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الفصل األول
مقدمة وملخص البحث :
ان اهددداف التربويددة والمدرسددية هددو ت شدداة اشدديا لددادرين ع ددى الت يدددر
والبحددو وحددل المشد ج ولددد مدداب امهتمددام بت ميددة مودداراج الت يددر ولدددراج الددتع م
العق ية  ،والتربية الرياضية هي أحدد الممدامج التربويدة التدي تتمتد بودا بشدد هد
الظاهر وهي ما يمب عم ه هو الم وج وما يم ن عم ه هو التطبيق العم ي الصدحي
ل م وج  .ف ما ضالج المسافة بين الم وج والتطبيق ما دان امداب متميدو وام مداو
رااع دا م مددن ي د ل تحديددد اهددداف الم وددات وفددي حالددة اتسدداا ه د المسددافة ف د ن الوال د
العم ي والتطبيقي ي ون مترديا م لقد حاولج الباحثتان من يد ل هد ا البحدو ايمداد اثدر
درس التربيددة الرياضددية فددي التحصدديل الدراسددي ل ط بددة فددي الدددروس الع ميددة ع دددما
تتقدم حص التربيدة الرياضدية فدي المددول المدرسدي ع دى الددروس الع ميدة  .ولدد
امريج الباحثتان التمربة ع ى طالباج الرابد الع مدي شدعبة أ – ب)  .حيدو دي دج
الممموعة امولى شعبة ب) درس التربية الرياضية لبل درس ماد ال يمياب ووض
ل ممموعة الثا ية الشدعبة أ) درس التربيدة الرياضدية بعدد مداد ال يميداب وبعدد امدراب
اميتباراج في ماد ال يمياب ل ممموعتين من يد ل ال تدااج تبدين تد ثير درس التربيدة
الرياضية في التحصيل الع مي لطالبداج الرابد الع مدي فدي مداد ال يميداب والتدي هدي
ضددمن المددواد الع ميددة فددي الم وددات الدراسددي هد ا مددا يحتويدده البدداب امول ل بحددو مددن
ي ل مش ة واهداف واهمية البحو  .امدا البداب الثدا ي فقدد تضدمن امطدار ال ظدر
والدراسدداج السددابقة والبدداب الثالددو شددمل م د وج البحددو والتصددميم التمريبددي ل بحددو
وعي ة البحدو ت دافا المممدوعتين وامدراباج البحدو وامدراب التمربدة مد محتويداج
الم وات لشور ا ار .
الباب الراب شمل ه ا الباب عرض ال تااج وت سيرها .
الباب اليامس امست تاماج والتوصياج والمقترحاج اضافة الى المصادر .

Abstract
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The first chapter includes the research problem, the
importance of research, research objectives, the limits of the
search, select terms.
The second chapter covers the theoretical framework
previous studies.
The third chapter will assure the research methodology
procedures.
And Chapter IV the presentation and analysis of results
discussion.
IN the fifth chapter evolved to include the conclusions
recommendations and proposals.

