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اثر برنامج  مقترح لتمرينات  متنوعة علي تنمية بعض القدرات البدنية  وعالقتها بمستوي التحصيل 

 سنة (00-01) تالميذ مرحلة التعليم ألاساس ي منى الدراس ي  لد

                                                                                    

 ***مصطفى موس ى عمر

           ليلي محمد الهنشيري **

       ارف النعميش*عبدالسالم ال

 

 املقدمة ومشكلة البحث. 

التربية البدنية للحلقة ألاولي من التعليم ألاساس ي تعتبر ألاساس والقاعدة التي يبني عليها تنمية          

مختلف القدرات البدنية والحركية والنفسية وذلك من خالل درس التربية البدنية وغيرها من ألانشطة 

تمكنه من القيام بدوره علي الوجه املدرسية ألاخرى فتناوله الكثير من الباحثين بالدراسة للوصول إلي ما 

ألاكمل، أال أن تمرينات الصباح باعتبارها احد ألانشطة ألاساسية املطبقة في بداية اليوم الدراس ي  لم 

تحظي باالهتمام الكافي ببرنامج التربية الرياضية بهذه املرحلة والذي اتضح من إغفال الجانب الوظيفي 

تي اشتملت علي أداء تمرينات تنفذ طوال الفصل الدراس ي وبدون أن والبدني عند وضع هذه التمرينات وال

تحقق الغرض منها وهذا ما أظهره ألاداء الحركي عند متابعة ألاداء الحركي لتمرينات طابور الصباح لتالميذ 

بالرغم من أهميته لتنشيط ألاجهزة الحيوية والعضالت واملفاصل وكأعداد نفس ي للتالميذ وتنشيطهم ألداء 

تلف الحركات، وتعرف التمرينات بأنها مجموعة ألاوضاع والحركات البدنية التي تستهدف تشكيل وبناء مخ

الجسم وتنمية قدراته الحركية املختلفة للوصول ألعلي مستوي من ألاداء الرياض ي والوظيفي معتمدين علي 

 ( 7:5ألاسس التربوية والعلمية لفن الحركة.)

فالتمرينات تسهم في تكوين وتنمية النشء فهي نشاط مدروس يقوم به املدرس لتحقيق فاعلية الدرس      

وتحسين نوعيته، فالتلميذ هو أساس العملية التربوية والذي من أجله وضع املحتوى، فاالهتمـام بحاجات 

 للخصائص التي تتميز بها كل مرحلة أم
ً
.)التالميذ فـي مختلف املراحل السنية وفقا

ً
 ضروريا

ً
( ويري 01-9: 3را

(أن هذه املرحلة من أفضل املراحل السنية 0991(ومحمد عالوي)0997محمد حسانين ، محمد راغب)

لتعلم املهارات واكتساب القدرات الحركية حيث أطلق عليها مسميات كثيرة مثل "الفترة املثلي لتعلم 

   (035: 00(،)13:08ة".)الحركي"،"مرحلة الحركة والنشاط"،"مرحلة التعلم ألول وهل

 نحو ممارسة النشاط 
ً
 فعاال

ً
 لتنمية النواحي الوظيفية والبدنية والنفسية وعنصرا

ً
 خصبا

ً
والتمرينات مجاال

الرياض ي من قبل التالميذ ويسهم بدوره في إثارة انفعاالتهم الايجابية ودوافعهم واتجاهاتهم بما يتفق مع 

حثون بكليات التربية البدنية وخبرتهم في مجال التمرينات ميولهم، والتي اتضحت من خالل عمل البا

 لهم إلجراء دراسة تبحث في الارتقاء بالجانب 
ً
وإشرافهم علي طلبة التدريب امليداني لذا كان هذا دافعا

الوظيفي والبدني لدي التالميذ وذلك بوضع برنامج تمرينات في فترة الصباح وفترة الراحة كأحدي طرق 

لبدني مما قد يكون لها ألاثر الايجابي علي تنمية بعض القدرات البدنية وتحسين مستوى تطبيق النشاط ا

 التحصيل الدراس ي لتالميذ املرحلة الابتدائية.
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(علي املعلم أن يدعم التلميذ بإثارة 0998")rivkin(طبقا ملا أورده رفكن"8112وتضيف هبة هللا محمود)     

ث تؤثر عليه بالتعزيز وبذلك فان كل ما يكتسبه التلميذ ويتعود العواطف باستمرار من خالل الفكر بحي

عليه من عادات وجدانية أو حركية أوعقلية  تتم بطريقة متعمدة،فالجوانب الوجدانية أهميتها للتلميذ 

ليس وجدانيا ولكن أيضا في التحصيل الدراس ي،فحالة التلميذ من فرح وسعادة واسترخاء كلها توثر في 

 (39:05فضل. )التحصيل نحو ألا 

فالتحصيل الدراس ي باملفهوم السائد يمثل مدي استيعاب التالميذ للمعلومات واملقررات الدراسية       

وبالتالي ما يحرزونه من نجاحات في امتحاناتهم وما يتحصلون عليه من درجات وأما باملفهوم التربوي ما 

في معارفه ومهاراته واتجاهاته نتيجة للعمليات  يتحصل عليه التلميذ وما يحققه من نتائج وتغيرات مرغوبة

والخبرات التعليمية التي مر بها، فهو مجموع ما يتحصل عليه التلميذ وما يتوقع منه إن يتقنه ويكون اتجاها 

(  فاختبارات التحصيل ذات 33: 07ايجابيا نحوه نتيجة لدراسة مادة دراسية أوعند انتهائه ملرحلة دراسية. )

ي تحديد مدي الفروق بين إلافراد وتحديد قوة امليول الدراسية عند التالميذ واكتشاف التفوق قيمة عالية ف

 (033:01والتخلف في القدرات الخاصة وتساعد علي تخطيط الحياة الدراسية للتالميذ. )

(بأن التلميذ إذ لم يعد له املنهاج 8111(وعادل عبد الحليم وبثينة فاضل)0999وتشير هدي درويش)      

املناسب ألعداده تربويا ونفسيا وبدنيا فانه يصبح من الصعب الشعور بالسعادة ألامر الذي يؤثر سلبا علي 

يلة لتعبيرعن تحصيله الدراس ي فالنشاط الحركي املنظم فرصة طيبة لتنمية ملكات التلميذ ووس

 قدراته،والتكيف معها واستثمارها ألداء النشاط بصورة 

تتفق مع مراحل نموه،فيجب الاهتمام بكافة مراحل النمو بغية  تنشئة جيل من ألاطفال يتمتعون بالصحة 

 (26: 2(،)860: 01الجسمانية والنفسية.)

املؤسسات التربوية املسئولة عن  (إلي الاهتمام بالتمرينات فاملدرسة أحد0998وتضيف ميرفت الطوانس ي)

 ، فمرحلة التعليم انسب مرحلة للنمو وتطوير قدرات 
ً
 وعقليا

ً
 بدنيا

ً
 متكامال

ً
إعداد أبناء املجتمع إعدادا

التالميذ البدنية، فيجب أن يحتوى منهاجها علي برامج بدنية ذات تمرينات متنوعة تساهم في تنمية بعض 

 وحيوية ومثابرة. )ألاهداف التربوية،إذ إن التلميـذ 
ً
 (835: 02في هذه املرحلة ممتلئ نشاطا

لذا يرى الباحثون إن التمرينات أثناء اليوم الدراس ي بكال الفترتين الصباح والراحة تتعلق بكيفية انتقاء      

 
ً
تمرينات مقننة ومناسبة لتالميذ بحيث تؤدى جماعية وفي توقيت واحد وذلك لزيادة التشويق وإلاثارة بدال

 ، فبرنامج م
ً
 ونفسيا

ً
 وبدنيا

ً
 وعقليا

ً
 لفائدة التمرينات ودورها في إعداد التالميذ وظيفيا

ً
ن الرتابة نظرا

التمرينات املتبعة في معظم املؤسسات التعليمية نالحظ أنها ال تحقق الفائدة املرجوة منها في مختلف 

 الجوانب لتالميذ املرحلة الابتدائية.

