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 يدهخ تطجُمبد عهىو انشَبضخ 

 0202دَسًجش  ستخانعذد يبئخ و 

 المهارات األساسٌة فً التربٌة الرٌاضٌة والتعبٌر الحركً لطالبات كلٌة التربٌة شعبة طفولة اإلتجاه التكاملً لتطوٌر مقرري 

  أ.و.د/ إًَبٌ يسًىد انششَف

 

  مقدمة

يعد عصرنا  لحار حع عصرن لحم ردع لحعوارع نلحمجانحرنإلع ن ل الإلر ن لح  ر جع   نيمإلورع  ريل زنيرن  جرع   دير د  
 جمشر ؾ ا ر ئو ناينير د إلديردة نمنمر  عورع يحر   ير دة تعزر   لحمنزيرة  لحاعنجة ل اس اية لحامطنة لح  ئاة عورع

ناسئنحي مه  جع  عدلد ل اس ن حانلجزة لحمؽينلد جع لحاعنجة ل اس اية   ن ري  لحمؽيرنلد إلعورد لحعاويرة لحمعويايرة 
ع زإعمزر ن  تا ع مادي د   ئوة مدعن  حع  عر دة لحايرن جرع جرا عا صرن   ناجنا مهر  نارن  ار  ير مع مطرنين لحمعوري

ينننة اماية حانلجزة لحمطنن لحعواع لحمجانحنإلع زإعمز ن تن لحهدؾ لحاه ئع حومعوريع  رن ماايرة لحملجيرن زار  يمري  
  حوامعوع ان لحامطوز د لحاعنجية نلحاه نية نل الع حية حانلإلهة  ي  لحمادي د زلجن اايناع ش اا . 

( ا رال عرن تشرا ن نإلرنن ن  8000 صرن لحسرعيد  (   ن نير  اسرعد نا8002ج د تش ن جال ان ااسرن عورع  
Ashman &Gonway  0331 تن مطنين لحا ننلد يعاع  ع دة مصايع عا صرن     ايرأ تن نإلرند  ورا )

جع تاد لحعا صن يؤد  ز حينننة  حع  وا لحا نن   نمزدت اناوة لحمطنين زاناورة م رنيع لحنل رل لحار حع نماديرد 
لحمصررايع نلحمإلنيرر  اررل انلعرر ة إلايررل عا صررن لحا ررنن اررن ت رردلؾ اارر طو لحيررعؾ نارردل      ررع لحم طرريط ن

 ( 22:  88(     840:  82 ناامن   نتاشطة   نتس حي  لحمدنيس نلحم نيع .  

نيجمس  لحمطنين ت ايمه ان ت اية لحمنزية   ج حمنزية نسيوة لحاإلمال حاا اشجالمه نما يو آا حه  نحهريل بزرد ارن 
ين     جزا   لحا نن مزدت ان لحصلن تا  عاوية مطنين لحا نن مزدت ان دنإلرة اعيارة ل  ما ع ززا   لحا ننلد نمطن

 (002: 02(    83نان نل ل ا  نمم ي تزع د نج   حانعية نطزيعة  يل لحنل ل .  

( عورع 8000(   عزد لحجرنيع ااارد  8000(   اااد لحسيد  8003ن د  ملو جال ان لحاج شلع ع ا ن  
حومطنين مما ا جع عدع نإلند جوسلة منزنية نلياة نااددة حوا رنن   لح ورط لحشر ئل جرع ماديد ازننلد نتسز   

ماديد نصري ؼة ت ردلؾ لحا رنن   لحاشرن لح لئرد جرع لحا رننلد نلحمنجير  عورع لحاعونار د لحاينيرة عورع اسر   
ع انلجزرة طررنو لحاهر نلد لحعاويرة    صررنن جرع لحنسر ئا لحمعويايررة نعردع جل يرة للاشررطة لحمعويايرة زر حا نن   عررد

لحمدنيس نلحم نيع حإلمإل   د لحاع صنة   عدع جل يرة آدل  لحاعورع   عردع انلجزرة لحا رننلد حومطرننلد لحاع صرنة 
: 04نا إلة لحاإلمال    صنن لحا ننلد جع  جس   لحطال  لح   جة لحعواية لحمع  رع تسر س لحاير ة لحاع صرنة .  

44- 41     )81  :38     )40  :884 884 ) 

ا را دنلسرة   حرة  مطنين لحاار      ما نحدلحعديد ان لحدنلس د نلحانلإلل لحعنزية نللإلازية لحمع  ا  ن 
( نلايرررر  ااررررردن  00( 8001(   يارررر ن ااارررررند  03( 8004نلايرررر  انسرررررع    (44( 8004عزررررد لحاررررراعع  

(  اهررع 43( 8000(   ارر   ارر  ع  48( 8003(  اسررنين اااررد  42( 8002(  نحيررد صررال   80( 8001 
 . (3( 8004(   آب  اصطلع  44( 8000سيد  لح

نحا  ج اد جوي د ناع  د  عدلد لحاعواين جع لحنطن لحعنزع  ع لحمع معد لحاعورع جرع إلايرل لحم صصر د 
لحا مولة حيل تصز  ان لحيننن  ل  ما ع زه  نلحعاا عوع مطنين   ان لح نلزد لحاهاة جع اهية لحمعويع زنإلره 

  ص   نجوي د لحمنزية ان لحاؤسس د لحمعوياية لحمع ي ل عوع ع م ه  اهاة لحاهرن  ع ع نلحمااية لحزشنية زنإله 
ز حاعوع جع إلايل لحم صص د ن شعزة طلنحة  ع  ادى لحشع  زجوير د لحمنزيرة مومارو زهر  لحط حزر د لحا صرالد 

ننينس لحطلنحرة عوع شه دة  ما ع لح  انية لحع اة نادة لحدنلسرة زهر  تنزرل سرانلد ماصرا جيهر  لحط حزرة عورع زجر ح
نلحمنزية  عدلد اعواة ني   للطل ا ان  الا اإلانعة ان لحا رننلد لحمنزنيرة نللج ديايرة نلح   جيرة زصرننة 
امج اوة نم ند   ز حاعونا د نلحاه نلد نلبمإل   د لحمع ماجاه  ان لح ي ع زاهاة لحمدنيس زجل  ة   ن ي  لحشرعزة 

لحإلديردة جرع اإلر ا منزيرة لحطلرا  زرا لحادنسرة نلحمنصرا  حرع لحاورنا مهمع ز حجشرؾ عرن ماايرة لحاعنجرة لحمنزنيرة 
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نلحزرردلئا لحااجاررة لحمررع ممعوررو زيررنل ن ن يرر ي  ناشررجالد منزيررة لحطلررا جررع  رري  لحاناوررة لحازجررنة سررنل  عوررع 
لحاسمن  لحاين  تن لحمطزي ع زدلية ان ت دلؾ منزية لحطلا نسي سمه  نلسمنلميإليمه  نامع لحاا نس د نللاشطة 

منزنية لحانإلهة حوعاا ال لحطلا  زا لحادنسة عوع لحاسمن  لحماليي  زاؤسسر د منزيرة لحطلرا جرع  طر ن جوسرلة لح
 ( 4  0:  41ن   جة لحاإلمال .   

نيعمزن ا نن لحاه نلد للس سية جع لحمنزية لحني يية نا نن لحمعزين لحانجع حوطلا تاد ا ننلد لحانلد 
ارة طلنحرة نلحمرع حهر  عال رة زاإلر ا لحمنزيرة لحني يرية نمماير  ز  ايرة ن يارة للج دياية لحمرع معرد ارن  الحهر  اعو

منزنية جع لحعاوية لحمنزنية ايأ مهمع جوي د لحمنزية نجوي د ني   للطل ا زإدنلج  يين لحا ننين يان لح طة 
نس ا نن لحمعزين   ايأ يدنس ا نن لحاه نلد للس سية جع لحمنزية لحني يية حولن ة للنحع   نيد لحع اة حوجوية

 (0لحانجع حوطلا حولن ة لح  اية زنل ل س عمين حوإل ا  لحاين  نس عمين حوإل ا  لحمطزي ع  حجا ا نن. انجو  

ن ممطو  دنن ني   للطل ا نإلند اعوا د اؤ الد م  يال منزني  نعوع  دن ان لحاعنجة ز صنا عوع 
عمزرن اسرن ل مير ن اعوارة نير   للطلر ا نسرا مه  الس لحطلا ن ص ئصه نلامي إل مه نل ما ا مه لحا مولة   ني

لحش صية نلح و ية نلبالع حية نا  لحعارا ارل للطلر ا ارن لحشرننط للس سرية حاإل اهر  نارن ت ردلؾ اؤسسر د 
ني   للطل ا نما يو زنلاإله    نبزد ان منلجن  ص ئص ش صية اعياة جع اعواة لحننية نلحمدني  حوعاا 

حادنسة مدنيز  اهاي  ام صص  يماشر  ارل لحاهر نلد لحاطونزرة ااهر  نعورع اسرمن  ال للطل ا جع سن ا   زا ل
 (43:  84يملو ال لحاسئنحي د لحاو  ة عوع ع م ه  .  

جا  يإل  تن مجنن اعوارة نير   للطلر ا عورع اسرمن  االئرع ارن لحاعنجرة نياجاهر  جهرع سرون  لحطلرا 
نل ؾ لحمعوياية لحمع مسم ين ل ما ا مهع نموزرع لامي إلر مهع نحديه  اإلانعة ان لحاه نلد لحمع معياه  عوع مهيئة لحا

  لن لحاعواة  ع لحاسرئنحة عرن م طريط تنإلره لحاشر ط لحيرناع جرع نير   للطلر ا ن ي دمهر  حاإلانعرة للطلر ا 
لحانجا  حيه  نع يمهع   نمإلهي  للدنلد نلحنس ئا لحاا سزة حهيل لحاشر ط عورع تن يرمع يحر  ز حاننارة لحج جيرة لحمرع 

منلجو ال نؼز د للطل ا نلامي إل مهع ناسن لحمصنؾ جع مجنين عال  د طيزة ال إلايل للطل ا دنن لحمايي  م
جيا  زياهع   نتن مجنن حديه  لح دنة عوع ا د لحيلد ناازه حعاوه  نحديه  لحنؼزة جع مطنين اعونا مه  عن لحطلنحة 

  ( 001:  88(     013: 48نعن تس حي  لحعاا ز حننية.   

ماييع لحااه  ج يية منزنية ي  ن انحه  إلدا جع إلنلا  امعددة ان  ي ي  زا   لحااه  ن يل ا  تش ند ن
( تن ماييع اامن  لحااه  ن زنلمه  يية منزنية حيح  تصز  لحسؤلا لحي  يلرن  السره 0324 حيه سهين زدين  

( 23 24:  88يو ت دلؾ لحااه    ن جيلية ماييع اامن  لحااه  نتاشطمه زايأ يمنلجن حا  تاسن لحيننؾ حما 
( تن لحاا    لحدنلسية م موؾ عن زعيه  لحزع    مالج  نليرا  جرع لحمايريع   0334  نيييؾ جماع از ن   

ايأ تن حجرا اراه  مايياره لح ر ص زره لحري  ياير   عرن ؼيرن  ارن لحاار    لل رن  نلسرون  لحمج ارا مايياره 
اامرنل  زطني رة د ي رة حيصرز   ر دنل عورع ما يرو لحمج ارا زرين  لح  ص لحي  ياجاه ان ما يو ت دلجرة ايرأ يرايع

  زنلمه ناع نجه نا  ئ ه لحا مولة نت ع تزع د تسون  لحمج اا مما ا جع اإل بد ا مولة ن ع ج حم حع :
 مج اا عوع اسمن  لحا دة لحدنلسية لحنلادة . -

 مج اا زين ا دمين دنلسيمين ماماي ن  حع اإل ا دنلسع نلاد .  -

 (  083  081:  80ن إلايل لحانلد لحدنلسية لحمع ماماع  حع اإل ا نلاد .   مج اا زي -

نلحمج اا زين ا دمين دنلسريمين ماماير ن  حرع اإلر ا دنلسرع نلارد  رن انيرنة لحدنلسرة لحا حيرة ايرأ تن         
لحني يرية   ا نن  لحاه نلد للس سية جع لحمنزية لحني يرية نلحمعزيرن لحانجرع حوطلرا ياماير ن  حرع اإلر ا لحمنزيرة

حومعنؾ عوع مج اا لح زنلد زين انينع د لحا دمين لحاينية نلحمطزي ية نجع  يل لحاسمن  ممعوع لحط حزة لحج ين 
 ان لحانينع د لحامج اوة . 