 1-1مشكلة البحث
إن أهدم أهدداف التربيدة فدي أ ب دد هدو عم يدة إعدداد الطالدب إعددادام ميددا ل تغ دب
ع ى المش ج التي تعترضه في حياته المستقب ية  ،وتوويد بالمع وماج والموداراج
التي ت يد في حياته  ،وفي تعويد ع ى الت ير الم ظم والس يم ،ل لك فدان ط بدة اليدوم
ولددددراتوم األساسدددية تمثدددل مسدددتقبل الحيدددا ل شدددعوب مدددن حيدددو تقددددموا ورفاهيتودددا،
والمدرسة األساسية هي لاعد الورم التع يمي والمواراج هدي القاعدد األساسدية لود ا
الوددرم وع يدده ف د ن امهتمددام بتطددوير الم دداهج الدراسددية بش د ل عددام ضددرور لت ميددة
لدراج المتع مين ومواراتوم  ،ل لك اهتم التربويون بالم اهج التع يميدة بصد ة عامدة ،
و الج م اهج الرياضدياج وال يميداب وال يويداب بصد ة ياصدة ثيدرام مدن امهتمدام فدي
ممي د أ حدداب العددالم فطددورج محتويدداج م اهموددا لت اسددب تطددوراج العصددر  ،حيددو
ر دددوج ع دددى توويدددد المتع مدددين بالمع ومددداج الع ميدددة التطبيقيدددة الم اسدددبة لقددددراتوم
األساسددية ومسدداعدتوم ع ددى ا تسدداب ال وددم وأ مدداط الس د وك المربددوب  .عبددد ،
)1 ،6002
وه اك مسافة بين ما يتم عم ه وما يمب عم ه ه المسدافة تمثدل طمدو اإل سدان
ورببة في الوصول ل مال وهد المسدافة ليسدج ثابتدة بدل متطدور ومتغيدر تت اعدل
مد ددل عصددر حسددب م مواتدده وتط عاتدده وإم ا ياتدده وتق ياتدده  ,والتربيددة الرياضددية
إحد الممامج التربوية التي تتض فيوا بشد ه الظاهر وهي أن مدا يمدب عم ده
هو الم وج ومدا يم دن عم ده هدو التطبيدق العم دي ل مد وج  ،مدا ضدالج المسدافة بدين
المد وج والتطبيددق مددا ددان األداب متميددوام وام مدداو رااعدا م مددن يد ل تحقيددق أهددداف
الم اهج وفي حالة اتساا ه المسافة ف ن الدداف العم دي التطبيقدي ي دون متدد يا م بشدد
و لددك بسددبب احتمددامج ثيددر م وددا المبالغددة المثاليددة فددي هدددف ربددط المد وج بدداألدب
وال ددون أث دداب تطبيددق الحصددة ويدددرك العددام ون بممددال التربيددة الرياضددية مددن يد ل
ت داولوم لتطبيدق الم داهج المعتمدد لودم أن ه دداك ال ثيدر مدن المشد ج التدي تعتددرض
التطبيددق العم ددي الم اسددب لو د الم دداهج ل د لك يحتددات ه د ا الوض د إلددى تح يددل ع مددي
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م اسب يت اول ل الم رداج بشمول وم يترك أيا م ودا بددون بحدو وتح يدل ألن مثدل
ه ا الت اول والحل األمثل الماد إلى التطور اميمدابي فدي الم داهج وتق يدل المسداحة
بين ال ظرية والتطبيق  .باو ) 4 ،6002 ،
لقد باج واضحا م إن أس وب التدريس المتب فدي مدارسد ا هدو الت قدين والح دظ وأن
ه ا األس وب لم يعد لدادرام ع دى أحدداو تغيدر فدي الب يدة المعرفيدة ل ط بدة مدا لدم يعدد
فعددامم فددي فوددم واسددتيعاب المدداد التع يميددة وتطبيقاتوددا و د لك هددو حددال تع دديم المددواد
الع مية الرياضياج  ،ال يمياب ،ال يوياب ) ممدا ي سدر أسدباب تدد ي مسدتو تحصديل
الط بة في ماد ال يمياب وال تساهم وعية اميتباراج المدرسدية  ،حيدو تا دد هد
اميتباراج ع ى ح ظ المع وماج والحقااق واست ارها دون امهتمام بت مية القددراج
العق ية ألن ه الم اهج وأساليب تع يموا مرتبطة ب ظدام تع يمدي يودتم بد ا ر لصدير
المد فض م عن أن اإلعداد ال بير من الط بة في ال صدول الدراسدية م تتدي فدر
تع م م اسبة ل ل الط بة ما إ وا ت تقر إلى اإلم ا يداج الم اسدبة ول دون التحصديل مدن
العوامل العق ية المعرفية التي لودا دور هدام فدي حيدا الط بدة بمدا يحقدق لودم مدن ليمدة
امتماعية فض م عن و ه وسي ة ل تعبير عن مسدتو ال شداط العق دي ل درد  .ع دي،
) 3 ، 6001
و ظددرا لتددد ي مسددتو التحصدديل فددي ه د المدداد فقددد حاولددج الباحثتددان دراسددة
مش ة تد ي التحصيل واثر درس التربية الرياضية ع ى ه الماد .
 2-1أهمية البحث
تش ل ف س ة التربية البد ية والرياضية أساسا هاما م مدن أسدس ب داب المد وج فدي
التربية البد ية المدرسية لك أل وا تعتمد ع ى البحو والتقصي والتح يدل والت مدل فدي
القيم والمعا ي واليبراج والمواراج التي يمب أن تصوبوا األهداف ويشدتمل ع يودا
المحتو فتساعد ا ع ى اميتيار الم طقدي واأل سدب ل مدواد واأل شدطة والبدرامج فدي
ضددوب اميتبدداراج التربويددة تقدددم امتمددا الم اددم ل مد وج تصددحيحا م وت يد ام وتقويمدا م .