 -أهداف البحث:

 يهدف البحث إلي. 

تصميم برنامج تمرينات لفترتي الصباح والراحة لتنمية بعض القدرات البدنية وعالقتها بمستوي  -

 ( سنة.00-01التحصيل الدراس ي لدي تالميذ مرحلة التعليم ألاساس ي من )

لدي تالميذ  التعرف علي تأثير برنامج التمرينات لفترتي الصباح والراحة علي تنمية بعض القدرات البدنية-

 ( سنة.00-01مرحلة التعليم ألاساس ي من )
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التعرف علي تأثير برنامج التمرينات لفترتي الصباح والراحة علي تحسين مستوي التحصيل الدراس ي لدي -

 ( سنة00-01تالميذ مرحلة التعليم ألاساس ي من )

 -فترض الباحثون ما يلي:يفروض البحث. 

الصباح والراحة له تأثير ايجابي علي تنمية بعض القدرات البدنية لدي استخدام برنامج التمرينات لفترتي -

 ( سنة00-01تالميذ مرحلة التعليم ألاساس ي من )

استخدام برنامج التمرينات لفترتي الصباح والراحة له تأثير ايجابي علي تحسين مستوى التحصيل الدراس ي -

 ( سنة00-01التعليم ألاساس ي من ) لدي تالميذ مرحلة

 لحات البحث.مصط

 التمرينات الغرضية.-

"هي التمرينات التي تهدف إلي تنمية عناصر اللياقة البدنية الخاصة باألنشطة الرياضية املختلفة وتشكيل 

الجسم بما يتناسب ومتطلباتها، وكما تعد وتمهد لتعليم الحركات واملهارات الخاصة بهذه 

 (013:09ألانشطة")

 تمرينات الصباح والراحة.-

تلك املجموعة املنتقاة من التمرينات البدنية الخاصة التي تعد الجسم للعمل املقبل وتثير التغيرات "هي 

الوظيفية والبدنية والعقلية والتي تيهئ الجسم للنشاط املقبل"                                                        

                  )تعريف إجرائي(                                   

 التحصيل الدراس ي.-

"هو مقدار ما يحصله التلميذ من خبرات ومهارات في مادة دراسية أو مجموعة مواد بالدرجات التي يتحصل 

 (57:03عليها نتيجة ألدائه الاختبارات التحصيلية". )

 

 إجراءات البحث

تجريبية ومجموعة ضابطة وذلك استخدم الباحثون املنهج التجريبي بتصميم مجموعتين :  منهج البحث

 ملالئمته لطبيعة البحث وأهدافه.

 وتلميذة من تالميذ وتلميذات الصف 27طبقت التجربة علي عينة عشوائية قوامها) : ث عينة البح
ً
( تلميذا

 وتلميذة يمثلون مجتمع البحث وبنسبة)11الخامس الابتدائي والبالغ عددهم)
ً
( من تالميذ %77(تلميذا

 -بمدرسة الزاوية املركزية الابتدائية وذلك بعد استبعاد:الصف الخامس 

 التالميذ املرض ي واملعاقين من الاشتراك في النشاط الرياض ي.-

 التالميذ الذين انقطعوا عن التجربة  فترة الصباح أو فترة الراحة أو احد القياسات الخاصة بها.-

( يوضح 0ت ألاساسية والبدنية والجدول رقم )وقد تم إجراء عملية التجانس لعينة البحث في كل املتغيرا

 ذلك. 
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 (0جدول رقم ) 

 التجربةالدالالت إلاحصائية للمتغيرات ألاساسية والبدنية ملجموعات البحث قبل 

( بان جميع معامالت الالتواء تتبع املنحني أالعتدالي لعينة البحث في املتغيرات 0يتضح من الجدول )     

( مما يدل علي تجانس 3-،3( أي انحصرت مابين )+1.335، 1.86ألاساسية والبدنية حيث تراوحت ما بين )

 عينة البحث قبل التجربة. 

 إلي
ً
 وتلميذة تمثلت في ألاتي:07ثالث مجموعات قوام كل منها ) وتم تقسيم عينة البحث عشوائيا

ً
 -( تلميذا

*املجموعة التجريبية ألاولي، يطبق عليها في الفترة الصباحية برنامج التمرينات كإعداد وظيفي ، ويطبق 

 عليها في فترة الراحة برنامج التمرينات كإعداد بدني.

لفترة الصباحية برنامج التمرينات ويطبق عليها في فترة الراحة *املجموعة التجريبية الثانية، يطبق عليها في ا

 الحركات ألاساسية من جرى   ووثب  ومراوغة....الخ ، كما هو محدد بالجدول الدراس ي.

*املجموعة الضابطة ، يطبق عليها برنامج التمرينات الصباحية بصورتها الحالية في الفترة الصباحية من 

لبدنية باملدرسة ، ويطبق عليها في فترة الراحة الحركات ألاساسية والطبيعية التي قبل مدرس ي مادة التربية ا

 يؤديها التالميذ من مش ى وجرى ووثب.....الخ.

وتم تكافؤ مجموعات البحث في كل املتغيرات ألاساسية والبدنية لتالميذ العينة قبل التجربة والجدول رقم 

 ( يوضح ذلك8)

 

 

 

 الدالالت إلاحصائية             

 

 املتغيرات ألاساسية والبدنية      

 وحدات

 القياس

 54ن= 

  0 -س
 معامل الالتواء

 0.125 0.532 11.11 السنة السن

 الطول 
 سم

146.3 5.744 0.181 

 الوزن
 كجم

34.69 6.996 0.337 

 الوثب العريض من الثبات اختبار 

 سم

1.204 0.122 -0.26 

 0.233 1.036 12.88 ث اختبار الجري املتعرج بين الحواجز

 اختبار املش ي علي عارضة التوازن مع مد الذراعين جانبا

 ث

27.48 3.763 0.144 
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 (2جدول رقم )

 إلاحصائية للمتغيرات ألاساسية  ملجموعات البحث قبل التجربةالدالالت 

            3.88=  1.17ف(الجدولية عند مستوى *قيمة)

( والخاص بتحليل التباين ذو الاتجاه الواحد في القياس القبلي للمتغيرات 8يتبين من الجدول )     

ألاساسية ملجموعات البحث بأنه ال توجد فروقا دالة إحصائيا بين املتغيرات لدى عينة البحث حيث بلغت 

( مما 1.17ند مستوى)(وهذه القيم أقل من قيمة)ف(الجدولية ع1.957،0.088قيمة)ف(املحسوبة ما بين)

 يدل علي تكافؤ العينة في املتغيرات ألاساسية.