لحمنزيررة نلحمنزيررة  جررع اإلرر اعوررع ت ايررة لحمج اررا  لحعنزيررة نللإلازيررةدنلسرر د لحعديررد اررن لح جرردد ررد لحن
( نمهرردؾ  حررع لحمج اررا زررين لح ررنل ة نلحجم زررة جررع ارراه  لحاررنلد Ville  0324 )40جييررا  ا ررا دنلسررةلحني يررية  
(نمهدؾ  حع لحمعنؾ عوع ت ن مج اا اجنا د لحجم زة جرع زنار ا  Connelly  0321 )43  جناوع  ل إلما عية

عررد نمهرردؾ  حررع لحمعررنؾ عوررع ت ررن زنارر ا  امج اررا اررن لح نل (04( 0330  لح ررنل ة حطوزررة لحجويررة  زدنيررة لحاررال 
تااررد تزررن لحسررعيد   لحنييليررة نلح ررنل ة عوررع للدل  لحوؽررن  حمالايرري لحصررلنؾ لل يررنة اررن لحاناوررة ل زمدلئيررة 
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( نمهدؾ  حع م نيع ااه  لحدنلس د ل إلما عية لحاطرنن جرع يرن  ل مإلر   لحمجر اوع   تايرن  رنلن  4( 0330 
نيس لحمنزية ل سالاية حمالايي لحاو ة للنحع ( نمهدؾ  حع اعنجة ت ن  سم دلع لحاد ا لحمج اوع جع مد2( 0338 

( نمهردؾ  حرع زير ن ت رن مج ارا اراه  لحوؽرة لحعنزيرة عورع 82(  0338عوع عزد لحعيريع      ان لحمعويع للس سع
(   اصطلع عزد لحع ا John  &Venville 0332 )40للدل  لحوؽن  حوصؾ للنا ل عدلد    جياليا نإلنن 

معنؾ عوع اد  ج عوية نادة امج اوة ان لحوؽة لحعنزيرة جرع ماايرة اهر نلد ل ارال  (نمهدؾ  حع لح40( 8000  
( نمهردؾ  حرع لحمعرنؾ عورع ج عويرة زنار ا  لحوؽرة 48( 8008حمالايي لحصؾ لح ر اع ل عردلد    ا  رد دننير   

، أماا فاً يئرة لحعنزية جع ين  اد وع لحمج اا نلحزيئة عوع ماصيا مالايي لحاناورة ل عدلديرة ن مإلر  هع اارن لحز
(ن ردجد  حرع لحمعرنؾ عورع ت رن لحمج ارا زرين لحمنزيرة 84( 0324سرهين جنيرد   جدنلسرة مجال التربٌاة الرٌاضاٌة

( نمهرردؾ 84( 0323لحني يررية نزررين لحاررنلد لل ررن  نت ررن  عوررع لحماصرريا لحادنسررع   ا إلرردة صررال  لحرردين  
  آااره جسر   زع  لحانلد لحاينية لل ن    ما يو لحمج اا زين لحإل ا  لحاين  حاس ز  د لحايدلن نلحايا ن ن

( مهرردؾ  حررع مطررنين ارراه  لحمعزيررن لحانجررع جررع يررن  ل مإلرر   لحمجرر اوع زويزيرر   شرريا   لحاإلنيررد  1( 8001 
( نمهدؾ  حع مطنين ااه  لحمانيا د حط حز د جوي د لحمنزية لحني يية زإلاهننية اصن لحعنزية جع 83( 8000 

حومطنين ايأ تسلند ام ئ   ي  لحدنلس د عوع ت اية لحمج ارا جرع مايريع اامرن  ين  ل مإل   لحمج اوع جاد ا 
  لحااه  نم  ين  ل يإل زع عوع ماصيا لحامعواين . 

  مشكلة البحث وأهمٌته:

نزارر  تن اارر    لحمعورريع  زررا لحإلرر اعع شررهدد عررددل اررن لحماررنبد لحجزررنى جرر ن اررن ت اهرر  لحم جيررد عورر  
يمه ايأ طنند ن لنة لحمنزية نلحمعويع ننيعد  ط نل ع ار  حاار    لحمعوريع  زرا لحاه نلد ناش ط لحامعوع نج عو

يميان إلاوة ان لحانلصرل د لحمرع يإلر  تن يمامرل زهر  لحاعورع نلحمرع مؤ وره حواير ة  8002/8080لحإل اعع حع ع 
جادنية  ب تن لحا إلاة نلحعاا لحجؾ  جع لح نن لحا د  نلحعشنين   نز حنؼع ان مطنين بئاة جوية لحمنزية ز  سر

ا نن  لحاه نلد للس سية جع لحمنزية لحني يية ن لحمعزين لحانجع حوطلا حع يمع مطنين ع امع للن نان  رالا 
( 8 ي ع لحز ا ة حإلامدل  حمدنيس  يين لحا ننين   نان  الا  طالعه  عورع منصريؾ لحا رننين ز حجويرة انجرو  

 ز ا ة تاه  نيعد دنن انلع ة :نماويوها  نزدنلسة ا  دة حهي  لحا ننلد من  لح
ت رردلؾ جويررة لحمنزيررة  نت رردلؾ  سررع تصررنا منزيررة ن صرر ئص اعواررة شررعزة طلنحررة ن امي إلرر مهن    -

 نطزيعة عاوهن جاعواة ني   تطل ا ناد  لحمج اا زين لحا ننين ان  الا تزع د نادل ا لحمج اا 

ن ة لح  ح ة شعزة طلنحة جع زدلية لحع ع لحدنلسرع ( ط حزة ان ط حز د لحل80جا    اد لحز ا ة زإسمطالة آنل        
((  ايررأ تجرردد آنل  لحط حزرر د عوررع  3( انجررو  4لحالمررع  ررد تمااررن دنلسررة لحا ررننين  إلرردنا   8002/8003

 جم  ن اامن  لحا ننين حوانينع د لحمع مميران للاشرطة لحاا سرزة حوطلرا نمهرع اعوارة نير   للطلر ا نحهر  
اية جع لحننية ز  ي جة  حع عدع  نمز ط اامن  لحا ننين اع    نز حمر حع جرإن لحنل رل صوة ن ي ة ز حعاوية لحمعوي

لحمعويارع يرؤد  جررع لحؽ حر   حررع م رني  تإلير ا ب مما سرر  ارل امطوزرر د اهامهر  اميإلرة ملجرر  لح زرنلد نللاشررطة 
ا جننة لحاعنجة نماديأ لحا داة زه  زصننة ب ماجاهع ان  دنل  لحعال  د لحامز دحة زين  ي  لح زنلد  نتن مج ا

لحاامن  نمايياه ن سم دلع طنو نتس حي  لحمدنيس نلحم نيع لحاا سرزة تارن يرننن   ارالا للسر حي  لحعوايرة 
لحادي ة ن سم دلاه  جع لحمدنيس اا  دعع لحز ا ة  حع مطنين ا نن  لحاهر نلد للس سرية جرع لحمنزيرة لحني يرية 

 لحمج اوع حط حز د جوية لحمنزية شعزة طلنحة . نلحمعزين لحانجع حوطلا جع ين  ل مإل   

 أهداف البحث: 

مطرنين ا رنن  لحاهر نلد للس سرية جرع لحمنزيرة لحني يرية نلحمعزيرن لحانجرع حوطلرا يهدؾ  يل لحزاأ  حر  
  زجوية لحمنزية ز  سجادنية جع ين  ل مإل   لحمج اوع ان  الا : 

ييع ا ننى لحاه نلد للس سية جع لحمنزية لحني يية ن ماديد للسس نلحاع يين لحمع يإل  تن منلعع جع ما -1

 لحمعزين لحانجع حوطلا حما يو لحاج اوة جع لح زنلد  .

ماويا جال ان ا نن لحاه نلد للس سية جع لحمنزية لحني يية نا رنن لحمعزيرن لحانجرع حوطلرا لحار حع حومعرنؾ -8
 .عوع اد  لحمج اا زياها  
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نلد للس سية جع لحمنزية لحني يية نا نن لحمعزين لحانجرع حوطلرا لحا مرن  ماويا اامن  جال ان ا نن لحاه -8
 جع ين  تزع د لحمج اا . 

نيل مصنن ا مرن  حا رنن  لحاهر نلد للس سرية جرع لحمنزيرة لحني يرية نلحمعزيرن لحانجرع حوطلرا جرع يرن  -4
 ل مإل   لحمج اوع . 

 البحث:  تساؤالت

عع جع ماييع ا نن لحاه نلد للس سية جرع لحمنزيرة لحني يرية ا   ع للسس نلحاع يين لحمع يإل  تن منل .0

 نا نن لحمعزين لحانجع حوطلا حما يو لحاج اوة جع لح زنلد ؟

ا  اد  مج اا  زنلد اامن  ا نن  لحاه نلد للس سية جع لحمنزية لحني يية نلحمعزين لحانجع حوطلرا  .8

 ؟

 ين ؟ا  اد  منلجن تزع د لحمج اا جع لحاامن  لحا من  حوا نن .8

. ا   ن لحمصنن لحا من  حا نن  لحاهر نلد للس سرية جرع لحمنزيرة لحني يرية نلحمعزيرن لحانجرع حوطلرا جرع 4
 ين  ل مإل   لحمج اوع ؟

 مصطلحات البحث:

 رع لحالرندلد لحانجيرة للس سرية جرع اير ة لحطلرا نمملرو ارل المهارات األساسٌة فً التربٌاة الرٌاضاٌة : 

 جمس   نمااية انلم  معورع إليردة ارن  ري  لحاهر نلد  ايرأ تن  ري  لحاهر نلد معرد   امي إل مه ن  ما ا مه ان تإلا
 لح  عدة نلحنجي ة للس سية حاا نسة لحمنزية لحني يية. معنيؾ  إلنلئع(

جا ا  يصدن عن لحطلا معزينل عا  زدل وه ان اش عن نتا سيس نتجج ن ن الع بد  ن : للطفل  التعبٌر الحركً 
 الا انج د إلساه جند جعا حا  يم  ن زه ان ا يرنلد   نإليرة جرع لحزيئرة ن رع ار  ما رو  نج    ي  ة اعين ان

.  دج  ينصا لحطلا  حع اسمن  انجع اعين يماشع ال  دنلمه ن اج ا مه نماان ان  الحه   دنمه عوع ل زمجر ن 
  معنيؾ  إلنلئع(

اامرن  لحا رننلد ارن تإلرا مطنين ر  تاد ل مإل   د لحمنزنية جع مايريع   ن: Integrationتجاه التكاملً اإل
لحارردل ا( حواج اوررة زررين  زررنلد ا ررنن لحاهرر نلد  -لحعاررو  –لحشرردة  –جررع يررن  اإلانعررة اررن للزعرر د  لحاإلرر ا 

إل اعرة ل سرجادنية  –للس سية جع لحمنزية لحني يية نا نن لحمعزين لحانجع حوطلا   زجوية لحمنزيرة شرعزة طلنحرة 
 معنيؾ   ان  الا لح زنة لحامج اوة زين انينع مها  لحاينية نلحمطزي ية . نزي ن ا  زياهع ان عا صن اشمنجة 

       إلنلئع(

 : أبعاد التكامل 
ني صررد زرره لحمج اررا زررين ا ننلحاهرر نلد للس سررية جررع لحمنزيررة لحني يررية نا ننلحمعزيررن مجااال التكاماال :  - أ

  لحانجع حوطلا نلحا ننلد لل ن  .