ويدددور اإلطددار ألم دداهيمي ل سد ة التربيددة البد يددة المدرسددية حددول ال عددب  ،الحددراك،
الصحة ،ال يالة البد ية ) ي ون لد الم در أ ميدل ل عدب ول ده يع دم أن ال عدب هدو
المع ددى اإل سددا ي ال ددامن وراب األ شددطة التربويددة البد يددة المدرسددية والرياضددية ،
وال عددب لدديس هددومم فددي رأ العامددة ول دده عبددار عددن بوتقددة تمم د لددديوا يبددراج
امتماعيددة وتربويددة تظوددر ع اصددر هامددة لتيددرت ل ددا فددردام يتمت د بال ضددج والشددمول
والت امل فدي شيصديته اإل سدا ية  .ومبدد أن يتيطدى مد وج التربيدة البد يدة المدرسدية
م اهيم التدريس والتع يم ليصل ل تربية الشام ة بممي موا ب الشيصية اإل سا ية فد
يغ ب م ووم المودار ع دى المعرفدة أو الميدل حيدو يا دد ع مداب الد س بد ن الموا دب
الس د و ية مددن حر ددة هددي ومددو لشدديب واحددد لإل سددان  .وحيددو يقدددم م د وج التربيددة
البد يددة هد ا ال ددم مددن المودداراج واليبددراج البد يددة والمعرفيددة باعتبددار التربيددة البد يددة
المدرسية وسطا م ظاميا م مربيا م فع دى ال سد ة دور هدام فدي ا تقداب مدا هدو وثيدق الصد ة
مدن هد اليبدراج حيددو إ ودا المرشددد والمومودة ل افددة موا دب العم يددة التربويددة .
باو ) 2 ، 6002 ،
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أن احددد أهددداف التربيددة والمدرسددة هددو ت شدداة أشدديا لددادرين ع ددى الت يددر
والبحو وحل المش ج التي توامووم ومن ه ا ماب امهتمام بت مية موداراج الت يدر
ولدددراج المددتع م العق يددة ولمددا ا ددج الم دداهج تعددد مددن الممددامج المومددة فددي تدددريب
الط بددة ع ددى أ مدداط الت يددر الميت ددة لمددا لود المددواد مددن مميددواج تسدداعد فددي لددك،
ولتمديددد مسددتوياج الط بددة يسددتيدم المع يددون وسدداال المعرفددة مددد تم ددن الط بددة مددن
الم اهيم والمواراج ومن ت دك الوسداال التحصديل الدراسدي ) فودو المحدك األساسدي
الد يددتم مددن ي لدده معرفددة مقدددار ا تسدداب الط بددة لمحتددو معددين فضد م عددن و دده
األدا التددي تبددين الط بددة دايددل ممموعددة معي ددة  ،وم د ان ل تحصدديل دورام بيددرام فددي
تش يل عم ية التع يم وتحديدها إم أن ه اك عوامل أير تداثر وتتدديل فيده م ودا مدا
هو معرفي وم وا ما هو بير معرفدي الدافعيدة والمواميدة  .ع دي 3 ،6001 ،
)
ومن ه ا يتض أن األ شطة الرياضية تساعد ع ى صحة المسدم وتقويتده ،أمدا
التع يمددي والثقددافي ) فقددد
ت د ثير ممارسددة ال شدداط الرياضددي فددي المسددتو ال ددر
أمريدددج بعدددض الدراسددداج إليمددداد الع لدددة بدددين التربيدددة البد يدددة والمسدددتو الثقدددافي
والتع يمي  ،وتوص ج إلى أن ممارسة ال شاط الرياضي لده تد ثير ايمدابي فدي ال احيدة
الثقافية وال رية ا ا ما ومه الوموة الصحيحة من لبل األسر والممتمد عدن طريدق
الت شدداة اممتماعيدددة المدروسدددة وأن العقدددل السدد يم فدددي المسدددم السددد يم  .الحمدددار ،
) 163 ، 6006
ويعددرف ماسددر  ) 1990الرياضددة المدرسددية ب وددا ظددام تربددو لدداام ب اتدده
يودف إلى ت مية ال رد ل مت امل بإ سابه ال يالة البد يدة العامدة وصدقل لدوا العق يدة
وال رية وتو يب سد و ه العدام ،وضدبط مظداهر ام عاليدة وال سدية ،وتعدديل ميولده
و وعاتدده الط وليددة ،وتوميدده دوافعدده األوليددة ،والرلددي بددالقيم والمبدداد اممتماعيددة
المقبولة ،ثم السمو بالمعايير األي لية ال اض ة .ماسر) 10 ،1990 ،
 3-1اهداف البحث :
يودف البحو الحالي الى التعرف ع ى اثر درس التربية الرياضية ع ى
التحصيل الدراسي ل ط بة في الدروس الع مية من ي ل اممابة عن امسا ة امتية:
-1هل ه اك ت ثير لوض درس التربية الرياضية في بداية اليوم الدراسي لبل درس
ماد ال يمياب) ع ى التحصيل الدراسي .
 -6هل ه اك ت ثير لوض درس التربية الرياضية في واية اليوم الدراسي بعد درس
ماد ال يمياب) ع ى التحصيل الدراسي.
 4-1فرضية البحث
دملة احصااية ع د مستو  )%5بين متوسط تحصيل
ليس ه اك فرق
طالباج الممموعة ال رضية في ماد ال يمياب ال تي ي ي ن درس التربية الرياضية
لبل درس ماد ال يمياب وبين تحصيل طالباج الممموعة التمريبية الثا ية في ماد
ال يمياب ال تي ي ي ن درس التربية الرياضية بعد درس ال يمياب .
