتتتتتتت    مستتتتتتتتتتت نا   ايمن عثمان علي  3

 بةه ج مع   –كلي  ض   
مستتتتتتتتتتت نا ج ستتتتتتتتتتت  كلمة ال ربية كل اي   ج     كل ي    أستتتتتتتتتتت      تامر جمال عرفة  4

 ج مع  بةه  –كلي  ض   
  كل ي    ج    ماي  ج ستت  ةيي  و ر بب   و ي  ضتت و كلمة ز و حاتم محمد حسني 5

 ج مع  بةه –كلي  ض   ل بةين 
 –ي   ج     كل ي    كلي  ضتتتتتت   ج ستتتتتت  كلمة ال ربية كل اأستتتتتت     رضا هالل 6

 ج مع  بةه 
عبـــــد الحليم محمـــــدعبـــــد  7

 الحليم
        كل ي  - خصتتتتد جرار –مستتتت نا ج ستتتت  كل اي   أستتتت     

 كلمةرف  .ج مع   -كلي  ض   
ج ستت  ةيي  و ر بب   و ي  ضتت و كلمة ز و ج     كل ي    ماي   عماد عيد عبيد 8

 ج مع  بةه  –كلي  ض  
 – ضتتتتتت   كلي  ستتتتتت  كلمة ال ربية كل اي   ج     كل ي    أستتتتتت    ج محسن السيد حسيب 9

 بةه ج مع  
     ج  اي   كلجرار ج ستتتتت  كلي  ضتتتتت و كلم ز   ركلمة ز وأستتتتت     نفين حسين  10

 ج مع  كلزق ز ق  -كل ي    كلي  ض   ل بة و 
 .الهجائي* تم ترتيب أسماء السادة الخبراء حسب الترتيب 

 



 (2مرفق )

 استمارة تسجيل البيانات
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 (3تابع مرفق )

بالمبتدئين  استمارة استطالع رأى الخبراء حول تحديد األهمية النسبية لصفات البدنية الخاصة
والتوزيع الزمنى ألجزاء الوحدة التعليمية  وأهم االختبارات المناسبة لهذه الصفات الجودوفى 

 بالبرنامج المقترح باستخدام الوسائط المتعددة

 

 ...........................................الدكتور / .............األستاذ السيد 

 حتية طيبة وبعد ،،،
 إجراء بحث موضوعه:ب بالل محمود محمد عبد الرازق يقوم الباحث /   
 

 تعلم بعض فيفاعلية استخدام منظومة وسائط متعددة " 
 الجودو"مهارات رياضة 

 

بآر  ىآى مجآال ا تاااآات م ونظرًا لما يتطلبه البحث العلمى من االستعانة بآرراء وو  ال   
حتآآى يم آآن االسآآتماد  بمآآا لآآدي م مآآن علآآم و بآآر  ولسقآآة الباحآآث بمآآا بسآآيادت م مآآن  بآآر  ودرايآآة ىآآى 

 الناحية العلمية والميدانية ىى هوا المجال.

  لتحديد اآلتى:املرفقة لذا يتقدم الباحث لسيادتكم باالستمارة 

  التآآى يم آآن من تآآىسر علآآى تعلآآيم المبتآآد ينتحديآآد مهآآم الاآآمان البدنيآآة والمرىقآآة باالسآآتمار  و 
 .الجودومن طلبة  ليان التربية الرياضية لم اران 

  تحديآآد مهآآم اال تبآآاران التآآى تقآآيا هآآوم الاآآمان والمرىقآآة باالسآآتمار  والتآآى يم آآن من تآآىسر
 .الجودوعلى تعليم المبتد ين من طلبة  ليان التربية الرياضية لم اران 

  اء الوحد  التعليمية للبرنامج التعليمى المقترح.تحديد زمن  ل جزء من مجز 

 وتفضلوا بقبول جزيل الشكر والتقدير
 



 (3تابع مرفق )

 بيانات خاصة باخلبري:

  البيانـــات م

 االسآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآم : 1
 

 

 الوظيمآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآة : 2
 

 

 الدرجآآآآآآآآآآآآآآآة العلميآآآآآآآآآآآآآآآة : 3
 

 

 عآآآآدد سآآآآنوان ال بآآآآر  : 4
 

 

 ال ليآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآة : 5
 

 

 الجامعآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآة : 6
 

 

 

 مع خالص الشكر والتقدير
 

 
 

 
 
 

 

 



 (3تابع مرفق )

 وال: طريقة التعامل مع االستمارة:أ

( ممآآام  آآل اآآمة بدنيآآة مسآآمل  انآآة الهميآآة المقابلآآة ل آآا بالنسآآبة ل آآل الرجآآاء وضآآم عالمآآة   -
م ار . علمًا بأن الباحث قد قام بعمل مسح مرجعى ل آل المراجآم والبحآاث العلميآة التآى مم نآه 

راتيآآه وهآآوم الاآآمان تآآم ترتيب آآا  مآآا ىآآى ال ا بالمبتآآد ينالحاآآول علي آآا لتحديآآد الاآآمان البدنيآآة 
 بالجدول.

