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 كهية انتربية انرياضية نهبنين 

 انًنـــــاهج وطرق انتذريسقسى 

     

 بالعربية الذراسةملخص 

انربط بين تعهى يقرر انتربية انرياضية ويقررات يواد  

 دراسية أخرى باستخذاو تكنونوجيا انتعهيى

 

 بحث يقذو ضًن يتطهبات انحصول عهي درجة انًاجستير 

 في انتربية انرياضية
 

  

ــدادإعــ  

واصم واصم يحًذ عاطف يحًذ يحًذ انسيذ  

 المناهج وطرق التدريس  معيد بقسم 

 لمبنين كمية التربية الرياضية
 جامعة بنها

 

 

 ـرافــــــــإشــ

 ىر ـــــدكت
 مـحـســن حسـيـب الســـيـذ

ورئيس قسم  المناهج وطرق التدريسأستاذ 
 ووكيل كمية التربية المناهج وطرق التدريس

 خدمة ة لمبنين لشئون الرياضي
 المجتمع وتنمية البيئة 

  جامعة بنها

  ىرـــــدكت 
 ماجذ محمذ السعيذ العسازي

منتدب بقسم المناهج وطرق مدرس دكتور 
التدريس بكمية التربية الرياضية جامعة 

 بنها
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 :الذراسةمقذمة 

ل ءئلػة والتدػديء  اليبيػر  التعليـ هو أهـ وسيلة لبنػء  العػعوو واواه ػل الاتايػرا  ا
ف ػو البدايػة الدقيقػة للتقػدـل فءلعػءلـ الهديػد الػذي يدػيط بنػء يػدفعنء اػف يػؿ اتهػء  لازيػد اػػف 

وال يايننػء أف نػتعلـ بيءػء   بعيػدا نػف  ديث ال يايف ال روو انل أو االبتعػءد ننػلل التعلـل
الاترتبػػة نلػػد تقػػدا ء  تقنيػػء  التعلػػيـ العبػػري بيػػؿ انءفع ػػء وفوائػػدهء الهديػػد  وبيػػؿ ا  ػػءر

الاتسءرع والاذهؿل فءلاتتبع للدراسء  التي اهتا  بءل ور  التقنية ببءة نءاة وال ور  التقنية 
في اهءؿ االتبءؿ والاعلواء  ببػءة اءبػةل يهػد فػي سػيءت ء اتءءتػء نءاػء يعػيد بػءلتطور 

يػػر فػػي ال ءئػػؿ فػػي تقنيػػء  االتبػػءؿ واػػداء  الاعلواػػء  السػػريعةل التػػي أسػػ ا  بعػػيؿ يب
ودتد أف هذا التعػبيل  Global villageبقرية يونية بعض ـ تدويؿ العءلـ إلد اء يسايل 

الضيؽ لعءلـ اليـو لـ يعد يءفيء للتعبير نف ضيؽ الديز الايءني الذي تعيسل  ػور  وسػءئؿ 
 االتبءؿ الددي ة وتوت ء في نقؿ الاعلواء .

تطوير التعليـ فد ابر ل  ول ذا أببح التعليـ اإليهءبد هدفًء رئيسيًء لعالية
واضاوف هذا ال دؼ هو تدويؿ العالية التعلياية اف نالية تلقد سلبد للطءلو اف 
الادرس الد اعءرية إيهءبية اف الطءلو إليهءد سبؿ البدث نف الاعلواة والقدر  نلد 
تبنيء ء واسترهءن ء بء ـ واتتنءع وليس نف طريؽ الدءظ والتلقيف ل وتد دال  

هايع نوادد الديء  لتيسر لإلنسءف تدقيؽ غءيءتل ل ياء أن ء دال  أيضًء  التينولوهيء
                  اهءؿ التعليـ .
       

 :الذراسةمشكلة  -

ف التدبيؿ الدراسي لدي التالايذ يتا ؿ في ذلؾ الاستوي الذي وبؿ إليل إ
اسية في الادرسة الطءلو في تدبيلل للاواد الدراسية وبلوغ استوي اعيف اف اليءء   الدر 

ل واف العوااؿ العقلية التي تس ـ باقدار يبير في التنبؤ بءلنهءح والتدبيؿ الدراسي 
للتالايذ  الذيء  والتءيير النءتد الذي يسءند نلي فدص الاقتردء  بيءء   نءلية ياء 
يسءند نلي تدديد األهداؼ وتءسير البيءنء  واستاالص النتءئج وييءيل تدديد الاعيلة 

رؽ البديلة لدؿ الاعيلة دتد يايف التوبؿ إلي األهداؼ الارغوبة ل وأسءليو التقويـ والط
  الاستاداة ل والتوابؿ بيف البي  والادرسة والعالتة بيف التالايذ واعلاي ـ.       