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 5-1حدود البحث
يقتصر البحو الحالي ع ى ط بدة الصدف الرابد الع مدي ) فدي مدرسدة ا.
رسددالة اإلس د م ل ب دداج ) فددي لضدداب المقداديددة ضددمن محافظددة ديددالى ل عددام الدراسددي
) 6016 – 6011
 6-1تحديد المصطلحات
 -1اثر  :لغة  :تع ي بقية الشيب ،والمم أثار وأثدور ،ويرمدج فدي أثدر وفدي أثدر
أ بعد  ،يقال اثر ا و ا ب ا و ا أ اتبعه  .ابن م ظور  ،م) 5 ،4
-6التربية الرياضية :
أ -عرفوا اليولي  :ب وا احد األ شطة البشرية الوامة التي تودف إلى تربية ال درد
تربية متو ة  ،وتوفر فر عديدد ل ت دوين الي قدي واممتمداعي  .اليدولي،
) 444 ،1992
ب -عرفوددا ماسددر  :ب وددا ظددام تربددو لدداام ب اتدده يودددف الددى ت ميددة ال ددرد ددل
مت امل بإ سابه ال يالة البد ية العامة وصدقل لدوا العق يدة وال ريدة وتود يب
س و ه العام  .ماسر) 444 ، 1990 ،
-3التحصيل الدراسي:
أ -عرفدده الغامددد  :ع ددى ا دده مقدددار أداب الطالددب فددي الصددف لعمددل مددا مددن ال احيددة
ال مية وال وعية  .الغامد  1415 ،هـ ) 31 ،
ب -عرفه عوض  :ب ده مسدتو محددد مدن ام مداو أو ال داب أو األداب فدي العمدل
المدرسددي أو األ دداديمي ويمددر مددن لبددل المدرسددين أو بواسددطة اميتبدداراج
المق ة  .عوض) 45 ، 1995 ،
الفصل الثاني
 -2اإلطار النظري
شددود القددرن الماضددي ثددور ع ميددة ومعرفيددة هاا ددة لددم يسددبق لوددا ظيددر ،شددم ج
ميت دددف ميدددادين الع دددوم اإل سدددا ية والطبيعيدددة والتطبيقيدددة  ،وترا مدددج ع دددى أثارهدددا
المعارف بصور تعمدو معودا البدرامج التع يميدة عدن طرحودا فدي براممودا ولدم ت دن
التربية بم عن ه ا التطور بل ا دج مدن أ ثدر الميدادين تد ثرام وتد ثيرام ،إ ظودرج
العديد من ال ظرياج وامتماهاج التربوية التي سعج إلى استيعاب الحمدم الواادل مدن
الع وم والح اظ ع ى ه ا التراو اإل سدا ي مدن يد ل ق ده لاميدال المتتاليدة لتطدوير
مددن احيددة ووضددعه موض د التطبيددق مددن احيددة أيددر وعم ددج لتحقيددق لددك ع ددى
امست اد من ل ما أ تمه الع دم مدن ظريداج وتطبيقداج واتماهداج تربويدة حديثدة.
مبارو) 29 ،6010 ،
ل ا لعبج التربية الرياضية دورام فدي الد ظم التربويدة م د بدايدة التداري وحتدى
الولددج الحاضددر وايت ددج أهميتوددا بددايت ف ال ظددر ال س د ية لوددا  ،وألمددل معرفددة
التربيددة الرياضددية فددي العم يددة التربويددة فددي الولددج الحاضددر  ،ف بددد مددن دراسددة ت ددك
الم اهيم التي ا ج سااد في الماضي .اليطيب ) 3 ،6000 ،
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وبالربم من ت ثير التربية البد ية والرياضية تد ثيرام بيدرام وواضدحا م بالتيداراج
واألف ار الحديثة في الممال التربو فتعددلج ال سد ة وصديغج أهددافا بطدرق أفضدل
وتطورج الم داهج والبدرامج وتحسد ج طدرق التددريس ودي دج تق يداج التع ديم ممدال
التربيددة البد يددة والرياضددة ب ددل ثق وددا فقاب ددج ال ثيددر مددن المش د ج بددالح ول العم يددة
واملتصادية الميد وآثرج البحوو التمريبية و تااموا في ه ا الممال ثرا مب بيدرام.
الشافعي) 5 ،1991 ،
وتتميدو التربيددة الرياضددية فددي صددورتوا التربويددة الحديثددة وب ظموددا ولواعدددها
الس يمة وب لوا وا وأ واعوا المتعددد ميددا ا هامدا فدي ميدادين التربيدة العامدة وع صدرام
لويا م في أعداد المواطن الصال  ،حيو أ وا تودف إلى التوفيق بين لو ال رد ال ام دة
حتى يو بحيا الممتم ويرلى به ،فوي تعمل ع ى معدل العقدل شديطا م لويدا م والمسدم
صددحيحا م لددادرام ع ددى العمددل وم د ددل مددا تقدددم فو دداك ثيددر مددن ال دداس ي وددم تعبيددر
التربية الرياضية ) فوما م ياطاا م ول لك ان من الوامب العمل ع ى توضي المقصدود
من ه ا التعبير ياصة في عقدول الطد ب وأوليداب أمدورهم ،فال شداط الرياضدي ع دى
ايددت ف أشدد اله سددواب ددان م وميددا م أو م صدد يا م لدديس وي ددة أو حشددو فددي الم دداهج
الدراسية  ،إ ما يمثل ما با م أساسيا في العم ية التربوية .ور ) 5 ،1911 ،
 2-2دراسات سابقة
 1 – 2-2دراسة مجيد ( ) 2001
 -1اسم الدراسة  :ل تبا ولو التر يدو والقددر ع دى تد ثير درس التربيدة الرياضدية
ع ى بعض مظاهر اإليقاا الحيو ع ى التحصيل الدراسي.
 -6هدددف الدراسددة :التعددرف ع ددى تد ثير وضد درس التربيددة الرياضددية يد ل اليددوم