 (3جدول رقم )

 الدالالت إلاحصائية للمتغيرات البدنية ملجموعات البحث قبل التجربة

 الدالالت               

 إلاحصائية            

 املتغيرات 

 ألاساسية

وحدات 

 القياس

مجموع مربع  مصدر التباين

 الانحرافات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 املربعات

 قيمة )ف(

 

 السن

 

 سنة

 1.022 0.289 2 0.578 بين املجموعات

  0.283 42 11.87 داخل املجموعات

   44 12.44 املجموع الكلى

 

 الطول 

 

 سم

 1.122 36.82 2 73.64 بين املجموعات

  32.81 42 1378 داخل املجموعات

   44 1452 املجموع الكلى

 

 الوزن

 

 كجم

 0.975 47.76 2 95.51 بين املجموعات

  49 42 2058 داخل املجموعات

   44 2154 الكلىاملجموع 

 الدالالت إلاحصائية                  

 للمتغيرات البدنية

وحدات 

 القياس

مجموع مربع  مصدر التباين

 الانحرافات

درجات    

 الحرية

متوسط 

 املربعات

 قيمة )ف(

ية
ضل

لع
ة ا

در
لق

ا
 

اختبار الوثب العريض من 

 الثبات
 سم

 0.173 0.003 2 0.005 بين املجموعات

  0.016 42 0.651 داخل املجموعات

   44 0.657 املجموع الكلى

قة
شا

لر
ا

 

اختبار الجري املتعرج بين 

 الحواجز
 ث

 1.003 1.076 2 2.151 بين املجموعات

  1.073 42 45.06 داخل املجموعات

   44 47.21 املجموع الكلى

لي
لك

ق ا
اف

تو
ال

 

 
سم

لج
ل

 

عارضة  علىاختبار املش ي 

التوازن مع مد الذراعين 

 جانبا
 ث

 0.221 3.246 2 6.491 بين املجموعات

  14.68 42 616.4 داخل املجموعات

 44 622.9 ملجموع الكلى
  



م52/25/5122-52       النشاط الرياضي والبدني طريق للتنمية والسالم                 -تحث شعار –المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية التربية البدنية   

  
 

   

 icss.conference@elmergib.edu.ly 341 كلية التربية البدنية والعلوم األخرى

 

               3.88=1.17*قيمة)ف(الجدولية عند مستوى        

البدنية ( والخاص بتحليل التباين ذو الاتجاه الواحد في القياس القبلي للمتغيرات 3يتبين من الجدول )      

البحث بأنه ال توجد فروقا ذات داللة إحصائية بين املتغيرات لدى عينة البحث حيث بلغت  ملجموعات

 (.1.17( وهذه القيم أقل من قيمة )ف( الجدولية عند مستوى )0.113، 1.053قيمة)ف(املحسوبة ما بين )

 وألاجهزة.ألادوات 

-ثانية 0/01إيقاف ألقرب  ساعة-(مالرستاميتر لقياس الطول )س جهاز -ميزان طبي لقياس الوزن )كجم(      

جهاز عارضة توازن لقياس التوافق -عالمات الصقة لتحديد أماكن الاختبارات-شريط قياس بالسنتيمتر

 للجسم.الكلي 

 الدراسة الاستطالعية.

 وتلميذة عشوائيا من تالميذ الصف الخامس الابتدائي من الشق ألاول ملرحلة 01تم اختيار)      
ً
( تلميذا

يم ألاساس ي من مدرسة الزاوية املركزية الابتدائية ممن لم يشتركوا في التجربة ألاساسية في الفترة من التعل

( . وأجريت الدراسة بهدف التأكد من صالحية الاختبارات البدنية وإجراء 87/8/8106( إلي )07/8/8106)

اسات الخاصة بمتغيرات البحث املعامالت العلمية لها وتجربة الاستمارة الخاصة بتسجيل البيانات والقي

وكذلك تحديد التمرينات الخاصة بالقدرات البدنية التي تطبق كأعداد وظيفي في فترة الصباح والتمرينات 

التي تطبق كأعداد بدني في فترة الراحة وتصميم البرنامج الخاص بأداء التمرينات للمجموعة التجريبية 

 ألاولي والثانية وتحديد الزمن الخاص بها. 

 القياسات القبلية وإجراء البحث.

( 87/8/8106) نما بيمجموعات البحث في الفترة  علىتم تطبيق القياسات القبلية الخاصة بالتجربة        

( وتم تطبيق هذه الدراسة علي مجموعات البحث في الفترة 8105-8106( للعام الدراس ي )5/3/8106إلي )

 -يلي: ( وقد راع الباحثون ما 8106-6-08( إلي )8106-3-89من )

ح يطبق علي املجموعة التجريبية ألاولي والثانية برنامج التمرينات وبصورة جماعية في فترة الصبا      

ألاعداد الوظيفي ) لتهيئة ألاجهزة الحيوية والعضالت واملفاصل ( وكتنشيط وأعداد نفس ي ، واما في فترة 

الراحة يطبق علي املجموعة التجريبية ألاولي برنامج التمرينات كأعداد بدني عام وذلك لتنمية القدرات 

 ملا جاء بالتجربة البدنية بينما املجموعة الثانية  تخضع للبرنامج املدرس ي في الزمن 
ً
املحدد لكل فترة طبقا

( أيام تشمل 7( دقيقة تؤدي في شكل وحدات أسبوعية تطبق ملدة )07الاستطالعية والتي حددت بزمن )

 للغرض الخاص في كل فترة وتؤدي علي مدي فصل دراس ي كامل.7علي )
ً
 ( تمرينات متدرجة طبقا

ولي لتمرينات الصباح املطبقة باملدرسة والحركات بينما تخضع املجموعة الضابطة في الفترة ألا       

 للبرنامج الدراس ي املطبق في مختلف املدارس الابتدائية وملدة )
ً
( 01ألاساسية املطبقة في فترة الراحة وفقا

.07( أيام باألسبوع وزمن قدره )7أسابيع بمعدل )
ً
 ( دقيقة في كل فترة يوميا

 القياسات البعدية. 

اسات البعدية ملجموعات البحث وذلك بعد انتهاء مدة التجربة ألاساسية التي استغرقت تم إجراء القي     

( وتتمثل في القياسات البدنية والحصول علي 8105-8106مدة شهرين ونصف الشهر، للعام الدراس ي )
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د نتائج التالميذ في مستوي التحصيل الدراس ي من واقع السجالت الرسمية لنتائج التالميذ لجميع املوا

الدراسية الخاصة بكل تلميذ وتلميذ ويتم تقييم مستوي التحصيل الدراس ي لجميع املواد الدراسية لتالميذ 

بصفة مستمرة طوال الفصل الدراس ي عن طريق الامتحانات التحريرية والشفوية واملناقشات والواجبات 

لي حضور املواد مما يساعد اليومية التي يتم تكليف التالميذ بها واملشاركة داخل الفصل واملواظبة ع

يتكون التقدير النهائي لكل مادة  الدراس ي حيثالتلميذ التعرف علي مستواه التحصيلي خالل الفصل 

دراسية وذلك من خالل درجة ألاعمال الفصلية ودرجة نهاية الفصل حيث يجري امتحان نهائي لكل مادة 

ي نتائج مستوي التحصيل الدراس ي من خالل يتم الحصول عل الدراس ي وبالتاليدراسية في نهاية الفصل 

نموذج كشف رصد درجات أعمال السنة والامتحان النهائي وبعد الانتهاء تم تفريغ البيانات في جداول 

 تمهيدا إلخضاعها للمعالجات إلاحصائية.

 

 املعالجات إلاحصائية.

 باستخدام برنامج الحاسب آلالي"      
ً
" مستخدمين الوسائل spssقام الباحثون بمعالجة البيانات إحصائيا

تحليل التباين -اختبار )ت( للفروق-معامل الالتواء-الانحراف املعياري -إلاحصائية املناسبة.)املتوسط الحسابي

 ة املئوية ملقدار نسبة التحسن (.النسب-اختبار)ف(-ألاحادي

 ومناقشة النتائج. عرض

 (5جدول رقم)

 الدالالت إلاحصائية للمتغيرات البدنية للقياسين القبلي والبعدى للمجموعة التجريبية ألاولي.