 

 

 

 

 

 عناصر اللياقة البدنية المهــــارة م

 المستوى

 متوسط جــيد جيد جدا  

    القوة املميزة للسرعة اوسوتو جارى 1

 

 

    الـمـرونـــــة

    حتمل القوة 

    تـــــــــــوازن 

    رشــاقــــــــة 

    تـــــــوافـــق 

    سرعة رد الفعل 

    الــــــــــدقـــــة 

    سرعـة انتقالية 

    القوة املميزة للسرعة ايبون سيو ناجى 2

 

 

    املــرونـــــة

    حتمل القـــوة 

    تـــــــــــوازن 

    رشـــــــاقــــة 

    تــــــــــــــوافق 

    سرعة رد الفعل  

    ــدقــــــــةالـــــ 

    سرعــة انتقاليـــة 



 (3تابع مرفق )

 ثانيا: إضافة أى مقترحات أخرى :

-  ....................................................................................  
-  ....................................................................................  
-  ....................................................................................  
-  ....................................................................................  
 
 
 

 

 

 عناصر اللياقة البدنية المهــــارة م

 المستوى

 متوسط جــيد جيد جدا  

    القوة املميزة للسرعة اواتشى جارى 3

 

 

    الـمـرونـــــة

    حتمل القوة 

    تـــــــــــوازن 

    رشــاقــــــــة 

    تـــــــوافـــق 

    سرعة رد الفعل 

    الــــــــــدقـــــة 

    سرعـة انتقالية 

    القوة املميزة للسرعة كوشى جورما 4

 

 

    املــرونـــــة

    حتمل القـــوة 

    تـــــــــــوازن 

    رشـــــــاقــــة 

    تــــــــــــــوافق 

    سرعة رد الفعل  

    الـــــــدقــــــــة 

    سرعــة انتقاليـــة 



 (3تابع مرفق )

 أوال: طريقة التعامل مع االستمارة:

( ممآآام مسآآتو  اال تبآآار الآآو  ي آآون مناسآآبًا مآآن وج آآة نظآآر سآآيادت م الرجآآاء وضآآم عالمآآة   -
 م الامة البدنية.من حيث مهميته اإليجابية لقياا هو

 

 

 المستوى االختــبــــــارات الصفة البدنية م

 متوسط جــيد جيد جدا  

القـــــوة املميـــــزة   1

 بالسرعة

 .تاختبار الوثب العمودى لسار جن -

 اختبار الوثب العريض من الثبات. -

 كجم )باليدين( ألقصى مسافة ممكنة. 3دفع كرة طبية  -

   

 ألمام منن الوقـوفثنى اجلذع ل - املـرونــة 2

 تقوس اجلذع خلفًا )الكوبرى(. -

 زاوية مفصل احلوض. -

   

 ث(6الركبتني ) ىاجللوس من الرقود وثن - حتمــل القـــوة 3

 ثــنى الذراعـــني –مائل  انبطاح -

 الشــــد ألعلى على العقلة. -

   

 ث(6الركبتني ) وثنى اجللوس من الرقود - حتمل سـرعـة 4

 ث(.20) االنبطاحذع من رفع اجل -

   

 اختبار باس املعدل للتوازن الديناميكى - التـوازن 5

 اختبار الوقوف على مشط القدم. -

 اختبار الوقوف على العارضة مبشط القدم. -

   

 م.9×    4اختبار اجلرى املكوكى   - الرشــاقــة 6

 اجلرى املتعدد االجتاهات. -

 اختبار اجلرى الزجزاجــى. -

   

 اختبار الدوائر الرقمية. - التوافـق 7

 مى واستقبال الكرة.اختبار ر -

 ( 8اختبار اجلرى على شكل )  -

   

 لسون لقياس زمن الرجع باليد.اختبار ن - سرعة رد الفعل 8

 لسون لقياس زمن  الرجع بالقدم.ناختبار  -

   

 املتداخلة. اختبار التصويب باليد على الدوائر - الـــدقـة 9

 املستطيالت املتداخلة.   اختبار التصويب بالقدم على-

   

 ث من البدء العاىل.4اختبار العدو  - السرعة االنتقالية 10

 م.30اختبار العدو  -

 ث من البدء العاىل6اختبار العدو  -

   



 (3تابع مرفق )

 أوال: طريقة التعامل مع االستمارة:

ء الوحآد  التعليميآة للبرنآامج التعليمآى الرجاء من سيادت م الت آرم بتحديآد زمآن  آل جآزء مآن مجآزا -
دقيقآة طبقآًا للجآدول الزمنآى ب ليآة  90المقترح ، علمًا بأن الزمن اإلجمالى للوحآد  التعليميآة هآو 

 جامعة المناور . –التربية الرياضية 
 

الزمن االجمالى 
 للوحدة التعليمية

زمن جزء 
 اإلحماء

زمن جزء اإلعداد 
 البدنى

زمن الجزء 
 الرئيسى

جزء زمن 
 الختام

     ق 90

 
 ثانيا: إضافة أى مقترحات أخرى :

-  ....................................................................................  
-  ....................................................................................  
-  ....................................................................................  
-  ....................................................................................  