الدراسددي ع ددى بعددض مظدداهر اإليقدداا الحيددو ل تبددا و التر يددو و القدددر ع ددى
التحصيل الدراسي من ي ل اإلمابة ع ى التساامج اآلتية:
-1هددل ه دداك ت د ثير لوض د درس التربيددة الرياضددية فددي بدايددة اليددوم الدراسددي ع ددى
اإليقاا الحيو ل تبا والتر يو والتحصيل الدراسي.
-6هددل ه دداك ت د ثير لوض د درس التربيددة الرياضددية فددي وايددة اليددوم الدراسددي ع ددى
اإليقاا الحيو ل تبا والتر يو والتحصيل الدراسي.
-3هدددل تومدددد فدددروق فدددي مسدددتو اإليقددداا الحيدددو ل تبدددا و التر يدددو والتحصددديل
الدراسددي تبعددا ميددت ف وض د درس التربيددة الرياضددية فددي بدايددة و وايددة اليددوم
الدراسي و ا اليوم بدون درس التربية الرياضية .
مد وج البحددو :اسددتيدم الباحددو المد وج التمريبددي مسددتعي ا مددن تصددحيحاج التمددارب
بتصميم الممموعة الواحد وإديال المتغير التمريبي ع يوا.
تدددااج الدراسدددة :اشدددتم ج العي دددة ع دددى  ) 90ت ميددد ا مدددن ت ميددد الصددد وف الرابددد
واليددامس والسددادس المرح ددة امبتداايددة الع يددا) بمدددارس م طقددة العددين التع يميددة
بدولة اإلماراج العربية  ،واست تج الباحو إلى ا ه :
 -1ييت ف ت ثير درس التربية الرياضية ع ى لو التر يدو وشدد ام تبدا لدد ت ميد
المرح ة امبتدااية الع يا لترتيبه الوم ي ي ل مدول حص اليوم الدراسي.
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 -6توداد لو التر يدو الد ه ي وشدد ام تبدا ع دد وضد درس التربيدة الرياضدية فدي
بداية اليوم.
 -3توداد لو التر يو ال ه ي وشدد ام تبدا فدي حالدة وضد درس التربيدة الرياضدية
في بداية أو واية اليوم أفضل م ه في حالة اليوم ال يي و من درس الرياضة.
 -4تدوداد لددر التحصديل الع مدي فدي المددواد األيدر فدي حالدة وضد درس التربيددة
الرياضية  .مميد) 6001 ،
 2-2-2دراسة حلواني ( ) 2002
اسم الدراسةة تد ثير ممارسدة األ شدطة الرياضدية ع دى مسدتو التحصديل الدراسدي
لط ب الصف الثا ي الثا و بمدي ة م ة الم رمة .
هدف البحث التعرف ع ى مستو التحصيل الدراسي ل ط ب الممارسين لا شطة
الرياضية الداي ية واليارمية والط ب بير الممارسين لا شطة الرياضية.
منهج البحث استيدم الباحو الم وج الوص ي التح ي ي لمم البيا اج والمع وماج.
نتائج البحث توصل البحو إلى ال تااج التالية :
 -1ومددود فددروق اج دملددة إحصددااية بددين الطدد ب الممارسددين ل شدداط الرياضددي
الددداي ي واليددارمي والط د ب بيددر الممارسددين فددي مسددتو التحصدديل الدراسددي
لصال الط ب الممارسين .
 -6ومددود فددروق اج دملدده إحصددااية بددين الطدد ب الممارسددين ل شدداط الرياضددي
الدددداي ي والطددد ب بيدددر الممارسدددين ل شددداط الرياضدددي فدددي مسدددتو التحصددديل
الدراسي لصال الط ب الممارسين.
 -3ومددود فددروق اج دملددة إحصددااية بددين الطدد ب الممارسددين ل شدداط الرياضددي
اليددارمي والط د ب بيددر الممارسددين ل شدداط الرياضددي فددي مسددتو التحصدديل
الدراسي لصال الط ب الممارسين .
 -4عدم ومود فروق اج دملة إحصااية بدين الطد ب الممارسدين ل شداط الرياضدي
الداي ي والط ب الممارسين ل شداط الرياضدي اليدارمي فدي مسدتو التحصديل
الدراسي .
 -5عدم ومود فروق اج دمله إحصااية بين الطد ب لسدم الع دوم الطبيعيدة وطد ب
لسم الع وم الشرعية الممارسين ل شاط الرياضي الدداي ي فدي مسدتو التحصديل
الدراسي.
 -2ومود فروق اج دملده إحصدااية بدين طد ب لسدم الع دوم الطبيعيدة وطد ب لسدم
الع ددوم الشددرعية الممارسددين ل شدداط الرياضددي اليددارمي فددي مسددتو التحصدديل
الدراسي لصال ط ب لسم الع وم الطبيعية .ح وا ي)6002 ،
الفصل الثالث
 -3منهج البحث وإجراءاته
 1-3منهج البحث
لقد ايتارج الباحثتان الم وج التمريبي أل ه أ ثر م امة لطبيعة المش ة .
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2-3التصميم التجريبي
يع ي وض هي ل اساسي ل تمربة  ،فوو لك الموب ال ي ي التر يب الم طقي
ل تمربة  ،ويشمل توضيحا م لمتغيراج موضوا الدراسة فوو عبار عن ميطط
وبر امج عمل لطبيعة ت ي البحو راوف . )154 ، 6001 ،
ولد اعتمدج الباحثتان تصميما تمريبيا ا ضبط مواي ) وهو من التصاميم اج
الضبط المح م فماب التصميم و ايتبار بعد في التحصيل لماد ال يمياب في
التصميم ع ى ال حو التالي :