زط زررين اامررن  ا ررنن لحاهرر نلد للس سررية جررع لحمنزيررة لحني يررية ني صررد زرره اررد  لحمررنلشاادا التكاماال :  -  

 ناامن  ا نن لحمعزين لحانجع حوطلا ان  الا :

ني صرد زرره نزرط لحا ر ئو نلحالرر  يع نلحاعونار د لحاشرمنجة زررين لحا رننين  زرنل  لحعال ررة التارابط :  -

 وع . ز ح ص ئص لحمع ماي  جا ا نن اا  ي يد ان جل  ة لحمع زياها  ال ل امل ي

ني صد زه لحنزط زين لحا ننين زايأ يدنس لحنلاد زعد لل ن نيم  نلن ززعيها  نيزرن  التناسق :  -

  ا  زين لحا ننين ان ننلزط اشمنجة .
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ني صد زره م رديع اعونار د نا ر ئو ارنا انيرنة اعرين زايرأ يمردل ا زدنإلرة يصرع   اإلندماج : -

 ح ص ئص لحمع ماي  جا ا نن عن لل ن. دنل  لحلنلصا زين لحا ننين اا  يؤد   حع   مل   ل

ي صد زره ارد   نمزر ط ا رنن لحاهر نلد للس سرية جرع لحمنزيرة لحني يرية نا رنن لحمعزيرن  عمق التكامل : -ج     
 لحانجع حوطلا ز حا ننلد لل ن  نز حزيئة لحااوية نا إل د ط حز د شعزة طلنحة . 

 :  مداخل التكامل -د    
  جمس   لحط حز د ح دن ان لحال  يع لحامج اوة زين لحا ننين .: ي صد زه  مدخل المفاهٌم -

: ي صررد زرره نزررط لح زررنلد لحمنزنيررة زعيرره  زررزع  اررن  ررالا ازرر د  ماييايررة  الماادخل التنمٌمااً -

لحمردنج ارن لحزسريط  حرع  –ل ام ر ا ارن لحااسرنس  حرع لحاإلرند  – لحمدنج ان لحسرها  حرع لحصرع  

 هنا ( . لحمدنج ان لحاعونع  حع لحاإل –لحانج  

 : ني صد زه لحنزط زين لحإل ا  لحاين  نلحإل ا  لحمطزي ع حجا ا نن .  المدخل التطبٌقً -

: ني صرد زره مايريع إلر   ارن اامرن  لحا رننين  ر ئع عورع لحاشرننع د لحانمزطرة  مدخل المشارو  -

ز حاعونا د نلحاع نؾ لحانمزطرة زر حا ننين نلحا دارة حط حزر د شرعزة طلنحرة زشرجا ينير  منييرؾ 

 نجة لحا داة. لحاع

 إجراءات البحث: 
نصلع لحاساع حنصؾ لحنيل لحنل ن ل حطزيعة لحزاأ مع لسم دلع لحااه  لحاين   منهج البحث: - ت

 . زطني ة عواية د ي ة نملسين  ي  لحا  ئو نماويوه  حونصنا  حع معايا د 

 عٌنة البحث:

ن لحانجع زجوي د  لحمنزية لح زنل  نلحام صصنن جع لحاا    نطنو لحمدنيس نتصنا لحمنزية نلحمعزي -

 (8 انجو  .( 2نلحمنزية لحني يية إل اعة ل سجادنية نطاط  نعدد ع  

لح  ئا د زمدنيس ا نن لحاه نلد للس سية جع لحمنزية لحني يية نلحمعزين لحانجع حوطلا زجوية لحمنزية  -

 (4( .  انجو 4إل اعة ل سجادنية نعدد ن  

 8002/8003إل اعة ل سجادنية حوع ع لحإل اعع  -ة شعزة طلنحة ط حز د لحلن ة لح  ح ة زجوية لحمنزي -

  عياة لحدنلسة ل سمطالعية( ..( نيح  لاهن  د تماان دنلسة لحا ننين نحديهن  زنة 80نعدد ن 

 8002/8003إل اعة ل سجادنية حوع ع لحإل اعع  –ط حز د لحلن ة لح  اية زجوية لحمنزية شعزة طلنحة  -

 ( .84لحمعزين لحانجع لحاطنن نعدد ن    سمطالة نتيهن عن ا نن

 مجاالت البحث:

 إل اعة ل سجادنية . –جوية لحمنزية المجال المكانً:  -

 . 8002/8003حوع ع لحإل اعع  لحلصا لحدنلسع للنا نلح  اعالمجال الزمانً:  -

 إعداد وتقنٌن أدوات البحث

ساسٌة فً التربٌة الرٌاضٌة والتعبٌر الحركً المعاٌٌر األساسٌة المقترحة لمقرري المهارات األ: استمارا أواًل 
 (5مرفق ) :للطفل بكلٌة التربٌة جامعة اإلسكندرٌة فً ضوء اإلتجاه التكاملً 

حم نيع ا نن  لحاه نلد للس سية جع لحمنزية لحني يية نلحمعزين  مصايع تدلة انينعيةالهدف من اإلستمارا : 
دنية ان ايأ لل دلؾ   لحاعنجية   لحاه نية   ل الع حية (   إل اعة ل سجا –لحانجع حوطلا زجوية لحمنزية 
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لحاامن    طنو ن تس حي  لحمدنيس   طنو نتس حي  لحم نيع   نماديد لحانلطن لحمع مام ج  حع معديا تن مطنين 
 ز  ي جة  حع اس عدمه  جع زا   لحمصنن لحا من  حوا ننين جع ين  ل مإل   لحمج اوع .

مع  شم  و زاند ل سما نة ان ت دلؾ جوية لحمنزية ن سع تصنا لحمنزية   طزيعة اإلستمارا :  مصادر إشتقاق بنود
لحا ننلد نمج اوها     ص ئص ط حز د لحاناوة لحإل اعية نا إل مهن   طزيعة عاا اعواة لحننية   ل مإل   د 

(  03  ( 81(   80(   80(   01لحاع صنة   لح نل لد لحاينية نلحدنلس د لحس ز ة ا ا  
 83  )84  )2  )40  )1  )83. )  

 تحدٌد محاور إستمارا المعاٌٌر المقترحة للمقررٌن فً ضوء اإلتجاه التكاملً : 

  ل الع حية ( –لحاه نية  –نيمعوو ز ل دلؾ   لحاعنجية المحور األول : 

 نيمعوو ز حاامن  نيشماا عوع :المحور الثانً : 

 عاو لحمج اا ( –شدة لحمج اا  – ت.تزع د لحمج اا   اإل ا لحمج اا

اد ا  –اد ا لحاشننة  –لحاد ا لحمطزي ع  –لحاد ا لحمايياع  – . ادل ا لحمج اا   اد ا لحال  يع 
 لحاشجالد( 

 نيمعوو زطنو ن تس حي  لحمدنيس . المحور الثالث :

 نيمعوو زطنو ن تس حي  لحم نيع .  المحور الرابع :

ان لحعز نلد حجا اانن ان لحاا نن لحس ز ة نمنميزه  منميز  ااط ي    ن د  ن د   اد لحز ا ة زنيل اإلانعة
ننعع تن يجنن للسون  نليا  نالهنا    نحوما و ان صالاية ل سما نة مع عنيه  جع صننمه  لحازدئية 

. (  زنل  2عوع اإلانعة ان لح زنل  جع لحاا    نطنو لحمدنيس نلحمعزين لحانجع نتصنا لحمنزية نعدد ع  
(   حومعنؾ عوع آنلئهع نل سمل دة ااه  جع عز نلد جا اانن ان ايأ دنإلة لحانلج ة عويه    تنلجو 8انجو  

ب تنلجو ( نمسإليا االاي مهع عويه    نجع ين   ي  لحاالاي د   اد لحز ا ة زإع دة  –تنلجو  حع اد ا   –
لحعز نلد حيصز  عدد عز نلد جا اانن صي ؼة زع  لحعز نلد نايؾ لحعز نلد لحؽين اا سزة ن  ي جة زع  

 ج حم حع : 

 (1جدول )

 عدد العبارات لكل محور فً إستمارا المعاٌٌر األساسٌة المقترحة

 عدد لحعز نلد لحاا نن ع

 03 ل الع حية ( –لحاه نية  –لل دلؾ   لحاعنجية  0

 08 صي ؼمه ( –مايياه  –لحاامن    ل مي ن   8

 3 طنو ن تس حي  لحمدنيس 8

 00 طنو ن تس حي  لحم نيع 4

 44 لحاإلانة                    

 المعامالت العلمٌة إلستمارا المعاٌٌر األساسٌة المقترحة :

( عورررع الرررس اإلانعرررة لح زرررنل  4مرررع عرررن  ل سرررما نة جرررع صرررننمه  لحاه ئيرررة انجرررو    صااادق المحتاااوي :

لحا مناة ن لحاا نن نلحعز نلد لح  صة زجا ( نيح  حواجع عوع اد  صالاية لحاع يين 8نلحام صصين انجو  

%( عوع تن  سما نة لحاع يين لحا مناة ص حاة ح ي س ا  نيعد ان تإلوره 000اانن ن د  ملو لح زنل  زاسزة  

 .( 4( انجو  8يمي  يح  ان إلدنا  و
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والتعبٌر  إستمارا إستطال  رأي القائمات بتدرٌس مقرري المهارات األساسٌة فً التربٌة الرٌاضٌةا: ثانًٌ 
الحركً للطفل بكلٌة التربٌة جامعة اإلسكندرٌة حول مدي توافر المعاٌٌر المقترحة فً ضوء اإلتجاه التكاملً 

 (6مرفق ): فً المنهج الحالً بهدف تحلٌله وتطوٌره 

ايأ م نيع ا نن  لحاه نلد للس سية جع لحمنزية لحني يية   نلحمعزين لحانجع حوطلا    الهدف من اإلستمارا : 
  اد لحز ا ة زإسم دلع  سما نة م نيع لحا ننين جع ين  ل مإل   لحمج اوع زاا نن   ال مؽيين نمعديا زع  

 لحعز نلد امع مماشع ال لحهدؾ لحي  نيعد ان تإلوه .

ن ع الس اص دن  شم  و زاند  سما نة لحاع يين لحا مناة مصادر إشتقاق بنود إستمارا القائمات بالتدرٌس : 
ة   ت دلؾ جوية لحمنزية ن سع تصنا لحمنزية   طزيعة لحا ننلد نمج اوها     ص ئص ط حز د لحاناوة نلحاما و

لحإل اعية نا إل مهن   طزيعة عاا اعواة لحننية   ل مإل   د لحاع صنة  لح نل لد لحاينية نلحدنلس د لحس ز ة 
 ( .3(  83(  80(  1(  00(  08(  00(  8(  0(  83(  4(  3ا ا  

 نمميان لحاا نن لحم حية :  محاور إستمارا القائمات بالتدرٌس : تحدٌد

 المحور األول :وٌشتمل علً األهداف والمحتوي متضمنا :

 لل دلؾ لحاعنجية امنإلاة  حع ت دلؾ سونجية نلحاامن  لحي  يا  ه  .أ.      

  . لل دلؾ لحاه نية امنإلاة  حع ت دلؾ سونجية نلحاامن  لحي  يا  ه  .     

 ج. لل دلؾ ل الع حية امنإلاة  حع ت دلؾ سونجية نلحاامن  لحي  يا  ه  .     

 المحور الثانً : وٌشتمل علً طرق وأسالٌب التدرٌس .

 المحور الثالث : وٌشتمل علً طرق و أسالٌب التقوٌم . 