 حلسن تعاونكم،،،
ً
 شكرا

 



 (4تابع مرفق )
 وحدة البرنامج المقترح

 

 دقيقة 45زمن الوحدة:                                                  1رقم الوحدة: 
 تعليم مهارة أوسوتو جورماالهدف من الوحدة: 

 

 المحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى الزمن الوحدةأجزاء 

 التحية والغياب ثم - ق 3 أعمال إدارية
 .الوحدةتعداد والتوجه إلى حجرة الوسائط المتعددة لبداية االس -
 

النشاط 
 التعليمى

 .حجرة الوسائط المتعددة مشاهدة البرنامج التعليمى فى - ق 10

 .تمرينات بدنية عامة لتهيئة الجسم - ق 5 اإلحمــــــاء
 

داد ــاإلع
 ىـدنـالب

 .الوثب عاليا باستمرار (وقوف) - ق 10
 .عاليا مع تبادل فتح وضم القدمين الوثب (وقوف) -
 .تبادل لف الجذع جانبا (وقوف فتحا) -
 .الجلوس من الرقود (رقود قرفصاء) -
 

اط ــالنش
 ىـالتطبيق

 .للمهارة طالبأداء ال - ق 15
 .تكرار محاوالت األداء وتصحيح األخطاء -
 .تدريبات متنوعة على المهارة التى تم شرحها -

 .تمرينات بدنية لتهدئة الجسم والتحية واالنصراف - ق 2 الختـــــــــام
 

 
 

 
 



 (4تابع مرفق )
 دقيقة 45زمن الوحدة:                                                  2رقم الوحدة: 

 تعليم مهارة أوسوتو جورماالهدف من الوحدة: 
 المحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى الزمن الوحدةأجزاء 

 التحية والغياب ثم - ق 3 أعمال إدارية
 .الوحدةاالستعداد والتوجه إلى حجرة الوسائط المتعددة لبداية  -
 

النشاط 
 التعليمى

 .حجرة الوسائط المتعددة مشاهدة البرنامج التعليمى فى - ق 10

 .تمرينات بدنية عامة لتهيئة الجسم - ق 5 اإلحمــــــاء
 

 .مع تبادل فتح وضم القدمين الوثب عاليا (وقوف) - ق 10 اإلعداد البدنى
 .تبادل ثنى الجذع جانبا (ثبات الوسط .وقوف) -
 .الوثب أماما بالقدمين معا حول الملعب (ثبات الوسط .وقوف) -
 .الطعن أماما (ثبات الوسط .وقوف) -
 

النشاط 
 التطبيقى

 .للمهارة طالبأداء ال - ق 15
 .تكرار محاوالت األداء وتصحيح األخطاء -
 .ت متنوعة على المهارة التى تم شرحهاتدريبا -

 .تمرينات بدنية لتهدئة الجسم والتحية واالنصراف - ق 2 الختـــــــــام
 

 

 
 
 
 
 



 (4تابع مرفق )
 دقيقة 45زمن الوحدة:                                                  3رقم الوحدة: 

 تعليم مهارة أوسوتو جورماالهدف من الوحدة: 
 المحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى الزمن الوحدةأجزاء 

 التحية والغياب ثم - ق 3 أعمال إدارية
 .الوحدةاالستعداد والتوجه إلى حجرة الوسائط المتعددة لبداية  -
 

النشاط 
 التعليمى

 .حجرة الوسائط المتعددة مشاهدة البرنامج التعليمى فى - ق 10

 .مة لتهيئة الجسمتمرينات بدنية عا - ق 5 اإلحمــــــاء
 .الفجرى فى المكان (وقوف) - ق 10 اإلعداد البدنى

 .الجرى حول الملعب مع عمل دوائر بالذراعين (وقوف) -
الجرى حول الملعب مع أداء دحرجة أمامية عند سماع  (وقوف) -

 .الصفارة
تبادل لف الجذع للمس  (ميل.الذراعان جانبا .وقوف فتحا) -

 .ةالمشطين بالذراع العكسي
 

النشاط 
 التطبيقى

 .للمهارة طالبأداء ال - ق 15
 .تكرار محاوالت األداء وتصحيح األخطاء -
 .تدريبات متنوعة على المهارة التى تم شرحها -
 

 .تمرينات بدنية لتهدئة الجسم والتحية واالنصراف - ق 2 الختـــــــــام
 
 
 
 
 



 (4تابع مرفق )
 دقيقة 45زمن الوحدة:                                                  4رقم الوحدة: 

 تعليم مهارة أوسوتو جورماالهدف من الوحدة: 
 المحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى الزمن الوحدةأجزاء 

 التحية والغياب ثم   - ق 3 أعمال إدارية
 .الوحدةاالستعداد والتوجه إلى حجرة الوسائط المتعددة لبداية  -

النشاط 
 التعليمى

 .حجرة الوسائط المتعددة مشاهدة البرنامج التعليمى فى - ق 10

 .تمرينات بدنية عامة لتهيئة الجسم - ق 5 اإلحمــــــاء
 

 .الجرى حول الملعب مع عمل دوائر بالذراعين (وقوف) - ق 10 اإلعداد البدنى
الجرى حول الملعب مع لمس األرض باليدين عند سماع  (وقوف) -

 .الصفارة
 .تبادل الطعن بالرجلين مع التقدم لألمام (ثبات الوسط.فوقو ) -
 .الجلوس من الرقود (رقود قرفصاء) -
 

النشاط 
 التطبيقى

 .للمهارة طالبأداء ال - ق 15
 .تكرار محاوالت األداء وتصحيح األخطاء -
 .تدريبات متنوعة على المهارة التى تم شرحها -
 

 .هدئة الجسم والتحية واالنصرافتمرينات بدنية لت - ق 2 الختـــــــــام
 
 
 
 
 
 



 (4تابع مرفق )
 دقيقة 45زمن الوحدة:                                                  5رقم الوحدة: 

 مورتية سيو ناجيتعليم مهارة الهدف من الوحدة: 

 المحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى الزمن الوحدةأجزاء 

 الغياب ثمالتحية و   - ق 3 أعمال إدارية
 .الوحدةاالستعداد والتوجه إلى حجرة الوسائط المتعددة لبداية  -
 