المجموعات
التمريبية امولى
التمريبية الثا ية

المتغير المستقل
درس التربية
الرياضية لبل درس
ال يمياب
درس التربية
الرياضية بعد درس
ال يمياب

المتغير التابع

االداة

التحصيل في
ماد ال يمياب

اميتبار التحصيل
في ماد ال مياب

 3 – 3عينة البحث
ايتارج الباحثتان عي ة ايتبارام لصديا اعدادية رسالة امس م ) الوالعة فدي لضداب
المقدادية في محافظة ديالى ممراب تمربتوما ل سباب امتية :
 -1ابداب رببة ادار المدرسة واستعدادها ل تعاون م الباحثتان في تطبيدق التمربدة
.
 -6لرب المدرسة من س ن احد الباحثتان مما يسول متابعة تطبيدق التمربدة وبعدد
تحديد المدرسة ايتدارج الباحثتدان بطريقدة السدحب العشدوااي شدعبة ب) لتمثدل
الممموعددة التمريبيدة امولددى ا ب ددد عدددد طالباتوددا  36طالبددة والشددعبة أ) تمثددل
طالباتوددا الممموعددة التمريبيددة الثا يددة ا ب ددد عدددد طالباتوددا  33طالبددة اسددتبعدج
الباحثتان الطالباج الراسباج ع دد تح يدل ال تدااج احصداايا م مدن د المممدوعتين
واعتقادهمددا ا وددن يدداثرن ع ددى دلددة تددااج البحددو ممددت ون مع ومدداج ويبددر
سابقة عن ماد ال يمياب والمدول يوض لك .
المدول )1
عدد طاباج ممموعتي البحو لبل امستبعاد وبعد
عدد الطالبات عدد الطالبات بعد
عدد الطالبات قبل
المجموعة
االستبعاد
المستبعدات
االستبعاد
30
6
36
التمريببة امولى
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33
25

30
30

3
5

 4-3تكافؤ مجموعتي البحث
حرصج الباحثتان لبل الشروا بالتمربة ع ى ت افا طالباج ممموعتي البحو
احصاايا في المتغيراج والتي تعتقدان ا وما ياثران في تااج التمربة ل ا امرتا
الت افا بين ممموعتي البحو في المتغيراج امتية :
 درماج ماد ال يمياب ل عام الدراسي السابق  )6011 – 6010ل صفالثالو ا حص ج الباحثتان ع ى درماج الطالباج عي ة البحو من الوثااق
ا لمدرسية المومود في م ف الطالباج ع د احتساب المتوسط الحسابي
لدرماج ماد ال يمياب ل صف الثالو المتوسط اممتحان الووار )
والمدول  )6يوض ه ا الت افا .

المدول )6
المتوسط الحسابي وام حراف المعيار لدرماج طالباج ممموعتي البحو في ماد
ال غة العربية ل عام الدراسي  )6011 -6010ل صف الثالو المتوسط
المجموعة

حجم
العينة

المتوسط االنحراف الدرجة
الحسابي المعياري

30

24.23

22.421

30

24.421 24.431

القيمة الثابتة

الداللة
0000

المحسوبة المدولية
التمريبية
امولى
التمريبية
الثا ية

54

0.696

6.01

بير
دالة

ولما ا ج القيمة الثابتة المحسوبة البالغة )0.696الل من ال تيمة الثابتة
المدولية البالغة  )6.01ا م يومد فرق بين الممموعتين مما يدل ع ى ا وما
مت افاتان في ه ا المتغير .
ب-العمر الزمني محسوبا ً باالشهر
حص ج الباحثتان ع ى العمر الوم ي ل طالباج من ادار المدرسة امعدادية
وبامعتماد ع ى البطالة المدرسية من الطالباج ا سون
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والمدول  )3يوض
المتوسط ام حراف
الممموعة الممموا
الحسابي المعيار
التمريبية
امولى
التمريبية
الثا ية

30

141.21

10.23

30

145.50

9.21

لك

الدرمة

54

القيمة الثابتة

الدملة
0.05

المحسوبة المدولية

0.44

6.01

بير
دالة

بما ان ليمة الثابتة المحسوبة والبالغة  )0.44الل من القيمة الثابتة المدولية
البالغة  )6.01فان لك يع ي ليس ه اك فرق بين الممموعتين في متغير العمر أ
ا وما مت افاتان
 0 – 3أدوات البحث والوسائل المساعدة
استيدمج الباحثتان أدواج بحثية متعدد ل وصول إلى البيا اج المط وبة في
البحو وهي:
* المصادر العربية.
* الم حظة والتمريب.
* راج الطاار والس ة العدد ) 4
* صافر .
 2 – 3إجراء التجربة
لقد بدأج التمربة في يوم اليمديس المصدادف  6016/3/1ا تضدمن المددول
درس التربيددة الرياضددية لبددل مدداد ال يميدداب ل ممموعددة التمريبيددة امولددى شددعبة ب)
ودرس التربية الرياضية بعد درس ماد ال يمياب ل ممموعة الثا ية شعبة ا).
استغرج مد درس التربية الرياضية  )40دليقة ومن ثدم يددي ن طالبداج الممموعدة
التمريبية امولى لدرس ماد ال يمياب اما طالباج الممموعة التمريبية الثا ية ييرمن
مددن درس ال يميدداب ويدددي ن درس التربيددة الرياضددية واسددتمرج التمربددة طي ددة شددور
ا ار وبعد لك تم ايتيار طالبداج مممدوعتي البحدو فدي مداد ال يميداب والتدي ايد توا
طي ة الشور من مدرسدة المداد ف ا دج امسدا ة موحدد فضد م عدن الولدج مد الددرس
الثا ي ل الممموعتين ولامدج البداحثتين بمرالبدة سدير اممتحدان مد مدرسدة المداد
وبعد ا تواب اميتبار تم تصحي ادواج اميتبار ل المموعتين .
 7 – 3محتويات منهاج درس التربية الرياضية لشهر آذار
لامج الباحثتان بإعداد م وات درس التربية الرياضية لشور آ ار وتضمن
الم وات .
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 ) 6،12سداعة وبمعددل 11