   8.027=  1.17* قيمة)ت( الجدولية عند مستوى 

( الخاص باملتوسط الحسابي والانحراف املعياري وقيمة)ت(الفروق بين القياسين 2يتضح من الجدول )     

 بين القياسين القبلي والبعدى 
ً
القبلي والبعدى للمجموعة التجريبية ألاولي بأن هناك فروقا دالة إحصائيا

 

 الدالالت إلاحصائية                   

 

 البدنية للمتغيرات       

وحدات     

 القياس

 04املجموعة التجريبية ألاولي ن=

الفرق بين 

 املتوسطات

 الانحراف

 املعياري 

 للفروق

 

 قيمة )ت(

 املحسوبة
 القياس البعدى القياس القبلي

 2ع   2س 0ع   0س
ة  ر

قد
ال

ية
ضل

لع
ا

 
 اختبار الوثب العريض

 من الثبات
 سم

1.217 0.132 1.427 0.127 0.21 0.111 *7.359 

قة
شا

لر
ا

 

اختبار الجري املتعرج بين  

 الحواجز
 ث

12.64 1.113 11.01 0.925 -1.63 0.405 *15.6 

 

ي 
كل

 ال
ق

اف
تو

ال

سم
لج

ل
 

اختبار املش ي علي عارضة 

التوازن مع مد الذراعين 

 جانبا

 ث

27.13 4.048 21.7 2.265 -5.43 2.303 *9.13 
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ولي حيث كانت قيمة )ت( املحسوبة ولصالح القياس البعدي في املتغيرات البدنية للمجموعة التجريبية ألا 

 (.1.17م )ت( الجدولية عند مستوى)أعلى من قي

 (4جدول رقم)

 للمجموعة التجريبية الثانية. والبعديالدالالت إلاحصائية للمتغيرات البدنية للقياسين القبلي 

   8.027=  1.17*قيمة)ت(الجدولية عند مستوى 

باملتوسط الحسابي والانحراف املعياري وقيمة)ت(الفروق بين القياسين  ص( الخا7يتضح من الجدول)     

 بين القياسين القبلي  والبعديالقبلي 
ً
 والبعديللمجموعة التجريبية الثانية بأن هناك فروقا دالة إحصائيا

ولصالح القياس البعدي للمتغيرات البدنية للمجموعة التجريبية الثانية حيث كانت قيمة)ت(املحسوبة 

 (.1.17أعلى من قيم)ت(الجدولية عند مستوى)

 (6جدول رقم )

 للمجموعة الضابطة. والبعديالدالالت إلاحصائية للمتغيرات البدنية للقياسين القبلي 

 الدالالت إلاحصائية                  

 

 البدنية املتغيرات     

 

وحدات         

 القياس

 04املجموعة التجريبية الثانية ن= 
الفرق بين 

 املتوسطات

 الانحراف

 املعياري 

 للفروق

 قيمة )ت(

 القياس البعدى القياس القبلي املحسوبة

 2ع   2س 0ع   0س

ة  ر
قد

ال

ية
ضل

لع
ا

 

اختبار الوثب العريض 

 من الثبات
 سم

1.205 0.124 1.283 0.12 0.077 0.054 *5.555 

قة
شا

لر
ا

 

اختبار الجري املتعرج 

 بين الحواجز
 ث

13.17 1.234 12.24 1.298 -0.93 0.345 *10.4 

 

ي 
كل

 ال
ق

اف
تو

ال

سم
لج

ل
 

اختبار املش ي علي 

عارضة التوازن مع مد 

 الذراعين جانبا

 27.3 ث

 

3.71 

 

24.77 

 

3.157 

 

-2.53 

 

1.359 

 

*7.21 

 

 الدالالت إلاحصائية         

 

 البدنية املتغيرات      

 

وحدات 

 القياس

 04املجموعة الضابطة ن=
 املتوسط

 الحسابي

 للفروق

الفرق بين 

 املتوسطات

 

 قيمة )ت(

 املحسوبة
 القياس البعدى القياس القبلي

 2ع   2س 0ع   0س

ة  ر
قد

ال

ية
ضل

لع
ا

 

اختبار الوثب العريض 

 من الثبات
 سم

1.19 0.118 1.22 0.131 0.03 0.038 * 3.09 

قة
شا

لر
ا

 

اختبار الجري املتعرج بين 

 الحواجز
 ث

12.83 0.676 12.54 0.678 -0.29 0.142 *7.81 

 

ي 
كل

 ال
ق

اف
تو

ال

سم
لج

ل
 

اختبار املش ي علي عارضة 

التوازن مع مد الذراعين 

 جانبا

 ث
28.01 

 

3.726 

 

27.21 

 

3.742 

 

-0.79 

 

0.3 

 

*10.3 
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      2.054=  1.14*قيمة)ت( الجدولية عند مستوى 

( الخاص باملتوسط الحسابي والانحراف املعياري وقيمـة)ت(الفروق بـين القياسـين 6يتضح من الجدول )     

 بــــــين القياســــــين القبلــــــي والبعــــــدي 
ً
القبلــــــي والبعــــــدي للمجموعــــــة الضــــــابطة بــــــأن هنــــــاك فروقــــــا دالــــــة إحصــــــائيا

)ت( الجدوليــة  قــيم للمتغيــرات البدنيــة ولصــالح القيــاس البعــدي حيــث بلغــت قيمــة )ت( املحســوبة أعلــى مــن

 (.1.17عند مستوى )

 (7جدول رقم )

 تحليل التباين ذو الاتجاه الواحد للمتغيرات البدنية في القياس البعدى ملجموعات البحث

   3.22=1.14* قيمة)ف(الجدولية عند مستوى 

(الخاص بتحليل التبـاين ذو الاتجـاه الواحـد فـي القيـاس البعـدى للمتغيـرات البدنيـة 5يتضح من الجدول)      

ملجموعـــات البحــــث بأنــــه توجـــد فروقــــا دالــــة إحصـــائيا بــــين املتغيــــرات البدنيـــة ملجموعــــات البحث،حيــــث بلغــــت 

 (.1.17يمة)ف(الجدولية عند مستوى)(وهى أعلى من ق5.683 -00.59قيمة)ف(املحسوبة ما بين)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدالالت إلاحصائية                     

 

 املتغيرات البدنية          

وحدات 

 القياس

مجموع مربع  مصدر التباين

 الانحرافات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 املربعات

 قيمة

 )ف(

ية
ضل

لع
ة ا

در
لق

ا
 

 اختبار الوثب العريض من الثبات

 

 سم

 10.58* 0.168 2 0.337 بين املجموعات

  0.016 42 0.669 داخل املجموعات

   44 1.005 املجموع الكلى

قة
شا

لر
ا

 

اختبار الجري املتعرج بين 

 الحواجز

 

 ث

 7.623* 9.853 2 19.71 بين املجموعات

  1 42 42 داخل املجموعات

   44 61.71 املجموع الكلى

ي 
كل

 ال
ق

اف
تو

ال

سم
لج

ل
 

 

اختبار املش ي علي عارضة التوازن 

 مع مد الذراعين جانبا

 

 ث

 11.79* 114.4 2 228.8 بين املجموعات

  9.7 42 407.4 داخل املجموعات

   44 636.2 املجموع الكلى
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 (8جدول رقم )

 مقدار ونسب التحسن بين القياس القبلي والبعدى في املتغيرات البدنية لدى مجموعات البحث

 

(الخاص بمقدار ونسب التحسن بين القياس القبلي والبعدى في املتغيرات البدنية 1يتضح من الجدول)      

لدي مجموعات البحث بأن هناك فروقا في نسب تحسن القياسات القبلية والبعدية للمتغيرات 

صالح املجموعة البدنية)املجموعة التجريبية ألاولي،املجموعة التجريبية الثانية،املجموعة الضابطة(ول

 التجريبية ألاولي.