ب يما و ( تا ع  – يما و  حع اد ا  –( تا ع ت    اة ان لح  ا د لح الأ  يما و /ال االاية نيل عالاة     
جا عز نة ان لحإلهه لحيسن  ان ل سما نة  زدل  لحنت  جيا   ن ج ئن جع لحا ننين ناد  ما ي ه   نجيح  نيل 

ب تنلجو ( تا ع جا عز نة ان لحإلهه  –تنلجو  حع اد ا   –( تا ع ت    اة ان لح  ا د لح الأ   تنلجو /عالاة  
يا  يإل  تن يجنن عويه جال ان لحا ننين   نزيح  تاجن صي ؼة ل سما نة لحيااع ان ل سما نة  زدل  لحنت  ج

 ( 3جع صننمه  لحازدئية حعنيه  عوع لح زنل  نلحما و ااه  ن إلنل  لحمعديالد لحال اة .انجو  

 المعامالت العلمٌة إلستمارا القائمات بالتدرٌس : 

لحاامن  حإلسما نة زعنيه  عورع لح زرنل   ( :   اد لحز ا ة زإيإل د صدو صدق المحكمٌن  صدق اإلستمارا

(  نيح  حواجع عوع ارد  صرالاية لحاار نن نلحعزر نلد لح  صرة زجرا اارنن ن رد  ملرو 8نلحام صصين انجو  

عو  ا نن لحاه نلد للس سية جع لحمنزية لحني يرية نزاسرزة % (000% : 38.88منلناد ا  زين  لح زنل  زاسزة 

 .ن لحانجع حوطلا ا نن لحمعزيعوع  %(000انلج ة   

زعد  إلنل  لحمعديالد   اد لحز ا ة زإع دة مطزيو ل سما نة عوع الس لحعياة  يإل د اع اا ثبات اإلستمارا : 
 (.0.00(نيح  يدا عوع  ز د انملل ن ن دلا عاد اسمن   0.230 ز د ل سما نة  ن د زوػ اع اا لح ز د  

ثالثة والثانٌة بكلٌة التربٌة شعبة طفولة حول مدي توافر ثالثا : إستمارا إستطال  رأي طالبات الفرقة ال
 (8المعاٌٌر األساسٌة المقترحة لإلتجاه التكاملً فً المقررٌن . مرفق )

لحمعنؾ عوع آنل  لحط حز د انا اد  منلجن لحاع يين للس سية الهدف من إستمارا إستطال  رأي الطالبات : 
لحني يية نلحمعزين لحانجع حوطلا ان تإلا مطنين   نيحو  حإلسمل دة جع ا نن  لحاه نلد للس سية جع لحمنزية 

 جع م نيع لحااه  نمطنين  ال انلع ة اينا ن مإل   د لحط حز د . 

ن ع الس اص دن  شم  و ل سما نلد لحس ز ة ا ا مصادر إشتقاق اإلستمارا : 
 3  )4  )83  )0  )8  )00  )08  )00  )1  )80  )83  )3 . ) 
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 نمشماا عوع لحاا نن لحم حية :اور اإلستمارا : تحدٌد مح

 ن ن اانن لل دلؾ نلحاامن  نيميان : المحور األول : 
 لل دلؾ لحاعنجية ناامنل   . . ت

 لل دلؾ لحاه نية ناامنل   . .  

 لل دلؾ ل الع حية ناامنل   .   . د

 اانن طنو ن تس حي  لحمدنيس .المحور الثانً : 

   حي  لحم نيع .اانن طنو نتسالمحور الثالث : 

( تا ع لح  اة لحاا سزة ان   ا د  الأ /نعاد مصايع ل سما نة نلعد لحز ا ة نيل للسئوة حيمع نيل عالاة  
ب (   نزعد ل امه   ان ل سما نة نصي ؼمه  مع عنيه  عوع لحااجاين حوما و ان  – حع اد ا   –  اعع 

 ( 2صامه  نلحؽن  لحي  نيعد ان تإلوه . انجو  

 معامالت العلمٌة إلستمارا الطالبات :  ال

  اد لحز ا ة زإيإل د صدو لحاامن  ان  الا  عن  ل سما نة عوع صدق اإلستمارا )صدق المحكمٌن(: 
(  زدل  8لح زنل  نلحام صصين جع اإل ا لحاا    نطنو لحمدنيس نتصنا لحمنزية نلحمعزين لحانجع انجو  

 ؼة عز نلمه  ناد  اا سزمه  حوط حز د ن د  ملو لح زنل  زاسزة لحنت  جع صالاية اا نن ل سما نة نصي
 %( عوع تن لحاا نن نلحعز نلد ما ا لحهدؾ لحي  صااد ان تإلوة .000 

مع  يإل د اع اا  ز د ل سما نة ججا عن طنيو  ع دة مطزيو ل سما نة عوع الس لحعياة معامل ثبات اإلستمارا : 
 ( نزيح  ممسع ل سما نة ز ح ز د .0.238  ن د زوػ اع اا  ز د ل سما نة  

( ط حزة ان ط حزر د لحلن رة لح  ح رة شرعزة طلنحرة حوعر ع 80مع مطزيو ل سما نة عوع عدد  تطبٌق اإلستمارا :  

ش صي  نزطني ة إلا عية زعد  نل ة معويا د ل سما نة نل إل زة عوع جا لحعز نلد جار   8002/8003لحإل اعع 

  تنلئهررن اررنا اررد  مررنلجن لحاعرر يين للس سررية لحا مناررة حإلمإلرر   لحمجرر اوع جررع زهرردؾ لحمعررنؾ عورر ررن اطوررن  

% ( عور  000% : 88.88لحا ننين   نإل  د لحام ئ  زانلج ة لحط حزر د ايرأ منلنارد اسرزة لحما رو ار  زرين  

( انجرو 3(  4إلايل لحانينع د ج  لحا نن ج  ين  لحاعر يين للس سرية لحا منارة نيمير  يحر  ارن إلردلنا  

 .  (3 ع ن 

ساثعب: إستًبسح تسهُم انًستىٌ انًمتشذ وانًطىسنًمشسٌ انًهبساد األسبسُخ فٍ انتشثُخ انشَبضُخ وانتعجُش 

 (11انسشكٍ نهطفم فٍ ضىء أثعبد انتكبيم : يشفك )

اٌزؼشف ػٍٍ ِذٌ اٌزىافك ثُٓ اٌّمشسَٓ اٌّمزشزُٓ لُذ اٌجسث وأثؼبد اٌزىبًِ ، ووزٌه انهذف يٍ اإلستًبسح : 

 اٌزىبًِ ثُٓ اٌّبدح اٌؼٍُّخ ٌٍّمشسَٓ واٌزٍ رؼًّ ػٍٍ ئوسبة اٌطبٌجبد اٌّؼٍىِبد واٌّؼبسف اٌّزىبٍِخ .  ِذٌ

 ن ع الس اص دن  شم  و ل سما نلد لحس ز ة . يصبدس إشتمبق ثُىد اإلستًبسح :

 نمميان ل سما نة لحاامن  ن تزع د لحمج اا ن ع : تحدٌد محاور اإلستمارا :
–اٌزىبًِ ثُٓ اٌّمشسَٓ واٌّمشساد األخشٌ  –وَشزًّ ػٍٍ ) اٌزىبًِ ثُٓ اٌّمشسَٓ   ِدبي اٌزىبًِ : -

 اٌزىبًِ ثُٓ اٌدبٔت إٌظشٌ واٌزطجُمٍ ( 

 اإلٔذِبج (  –اٌزشاثظ  –أثؼبد اٌزىبًِ : وَشزًّ ػٍٍ ) اٌزٕبسك  -

 ئسرجبط اٌّمشسَٓ ثبٌجُئخ (  –ػّك اٌزىبًِ : وَشزًّ ػٍٍ ) اٌؼاللخ ثُٓ اٌّمشسَٓ  -

ِذخً  –اٌّذخً اٌزطجُمٍ  –اٌّذخً اٌزٕظٍُّ  –اخً اٌزىبًِ : وَشزًّ ػٍٍ ) ِذاخً اٌّفبهُُ ِذ -

 ِذخً اٌّشىالد(  –اٌّششوع 
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 (7خذول )

 ًَىرج نتسهُم يستىٌ انًمشس فٍ ضىء أثعبد انتكبيم

 

وثؼذ أْ لبِذ اٌجبزثخ ثزصُُّ اإلسزّبسح وٌٍزأوذ ِٓ صذلهب ، رُ اإلسزؼبٔخ ثأزذ أػضبء هُئخ  صذق انتسهُم :

اٌزذسَس واٌّشبسوُٓ فٍ رذسَس اٌّمشسَٓ ٌزسًٍُ اٌّمشسَٓ اٌّمزشزُٓ فٍ ضىء أثؼبد اٌزىبًِ واٌزؼشَفبد 

 إلرفبق ثُٓ اٌجبزثخ وػضى هُئخ اٌزذسَس . اٌخبصخ ثىً ثؼذ ورٌه ٌٍزؼشف ػٍٍ ٔسجخ ا

 المعالجات اإلحصائٌة:
 لحاس  لحائنية .  -0

 لحامنسط لحاس زع . -8

 -الدراسة األساسٌة :

  اررد لحز ا ررة زررإإلنل  لحدنلسررة للس سررية عورر  لح  ئارر د ز حمرردنيس نلحط حزرر د زعررد لحمنصررا لحرر  لحشررجا لحاهرر ئ   

يية نلحمعزين لحانجرع حوطلرا زجويرة لحمنزيرة إل اعرة ل سرجادنية ارن حا ننى لحاه نلد للس سية جع لحمنزية لحني 

 - الا لبسما نمين لحم حيمين :

إستًبسح انمبئًبد ثتذسَس يمشسي انًهبساد األسبسُخ فٍ انتشثُةخ انشَبضةُخ وانتعجُةش انسشكةٍ نهطفةم ثكهُةخ  -1

مةةشسٍَ فةةٍ ضةةىء اإلتدةةبِ انتشثُةةخ شةةعجخ ةفىنةةخ زةةىل يةةذٌ تةةىافش انًعةةبَُش األسبسةةُخ انًمتشزةةخ نتطةةىَش انً

 (7(، )6انتكبيهٍ . يشفك )

إستًبسح إستطالع سأٌ ةبنجبد انفشلخ انثبَُخ ثكهُخ انتشثُخ شعجخ ةفىنخ زىل يذٌ تىافش انًعبَُش األسبسُخ   -0

 (12انًمتشزخ نإلتدبِ انتكبيهٍ فٍ انًمشسٍَ . يشفك )

يما و لح  اد ار   –يج ند لح ال     يا و نمع ماديد طني ة لبإل زة عو  اامنى لبسما نمين نج    حا ي س ح

 ب يما و ( نلحإلدنا لحم ح  يني  للن لن نلحامنسط لحانإل  ناسزة لحما و لحم  م  زا تنل  عياة لحزاأ . –

 

 

 

 

 

 

 
 أثؼبد اٌزىبًِ              

 
 اٌّىضىػبد

 بًِِذاخً اٌزى ػّك اٌزىبًِ شذح اٌزىبًِ ِدبي اٌزىبًِ
التكامل 
بٌن 
المقرر
 ٌن

التكامل 
بٌن 
المقرر
ٌن 
والمقر
رات 
األخر
 ي 

التكامل 
بٌن 
الجانب 
النمر
ي 
والتط
 بٌقً  

انعاللخ ثٍُ  اَذيبج تشاثط تُبسك

انًمشس 

وانًىاد 

 انًختهفخ

انجُئخ 

 انًسهُخ

زبخبد 

 انطبنجبد

يذخم 

انًفبه

 َى

انًذخم 

انتُظُ

 يٍ

انًذخم 

 انتطجُمٍ

يذخم 

 انًششوع

يذخم 

 شكالدانً
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 (8خذول )