 -1القسم اإلعدداد وب دد وم ده ال دي  132دليقدة أ
دليقة ل درس الواحد .
 ) 6سداعة وبمعددل  15دليقدة
 -6القسم الرايسي وب د وم ده ال دي  160دليقدة أ
ل درس الواحد.
 -3القسددم اليتددامي :وب ددد وم دده ال ددي  ) 24دليقددة وبوالد  ) 4دليقددة ل ددل درس
تربية ريــاضية أ بما يعادل  ) 1،4ساعة.
*استيدمج الباحثتان في القسم اإلعداد اإلحماب والتمارين البد ية التمدارين الحدر
الورولدددة والسدددير امعتيددداد والتمدددارين البد يدددة الياصدددة بالقددددم والددد راا والمددد ا
والرأس والرلـبـة ) ويستيدم القسم اإلعداد ل توياة بال سبة ألعضاب المسم الياصة
بممارسة الموار الـحر ـيــة.
*أمددا القسددم الددرايس  :فتضددمن ممموعددة مددن المودداراج الحر يددة المتمث ددة الطبطبددة
ب ر الــسـدـ ة – التودديف الثابدج – التودديف مدن ثد و يطدواج – ر دض التتداب
المر )  ،الــقــ ــو الـثـابــج الساحة والميدان )
*أما القسم اليتامي وهو اليا بالتوداة من مودد القسدم الدرايس ويتضدمن ممموعدة
مددن األلعدداب الصددغير التددي تثيددر المددر والسددرور لددد الطالبدداج ل سدداحة وإرمدداا
األدواج إلى إما وا .
ولددد تضددمن الم وددات وتطبد بطدداب التدددرت مددن السددول إلددى الصددعب و ثددر األلعدداب
الت افسددية بددين ال ددرق األربدد يدد ل الدددرس وتضددمن دد لك تشددمي ال ددرق ال ددااو
ومعالبة اليسران .
الفصل الرابع
عرض نتائج البحث
يتضمن ه ا ال صل عرضا ل تدااج البحدو ومدن ثدم ت سديرام ع ميدا لود ال تدااج
وع ى ال حو التالي :
اوال ً عرض النتائج
سيتم عرض تيمة البحو من ي ل فرضية البحو التي يقتصر ع ى :
 )0.05بين متوسط
دملة احصااية ع د مستو
 ليس ه اك فرقتحصيل طالباج الممموعة التمريبية امولى في ماد ال يمياب وال تي دي ن
درس التربية الرياضية لبل درس ال يمياب وبين متوسط تحصيل طالباج
الممموعة التمريبية الثا ية في ماد ال يمياب ال تي دي ن درس التربية
الرياضية بعد درس ال يمياب .
 توضي تااج اميتبار الثا ي  )T,testل عي يتين ان ه اك فرلا ا دملةاحصااية بين الممموعتين التمريبية امولى والتمريبية الثا ية في ايتبار
التحصيل لماد ال يمياب و ا ج ال تيمة الثبتة المحسوبة  )5.366ا بر من
القيمة المدولية  )6.01وبدرمة حرية  )54ولصال الممموعة التمريبية
امولى.
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والمدول  )4يوض لك .
المتوسط الحسابي وام حراف المعيار والقيمة الثابتة المحسوبة والمدولية لدرماج
طالباج ممموعتي البحو في اميتبار التحصي ي لماد ال يمياب
في شور آ ار
الممموعة الممموا المتوسط
الحسابي

ام حراف الدرمة
المعيار

الدملة
0.05

القيمة الثابتة
المحسوبة المدولية

التمريبية
امولى
التمريبية
الثا ية

30

3.66

3.046

30

15.40

3.16

54

5.366

6.01

دالة
احصااية

ثانيا تفسير النتيجة
وبو ال تيمة يع ي ان لدرس التربية الرياضية اثر وع لة ع ى التحصيل
الدراسي وه ا يع ي ان التربية البد ية والرياضة ت ثرج ت ثيرام بيرام واضحا
بالتياراج وامف ار الحديثة في الممال التربو فدلج ال س ة وصيغج اهدافا بطرق
افضل وتطورج الم اهج والبرامج وتحس ج طرق التدريس  .ودي ج تق ياج التع يم
ممال التربية الريا ضية والبد ية ب ل ثق وا  ،فقاب ج ال ثير من المش ج بالح ول
العم ية واملتصادية الميد  ،واثرج البحوو التمريبية و تااموا ه ا الممال ثرابا
بيرا .ممال الدين )9 ، 1911 ،
وفي ضوب ما تقدم يتض ل ا مقدار ما يسوم درس التربية الرياضية في تبعية
الدروس الع مية بامضافة الى و ه ترويحي ويويد من اثار المر ورو الم افسة
والثقة بال س لطالباج امعدادية .
الفصل الخامس
 1-0االستنتاجات
تم التوصل إلى امست تاماج التالية:
- 1أن درس التربية الرياضية درس موم حاله حال ل الدروس الع مية.
 -6أن لدرس التربية الرياضية أثر ع ى التحصيل الدراسي.
 -3أن درس التربيددة الرياضددية و دده ترويحددي فإ دده درس لتمديددد ال شدداط والحيويددة
وامبتعاد عن اليمول من الدروس التع يمية الع مية ).
 2-0التوصيات والمقترحات
من ي ل ما تقدم توصي الباحثتان:
-1ع ى ووار التربية الت يد ع ى درس التربية الرياضية أسو بالدروس.
 -6ع ى مدرسي ومدرساج التربية الرياضية امهتمام وب ل ألصدى المودود إليدرات
درس التربية الرياضية وإظوار بالمظور ال اق.
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ع ى أن يسدبق