النشاط 
 التعليمى

 .حجرة الوسائط المتعددة مشاهدة البرنامج التعليمى فى - ق 10

 .تمرينات بدنية عامة لتهيئة الجسم - ق 5 اإلحمــــــاء
ألرض باليدين عند سـماع الجرى حول الملعب مع لمس ا (وقوف) - ق 10 اإلعداد البدنى

 .الصفارة
ثنى الركبتين كامال مع وضع الكفين على األرض ثم  (وقوف) -

 .قذف القدمين خلفا
 .ثنى الذراعين (انبطاح مائل) -
 .الجلوس من الرقود (رقود) -
 

النشاط 
 التطبيقى

 .للمهارة طالبأداء ال - ق 15
 .تكرار محاوالت األداء وتصحيح األخطاء -
 .متنوعة على المهارة التى تم شرحهاتدريبات  -

 .تمرينات بدنية لتهدئة الجسم والتحية واالنصراف- ق 2 الختـــــــــام
 

 

 
 
 



 (4تابع مرفق )
 دقيقة 45زمن الوحدة:                                                  6رقم الوحدة: 

 مورتية سيو ناجيتعليم مهارة الهدف من الوحدة: 
 لمحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــوىا الزمن الوحدةأجزاء 

 التحية والغياب ثم  - ق 3 أعمال إدارية
 .الوحدةاالستعداد والتوجه إلى حجرة الوسائط المتعددة لبداية  -
 

النشاط 
 التعليمى

 .حجرة الوسائط المتعددة مشاهدة البرنامج التعليمى فى- ق 10
 

 .ة لتهيئة الجسمتمرينات بدنية عام - ق 5 اإلحمــــــاء
 

 .الجرى فى المكان (وقوف) - ق 10 اإلعداد البدنى
الوثب فـى المكـان مـع الـدوران رأسـيا حـول الجسـم زاويـة  (وقوف) -

 .درجة عند سماع الصفارة 90
الجرى حول الملعب مـع أداء دحرجـة أماميـة عنـد سـماع  (وقوف) -

 .الصفارة
 .ع التقدم لألمامتبادل الطعن بالرجلين م (ثبات الوسط .وقوف) -
 

النشاط 
 التطبيقى

 .للمهارة طالبأداء ال- ق 15
 .تكرار محاوالت األداء وتصحيح األخطاء -
 .تدريبات متنوعة على المهارة التى تم شرحها -
 

 .تمرينات بدنية لتهدئة الجسم والتحية واالنصراف - ق 2 الختـــــــــام
 
 
 
 
 



 (4تابع مرفق )
 دقيقة 45زمن الوحدة:                                                  7رقم الوحدة: 

 مورتية سيو ناجيتعليم مهارة الهدف من الوحدة: 
 

 الوحدةأجزاء 
 المحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى الزمن

 التحية والغياب ثم - ق 3 أعمال إدارية
 .الوحدةاالستعداد والتوجه إلى حجرة الوسائط المتعددة لبداية  -
 

النشاط 
 التعليمى

 .حجرة الوسائط المتعددة مشاهدة البرنامج التعليمى فى - ق 10
 

 .تمرينات بدنية عامة لتهيئة الجسم - ق 5 اإلحمــــــاء
 

الوثب جانبا عاليـا للمـروق مـن فـوق  (الجنب مواجه أداة .وقوف) - ق 10 اإلعداد البدنى
 .األداة

 .ىتباعد القدمين ألقصى مد (فتحا .وقوف) -
 .الجلوس من الرقود (رقود) -
  -.ثنى الذراعين (انبطاح مائل) -
 

النشاط 
 التطبيقى

 .للمهارة طالبأداء ال - ق 15
 .تكرار محاوالت األداء وتصحيح األخطاء -
 .تدريبات متنوعة على المهارة التى تم شرحها -
 

 .رافتمرينات بدنية لتهدئة الجسم والتحية واالنص - ق 2 الختـــــــــام
 
 
 



 (4تابع مرفق )
 دقيقة 45زمن الوحدة:                                                  8رقم الوحدة: 

 مورتية سيو ناجيتعليم مهارة الهدف من الوحدة: 
 المحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى الزمن الوحدةأجزاء 

 التحية والغياب ثم  - ق 3 أعمال إدارية
 .الوحدةه إلى حجرة الوسائط المتعددة لبداية االستعداد والتوج -
 

 .حجرة الوسائط المتعددة مشاهدة البرنامج التعليمى فى- ق 10 النشاط التعليمى
 

 .تمرينات بدنية عامة لتهيئة الجسم - ق 5 ــاءاإلحمــ
عمل  (ميل .على الركبتين سند الكفين .ثبات الركبتين .وقوف) - ق 10 اإلعداد البدنى

 .بالركبتيندوائر 
المشى حتى  (الوضع أماما على مقعد سويدى مقلوب .وقوف) -

 .نهاية المقعد ثم الدوران والعودة
 رفع الذراعان خلفا عاليا  (وقوف)أ  -

مساعدة الزميل  (مسك ذراعى الزميل .وقوف مواجه الظهر)ب    
 .على رفع الذراعين ألعلى

 .الجلوس من الرقود (رقود) -
 .للمهارة طالبأداء ال- ق 15 النشاط التطبيقى

 .تكرار محاوالت األداء وتصحيح األخطاء -
 .تدريبات متنوعة على المهارة التى تم شرحها -
 

 .تمرينات بدنية لتهدئة الجسم والتحية واالنصراف- ق 2 ــامالختــــ
 
 
 



 (4تابع مرفق )
 دقيقة 45زمن الوحدة:                                                  9رقم الوحدة: 