سُخ فٍ األوصاٌ وانًتىسط انًشخر وَسجخ انتسمك نالخبثخ عهً استًبسح انطبنجبد وانمبئًبد ثتذسَس يمشسٌ انًهبساد األسب

 انتشثُخ انشَبضُخ وانتعجُش انسشكٍ نهطفم ثكهُخ انتشثُخ خبيعخ اإلسكُذسَخ

 َسجخ انتسمك انًتىسط انًشخر األوصاٌ األساء

 %111% اًٌ 87ِٓ  3اًٌ  4.32ِٓ  3 َزسمك

 %8..88% اًٌ 8..66ِٓ  4.33اًٌ  8..1ِٓ  4 َزسمك اًٌ زذ ِب

 %66.33% اًٌ 33.33ِٓ  ...1اًٌ  1ِٓ  1 ال َزسمك

نزعد نيل لحز ا ة لحمصنن لحا من  حوا ننين لحاطننين  نان  الا  امدل  لحز ا ة حومدنيس حط حز د       

شعزة طلنحة زجوية لحمنزية     اد لحز ا ة زمدنيس لحا نن لحا من  " لحمعزين لحانجع حوطلا " حط حز د لحلن ة 

 ع مطزيو  سما نة لحط حز د  سمطالة  8002/8003اعع شعزة طلنحة لحلصا لحدنلسع للنا حوع ع لحإل –لح  اية 

ايأ ( 00(. انجو  00( ط حزة نيمزين يح  ان إلدنا  84آنلئهن جع لحا نن لحا من  ناد  ما ي ه حعدد  

  اعيع لحانينع د ج  عولمإلهد للنل  اان لحانلج ة ن%( 000% : 41.88منلناد اسزة لحانلج ة ا  زين  

 .طلا زجوية لحمنزية إل اعة ل سجادنيةا نن لحمعزين لحانجع حو

 : عرض ومناقشة النتائج •
 عشض انُتبئح انخبصخ ثبنتسبؤل األول وانزٌ َُص عهً: - أ

يب هٍ األسس وانًعبَُش انتٍ َدت أٌ تشاعٍ فٍ تُظُى يمةشس انًهةبساد األسبسةُخ فةٍ انتشثُةخ انشَبضةُخ " 

  ." ؟ ويمشس انتعجُش انسشكٍ نهطفم نتسمُك انًكبيهخ فٍ انخجشاد

 

وٌمذ لبِذ اٌجبزثخ ثبإلخبثخ ػٓ اٌزسبؤي األوي ِٓ خالي رسذَذ أهذاف وٍُخ اٌزشثُخ خبِؼخ اإلسىٕذسَخ       

طزيعة لحا ننلد نمج اوها    ن ص ئص ط حز د لحاناوة لحإل اعية نا إل مهن ،وأهذاف لسُ أصىي رشثُخ ،و

ك رطجُك ئسزّبسح األسس واٌّؼبَُش اٌزٍ ، ػٓ طشَ  نطزيعة عاا اعواة لحننية   نل مإل   د لحاع صنة 

َدت أْ رشاػٍ فٍ رٕظُُ اٌّمشساد وخٍصذ اٌجبزثخ ثبألسس واٌّؼبَُش اٌّمزشزخ اٌزٍ َدت أْ رشاػٍ 

( ، وَزفك هزا ِغ ٔزبئح دساسخ فبطّخ ػجذ اٌسالَ 6ٌزسمُك اإلردبٖ اٌزىبٍٍِ ٌٍخجشاد ثُٓ اٌّمشسَٓ ِشفك )

رسذَذ أهذاف إٌّهح الثذ أْ َىىْ فٍ ضىء أسس وِؼبَُش رشاػٍ ( اٌزٍ رإوذ ػٍٍ ػٍٍ أْ 31()4112)

ئززُبخبد اٌّدزّغ واٌفٍسفبد وإٌظشَبد اٌزشثىَخ وطجُؼخ اٌّزؼٍّىْ ٌٍّسبػذح فٍ ئخزُبس ثبلٍ ػٕبصش 

 إٌّهح .

( ػٍٍ أْ ئخزُبس اٌّسزىٌ الثذ أْ َخضغ 1996وّب رزفك هزٖ إٌزُدخ ِغ ِب روشٖ زسُٓ اٌٍمبٍٔ )       

 ّىػخ ِٓ األسس واٌّؼبَُشاٌزٍ َخزبس فٍ ضىءهب اٌّسزىٌ .ٌّد

( ػٍٍ أْ طشق وأسبٌُت اٌزذسَس الثذ أْ رىىْ ٔبثؼخ ِٓ 7()1994وزٌه أوذد ٔزبئح أُِش صالذ )      

. أهذاف إٌّهح ورٕظُُ ِسزىاٖ ، وضشوسح رٕىع طشق وأسبٌُت اٌزمىَُ ورىبٍِهب ٌزشًّ خُّغ خىأت اٌزؼٍُ 

   اإلخبثخ عهٍ انتسبؤل األول . وثهزا َكىٌ لذ تى
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يب يذٌ تكبيم خجشاد يستىٌ يمشسٌ "  عشض انُتبئح انخبصخ ثبنتسبؤل انثبٍَ وانزٌ َُص عهً:- ة

 ". انًهبساد األسبسُخ فٍ انتشثُخ انشَبضُخ وانتعجُش انسشكٍ نهطفم ؟

وطبٌجبد اٌفشلةخ اٌثبُٔةخ زةىي ِةذٌ  وٌإلخبثخ ػٍٍ هزا اٌزسبؤي رُ ئسزطالع سأٌ اٌمبئّبد ثزذسَس اٌّمشسَٓ ،      

رىافش األهذاف واألسس واٌّؼبَُش اٌّمزشزخ اٌزٍ رُ رسذَذهب ٌزسمُك اإلردبٖ اٌزىبٍٍِ ٌٍخجشاد وَىضر رٌه خذاوي 

تنل  لح  ئاررر د زمررردنيس ا رررنن لحاهررر نلد تن  حٌاااث ٌتضااال مااان الجاااداول الساااابقة( )ِشفةةك ( .(،)6(،)2(،)3)

انا ادى ما رو لحاعر يين للس سرية لحا منارة جر  ا نن لحمعزين لحانجع حوطلا  نللس سية جع لحمنزية لحني يية 

%( نمانعرد للنل  ار  زرين يما رو 000% : 88.88منلناد اسزة لحما و ا  زرين     دين  لبمإل   لحمج او  

ٌنماا ب ين  ا رننلحنتن ؼ حزيرة لحانيرنع د لمإلهرد للنل  جيهر  اارن عردع لحما رو جر    نلح  اد ار  نب يما رو 

أساء اٌطبٌجبد فً ِمشس اٌّهبساد األسبسُخ فٍ اٌزشثُخ اٌشَبضُخ و ِمشس اٌزؼجُش اٌسشوٍ ٌٍطفً زىي ِذي  ٌتضل

% : 33.33رسمك اٌّؼبَُش األسبسُخ اٌّمزشزخ فً ضةىء االردةبٖ اٌزىةبًٍِ زُةث رشاوزةذ ٔسةجخ اٌزسمةك ِةب ثةُٓ ) 

، وأْ غبٌجُخ اٌّىضىػبد اردهذ األساء فُهب ٔسى  %( ورٕىػذ األساء ِب ثُٓ َزسمك واًٌ زذ ِب وال َزسمك111

 ػذَ اٌزسمك فً اٌّمشسَٓ .

زر ن  ار    مل  ر  زرين  (3  (4(  4(  8  يمير  ارن امر ئ  إلردنامناقشة النتائج الخاصاة باألهاداف المعرفٌاة : 

لحاعنجيرة ام ئ  آنل  جرال ارن لح  ئار د ز حمردنيس نلحط حزر د ارنا لحعا صرن لحمرع اإلرد جيهر   صرنن جرع لل ردلؾ 

حوا ررننين نلحاما وررة جررع الهررنع نت رردلؾ لحمنزيررة لحني يررية نلحماييرر  زررين لحمنزيررة لحني يررية نلحانجيررة نلحمعزيررن 

لحانجع نلحمايي  زين جننة لحمعزين لحانجع نماديد ننصؾ للني ة للس سرية جرع لحمنزيرة لحني يرية نلحمعزيرن 

ص ئصه  نتانلعه  نعا صن   نعد لحنزط زين لحا رننين لحانجع نزنلا  لحمنزية لحانجية   نال  يع لحانجة ن 

نزع  لحا ننلد لل ن  نماويا ااه  لحننية لحاطنن نلحمعنؾ عوع لح يع نلحانلد لحمنزنيرة لحمرع يميرااه    

تن اصرنا لحامعوارين ( 0334نل امل بد لحادنسية نلحعا صن لحمع مشماا عويهر  . ايرأ يؤجرد جمارع ازر ن   

سررمل دة ااهرر  نمرردنيزهع عوررع جيليررة لح يرر ع زعاويررة لحمج اررا ز السررهع زطني ررة ازمجررنة امررع ياجررن عوررع لحالرر  يع نل 

 (044:  80 سمؽالحه  جع ماييع لح زنلد لحمنزنية .   

تن  ا    مل و زين آنل  ( 3  (4(  4(  8  يمي  ان ام ئ  إلدنامناقشة النتائج الخاصة باألهداف المهارٌة : 

يس نلحط حز د عوع تن لحا ننين لحار حيين يلم ردنل زعر  لحعا صرن جرع لل ردلؾ لحاه نيرة جال ان لح  ئا د ز حمدن

عدع لح دنة عوع ما يو ن جمسر   آدل  تنير ة لح رداين نلحرينلعين نلحانجر د للس سرية نلحرنزط زيراهع مما ا جع 

بد نلح ريع لحمنزنيرة جيح  يلم ن لحااه   حع منييؾ عا صن لحانجرة حمجرنين لحإلارا لحانجيرة حومعزيرن عرن ل العر 

نمعويع لحانلد لحدنلسية لل ن  حألطل ا   عدع لح دنة عورع ماويرا اراه  لحننيرة لحاطرنن نار  يميرااه ارن  ريع 

منزنية نانلد دنلسية ا مولة ياجن لحمعزين عاه  نماديد لحانسي ع نلحانينع د لحمع ياجن لحمعزين عاه    تيي  

( تاه عاد 0330آدل   ايالمه  نا د آدلؤ ع . ايأ مؤجد ج طاة لحع     يلم ن لحا ننين عدع لح دنة عوع االاية

معويع لحمعزين لحانجع بزد ان لحمعنؾ عوع لحعا صن للس سرية ندنلسرة عا صرن نتزعر د لحانجرة حمنيري  جاير د 

 (41:  83للدل  زصننة مإلعا ان لحانجة جا  ايني  .  

آنل  تن  ا    مل و زين  (3(  4  (4(  8  يمي  ان ام ئ  إلدنا مناقشة النتائج الخاصة باألهداف اإلنفعالٌة :

لل ردلؾ عورع تن لحا رننين لحار حيين  ار    صرنن حرزع  لحعا صرن جرع لح  ئار د ز حمردنيس نلحط حزر د جال ارن 

ل  نتن لحا ننين لحا حيين ب يا  نل   جس   لحط حز د لح دنة عورع ل اسر س ز حا ايرة لحإلا حيرة جرع للد  ل الع حية

نلحسرع دة   نعرردع لح رردنة عوررع م رردين لحرردنن ل إلمارر عع حومنزيرة لحني يررية نلحمعزيررن لحانجررع جررع اررا لحاشررجالد 

ل إلما عية ن سم ا ن ن د لحلنلغ نجيح  دنن ع جع اي ة لحشعن    نعدع ل  ما ع ز  طالة عوع جرا إلديرد جرع 

 لحمنزية لحني يية نلحمعزين لحانجع .
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تن  ا    مل و زين  (3(  4  (4(  8يمي  ان ام ئ  إلدنا طرق وأسالٌب التدرٌس : مناقشة النتائج الخاصة ب

نتن لحا رننين لحار حيين يلم رننل طرنو نتسر حي  لحمردنيس جيا  ي ص لح  ئا د ز حمدنيس نلحط حز د جال ان آنل  

ه نلد لحانجية  حع  سم دلع طني ة ل ي جة نلحنزط   ن ع  اد  طنو مدنيس لحمعزين لحانجع (عاد مدنيس لحا

جررع لحا ررننين   نجرريح  ب يسررم دع تسررون  اررا لحاشررجالد نل جمشرر ؾ لحانإلرره نلحررمعوع لحرريلمع نب يررمع لحمرردني  

لحاسمان  جمس   للدل  لحانجع   جا  تاه ب مسم دع للجالع لحمعوياية حم ني  صننة للدل  لحانجرع حوط حزر د   

( تن 8000جع لحا ننين .ج د تجد جال ان جن   طه ننإل  لحجو ة   جا  تاه ب يمع لحنزط زين لحانسي ع نلحانجة

 سم دلع طنو مدنيس امعددة  ع ساة إليردة ارن سرا د لحمج ارا  ن ريل لحمارنة ينلعرع لحلرننو لحلنديرة نيعطرع 

 (010:   84لحلنصة حجا امعوع حيمعوع نجو  دنلمه نز حم حع ب ياجن لحلصا زين طني ة نت ن  .  