اف االؿ اتءبعتل للتدريو الايدند أف ادرسد التربية الريءضية  الدارسوتد الدظ 
الريءضية نلد أن ء هءنو بدند فقط ل بءلرغـ اف أن ء تعاؿ يتعءالوف اع دبة التربية 

 –البدد  –الوهداند  –الاعرفد  –الا ءرى  –نلد ند  هوانو ان ء )البدند 
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االهتاءند ( وهذا اء دفع الدارس الد إبراز تلؾ الهوانو ليس فقط اف الوه ة البدنية 
ية البدنية ترتبط بءلعديد اف وليف أيضًء ربط ء ببعض الاقررا  الدراسية األارى ل فءلترب

العلـو األارى ل ويرى الدارس أف فد ذلؾ أهاية لايءنة التربية الريءضية الادرسية بيف 
 .اعلاد الادرسة نلد ااتالؼ تاببءت ـ ودتد يببح اء يتعلال التلايذ بءتد األ ر 

 
 :الذراسةأهمية 

 في:  الدراسةتياف أهاية 
نولوهيػػػء التعلػػػيـ للػػػربط بػػػيف تعلػػػـ  اقػػػرر التربيػػػة تعليايػػػة بءسػػػتاداـ تي براهيػػػةتبػػػايـ  -

 . الريءضيء ( -العلـو  –الاقررا  الدراسية )اللاة العربية الريءضية وبعض 

الاقػػػررا  تءعيػػػؿ دور تينولوهيػػػء التعلػػػيـ و أهايت ػػػء لاقػػػرر التربيػػػة الريءضػػػية وبعػػػض  -
 . الريءضيء ( -العلـو  –الدراسية )اللاة العربية 

 

 : الذراسةهذف 

الد الربط بيف تعلـ اقرر التربية الريءضية واقررا  اواد دراسػية أاػرى  دؼ الدراسةت 
 وذلؾ اف االؿ :لتالايذ البؼ األوؿ االندادى بءستاداـ تينولوهيء التعليـ 

الوسػػػػءئط الءءئقػػػػة تعليايػػػػة بءسػػػػتاداـ تينولوهيػػػػء التعلػػػػيـ نػػػػف طريػػػػؽ  براهيػػػػةتبػػػػايـ  -
 .التدااؿ

الدراسية األارى اػف اػالؿ الاوضػونء   قررا عض الاربط اقرر التربية الريءضية بب -
 الاعترية .

لتالايػذ وأ رهػء نلػد التدبػيؿ الاعرفػد والا ػءرى  تينولوهيػء التعلػيـتيءس ادى فءنليػة  -
 . البؼ األوؿ االندادى

 : الذراسةفروض 

 اء يلي :  الدارسيءترض  يةالدءل الدراسةفي ضو  أهداؼ 
توهػػد فػػروؽ دالػػة إدبػػػءئيًء بػػيف القيػػءس القبلػػي والبعػػػدي للاهاونػػة التهريبيػػة لبػػػءلح  -

 .  والاعرفيةالقيءس البعدي فد الاتايرا  الا ءرية 

توهػػد فػػروؽ دالػػة إدبػػءئيًء بػػيف القيػػءس القبلػػي والبعػػدي للاهاونػػة الضػػءبطة لبػػءلح  -
 . والاعرفيةالقيءس البعدي فد الاتايرا  الا ءرية 

للاهاونتيف التهريبية والضءبطة لبءلح  ىالة إدبءئيًء بيف القيءس البعدتوهد فروؽ د -
 .والاعرفيةالقيءس البعدي للاهاونة التهريبية فد الاتايرا  الا ءرية 
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 : الذراسةإجراءات 

 :  الذراسة منهج 

ل وتػػد اسػػتعءف ب دػػد  الدراسػػةالاػػن ج التهريبػػد فػػد تطبيػػؽ تهربػػة  الػػدارستادـ إسػػ  
يبيػػػػة وهػػػػو التبػػػػايـ التهريبػػػػي لاهاػػػػونتيف إدػػػػداهاء تهريبيػػػػة واألاػػػػري التبػػػػاياء  التهر 

 ضءبطة استاداًء القيءس القبلي والبعدي ليال الاهاونتيف.
 

      : الذراسة  وعينة مجتمع

بءلطريقة العادية اف تالايذ البؼ األوؿ اإلندادى  الدراسةتـ ااتيءر نينة 
إلدار  طوخ التعلياية بادءفظة القليوبية للعءـ بادرسة العبءدلة اإلندادية الاعترية التءبعة 

 ـ .2200-2202الدراسد 
تلايذ  372تلايذًا اف اهتاع الدراسة البءلغ  56وبلغ دهـ الدراسة األسءسية 

اهاونة ضءبطة( تواـ ياًل ان اء  -وتلايذ  تـ تقسيا ـ الد اهاونتيف )اهاونة تهريبية
 لايذ .ت 72( تلايذ ودهـ الدراسة االستطالنية 28)
 

  أدوات ووسائل جمع البيانات:

 وسءئؿ وأدوا  هاع البيءنء  التءلية: الدارسإستادـ 
 أدوا  القيءس : -

 .  طبءعير لتدديد العالاء  . يرا  يد 

 . يرا  طبية  . أتاءع 
 اسطوانء  تعلياية .  . عريط تيءس 

 أه ز  القيءس : -
 . سءنة إيقءؼ  05 . ه ءز يابيوتر 
 ترونده ءز العرض االلي .  . يءايرا فيديو 
 . ايزاف طبد لقيءس الوزف بءلييلو هراـ  
 . ه ءز الرستءايتر لقيءس الطوؿ بءلسنتيايتر 

 .بطءتة تسهيؿ بيءنء  الطءلو  -
 .السهال  الرساية اف ايتو عئوف الطالو  -   
 .االستاءرا   -   
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    :الذراسات اإلستطالعية 
ـ الػػػػػػػد 0/02/2202نية فػػػػػػػد الءتػػػػػػػر  اػػػػػػػف ( دراسػػػػػػػء  اسػػػػػػػتال5تػػػػػػػءـ الػػػػػػػدارس بعػػػػػػػدد )

 ـ .28/2/2200
 القياش القبلً :

ـ  بإهرا  القيءس القبلد 3/3/2200ـ الد 2/3/2200فد الءتر  اف  الدارستءـ 
للاستوى الا ءرى والاعرفد لا ءرا  ير  اليد وارتبءط ء ببعض الاقررا  الدراسية تيد 

  الدراسة
 

 التجربة :
 ـ 00/5/2200ودتد ـ 9/3/2200فد الءتر  اف  تـ إهرا  التهربة األسءسية

 ( أسءبيع .02لاد  )

  تا  التهربة األسءسية بواتع )دبة دراسية( أسبونيًء ليؿ اهاونة ويءف زاف
 ( دتيقة .45الدبة )

 القياش البعذي :

بعد اإلنت ء  اف تنءيذ البرنءاج ل تـ تطبيؽ االاتبءرا  البعدية فد يؿ اف 
ـ الد 05/5/2200اتبءر الاعرفد وذلؾ فد الءتر  اف االاتبءرا  الا ءرية واال

 ـ للاهاونتيف التهريبية والضءبطة وتسهيؿ القيءسء  البعدية .06/5/2200
 المنهج اإلحصائً : 

لدسػػػػءو الاعػػػػءاال  اإلدبػػػػءئية  *SPSSاسػػػػتادـ البءدػػػػث الدزاػػػػة اإلدبػػػػءئية 
 وهد : ءلدراسةالاستاداة ب
 االندراؼ الاعيءرى  -    الاتوسط الدسءبد                  -
 اعءاؿ االلتوا   -
 ااتبءر ) ( لداللة الءروؽ بيف اهاونتيف اتسءويتيف فد العدد -

 ااتبءر ) ( لداللة الءروؽ بيف تيءسيف ااتلءيف لنءس الاهاونة )تبلد وبعدى(  -

 اعءاؿ االرتبءط البسيط لبيرسوف -

    نسبة التدسف -
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  :                  اإلستخالصات والتىصيات
  :  اإلستتخالصات 

 النتءئج االدبءئيةاف  الدارسواء توبؿ إليل  الدراسة وفروض ءفد ضو  أهداؼ 
 :األتي الدارسواء أسءر  ننل الدراسة اف الءروؽ استالص 

  الاقتػػػرح تػػػ  يرًا إيهءبيػػػًء نلػػػي تعلػػػـ بعػػػض الا ػػػءرا   البرنػػػءاج التعلياػػػدأظ ػػػر
 .بؼ األوؿ اإلندادى لتالايذ الاألسءسية لير  اليد 

  الػػربط بػػيف تعلػػـ اقػػرر التربيػػة الريءضػػية وبعػػض الاقػػررا  الدراسػػية األاػػرى لػػل
  .أ ر إيهءبد فد تطبيؽ الاعرفة النظرية 

     : التىصيات
 فى ضوء ما توصل إليه الدارس من نتائج الدراسة يوصي الدارس بما يمي :

 لتعليـ فػد الػربط بػيف اقػرر التربيػة استاداـ البرنءاج التعلياد بءستاداـ تينولوهيء ا
 الريءضية وبعض الاقررا  الدراسية األارى .

  التنسػيؽ بػيف ابػااد الانػءهج الدراسػػية الااتلءػة لػربط الاقػررا  الدراسػية بعضػػ ء
 ببعض .

  إنػػػداد اطػػػة تدريبيػػػة لتػػػدريو يػػػوادر نلايػػػة اتاببػػػة بااتلػػػؼ اهػػػءال  التعلػػػيـ
 للتعءاؿ اع استهدا  تينولوهيء العبر.

  إهرا  الازيد اػف البدػوث التهريبيػة بءسػتاداـ تينولوهيػء التعلػيـ لػربط اقػرر التربيػة
 الريءضية بءلاقررا  الدراسية األارى لهايع الارادؿ الدراسية .
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