 (9جدول رقم)

 (LSDالفرق بين متوسطات التحصيل الدراس ي الكلى لدى مجموعات البحث باستخدام)

 

( الخاص بالفرق بين متوسطات التحصيل الدراس ي الكلى لدى مجموعات البحث 9يتضح من الجدول )      

 بين 
ً
قياسات املجموعـات فـي اختبـارات التحصـيل الدراسـ ي ممـا يشـير إلـى زيـادة بأن هناك فروقا دالة إحصائيا

التحسن في قياس املجموعة التجريبية ألاولي عند مقارنتـه بقياسـ ي املجمـوعتين التجريبيـة الثانيـة واملجموعـة 

  الضابطة.

 

 الدالالت إلاحصائية          

 

 

 املتغيرات البدنية    

وحدات 

 القياس

 مقدار التحسن

 للمجموعة

 التجريبية

 ألاولي

 نسبة التحسن%

للمجموعة 

 التجريبية ألاولي

 مقدارالتحسن

للمجموعة 

التجريبية 

 الثانية

نسبة التحسن% 

للمجموعة 

 التجريبية الثانية

 مقدار التحسن

 للمجموعة

 الضابطة

 نسبة التحسن%

للمجموعة 

 الضابطة

ية
ضل

لع
ة ا

در
لق

ا
 

اختبار الوثب العريض 

 من الثبات
 سم

0.21 

 

17.26 

 

0.077 

 

6.416 

 

0.03 

 

2.521 

 

قة
شا

لر
ا

 

اختبار الجري املتعرج 

 بين الحواجز
 ث

1.63 

 

12.9 

 

0.93 

 

7.06 

 

0.29 

 

2.24 

 

ي 
كل

 ال
ق

اف
تو

ال

سم
لج

ل
 

اختبار املش ي علي 

عارضة التوازن مع مد 

 الذراعين جانبا

 5.43 ث

 

20 

 

2.53 

 

9.27 

 

0.79 

 

2.84 

 

 الدالالت إلاحصائية     

 

 املتغيرات     

 الفروق بين املتوسطات

 املتوسطات املجموعة الضابطة املجموعة التجريبية الثانية املجموعة التجريبية ألاولي

 449.1 51.79*→ 35.08*→  املجموعة التجريبية ألاولي

 414 16.71*→   املجموعة التجريبية الثانية

 397.3    املجموعة الضابطة
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 (01جدول رقم )

تحليل التباين في التحصيل الدراس ي للمواد الدراسية بعد تمرينات فترتي الصباح والراحة لدى 

 مجموعات البحث

  3.88=1.17*قيمة)ف( الجدولية عند مستوى 

( والخاص بتحليل التباين ذو الاتجاه الواحد في التحصيل الدراس ي للمواد 01يتضح من الجدول)     

الدراسية بعد تمرينات فترة الصباح واملواد الدراسية بعد تمرينات فترة الراحة لدى مجموعات البحث بأنه 

ة)ف(املحسوبة توجد فروقا دالة إحصائيا بين املتغيرات لدى مجموعات البحث ،حيث بلغت قيم

 (.1.17(وهى أعلى من قيمة)ف(الجدولية عند مستوى)6.851(،)3.78مابين)

 (00جدول رقم )

الفرق بين متوسطات التحصيل الدراس ي بعد تمرينات فترة الصباح لدى مجموعات البحث 

 (LSDباستخدام)

 

والخاص بالفرق بين متوسطات التحصيل الدراس ي بعد تمرينات فترة الصباح ( 00يتضح من الجدول )      

 بين قياسات املجموعات في اختبارات التحصيل 
ً
لدى مجموعات البحث بأن هناك فروقا دالة إحصائيا

 الدالالت إلاحصائية      

 

 املتغيرات    

مجموع مربع  مصدر التباين

 الانحرافات

 قيمة )ف( متوسط املربعات درجات الحرية

 

 التحصيل الدراس ي

 بعد تمرينات فترة الصباح

 6.851* 3729 2 7458 بين املجموعات

  544.3 42 22861 داخل املجموعات

   44 30319 املجموع الكلى

 

 التحصيل الدراس ي

 بعد تمرينات فترة  الراحة

 3.78* 1711 2 3422 بين املجموعات

  452.7 42 19012 داخل املجموعات

   44 22434 املجموع الكلى

 الدالالت إلاحصائية         

 

 املتغيرات       

 الفروق بين املتوسطات

 املتوسطات املجموعة الضابطة املجموعة التجريبية الثانية املجموعة التجريبية ألاولي

 233.8 31.05*→ 20.31*→  املجموعة التجريبية ألاولي

 213.5 10.74   املجموعة التجريبية الثانية

 202.8    املجموعة الضابطة
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الدراس ي مما يشير إلى زيادة التحسن في قياس املجموعة التجريبية ألاولي عند مقارنته بالقياسين ملجموعتي 

 جريبية الثانية واملجموعة الضابطة.الت

 (02رقم ) جدول 

الفرق بين متوسطات التحصيل الدراس ي بعد تمرينات فترة الراحة لدى مجموعات البحث 

 (LSDباستخدام)

الخاص بالفرق بين متوسطات التحصيل الدراس ي بعد تمرينات فترة الراحة لدى ( 08يتضح من الجدول )

 بين قياسات املجموعات في اختبارات التحصيل الدراس ي مجموعات البحث بأن 
ً
هناك فروقا دالة إحصائيا

مما يشير إلى زيادة التحسن في قياس املجموعة التجريبية ألاولي عند مقارنته بالقياسين ملجموعتي التجريبية 

 الثانية واملجموعة الضابطة.

 (03جدول رقم )

 وقيمة)ت(الفروق بين مجموعات البحث في التحصيل الدراس ياملتوسط الحسابي والانحراف املعياري 

 بعد تمرينات فترة الصباح وبعد تمرينات فترة الراحةللفترتين 

 

                 2.054=  1.14*قيمة)ت( الجدولية عند مستوى 

(والخاص باملتوسط الحسابي والانحراف املعياري وقيمة)ت(الفروق بين مجموعات 03يتضح من الجدول)

بأن بعد أداء تمرينات فترة الصباح وتمرينات فترة الراحة البحث في درجات التحصيل الدراس ي للفترتين 

 بين القياسات للفترتين الختبارات التحصيل الدراس ي ملجموعات البحث،حيث 
ً
هناك فروقا دالة إحصائيا

 الدالالت إلاحصائية     

 

 املتغيرات      

 الفروق بين املتوسطات

املجموعة التجريبية 

 ألاولي

املجموعة التجريبية 

 الثانية

املجموعة 

 الضابطة

 املتوسطات

 215.3 20.75*→ 14.77*→  املجموعة التجريبية ألاولي

املجموعة التجريبية 

 الثانية

  5.973 200.5 

 194.5    املجموعة الضابطة

 الدالالت           

 إلاحصائية        

 

 للمتغيرات      

 04ن= 

الفرق بين 

 املتوسطات

 الانحراف

 املعياري 

 للفروق

 

 قيمة )ت(

 الفروق
تمرينات التحصيل الدراس ي بعد 

 فترة الصباح

التحصيل الدراس ي بعد تمرينات 

 فترة الراحة

 2ع   2س 0ع   0س

 6.847* 10.48 18.53 16.78 215.3 20.72 233.8 املجموعة التجريبية ألاولي

 9.527* 5.285 13 28.29 200.5 30.25 213.5 املجموعة التجريبية الثانية

 7.492* 4.256 8.233 16.62 194.5 17 202.8 املجموعة الضابطة
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(ولصالح قياسات فترة التحصيل 1.17بلغت قيمة)ت(املحسوبة أعلى من قيم)ت(الجدولية عند مستوى)

 الصباح. الدراس ي بعد أداء تمرينات

 مناقشة النتائج.