تن  ا    مل و زرين  (3(  4  (4(  8يمي  ان ام ئ  إلدنا   لخاصة بطرق وأسالٌب التقوٌم :مناقشة النتائج ا

نتن لحا ننين لحا حيين يلم ننل  حع  سم دلع  طنو نتس حي  لحم نيع جع آنل  لح  ئا د ز حمدنيس نلحط حز دجال ان 

ن لحمصررنين ز حليرردين عاررد م يرريع للدل  ل  مزرر نلد لحشررلنية جررع لحم ررنيع   جارر  تارره بيررمع  سررم دلع اررنل ين لحم رردينت

، وزٌه ال َىخذ ئسزّشاسَخ فٍ رمىَُ اٌطبٌجبد وً ِسبضةشح وفةٍ ِٕزصةل اٌفصةً اٌذساسةٍ  زُةث َإوةذ لحانجع 

( أْ اٌزمىَُ َسذد ِذٌ رمذَ اٌّزؼٍُ ٔسى رسمُك األهذاف والثذ أْ َىىْ ِسزّش ززٍ َسةزطُغ 1996فزسٍ ِجبسن )

 َذ ِىاطٓ اٌمىح واٌضؼل واٌؼًّ ػٍٍ ئصالزهب .وال ِٓ اٌّؼٍُ واٌّزؼٍُ رسذ

  الثانً . م اإلجابة علً التساؤلوبهذه النتٌجة ٌكون قد ت( 1.1: 31)

 الثالث والذي ٌنص على: تساؤلعرض النتائج الخاصة بال-ج

نحإلإل زة عوع  يل لحمس ؤا مع مصايع ما مدي توافر أبعاد التكامل فً المحتوي المقترح للمقررٌن ؟ "  "

 (00(  3سما نة حماويا اامن  لحا ننين لحا ناين جع ين  تزع د لحمج اا نلحإلدلنا لحم حية مني  يح    
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 (9خذول )

 تسهُم يستىي يمشس انًهبساد األسبسُخ فٍ انتشثُخ انشَبضُخ ثكهُخ انتشثُخ خبيعخ اإلسكُذسَخ فً ضىء اإلتدبِ انتكبيهٍ 

 أبعاد التكامل

 ألساسٌة فً التربٌة الرٌاضٌةمقرر المهارات ا
 

 المجمو  المحتوي التطبٌقً المحتوي النمري

 (16الموضوعات )
 الموضوعات

(11) 
 (18) الموضوعات

 % ك % ك % ك

 مجال
 التكامل 

 40.00 04 33.32 2 81.40 3 بٌن المقررٌن 
 
 

33.48 

 1.04 8 2.88 0 3.84 0 بٌن المقررٌن والمقررات األخري 

 83.82 00 40.33 4 81.40 3 ن الجانب النمري والتطبٌقًبٌ

 شدا
 التكامل 

 1.04 8 2.88 0 3.84 0 ترابط 
 
 

38.24 

 82.41 2 03.31 8 81.40 3 تناسق 

 41.04 03 28.88 00 81.40 3 اندماج 

 عمق
 التكامل 

 84.10 4 03.33 8 02.14 8 العالقة بٌن المقررات األخري 
 
 

24.32 

 04.82 4 03.33 8 08.40 8 ة بالبٌئةالعالق

 84.10 4 84.33 8 08.40 8 العالقة بحاجات الطالبات

 مداخل
 التكامل 

 82.41 2 2.88 0 48.14 1 المفاهٌم 
 
 
 
 

33.31 
 80.48 3 03.31 8 84.00 4      التنمٌمً

 84.10 00 33.32 2 08.40 8 التطبٌقً

 1.04 8 2.88 0 3.84 0 المشرو 

 1.04 8 2.88 0 3.84 0 المشكالت

( ماويررا اامررنى ا ررنن لحاهرر نلد للس سررية جررع لحمنزيررة لحني يررية جرر  يررن  ل مإلرر   3يميرر  اررن إلرردنا      

%( حط حز د شعزة لحطلنحة زجوية لحمنزيرة إل اعرة 33.31% : 24.32 لحمج اوع إل  د اسزة تزع د لحمج اا ا  زين 

 ل سجادنية
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 (12خذول )

 ىي يمشس انتعجُش انسشكٍ نهطفم ثكهُخ انتشثُخ خبيعخ اإلسكُذسَخ فً ضىء اإلتدبِ انتكبيهٍ تسهُم يست

 أبعاد التكامل

  مقرر التعبٌر الحركً للطفل

 المجمو  المحتوي التطبٌقً المحتوي النمري

 (18) الموضوعات (11) الموضوعات (16الموضوعات )

 % ك % ك % ك

 مجال
 التكامل 

  84.10 00 40.33 4 80.84 4 رٌن بٌن المقر
 

 80.48 3 84.33 8 02.14 8 بٌن المقررٌن والمقررات األخري  33.32

 48.24 08 33.33 2 84.00 4 بٌن الجانب النمري والتطبٌقً

 شدا
 التكامل 

  84.10 00 42.88 1 02.14 8 ترابط 
 

 82.43 2 03.31 8 81.40 3 تناسق  33.40

 88.08 3 40.00 3 02.14 8 اندماج 

 عمق
 التكامل 

  48.24 08 88.88 4 40.00 2 العالقة بٌن المقررات األخري 
 

 80.48 3 84.33 8 02.14 8 العالقة بالبٌئة 23.83

 84.33 1 88.88 4 02.14 8 العالقة بحاجات الطالبات

 مداخل
 التكامل 

  80.48 3 2.88 0 80.84 4 المفاهٌم 
 

 
 

33.40 

 84.10 00 40.33 4 80.84 4 مًالتنمٌ

 80.48 3 40.33 4 3.84 0 التطبٌقً

 00.10 8 03.31 8 3.84 0 المشرو 

 1.04 8 2.88 0 3.84 0 المشكالت

( ماويا اامنى ا نن لحمعزين لحانجع حوطلا ج  ين  ل مإل   لحمج اوع إل  د اسزة تزع د 00يمي  ان إلدنا   

 ٌطبٌجبد شؼجخ اٌطفىٌخ ثىٍُخ اٌزشثُخ خبِؼخ اإلسىٕذسَخ.%( 33.32% : 23.83لحمج اا ا  زين  

 أبعاد التكامل : 

تن اامن  لحا ننين لحاطننين يامن  عوع اإل بد لحمج اا  (00  (3يمي  ان ام ئ  إلدنا  :  مجال التكامل

للطل ا اامن  لحا ننلد لل ن  ا ا اسن  لحطلا نلحلانن لحمشجيوية نجانن لحننية نتد   ها  نزينزيا
%( حا نن لحاه نلد للس سية نزاسزة 33.48نلح صص نلحاج ي د نلحاعسجنلد نتحع   لح ال  زاسزة  

نمن  لحز ا ة تن    نجيح  زين جال ان لحإل ا  لحاين  نلحمطزي ع %( حا نن لحمعزين لحانجع حوطلا33.32 
لسة نز  ع لحا ننلد لحدنلسية  ا   انينع  مدنن انحه لحاع نؾ نلحا  ئو نتاشطة لحا ننين انينة لحدن

لل ن    نيح  ان  الا لحنزط زياه  ز حصننة لحمع مما س  ال طزيعة  ي  لحا ننلد   ن يل ا  يؤجد  جماع 
( تن لحامعوع ينإلل  حع إلايل اإل بد لحمج اا حإلال لحا  ئو لحمع يام إلنن  حيه  حودنلسة جا  تن 0334از ن   

 (   083:   80تج ن ج عوية حما يو ت دلؾ لحمج اا .    لحدنلسة طز   حهي  لحاإل بد مجنن

 امنل  لحا ننين عوع لحزعد لح  اع حومج اا ن ن شدة لحمج اا ( 00  (3جا  يمزين ان ام ئ  إلدنا  شدا التكامل :

%( حا نن لحمعزين لحانجع حوطلا نلحاما ا جع 33.40%( حا نن لحاه نلد للس سية   نزاسزة  38.24زاسزة  

:  
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ماديد ت دلؾ لحمنزية لحني يية ن ص ئص اان  نيمي  يح  جع لحما سو زين لحا ننين ان  الاتناسق : ال

للطل ا نلح ص ئص لحانجية حطلا ا   زا لحادنسة نللاشطة لحمعزينية لحاا سزة حألطل ا جع  ي  لحاناوة 

لحع   لحماهيدية نللحع   لحشعزية نلحمنزية لحانجية نلحمنزية لحني يية   نايني د لحوع  نللحع   لحصؽينة نل

ايأ تش ن  نلح صة لحانجية نل امل بد لحادنسية نمايياه  نلحمعزين عن لح يع ان  الا لحانج د لحمعزينية

( تن لحمج اا ي نع عوع تس س منلزط عدد ان لحاعونا د نلحا  ئو لحمع 0338جماع از ن  ندلنند عزد لحاو   

ة   ب تن زع  لحاا    لحامج اوة مامن  عوع اعونا د نا  ئو ماماع  حع زع  ماماع  حع انلد دنلسية ا مول

 (040:  88لحانلد دنن تن يجنن زياه  منلزط ايأ يمع ما نا جا ااه  زطني ة مزن  ا  زياه  ان ما سو .   