 سوتو ماكي كوميتعليم مهارة الهدف من الوحدة: 
 المحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى الزمن الوحدةأجزاء 

 التحية والغياب ثم- ق 3 أعمال إدارية
 .الوحدةاالستعداد والتوجه إلى حجرة الوسائط المتعددة لبداية  -
 

النشاط 
 التعليمى

 .حجرة الوسائط المتعددة عليمى فىمشاهدة البرنامج الت - ق 10

 .تمرينات بدنية عامة لتهيئة الجسم - ق 5 اإلحمــــــاء
 

 .الجرى فى المكان (وقوف) - ق 10 اإلعداد البدنى
 .الجرى حول الملعب مع عمل دوائر بالذراعين (وقوف) -
 .ثنى الركبتين لتحريك القدمين أماما (انبطاح مائل) -
 .س من الرقودالجلو  (رقود قرفصاء) -
 

النشاط 
 التطبيقى

 .للمهارة طالبأداء ال- ق 15
 .تكرار محاوالت األداء وتصحيح األخطاء -
 .تدريبات متنوعة على المهارة التى تم شرحها -
 

 .تمرينات بدنية لتهدئة الجسم والتحية واالنصراف - ق 2 الختـــــــــام
 

 

 
 
 
 



 (4تابع مرفق )
 دقيقة 45زمن الوحدة:                                                  10رقم الوحدة: 

 سوتو ماكي كوميتعليم مهارة الهدف من الوحدة: 
 المحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى الزمن الوحدةأجزاء 

 التحية والغياب ثم - ق 3 أعمال إدارية
 .الوحدةاالستعداد والتوجه إلى حجرة الوسائط المتعددة لبداية  -
 

شاط الن
 التعليمى

 .حجرة الوسائط المتعددة مشاهدة البرنامج التعليمى فى- ق 10

 .تمرينات بدنية عامة لتهيئة الجسم - ق 5 اإلحمــــــاء
 

 .الوثب عاليا باستمرار (وقوف)  - ق 10 اإلعداد البدنى
 .ثنى الجذع أماما أسفل (جلوس طويل) -
 .ثنى الذراعين (انبطاح مائل) -
 .تقوس الجذع خلفا للمس األرض بالرأس (جلوس جثو) -
 

النشاط 
 التطبيقى

 .للمهارة طالبأداء ال- ق 15
 .تكرار محاوالت األداء وتصحيح األخطاء -
 .تدريبات متنوعة على المهارة التى تم شرحها -
 

 .تمرينات بدنية لتهدئة الجسم والتحية واالنصراف - ق 2 الختـــــــــام
 

 
 
 
 



 (4تابع مرفق )
 دقيقة 45زمن الوحدة:                                                  11رقم الوحدة: 

 سوتو ماكي كوميتعليم مهارة الهدف من الوحدة: 
 المحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى الزمن الوحدةأجزاء 

 التحية والغياب ثم  - ق 3 أعمال إدارية
 .الوحدةدة لبداية االستعداد والتوجه إلى حجرة الوسائط المتعد -
 

النشاط 
 التعليمى

 .حجرة الوسائط المتعددة مشاهدة البرنامج التعليمى فى - ق 10

 .تمرينات بدنية عامة لتهيئة الجسم - ق 5 اإلحمــــــاء
 

 .الوثب فى المكان مع عمل دوائر (وقوف) - ق 10 اإلعداد البدنى
 .رفع الجذع عاليا (انبطاح) -
 .الجذع خلفا ولمس الكعبين تقوس (فتحا .وقوف) -
 .)انبطاح( مد الذراعين -
 

النشاط 
 التطبيقى

 .للمهارة طالبأداء ال - ق 15
 .تكرار محاوالت األداء وتصحيح األخطاء -
 .تدريبات متنوعة على المهارة التى تم شرحها -
 

 .تمرينات بدنية لتهدئة الجسم والتحية واالنصراف - ق 2 الختـــــــــام
 

 
 
 
 



 (4تابع مرفق )
 دقيقة 45زمن الوحدة:                                                  12قم الوحدة: ر 

 سوتو ماكي كوميتعليم مهارة الهدف من الوحدة: 
 المحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى الزمن الوحدةأجزاء 

 التحية والغياب ثم - ق 3 أعمال إدارية
 .الوحدةالوسائط المتعددة لبداية االستعداد والتوجه إلى حجرة  -
 

النشاط 
 التعليمى

 .حجرة الوسائط المتعددة مشاهدة البرنامج التعليمى فى - ق 10
 

 .تمرينات بدنية عامة لتهيئة الجسم - ق 5 اإلحمــــــاء
 

 .الجرى فى المكان (وقوف) - ق 10 اإلعداد البدنى
 .تبادل ثنى الجذع جانبا (ثبات الوسط .وقوف) -
 .الجلوس من الرقود (رقود) -
 .عمل ميزان (وقوف) -
 

النشاط 
 التطبيقى

 .للمهارة طالبأداء ال - ق 15
 .تكرار محاوالت األداء وتصحيح األخطاء -
 .تدريبات متنوعة على المهارة التى تم شرحها -
 

 .تمرينات بدنية لتهدئة الجسم والتحية واالنصراف - ق 2 الختـــــــــام
 

 
 
 
 



 (4تابع مرفق )
 دقيقة 45زمن الوحدة:                                                  13رقم الوحدة: 

 اواتش جاري تعليم مهارة الهدف من الوحدة: 
 المحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى الزمن الوحدةأجزاء 