(الخاص باملتغيرات البدنية للقياسين القبلي والبعدي للمجموعة ألاولي وجود فروقا ذات 2الجدول) يبين     

(في جميع املتغيرات بين القياسين ولصالح القياس البعدي ويرجع 1.17داللة إحصائية عند مستوي)

بتوقيت جماعي في فترة الصباح والراحة يطبق من خالل الباحثون ذلك إلي املتغير التجريبي والذي يؤدي 

(أيام باألسبوع  ويبين الباحثون أن هذه املدة بأنها فترة 7(أسابيع تنفذ بمعدل)01تكرار ألاداء الحركي  ملدة)

هاشم عبدالرحيم الراوي  كافية ألحداث التحسن الواضح في القياس البعدي وهذا ما أكدته نتائج دراسة

(بان الرياضة الصباحية واملسائية لها تأثير ايجابي علي بعض القدرات البدنية وان 06)(8118واخرون)

 التدريب البدني للرياضة التي اعتمدها التدريب الصباحي واملسائي تمثل بالفعل اللياقة البدنية الخاصة.

(الخاص باملجموعة الثانية بان هناك فروقا معنوية ذات دالة إحصائية عند 7ويبين الجدول)      

(بين القياسين القبلي والبعدي ولصالح القياس البعدي ويرجع هذا التحسن إلي فاعلية برنامج 1.17مستوي)

 التمرينات بفترة الصباح. 

للقياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة بان (الخاص باملتغيرات البدنية 6ويتضح من الجدول)     

(بين القياسين القبلي والبعدي وهنا نالحظ تحسن قياسات 1.17هناك فروقا دالة إحصائية عند مستوي)

ويعزي الباحثون ذلك إلي بفترتي الصباح والراحة،املجموعة الضابطة بعد أداء تمرينات عشوائية باملدرسة 

ة الضابطة فكانت بدرجة اقل من املجموعتين ألاولي والثانية ،ويرجع الباحثون فاعلية التمرينات واملجموع

ذلك الانخفاض إلي عدم فاعلية البرنامج املدرس ي في التأثير علي الناحية البدنية عند تنفيذهم ملحتوي 

القصور التمرينات وعدم الاهتمام بها مما افقد التالميذ الاستمتاع بأدائها بصورة صحيحة،باإلضافة إلي 

الواضح في اختيار التمرينات املناسبة للتالميذ من قبل منفذي تمرينات الصباح وإهمال في استخدامها في 

وقت الراحة،حيث إن غياب ألاداء عند تنفيذها ألامر الذي أدي إلي عدم تأثيرها علي الناحية البدنية 

 كمردود ايجابي. 

للمتغيرات البدنية في القياس البعدي ملجموعات البحث (والخاص بتحليل التباين 5يتضح من الجدول)     

بان هناك فروقا دالة إحصائية بين املتغيرات حيث بلغت قيمة)ف(املحسوبة اعلي من قيمة)ف( الجدولية 

 (  1.17عند مستوي.)

(الخاص بالفروق بين متوسطات التحصيل الدراس ي الكلي لدي املجموعات بان هناك 9ويوضح الجدول)     

فروقا دالة إحصائية بين قياسات املجموعات في مستوي تحصيل املواد الدراسية و لوحظ تفوق املجموعة 

الواضح في مستوي  (التي أوضحت التفوق 9(،)0956ألاولي وهذا ما أكدته نتائج دراسة محمد علي رحيم)

التحصيل العلمي للمجموعة التجريبية عن املجموعة املقارنة في دراسته في برامج ألانشطة الرياضية في 

درس التربية الرياضية وأثرها علي مستوي التحصيل العلمي،والنتائج تشير إلي أن إتاحة الفرصة للتالميذ 

علي تقدم مستوي التحصيل الدراس ي بالنسبة للمجموعة  للتفكير والتجريب واملمارسة كان لها ألاثر الايجابي

 (57-53: 9التجريبية.)
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لذا فالتمرينات الصباحية التي تتضمن تمرينات)املش ي والجري والوثب(تعمل علي تهيئة الجسم بدنيا       

علي  ونفسيا وعقليا مما يودي إلي زيادة الارتقاء باملستوي الذهني لدي التالميذ،وهذا يتبين من دراسة

(بان التغيير املستمر للتمرينات واختيار ألافضل منها ذو فاعلية في تحريك تركيز انتباه 7(،)0918القصعي)

التلميذ في الدرس ويركز انتباهه مع املدرس ليتمش ي مع النداءات بصورة صحيحة ويتابع التوقيت 

وامل املساعدة علي زيادة كفاءتهم في املطلوب،وإن العمل علي زيادة حدة الانتباه لدي التالميذ يعتبر من الع

الاستيعاب والتحصيل داخل الفصل حيث أثبتت نتائج الدراسة وجود عالقة بين التمرينات الصباحية 

 (638:7والتحصيل الدراس ي.)

أما نتائج املجموعة الضابطة فقد كانت اقل من املجموعتين ويعزي الباحثون ذلك الانخفاض في      

اس ي إلي مجموعة التمرينات املحددة والتي تؤدي في فترة الصباح خالل الفصل مستوي التحصيل الدر 

الدراس ي، مما أدي إلي عدم فاعلية التالميذ وايجابيتهم، وعدم فاعليتها في تنمية الجانب العقلي للتالميذ 

والثانية  ولذي اتضح ذلك في انخفاض مستوي تحصيلهم العلمي باملقارنة بنتائج املجموعة التجريبية ألاولي

ويتبين للباحثون إن ممارسة التمرينات لها تأثيرها الفعال والذي اتضح عند ممارستها وهذا يتفق مع ما 

( بأنه  وجب علي املعلم إن يدعم 0998( طبقا ملا أورده رفكن)8112أشارت إليه هبة هللا عبد املنعم)

ن خالل الفكر بحيث تؤثر علي التلميذ الجانب الوجداني عند التالميذ وذلك بإثارة العواطف باستمرار م

بالتعزيز،وبالتالي فان كل ما يكتسبه التلميذ ويتعود عليه من عادات وجدانية أو حركية أو عقلية متعمدة 

،فالجوانب الوجدانية أهميتها لتلميذ ليست وجدانيا فقط ولكنها تؤثر في التحصيل العلمي فحالة التلميذ 

(وكما حققت املجموعة الثانية 39: 05).تؤثر في التحصيل نحو ألافضلمن فرح وسعادة واسترخاء كلها 

 عند مستوي)
ً
 ملحوظا

ً
 جوهريا

ً
 ( في الارتقاء بمستوي درجات التحصيل الدراس ي.1.17تقدما

(بان هناك فروقا دالة إحصائية بين قياسات املجموعات في نتائج التحصيل 01ويتضح من الجدول)         

لصالح املجموعة التجريبية ألاولي ويعزي الباحثون هذا  التفوق ملحتوي البرنامج الدراس ي بالفترتين و 

التطبيقي بفترة الصباح وكذلك فترة الراحة وهذا يتفق مع ما أشار إليه كال من "برافوسيفتش 

(بان النشاط الحركي اليومي الذي يؤدي علي مدار ألاسبوع والفصل الدراس ي أدي إلي 8(،)0911وسوافتي")

ين الدورة الدموية باملخ وكان له تأثير ايجابي علي إنتاجية قدرات التالميذ الذهنية في نهاية العام تحس

 (008: 8الدراس ي.)