ناوة ني   ل نمز ط زين لل دلؾ لحع اة حومنزية لحني يية نلل دلؾ لحع اة حانيمزين يح  جع اإلرتباط : 

للطل ا نجيح  زين إلنلا  نتزع د لحانجة نمصايؾ بز ن حعا صن لحانجة  نلحوع  نايني مه نتانلعه نللحع   

ز  ي جة  حع  نمز ط اامن  لحا ننين  لحصؽينة نلحماهيدية نلحشعزية نلح صص لحانجية نللاشطة لحمعزينية 

يميان دنلا  لحطلا نتانلعه  نت ايمه  نمنييله  اامن  ا نن اسن  لحطلا  زاامن  لحا ننلد لل ن  ا ا

جع لحعاوية لحمعوياية لحمع ياجن  سم دلاه  جع اسناة لحاا    ن جيح  يميان دنلسة عا صن لحعن  لحاسناع 

ان ديجنن ن ي  ة ناالزس نا جي ج ن  نلج نما يا ان تإلا مطنين لحمعويع ن يل لحإل   ان لحا نن انمزط زجال 

للس سية جع لحمنزية لحني يية نتيي  ا ننلحمعزين لحانجع حوطلا ايأ يميان لحإل ا   ان ا نن لحاه نلد

لحاين  حوا ننين عوع دنلسة عا صن ل امل بد لحادنسية نلحعن  لحاسناع نجيلية ماييع نماليي عن  

ل اسناع   تا  لحإل ا  لحمطزي ع جيميان منييؾ  ي  لحاع نؾ جع مجنين إلاا عنجية يميااه  لحعن  ا

منييؾ إلايل لحعا صن ز  ي جة منييؾ لحدنلا  حم ديع  يل لحعن  ان  الا انينع د ا مولة نجيلية لحمعزين 

عاه  انجي  حما يو لحعديد ان لل دلؾ لحمنزنية جع لحا ننين   ايأ تن لحاسن  نسيوة جع حة حمدنيس لحانلد 

لس سية   نجيح  مدعيع لح يع نؼنسه  حألطل ا لحدنلسية حألطل ا ن يل ان لحمصنن لحا من  جع ا نن لحاه نلد ل

نتيي   يل ان لحمصنن لحا من  حا نن لحمعزين لحانجع حوطلا .  تيي  ييهن  يل ل نمز ط ال ا نن لحلانن 

لحمشجيوية حوطلا انينع د عن ا  ية لحلانن نل زمج ن نللدل  ل زمج ن  نلحوع  نجيلية لحمعزين عن ل الع بد 

زية لحإلا حية نز حم حع اإلد تن جا  ي  لحانينع د منمزط ز حاامن  لحاين  حوا ننين  يد لحزاأ نلحإلا ا نلحمن

ج حمنزية لحني يية عوع نجن نلحمعزين لحانجع يادنج ماد   ئاة لحلانن لحمعزينية نجال ا  حه عال ة ز حإلا ا   

لدل  ل زمج ن  نلح دنة عوع لحمعزين ز  ي جة  حع تن لحاامن  لحمطزي ع حوا ننين انمزط ز  زمج ن لحانجع نل

عن ل الع بد نلح يع لحمنزنية نمعويع لحانلد لحدنلسية لحا مولة ان  الا لحانجة ال ل  ما ع ز حا اية لحإلا حية   

جيح  ل نمز ط ال ااه  تاشطة لحننية لحي  يمشماا عوع انينع د ا ا اامن  ااه  لحننية نماويوه   

نااي لمه   لحوع  ج اد للاشطة لحاليوة حألطل ا نتانلعه دل ا ااه  لحاش ط   تاشطة ااه  لحاش ط نتانلعه 

ااه  لحننية ندنن لحاعواة جع ماليي   ن يل يني  ل نمز ط زياهع ايأ اإلد تن ااه  لحننية تاد 

مشماا لحانينع د لحاينية لحمع مدنسه  ط حزة شعزة طلنحة جع لحا ننين نا  يميااه ان نادلد ندننس نا  

عويه ان  يع نانل ؾ ناه نلد ناع نؾ لحانلد م دياه  حألطل ا  ع جيلية م ديع  ي   لحاه نلد نماليي   جع شجا 

مطزي ع   تيي  ل نمز ط ال ا نن لحاعسجنلد نتحع   لح ال  حطلا ا   زا لحادنسة جيامن   يل لحا نن عوع 

نزية لحانجية حطلا لحننية   نتاشطة لحاعسجنلد انينع د طزيعة اناوة لحطلنحة لحازجنة ن ص ئصه    نلحم

نا  مميااه ان تحع   لح ال  نمن  لحز ا ة تن  ا    نمز ط زين اامن   يل لحا نن ناامن  لحاين  حوا ننين 

 يد لحزاأ يميان انلاا اان للطل ا ن ص ئصهع ن امي إل مهع   نجيح  لحلنو زين لحمنزية لحني يية نلحمنزية 

ايأ مؤجد دنلسة جا ان عوع عزد لحعييع   ين لحانجع   نللحع   لحانجية لحانجية نلحمعز

( عوع تن مج اا لحااه  يمطو  00( 8001(   يا ن اااند  40( 8000( ناصطلع عزد لحع ا  82( 0338 

منلزط زين لحانلد لحدنلسية  نتن لحم طيط لحإليد ياجن تن يؤد   حع مإلا  ل الص ا زين انينع د لحا ننلد 

 نلسية نز حم حع م يد ان جل  ة لحمعوع ن يإل د لحننلزط زين لحا ننلد لحدنلسية جيما و لحمج اا . لحد
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إلنلا  نتزع د لحانجة نلحاه نلد للس سية جع لحمنزية لحني يية نيمي  ل ادا ج زين لحا ننين جع اإلندماج : 

نجع  يل لحصدد مؤجد دنلسة زدنية    نلحانجة نتانلعه  نلحانج د للس سية نمصايؾ بز ن حعا صن لحانجة 

لح  ئاة زياهع زايأ  يادأ مدل ا زين عا صن لحااه  يصع  اعه  دنل  لحلنلصاعادا  ( تاه 04( 0330لحاال  

  مصز  ج اه  ا دة نلادة .

( تن اامن  لحا ننين لحاطننين يامن  عوع لحزعد لح  حأ 00(  3يمزين ان ام ئ  إلدنا  عمق التكامل : 

%(   24.32 ن عاو لحمج اا ايأ زوػ اسزمه جع ا نن لحاه نلد للس سية جع لحمنزية لحني يية  حومج اا ن

  %( اما ال جع :23.83نجع ا نن لحمعزين لحانجع حوطلا زوؽد اسزمه  

ان  الا لحمعنؾ عوع للحع   لحشعزية نت ايمه  نمصايل مه  ندنن   جع حع  للطل ا إرتباط المقرر بالبٌئة :

لح يع لحمنزنية   نجيح  لحزاأ عن لحينل ن لحطزيعية نجيلية لحمعزين عاه  انجي    نجيح   جس   نمدعيع 

لحط حز د اه نلد لحملجين لحعواع نتسون  اا لحاشجالد ان  الا جم زة نن ة دنلسية جع  اد  لحانينع د 

معزين عاه  ان  الا لحانمزطة ز حا نن نلحزاأ عن زع  لحاشجالد لحمع االايه  جع اإلماعا  نجيلية لح

( تاه عن طنيو لحزيئة لحااوية يمع  جمس   لحعديد ان لحاه نلد 0323لحانجة  ايأ تش ن تااد شوزع  

ل إلما عية نلحانجية ناه نلد لحملجين لحعواع ان تإلا ما يو لل دلؾ لحمنزنية ان لحا ننلد نمجنين  مإل   د 

(  جا  يؤجد 40 82: 8اأ نلحاعنجة ان اص دن ا مولة .    يإل زية اان لحعاا نلحمع نن  جيمانن لحامعوع حوز

(عوع تاه ان ت ع إلنلا  لحاا    لحامج اوة  ن ل ادا ج لحزيئع لحي  يعد شنط  تس سي  8003ا  ن  سا عيا  

 ( 840: 83حزا   مو  لحاا    .   

عزين عن تاد لح يع لحمنزنية جع ان  الا لحاه ع لحمع مطو  ان لحط حز د ج حمإرتباط المقررٌن بحاجات الطالبات :

ين  انينة اعين نججنة دنلاية ن صة م م ن   لحط حزة زا   عوع نؼزمه  تن اين يطو  ان لحط حزة تن م م ن 

ا دة عواية ندنلسية اعياة معواه  جع صننة انجية نم م ن حه  لحانسي ع لحاا سزة  ايأ معمزن لحا إل د اصدن 

(  حع تن لحمنزية يازؽع تن مشزل لحا إل د 0324ن جا  مشين سهين زدين   شم  و ت دلؾ لحا ننين لحاطنني

( تاه بزد ان ل  ما ع ز جج ن 08( 8000(  نمؤجد  ام ئ   يا ن اااند   83:   88حإلايل انلاا لحاان  

 لحط حز د ن  منلا مهع . 

يميان لحزعد لحنلزل حومج اا ( تن اامن  لحا ننين لحا مناين 00(  3يمي  ان ام ئ  إلدنا  مداخل التكامل : 

%( حا نن لحمعزين لحانجع 33.40%( حا نن لحاه نلد للس سية جع لحمنزية لحني يية نزاسزة  33.31زاسزة  

  حوطلا اما ال جع :

نيح  ان  الا لحال  يع لحانمزطة ز حا ننين ا ا اناوة ني   للطل ا ن ص ئص لحاان حهي  مدخل المفاهٌم :

 انجة نلحانج د للس سية نتانلعه . لحاناوة نالهنع لح

ايأ يمع ماييع  زنلد لحمعوع نلحمع يإل  تن يجمسزه  لحط حز د ان لحا ننين نيح  ان  الا المدخل التنمٌمً : 

م ديع  ص ئص اان اناوة ني   للطل ا نللاشطة لحمع مما س  ال  ي  لحاناوة   جيح  يمع مدنيس لحانج د 

جع معويع لحانلد لحدنلسية لل ن  تن معويع لح يع لحمنزنية نل امل بد لحادنسية للس سية نجيلية  سم دلاه  

 نجيلية ماييع لحعنن  لحا مولة   تيي  ماويا ااه  لحننية لحاطنن نحجن زطني ة ا مولة جع جا ساه دنلسية .

زآدل  لحاه نلد  ان  الا لح دنة عوع مطزيو لحاع نؾ نلحاعونا د لحانمزطة نيمي  يح المدخل التطبٌقً : 

للس سية جع لحمنزية لحني يية نلحانج د للس سية نمنييؾ عا صن نتزع د لحانجة جع مجنين لحإلاا لحانجية   

نجيح  منييؾ لحاعونا د نلحاع نؾ لح  صة ز  امل بد لحادنسية جع مصايع لحإلاا لحانجية لحاطونزة ان 

( عوع ت اية لحنزط 84( 0323(  ا إلدة صال  لحدين  02( 8000لحط حز د  ايأ  ملو جال ان اواع لحنجيا  
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زين لحلننة لحامعددة حواع نؾ نلحاعونا د جع لحمطزيو لن لحمج اا زين لحإل ا  لحاين  نلحمطزي ع ل  ا دة 

 دنلسية تانل يننني  .    

لحانلد ان  الا ماويا ااه  لحننية لحاطنن نمجويؾ لحط حز د زمعويع تاد  نيمي  يح مدخل المشرو  : 

لحدنلسية لحا مولة   عنزع  اس   عونع حؽ د ....( ان  الا لحانجة نمنييؾ عا صن لحانجة نمصايع نسيوة 

معوياية مما س  ال لحلجنة نيمع  سم دلاه  ت ا   للدل  لحانجع نيح  جع ا نن لحلن ة للنحع   تا  جع لحلن ة 

وتري  ياه  ان  الا انينة دنلاع نلحمعزين عاه  انجي   لح  اية يمع مجويؾ لحط حز د زإ مي ن  ياة منزنية نم د

تن  ي  لحام ئ  مملو ال ت دلؾ مطنين جوي د لحمنزية نلحمع ماص عوع مزاع ااينن منزن  عواع ي يا  الباحثة

لحلنلصا لحإل ادة زين لل س ع لحعواية نا  مميااه ان ا ننلد ما ي   حنادة لحاعنجة نلحمل عا زين لحم صص د   

 ما ع ز حزعد لحمطزي ع لحعواع لحي  يؤجد عوع  جمس   لحاه نلد ن عدلد ط ح /اعوع   دن عوع لحمع اا ال نل 

: 41لحمالايي ن زنل   اج ا مهع   معنيؾ لحط ح /لحاعوع ز ي ي  اإلماعه نزيئمه نا ه عوع لحملجين جيه  نماويوه    

  الثالث . م اإلجابة علً التساؤلوبهذا ٌكون قد ت(  0
 والذي ٌنص على: رابعال تساؤلعرض النتائج الخاصة بال-د 

ما هو التصور المقترح لمقرري المهارات األساسٌة فً التربٌة الرٌاضٌة والتعبٌر الحركً للطفل فً ضوء  "

  ”اإلتجاه التكاملً ؟

لحماويالد زعد  ما ع  إلنل لد لحزاأ ان  سما نلد  سمطالة آنل  لح زنل  نلحط حز د نجع ين  ا  تيهنمه    

مسم وص لحز ا ة لحمصنن لحا من  حا نن  لحاه نلد للس سية جع لحمنزية لحني يية نلحمعزين لحانجع  ل اص ئية

 :  وبهذا ٌكون قد تم اإلجابة علً التساؤل الرابعحوطلا جع ين  ل مإل   لحمج اوع جا  يوع 

 (11ألولً مرفق )المقررالمقترح للمهارات األساسٌة فً التربٌة الرٌاضٌة للفرقة ا

 أهداف مقرر المهارات األساسٌة فً التربٌة الرٌاضٌة 

 األهداف المعرفٌة : 

تن مني  لحط حزة لحاعونا د نلحاع ؾ نلحال  يع نلحا  ئو لحانمزطة ز حاه نلد للس سية جع لحمنزية  -0

 لحني يية .