 التحية والغياب ثم - ق 3 أعمال إدارية
 .الوحدةسائط المتعددة لبداية االستعداد والتوجه إلى حجرة الو  -
 

النشاط 
 التعليمى

 .حجرة الوسائط المتعددة مشاهدة البرنامج التعليمى فى - ق 10
 

 .تمرينات بدنية عامة لتهيئة الجسم - ق 5 اإلحمــــــاء
 

 .الجرى فى المكان (وقوف) - ق 10 اإلعداد البدنى
د سماع الجرى حول الملعب مع عمل دحرجة أمامية عن (وقوف) -

 .الصفارة
 .ثنى الجذع أماما أسفل (فتحا .جلوس طويل) -
 .درجة 45تبادل رفع الرجلين عاليا بزاوية  (رقود) -
 

النشاط 
 التطبيقى

 .للمهارة طالبأداء ال - ق 15
 .تكرار محاوالت األداء وتصحيح األخطاء -
 .تدريبات متنوعة على المهارة التى تم شرحها -
 

 .تمرينات بدنية لتهدئة الجسم والتحية واالنصراف - ق 2 الختـــــــــام
 
 
 
 



 (4تابع مرفق )
 دقيقة 45زمن الوحدة:                                                  14رقم الوحدة: 

 اواتش جاري تعليم مهارة الهدف من الوحدة: 
 المحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى الزمن الوحدةأجزاء 

 التحية والغياب ثم - ق 3 أعمال إدارية
 .الوحدةاالستعداد والتوجه إلى حجرة الوسائط المتعددة لبداية  -
 

النشاط 
 التعليمى

 .حجرة الوسائط المتعددة مشاهدة البرنامج التعليمى فى - ق 10

 .تمرينات بدنية عامة لتهيئة الجسم - ق 5 اإلحمــــــاء
 

 .لملعب مع عمل دوائر بالذراعينالجرى حول ا (وقوف) - ق 10 اإلعداد البدنى
 .الجرى فى المكان (وقوف) -
 .الجلوس من الرقود (رقود) -
 .ثنى الذراعين (انبطاح مائل) -
 

النشاط 
 التطبيقى

 .للمهارة طالبأداء ال - ق 15
 .تكرار محاوالت األداء وتصحيح األخطاء -
 .تدريبات متنوعة على المهارة التى تم شرحها -
 

 .تمرينات بدنية لتهدئة الجسم والتحية واالنصراف - ق 2 ـامالختــــــــ
 

 
 
 
 



 (4تابع مرفق )
 دقيقة 45زمن الوحدة:                                                  15رقم الوحدة: 

 اواتش جاري تعليم مهارة الهدف من الوحدة: 
 المحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى الزمن الوحدةأجزاء 

 التحية والغياب ثم - ق 3 داريةأعمال إ
 .الوحدةاالستعداد والتوجه إلى حجرة الوسائط المتعددة لبداية  -
 

النشاط 
 التعليمى

 .حجرة الوسائط المتعددة مشاهدة البرنامج التعليمى فى - ق 10

 .تمرينات بدنية عامة لتهيئة الجسم - ق 5 اإلحمــــــاء
 

 .ى فى المكانالجر  (وقوف) - ق 10 اإلعداد البدنى
 .عمل ميزان (وقوف) -
 .تبادل ثنى الجذع جانبا (فتحا .وقوف) -
 .ثنى الذراعين (انبطاح مائل) -
 

النشاط 
 التطبيقى

 .للمهارة طالبأداء ال - ق 15
 .تكرار محاوالت األداء وتصحيح األخطاء -
 .تدريبات متنوعة على المهارة التى تم شرحها -
 

 .رينات بدنية لتهدئة الجسم والتحية واالنصرافتم - ق 2 الختـــــــــام
 

 
 
 
 



 (4تابع مرفق )
 دقيقة 45زمن الوحدة:                                                  16رقم الوحدة: 

 اواتش جاري تعليم مهارة الهدف من الوحدة: 
 المحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى الزمن الوحدةأجزاء 

 التحية والغياب ثم - ق 3 أعمال إدارية
 .الوحدةاالستعداد والتوجه إلى حجرة الوسائط المتعددة لبداية  -
 

النشاط 
 التعليمى

 .حجرة الوسائط المتعددة مشاهدة البرنامج التعليمى فى - ق 10

 .تمرينات بدنية عامة لتهيئة الجسم - ق 5 اإلحمــــــاء
 

مع الدوران رأسيا حول الجسم زاوية الوثب فى المكان  (وقوف) - ق 10 اإلعداد البدنى
 .درجة عند سماع الصفارة 90
 .عمل ميزان (وقوف) -
تبادل لف الجذع للمس  (ميل .الذراعان جانبا .وقوف فتحا) -

 .المشطين بالذراع العكسية
 .الجلوس من الرقود (رقود) -

النشاط 
 التطبيقى

 .للمهارة طالبأداء ال - ق 15
 .صحيح األخطاءتكرار محاوالت األداء وت -
 .تدريبات متنوعة على المهارة التى تم شرحها -
 

 .تمرينات بدنية لتهدئة الجسم والتحية واالنصراف - ق 2 الختـــــــــام
 
 
 
 



 (4تابع مرفق )
 دقيقة 45زمن الوحدة:                                                  17رقم الوحدة: 

 كوشي جورماتعليم مهارة الهدف من الوحدة: 
 المحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى الزمن الوحدةأجزاء 