(بان هناك فروقا دالة إحصائية بين نتائج مجموعات البحث في تحصيل املواد 00ويبين الجدول)     

ت املجموعات تفوق املجموعة التجريبية الدراسية بعد تمرينات فترة الصباح وتبين من مقارنة متوسطا

ألاولي في نتائج التحصيل الدراس ي للمواد الدراسية ويعزي الباحثون هذا التحسن لهذه املجموعة إلي 

(بان ممارسة ومشاهدة عروض 6()8117دراسة عمرو رشدي)البرنامج املقترح وهذا ما أشارت إليه 

 ر ايجابي علي مستوي التحصيل والصفات البدنية للتالميذ.التمرينات وتنفيذ درس التربية البدنية له تأثي

أما نتائج املجموعة الثانية فكانت اقل من املجموعة التجريبية ألاولي وأفضل من نتائج املجموعة      

( والتي أظهرت نتائجها وجود تباين في الانتباه 7(،)0918الضابطة وهذا ما أكدته نتائج دراسة علي القصعي)

ارين ولصالح الاختبار ألاول ،كما أظهرت النتائج وجود تباين في الانتباه بين الفترات الثالثة، حيث بين الاختب

تتفق النتائج مع نتائج الدراسة الحالية وتؤكد بان أداء التمرينات الصباحية لتالميذ املرحلة الابتدائية تزيد 
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ما بعد أداء التمرينات مباشرة )أي  من مستوي التحصيل الدراس ي بالنسبة للمواد الدراسية في الفترة

 الحصص الثالث ألاولي( من اليوم الدراس ي.

الباحثون  ى أما نتائج املجموعة الضابطة فكانت نتائجها اقل من املجموعة التجريبية ألاولي والثانية، عز      

يؤدون مجموعة ذلك إلي عدم فاعلية التمرينات املطبقة باملدرسة،ومن املعروف إن معظم تالميذ املدارس 

ثابتة من التمرينات في فترة الصباح والراحة طوال الفصل الدراس ي والتي تشتمل أساسا علي تمرينات 

 توقيتية في املكان لغرض الاصطفاف فقط ألجل الدخول إلي الفصول الدراسية.

تحصيل (بان هناك فروقا دالة إحصائية بين نتائج مجموعات البحث في درجات ال08ويوضح الجدول)    

الدراس ي بعد فترة الراحة حيث نالحظ تفوق املجموعة التجريبية ألاولي عند مقارنتها بنتائج املجموعة 

التجريبية الثانية والضابطة ويشير الباحثون إلي أهمية التمرينات ملا لها من تأثير ايجابي سواًء كانت في بداية 

جابيا في الارتقاء بمستوي التحصيل الدراس ي وان نهاية اليوم الدراس ي فهي تعطي مردودا ايأو منتصف أو 

العقلية  ( بان التمرين البدني يزيد من الصحة0(،)0991كانت بنسب متفاوتة وتذكر إخالص عبد الظاهر)

بترقية شعور إلانسان بالحياة وبإعداد الفرد ليكون أكثر انتباها وذلك من خالل الحصول علي أفضل 

الانتباه هو احد النتائج الايجابية التي نحصل عليها من خالل املشاركة استرخاء وراحة،ومن هنا نجد إن 

 (95:0الفعالة في أداء التمرينات. )

قياس درجات التحصيل الدراس ي للفترتين بان هناك فروقا دالة إحصائية عند (03ويشير الجدول)     

عة التمرينات بعد فترة (بين الفترتين لدي مجموعات البحث فكانت نتائجها لصالح مجمو 1.17مستوي)

 الصباح. 

نالحظ إن مستوي التحصيل الدراس ي للمواد الدراسية التي تقع مباشرة بعد تمرينات الصباح نتائجها      

أفضل من نتائج تمرينات فترة الراحة ويعزي الباحثون ذلك إلي محتوي برنامج التمرينات حيث تتفق 

(والتي أظهرت نتائجها بان هناك فروق 1(،)8117وآخرون) الدراسة الحالية مع نتائج دراسة فاطمة صابر 

دالة إحصائية بين مستويات اداءات تالميذ املجموعتين التجريبية والضابطة في نهاية اليوم الدراس ي 

ولصالح التجريبية في نهاية اليوم،كما أكدت النتائج إن زيادة النشاط الحركي اليومي والتمرينات داخل 

من قدرة التالميذ علي الانتباه،وينعكس ذلك علي قدرة التالميذ علي تحصيل املناهج حجرة الدراسة تزيد 

(بان التمرينات الصباحية الهادفة تؤثر في الفترات)الحصة 7(،)0918وكذلك نتائج دراسة علي القصعي)

الثانية والثالثة ألاولي والثانية والثالثة(بعكس التمرينات التقليدية املعتادة، فاالنتباه بعد الحصة ألاولي و 

 يكون أفضل من نفس الفترات للتالميذ بعد تأدية التمرينات املعتادة.

 الاستنتاجات.

تفوق املجموعة التجريبية ألاولي التي استخدمت برنامج التمرينات بفترتي الصباح والراحة في تنمية  -0

 واملجموعة الضابطة. القدرات البدنية وقد حسنتها بدرجة أفضل من املجموعة التجريبية الثانية

فاعلية محتوي برنامج التمرينات بفترتي الصباح والراحة للمجموعة ألاولي وبتكرار ألاداء بالتوقيت  -8

الجماعي أدي إلي تحسين مستوي التحصيل الدراس ي للمواد الدراسية بدرجة أفضل من التجريبية الثانية و 

 الضابطة.
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ة الصباح للمجموعة الثانية إلي الارتقاء بتحسين مستوي القدرات أدي استخدام برنامج التمرينات في فتر  -3

 البدنية والتحصيل الدراس ي بدرجة أفضل من الضابطة.

أداء التمرينات املقررة باملنهاج املدرس ي وذلك وبتكرار ألاداء الحركي بالتوقيت الجماعي له تأثيره الايجابي  -2

لقدرات البدنية والتحصيل الدراس ي للمواد الدراسية فقد حققت املجموعة الضابطة تحسنا في مستوي ا

 بدرجة أفضل عند مقارنتها بالقياس القبلي.

 -التوصيات:

نوص ي القائمين بوضع وأعداد مناهج املرحلة الابتدائية  بإدراج برنامج التمرينات الغرضية  كجزء أساس ي -0

 و التحصيل الدراس ي.في منهاج التربية البدنية لتأثيره علي مستوي القدرات البدنية 

عقد دورات تدريبية ملعلمي التربية البدنية باملرحلة الابتدائية للوقوف علي ما هو جديد لتنمية القدرات -8

 الوظيفية والبدنية ورفع مستوي التحصيل الدراس ي للتالميذ. 

علي املراحل نوص ي الباحثين بإجراء املزيد من البحوث املشابهة ملعرفة تأثير التمرينات الغرضية  -3

 التعليمية املختلفة 

 نوص ي القائمين في مجال تدريب وتدريس التمرينات لالسترشاد بنتائج هذا البحث والاستفادة منه. -2

 

      راجعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامل

  أخــــالص نــــور الــــدين عبــــد الظــــاهر  .0

(0991  ) 

برنــــامج مقتــــرح للياقــــة البدنيــــة باســــتخدام التمرينــــات  ر اثــــ

الهوائيـــة علـــي بعــــض املتغيـــرات املرفولوجيـــة والخصــــائص 

ـــــامج  ــ ــ ـــتركات ببرنـ ــ ــ ــ ــــيولوجية للمشـ ــ ــ ـــــاءة الفســ ــ ــ ــــة والكفـ ــ ــ البدنيــ

العلمــــي ألاول فــــي  الكويـــت املــــؤتمر  املجتمــــع بدولــــة خدمـــة

 ،جامعة الزقازيق.                         التربية البدنية

 ألاسس الصحية لألنشطة الرياضية ، موسكو. (0911)      وسيفتش، سوافتيبراف  .2

نـــــوال  (8118) زكيـــــة إبـــــراهيم كامـــــل  .3

 ميرفت علي خفاجة إبراهيم شلتوت 

أساسيات في تدريس  ، طرق التدريس في التربية الرياضية

 التربية الرياضية مطبعة إلاشعاع الفنية إلاسكندرية.