 -3الت يد ع ى إديال درس التربية الرياضية ضمن مدول الحص
الحص الع مية.
 -4م ما من أن ي ون درس التربية الرياضية ضمن الحص الرابعة أو اليامسة
أل وا تيدم وتاد الغرض المط وب.
 -5أمراب بحوو مماث ة ع ى عي اج أير وفي ممتمعاج أير .
 -2أمراب بحوو مماث ة تتضمن المقار ة ما بين المدارس أو المحافظاج في القطر .
المصـــادر
 -1ابددن م ظددور ،أبددو ال ضددل ممددال الدددين محمددد بددن م ددرم .د.ج) المم دد ،4دار
صادر ،بيروج.
 -6البياتي  ،عبد المبدار توفيدق  ، )6004امحصداب وتطبيقاتده فدي الع دوم التربويدة
وال سية  ،ط ، 6دار امثر ل شر والتووي  ،عمان  ،امردن .
 -3ياسددين طدده محمددد ع ددي وسددالم بددرك مح ددوظ بددن سددعيد )6006 .أسددباب عددووف
طالباج المددارس الثا ويدة عدن ممارسدة ال شداط الرياضدي ،يدة التربيدة بدالم
مامعددة حضدددرموج ل ع دددوم والت ولوميددا  ،المم دددد الثدددا ي ،العدددد الثدددا ي مم دددة
حضرموج ل دراساج والبحوو.
 -4اليولي ،أمين أ ور )1992 .الرياضة والممتمد  ،س سد ة عدالم المعرفدة ،العددد
 ،612المم س الوط ي ل ثقافة وال ون واآلداب  ،ال ويج .
 -5الشافعي ،ممال الدين عبد العاطي ) 1991 .التع يم المبرمج في التربية البد يدة
والرياضية  ،دار ال ر العربي .
 -2اليطيددب ،م دد ر هاشددم  ) 6000 .تدداري التربيددة الرياضددية  ،ط ،6دار ال ددر
العربي.
 -1الغامددد  ،ع ددي ي ددف1415 ،هددـ ) الت يددف اممتمدداعي المدرسددي وأثددر ع ددى
تحصيل الط ب في المدارس الثا وية ،رسدالة مامسدتير بيدر م شدور  ،مامعدة
الم ك عبد العويو  ،مد  ،السعودية.
 -4ح ددوا ي ،حسددن بددن أحمددد ) 6002 .ت د ثير ممارسددة األ شددطة الرياضددية ع ددى
مسدددتو التحصددديل الدراسدددي لطددد ب الصدددف الثدددا ي الثدددا و  ،بمدي دددة م دددة
الم رمة.
 -9عبددد  ،صددادق عب دد الواحددد ، ) 6002 .القدددر القراايددة ل م دداهيم الرياضددية
وع لتودا بالتحصديل لددد ط بدة الصدف الثددامن مدن التع ديم األساسددي فدي مدي ددة
تعو  ،رسالة مامستير بير م شور  ،اليمن.
 -10ع دددي ،عبددددد ال ددددريم حسددددين محمدددد ) 6001 .القدددددر الرياضددددية وع لتوددددا
بالتحصددديل لدددد ط بدددة الثا ويدددة بالممووريدددة اليم يدددة ،رسدددالة مامسدددتير بيدددر
م شور  ،مامعة ص عاب ،اليمن.
 -11عبددد القددادر ،محمددد مميددل )1944 .التربيددة الرياضددية الحديثددة ،دار الميددل،
بيروج.
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 -16بددداو  ،محمدددد فدددارق السددديد ) 6002 .التوموددداج ال سددد ية لم ددداهج التربيدددة
الرياضية ية التربية الرياضية ،مامعة ط طا ،مصر.
 -13ور  ،احمد صال  . )1911 .التمارين البد ية ،مطبعة العا ي ،بغداد.
 -14ماسدددر ،محمدددد ييدددر )1990 .ال شددداط الرياضدددي المدرسدددي ودور التربدددو
واممتماعي  ،ورلة دراسية مقدمة الى ال دو الع مية بع وان التربيدة الرياضدية
المدرسية بين الع م والتطبيق  ،مامعة اإلماراج العربية المتحد .
 -15مبددارو  ،م ددال عبددد العددال )6010 .تدداري الرياضددة الحديثددة  ،ط ،1دار ال ددر
العربي وسام سعيد إسماعيل .
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