 التحية والغياب ثم - ق 3 أعمال إدارية
 .الوحدةالنزول إلى أرض الملعب لبداية  -
 

 .تمرينات بدنية عامة لتهيئة الجسم - ق 5 اإلحمــــــاء 
 .الوثب عاليا باستمرار (وقوف) - ق 10 اإلعداد البدنى

 .الوثب عاليا مع تبادل فتح وضم القدمين (وقوف) -
 .تبادل لف الجذع جانبا (وقوف فتحا) -
 .الجلوس من الرقود (رقود قرفصاء) -
 

النشاط 
 التعليمى

 وحدة.مشاهدة نموذج ألداء المهارة من الم - ق 10
 

النشاط 
 التطبيقى

 .للمهارة طالبأداء ال - ق 15
 .تكرار محاوالت األداء وتصحيح األخطاء -
 .تدريبات متنوعة على المهارة التى تم شرحها -
 

 .تمرينات بدنية لتهدئة الجسم والتحية واالنصراف - ق 2 الختـــــــــام
 

 

 

 
 
 
 



 (4تابع مرفق )
 دقيقة 45زمن الوحدة:                                                  18رقم الوحدة: 

 تعليم مهارة كوشي جورماالهدف من الوحدة: 
 المحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى الزمن وحدةالأجزاء 

 التحية والغياب ثم - ق 3 أعمال إدارية
 .الوحدةالنزول إلى أرض الملعب لبداية  -
 

 .تمرينات بدنية عامة لتهيئة الجسم - ق 5 اإلحمــــــاء 
 

 .الوثب عاليا مع تبادل فتح وضم القدمين (وقوف) - ق 10 اإلعداد البدنى
 .تبادل ثنى الجذع جانبا (ثبات الوسط .وقوف) -
 .الوثب أماما بالقدمين معا حول الملعب (ثبات الوسط .وقوف) -
 .الطعن أماما (ثبات الوسط .وقوف) -
  

النشاط 
 التعليمى

 وحدة.مشاهدة نموذج ألداء المهارة من الم - ق 10

النشاط 
 التطبيقى

 .للمهارة طالبأداء ال - ق 15
 .اوالت األداء وتصحيح األخطاءتكرار مح -
 .تدريبات متنوعة على المهارة التى تم شرحها -
 

 .تمرينات بدنية لتهدئة الجسم والتحية واالنصراف - ق 2 الختـــــــــام
 

 
 
 
 
 



 (4تابع مرفق )
 دقيقة 45زمن الوحدة:                                                  19رقم الوحدة: 

 مهارة كوشي جورما تعليمالهدف من الوحدة: 
 المحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى الزمن الوحدةأجزاء 

 التحية والغياب ثم - ق 3 أعمال إدارية
 .الوحدةالنزول إلى أرض الملعب لبداية  -

 .تمرينات بدنية عامة لتهيئة الجسم - ق 5 اإلحمــــــاء 
 

 .كانالفجرى فى الم (وقوف) - ق 10 اإلعداد البدنى
 .الجرى حول الملعب مع عمل دوائر بالذراعين (وقوف) -
الجرى حول الملعب مع أداء دحرجة أمامية عند سماع  (وقوف) -

 .الصفارة
تبادل لف الجذع للمس  (ميل.الذراعان جانبا .وقوف فتحا) -

 .المشطين بالذراع العكسية
 

النشاط 
 التعليمى

 وحدة.ممشاهدة نموذج ألداء المهارة من ال - ق 10

النشاط 
 التطبيقى

 .للمهارة طالبأداء ال - ق 15
 .تكرار محاوالت األداء وتصحيح األخطاء -
 .تدريبات متنوعة على المهارة التى تم شرحها -
 

 .تمرينات بدنية لتهدئة الجسم والتحية واالنصراف - ق 2 الختـــــــــام
 
 
 
 



 (4تابع مرفق )
 دقيقة 45زمن الوحدة:                                                  20رقم الوحدة: 

 تعليم مهارة كوشي جورماالهدف من الوحدة: 
 المحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى الزمن الوحدةأجزاء 

 التحية والغياب ثم - ق 3 أعمال إدارية
 .الوحدةالنزول إلى أرض الملعب لبداية  -
 

 .مة لتهيئة الجسمتمرينات بدنية عا - ق 5 اإلحمــــــاء 
 .الجرى حول الملعب مع عمل دوائر بالذراعين (وقوف) - ق 10 اإلعداد البدنى

الجرى حول الملعب مع لمس األرض باليدين عند سماع  (وقوف) -
 .الصفارة

 .تبادل الطعن بالرجلين مع التقدم لألمام (ثبات الوسط.وقوف) -
 .الجلوس من الرقود (رقود قرفصاء) -
 

النشاط 
 لتعليمىا

 وحدة.مشاهدة نموذج ألداء المهارة من الم - ق 10

النشاط 
 التطبيقى

 .للمهارة طالبأداء ال - ق 15
 .تكرار محاوالت األداء وتصحيح األخطاء -
 .تدريبات متنوعة على المهارة التى تم شرحها -
 

 .تمرينات بدنية لتهدئة الجسم والتحية واالنصراف - ق 2 الختـــــــــام
 
 
 
 
 



 (4تابع مرفق )
 دقيقة 45زمن الوحدة:                                                  21رقم الوحدة: 

 تعليم مهارة كوشي جورماالهدف من الوحدة: 
 المحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى الزمن الوحدةأجزاء 