       ( 8111)  عـادل عبـد الحلـيم حيـدر  .5

 بثينة محمد فاضل

دراســــــــــــــــــة عامليــــــــــــــــــة ملظــــــــــــــــــاهر النمــــــــــــــــــو البــــــــــــــــــدني لألطفــــــــــــــــــال 

ـــين(من) ــ ــ (ســـــــــنوات،بحث منشـــــــــور مجلـــــــــة العلـــــــــوم 9-6)البنــ

والفنون،كليــــــــــــــــــــــة التربيــــــــــــــــــــــة الرياضــــــــــــــــــــــية للبنات،جامعــــــــــــــــــــــة 

 حلوان،العدد السادس عشر،إلاسكندرية.

ـــــدة اثــــــــــــــــر التمرينـــــــــــــــــات الصــــــــــــــــباحية املدرســـــــــــــــــية   (0918)      علي حسين القصعي  .4 ــ ــ ــ ــ ــ ــــي حــ ــ ــ ــ ــ ــ علــ

الانتبـــاه،املؤتمر العلمــــي الثالــــث لدراســـات وبحــــوث التربيــــة 

ـــــة،جامعة  ــ ــ ــ ــ ــــة والرياضـ ــ ــ ــ ــ ـــــة البدنيــ ــ ــ ــ ــ ـــيد التربيـ ــ ــ ــ ــ ــ الرياضية،ترشـ

 حلوان.

 عمــــــرو محمــــــد رشــــــدي عبــــــد الهــــــادي  .6

(8117) 

تـــأثير عـــروض التمرينـــات علـــي مســـتوي التحصـــيل لـــبعض 

وحــــــــدات املــــــــواد الدراســــــــية والصــــــــفات البدنيــــــــة املرتبطــــــــة 
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ولي من مرحلة التعليم ألاساس ي،رسالة بتالميذ الحلقة ألا 

ماجســـتير غيـــر منشـــورة، كليـــة التربيـــة الرياضـــية ، جامعـــة 

 املنصورة.

املبــــادي وألاســــس العلميــــة للتمرينــــات البدنيــــة والعــــروض  (8111) فتحي أحمد إبراهيم إسماعيل  .7

الرياضـــية،كلية التربيـــة الرياضـــية للبنـــين،دار الوفـــاء لـــدنيا 

 الطباعة والنشر.

 (8117)         فاطمة عوض صابر  .8

 نادية محمد زكي الحامولي،

 محمد حسين محمد عبد املنعم

برنــــامج مقتــــرح للتمرينــــات املنشــــطة أثنــــاء اليــــوم الدراســــ ي 

وتـــأثيره علـــي حـــدة الانتبـــاه لـــدي تالميـــذ الحلقـــة ألاولـــي مـــن 

ــــوم  ــ ــ ــــي علـ ــ ــ ــــة فـ ــ ـــــة متخصصـــ ــ ـــ ي،مجلة علميــ ــ ــ ـــــيم ألاساســ ــ التعلــ

ـــــابع التربيـــــــــــــــــــــــــــة البدنيـــــــــــــــــــــــــــة والرياضـــــــــــــــــــــــــــة ،العـــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ دد الســ

 والخمسون،كلية التربية الرياضية،جامعة إلاسكندرية.

 

ألانشــــــــطة الرياضــــــــية وطــــــــرق التــــــــدريس فــــــــي درس التربيــــــــة  (0956)      محمد السيد علي رحيم  .9

الرياضــية وأثرهــا علــي مســتوي التحصــيل العلمــي لتالميــذ 

الصـــف ألاول للمرحلــــة إلاعدادية،كليـــة التربيــــة الرياضــــية 

 تير،جامعة حلوان.للبنين،رسالة ماجس

تــــــــــــاريخ علــــــــــــم الــــــــــــنفس ومدارســــــــــــه،دار الصــــــــــــحوة للنشــــــــــــر   (0916)        محمد شحاته ربيع  .01

 والتوزيع،القاهرة.

ـــــاب       (0991)     محمد حسن عالوي   .00 ــ ــ ــ ـــــ ي،مركز الكتــ ــ ــ ــ ـــــب الرياضــ ــ ــ ــ ــــو لالعــ ــ ــ ــ ــ ـــــيكولوجية النمـ ــ ــ ــ ســ

 للنشر،القاهرة.

محمـد     (0997) حسانينمحمد صبحي   .02

   عبد السالم راغب

 القوام السليم للجميع،دار الفكر العربي القاهرة.

 صبري عمران     (8115)مصطفي باهي   .03

                        

الاختبارات واملقـاييس فـي التربيـة الرياضـية،مكتبة الانجلـو 

 املصرية.

تــــــــأثير التــــــــدريب الــــــــدائري علــــــــي اللياقــــــــة البدنيــــــــة والقــــــــدرة     (0993ميرفت محمد احمد الطوانس ي)  .05

علــــي الــــتعلم ومســــتوي ألاداء املهــــاري فــــي الجمبــــاز لتالميــــذ 

ــــامن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدد الثـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة العلمية،العــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــف الخامس،املجلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الصــ

 عشر،كلية التربية الرياضية للبنين،القاهرة.

دور ألام فــــــي تعلــــــيم أبنائهــــــا وأثــــــره فــــــي التحصــــــيل الدراســــــ ي    (8119)    نجاة الطاهر الفرجاني  .04

ـــــيم لتالميــــــــــــذ الصــــــــــــف ألاول والثــــــــــــاني مــــــــــــن مرحلــــــــــــة  ــ ــ ــ التعلـ

ألاساسـ ي واملززلــي بمنطقــة ال،جيالت،رســالة ماجســتير غيــر 

 منشورة،جامعة السابع من ابريل.
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 (8118)    هاشم عبد الرحيم الراوي   .06

 محمد صالح السامرائي

   مهند عبد الستار العاني

اثــــر الرياضــــة الصــــباحية واملســــائية علــــي بعــــض القــــدرات  

-08لعمــر) البدنيــة للمشــاركين فــي تــدريبات أشــبال صــدام

( ســنة ملحافظــة صــالح الدين،مجلــة التربيــة الرياضــية 06

 ،املجلد الحادي عشر،العدد الثالث.

هبــــــة هللا عبــــــد املــــــنعم محمــــــود عابــــــدين                                                .07

(8112) 

اثـر اسـتخدام العـروض الرياضــية علـي الجانـب الوجــداني 

ـــ ــــة شــ ــــي بمنطقـ ــــة ألاولـ رق طنطـــــا التعليميـــــة لتالميـــــذ الحلقـ

 ،رسالة ماجستير،جامعة إلاسكندرية.

ـــات  (0999هدي مصطفي درويش)  .08 ــ ــ ــ ـــــض الحركـ ــ ــ ــــي بعـ ــ ــ ــــنظم علــ ــ ــ ـــي املــ ــ ــ ـــــاط الحركـــ ــ ــ ـــــأثير النشـ ــ تـــ

ألاساســــية والتكيــــف العــــام ملرحلــــة ريــــاض ألاطفال،مجلــــة 

العلــــــوم والفنون،كليــــــة التربيــــــة الرياضــــــية للبنات،جامعــــــة 

 حلوان،إلاسكندرية.

تــأثير التمرينــات الغرضــية الخاصــة علــي مســتوي ألاداء فــي  (0913)       يحي محمد صالح   .09

الجمباز،مجلــة دراســات وبحــوث ،املجلــد الســادس،العدد 

 الثاني جامعة حلوان.
 