 التحية والغياب ثم - ق 3 أعمال إدارية
 .الوحدة النزول إلى أرض الملعب لبداية -
 

 .تمرينات بدنية عامة لتهيئة الجسم - ق 5 اإلحمــــــاء 
الجرى حول الملعب مع لمس األرض باليدين عند  (وقوف) - ق 10 اإلعداد البدنى

 .سماع الصفارة
ثنى الركبتين كامال مع وضع الكفين على األرض ثم  (وقوف) -

 .قذف القدمين خلفا
 .ثنى الذراعين (انبطاح مائل) -
 .الجلوس من الرقود (رقود) -

 وحدة.مشاهدة نموذج ألداء المهارة من الم - ق 10 النشاط التعليمى
 

 .للمهارة طالبأداء ال- ق 15 النشاط التطبيقى
 .تكرار محاوالت األداء وتصحيح األخطاء -
 .تدريبات متنوعة على المهارة التى تم شرحها -
 

 .هدئة الجسم والتحية واالنصرافتمرينات بدنية لت - ق 2 الختـــــــــام
 

 

 
 
 
 
 



 (4تابع مرفق )
 دقيقة 45زمن الوحدة:                                                  22رقم الوحدة: 

 (مورتية سيو ناجي، أوسوتو جورما)مهارة  المراجعة عليالهدف من الوحدة: 
 المحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى الزمن الوحدةأجزاء 

 التحية والغياب ثم - ق 3 ال إداريةأعم
 .الوحدةالنزول إلى أرض الملعب لبداية  -
 

 .تمرينات بدنية عامة لتهيئة الجسم- ق 5 اإلحمــــــاء 
 .الجرى فى المكان (وقوف) - ق 10 اإلعداد البدنى

الوثب فى المكان مع الدوران رأسيا حول الجسم زاوية  (وقوف) -
 .ةدرجة عند سماع الصفار  90
الجرى حول الملعب مع أداء دحرجة أمامية عند سماع  (وقوف) -

 .الصفارة
 .تبادل الطعن بالرجلين مع التقدم لألمام (ثبات الوسط .وقوف) -
 

النشاط 
 التعليمى

 وحدة.مشاهدة نموذج ألداء المهارة من الم - ق 10

النشاط 
 التطبيقى

 .للمهارة طالبأداء ال - ق 15
 .داء وتصحيح األخطاءتكرار محاوالت األ -
 .تدريبات متنوعة على المهارة التى تم شرحها -
 

 .تمرينات بدنية لتهدئة الجسم والتحية واالنصراف - ق 2 الختـــــــــام
 
 
 
 
 



 (4تابع مرفق )
 دقيقة 45زمن الوحدة:                                                  23رقم الوحدة: 

، سوتو ماكي كومي، مورتية سيو ناجيارة )أوسوتو جورما، المراجعة علي مهالهدف من الوحدة: 
 أواتش جاري(
 المحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى الزمن الوحدةأجزاء 

 التحية والغياب ثم  - ق 3 أعمال إدارية
 .الوحدةالنزول إلى أرض الملعب لبداية  -
 

 .سمتمرينات بدنية عامة لتهيئة الج - ق 5 اإلحمــــــاء 
 

الوثب جانبا عاليا للمروق من فوق  (الجنب مواجه أداة .وقوف) - ق 10 اإلعداد البدنى
 .األداة

 .تباعد القدمين ألقصى مدى (فتحا .وقوف) -
 .الجلوس من الرقود (رقود) -
 .ثنى الذراعين (مائل انبطاح) -
 

النشاط 
 التعليمى

 وحدة.مشاهدة نموذج ألداء المهارة من الم - ق 10

لنشاط ا
 التطبيقى

 .للمهارة طالبأداء ال - ق 15
 .تكرار محاوالت األداء وتصحيح األخطاء -
 .تدريبات متنوعة على المهارة التى تم شرحها -
 

 .تمرينات بدنية لتهدئة الجسم والتحية واالنصراف - ق 2 الختـــــــــام
 

 
 
 



 (4تابع مرفق )
 دقيقة 45زمن الوحدة:                                                  24رقم الوحدة: 

، سوتو ماكي كومي، مورتية سيو ناجيالمراجعة علي مهارة )أوسوتو جورما، الهدف من الوحدة: 
 أواتش جاري، كوشي جورما(

 المحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى الزمن الوحدةأجزاء 

 التحية والغياب ثم - ق 3 أعمال إدارية
 .الوحدةملعب لبداية النزول إلى أرض ال -

 .تمرينات بدنية عامة لتهيئة الجسم - ق 5 اإلحمــــــاء 
عمل  (ميل .سند الكفين على الركبتين .ثبات الركبتين .وقوف) - ق 10 اإلعداد البدنى

 .دوائر بالركبتين
المشى حتى  (الوضع أماما على مقعد سويدى مقلوب .وقوف) -

 .نهاية المقعد ثم الدوران والعودة
 رفع الذراعان خلفا عاليا  (وقوف)أ  -

مساعدة الزميل  (مسك ذراعى الزميل .وقوف مواجه الظهر)ب    
 .على رفع الذراعين ألعلى

 .الجلوس من الرقود (رقود) -
النشاط 
 التعليمى

 وحدة.مشاهدة نموذج ألداء المهارة من الم - ق 10

النشاط 
 التطبيقى

 .للمهارة طالبأداء ال - ق 15
 .رار محاوالت األداء وتصحيح األخطاءتك -
 .تدريبات متنوعة على المهارة التى تم شرحها -
 

 .تمرينات بدنية لتهدئة الجسم والتحية واالنصراف - ق 2 الختـــــــــام
 

 
 
 