 تن ملهع لحط حزة لحاز د  للس سية حومنزية لحني يية . -8
  لحعواع نتسون  اا لحاشجالد . اه نلد لحملجين تن مدن  لحط حزة -3

 األهداف المهارٌة :

 تن مؤد  لحط حزة للني ة نلحانج د للس سية جع لحمنزية لحني يية . -0

 تن مطزو لحط حزة لحاع نؾ نلحاعونا د لحانمزطة ز لدل  . -8
 تن يجنن حد  لحط حزة لح دنة عوع مجنين إلاوة انجية معزن عن ججنة اعياة .  -8

  جنن حد  لحط حزة لح دنة عوع آدل  للاشطة لحمعزينية لحاا سزة حاناوة ني   للطل ا .تن ي -4

  األهداف اإلنفعالٌة :

 مااية نمطنين لحسا د لح و ية نلحالسية ت ا   للدل  . -0
 مااية ل مإل   د نلحاينا ل يإل زية زصننة نييلية حد  لحط حزة اان لحا نن . -8
 للس سية جع لحمنزية لحني يية . مااية لحم دين حا نن لحاه نلد -8
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 محتوي مقرر المهارات األساسٌة فً التربٌة الرٌاضٌة : 

 نيميان اامن  لحا نن إل ازين   اين  نمطزي ع (

 الجانب النمري :  - أ
 الهنع لحمنزية لحني يية نلل دلؾ لحع اة حه  . -
 ت دلؾ لحمنزية لحني يية جع انلاا لحمعويع لحا مولة . -
 لا جع اناوة ني   للطل ا . ص ئص اان لحط -
 لح ص ئص لحانجية حطلا ا   زا لحادنسة . -
 لحمنزية لحانجية حألطل ا نمطزي  مه  . -
 لحعال ة زين دنن لحمنزية لحانجية ندنن لحمنزية لحني يية . -
  سه ا د لحمنزية لحانجية جع معوع لحانلد لل ن  .  -
 ااه  لحننية لحاطنن .  -
 ية نلحمنزية لحني يية ناامني مه .لحلنو زين دنس لحمنزية لحانج -
 م طيط نماييع نمايين دنس لحمنزية لحانجية . -
 الهنع لحانجة . -
 إلنلا  نتزع د لحانجة حنندحؾ بز ن . -
 لحانج د للس سية جع لحمنزية لحني يية . -
 الهنع للحع   لحصؽينة نللحع   لحماهيدية . -
 اا يج حدننس زع  اه نلد لحجنة . -
 حادنسية نت ايمه  نعا صن   . الهنع ل امل بد ل -

 الجانب التطبٌقً :  - ب
 لحن لة لحصاياة . -
 تني ة لحينلعين . -
 تني ة لح داين . -
 للني ة للس سية نلحاشم ة . -
 لحاع حإلة نلحما نا ( .  –ؼين ل ام  حية  –لحانج د للس سية   ل ام  حية  -
ال ان يمان   -ا يل يلعا لحإلسع  –جيؾ يمان  لحإلسع  –إلنلا  نتزع د لحانجة   تين يمان  لحإلسع  -

 لحإلسع ( . 
إلاوة ان لحانج د للس سية مني  آدل  لحط حزة حوانج د للس سية نلحدا  زياه  ال إلنلا  نتزع د  -

 لحانجة .
 ماويا لحااه  لحاطنن حوننية نمصايؾ لحانلد لحا مولة لحمع يميااه  . -
تؼاية معوياية ننسيوة ان لحنس ئا لحمعوياية لحمع إلاوة مني  معويع تاد لحانلد لحعواية حألطل ا زإسم دلع  -

 مس عد عوع معويع  ي  لحا دة . 

 طرق وأسالٌب التدرٌس : 

حيس  ا   طني ة ااددة حومدنيس نحجن ي موؾ  سم دلع جا طني ة عن لل ن  مزع  حولننو لحلندية زين       

م ج لج ن ان طني ة جع لحمعويع   نجع لحط حز د نصعنزة لحانج د جااه  ا   ن سها نااه  ا   ن صع  نيا

  ي  لحا حة ياجن لحمانة جع  سم دلع طنو لحمدنيس لحامعددة ا ا :

 لحإل ئية   نطني ة ل ي جة تن لحنزط  –لحجوية  –لحطني ة لحجوية   نلحطني ة لحجوية لحإل ئية   لحطني ة لحإل ئية 
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سون  لحاا نسة   تسون  ل جمش ؾ لحانإله   : تسون  للان   ت نان للس حي  لحمع ياجن  سم دلاه     

للسون  لحمز دحع   للسون  لحاا  شة نلحانلن   تسون  لحعصؾ لحي اع   تسون  لحمدنيس لحاصؽن   تسون  

 اا لحاشجالد .

  طرق وأسالٌب التقوٌم :

ؾ لحنئيسية سنل  يإل    مي ن تس حي  لحم نيع لحمع مس عد عوع  ي س م دع لحط حز د جع جا  دؾ ان لل دل    

 ج اد اعنجية تن اه نية تن  الع حية .

نحوإل ا  لحاعنجع يإل  ل  ما ع ز   مز نلد لحمانينية نلحمع مشماا عوع تسئوة انينعية حا  حه  ان      

ت اية جع  ي س اد   جمس   لحط حز د حواع نؾ نلحاعونا د نلحا  ئو نلحال  يع لحانمزطة ز حا نن   جا  تن 

د لحشلنية حه  ت اية جزينة جع  ي س  دنة لحط حزة عوع لحملجين نلحمعزين ن عط   جنصة حواا  شة ل  مز نل

نلحانلن زين لحط حزة نلح  ئا د ز حمدنيس زإل ا  اس  امه  جع مجنين ش صية لحط حزة حيل يإل   سم دلاه  زإل ا  

 ل  مز نلد لحمانينية .

 سم دلع ل  مز نلد لحمطزي ية ح ي س اد   جمس   لحط حزة لح دنة عوع تا  ز حاسزة حوإل ا  لحمطزي ع جإاه يإل        

للدل  لحانجع   نجيح   سم دلع لحاالاية لحم دينية حم نيع للدل  لحمطزي ع حوط حزة   نجيح   سم دلع لحمصنين 

 ز حليدين .

انة طنلا لحلصا لحدنلسع نز حاسزة حم نيع لحط حز د جع تعا ا لحساه جإاه يإل  م نيع لحط حزة زصلة اسم     

ن الا لحاا ينلد للسزنعية   نجع اامصؾ لحلصا لحدنلسع   نجع اه ية جا نادة ان نادلد لحا نن   

عوع تن ي صص حجا ط حزة زط  ة حمسإليا دنإل مه  عوع ادلن لحلصا لحدنلسع   نيح  امع اسمطيل اعنجة 

 لحاسمن  لح  ص زجا ط حزة . 

 (13المقرر المقترح للتعبٌر الحركً للطفل للفرقة الثانٌة مرفق )                           

 أهداف مقرر التعبٌر الحركً للطفل 

 األهداف المعرفٌة : 

تن مني  لحط حزة ز حاعونا د نلحاع ؾ نلحال  يع نلحا  ئو لحانمزطة ز حاه نلد للس سية جع لحمعزين  -0

 لحانجع .

 لحانجع  . تن ميجنلحط حزة لحاز د  للس سية حومعزين -8
  لحعواع نتسون  اا لحاشجالد . تن ملهع لحط حزة اه نلد لحملجين -3

 األهداف المهارٌة :

 تن مؤد  لحط حزة للني ة نلحانج د للس سية جع لحمعزين لحانجع . -0
 تن مطزو لحط حزة لحاع نؾ نلحاعونا د لحانمزطة ز لدل  جع لحمعزين لحانجع . -8
 جنين إلاوة انجية معزن عن لح يع لحمنزنية . تن يجنن حد  لحط حزة لح دنة عوع م -8

  تن يجنن حد  لحط حزة لح دنة عوع آدل  للاشطة لحمعزينية لحاا سزة حاناوة ني   للطل ا . -4

 األهداف اإلنفعالٌة :

 مااية نمطنين لحسا د لح و ية نلحالسية ت ا   للدل  .  -0
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  حزة اان لحا نن .مااية ل مإل   د نلحاينا ل يإل زية زصننة نييلية حد  لحط -8
 مااية لحم دين حومعزين لحانجع حوطلا  . -8

 محتوي مقرر التعبٌر الحركً للطفل  : 

 وٌتضمن محتوي المقرر جانبٌن ) نمري وتطبٌقً (

 الجانب النمري :  - أ
 اناوة ني   للطل ا نلل دلؾ لحع اة حه  . -
  ص ئص اان اناوة ني   للطل ا ن امي إل مه  لحانجية . -
 ل امي إل د لح  صة .  للطل ا ين  -
 ا  ية لحمعزين لحانجع نت ايمه دنلسمه . -
 تانلة لحمعزين لحانجع نت اية لحانج د لحمعزينية جع لحاإل ا لحمنزن  . -
 تشج ا لحانج د لحمعزينية حاناوة ني   للطل ا . -
 ت اية للاشطة لحمعزينية حاناوة ني   للطل ا . -
 لحانجة ا  يمه  نتانلعه  . -
  سية نتانلعه   لحانج د للس -
 دنن ا نن لحمعزين لحانجع جع  عدلد اعواة ني   للطل ا .  -
 لحوع  الهناه نمعنيله نايني مه نتانلعه . -
  ص ئص لحوع  نانلاوه نت ايمه . -
 للحع   لحانجية . -
 لح صة لحانجية . -
 للحع   لحشعزية . -
 لحم طيط    اة  امل ا .  -
 ااه  لحننية لحاطنن .  -

 : الجانب التطبٌقً  - ب
 لحن لة لحصاياة . -
 تني ة لحينلعين . -
  تني ة لح داين . -
 لحاع حإلة نلحما نا ( –ؼين ل ام  حية  –لحانج د للس سية   ل ام  حية  -
 ل ي  ة (  –لحديا ايجية  –عا صن لحانجة   لحاج ن  -
 عا صن    اة عن  تن  امل ا . -
  ماويا ااه  لحننية لحاطنن ن لح يع لحمنزنية لحمع يميااه  . -
 لحمعزين لحانجع عن لح يع لحمنزنية لحمع يميااه  ااه  لحننية لحاطنن .  -

 طرق وأسالٌب التدرٌس : 

حيس  ا   طني ة ااددة حومدنيس نحجن ي موؾ  سم دلع جا طني ة عن لل ن  مزع  حولننو لحلندية زين       

 ن ان طني ة جع لحمعويع   نجع لحط حز د نصعنزة لحانج د جااه  ا   ن سها نااه  ا   ن صع  نيام ج لج

  ي  لحا حة ياجن لحمانة جع  سم دلع طنو لحمدنيس لحامعددة ا ا :

 لحإل ئية   نطني ة ل ي جة تن لحنزط  –لحجوية  –لحطني ة لحجوية   نلحطني ة لحجوية لحإل ئية   لحطني ة لحإل ئية 



 إًَبٌ يسًىد انششَف 

 

  0202ديسمبرمجلة تطبيقات علوم الرياضة ) )                                                                                                  414

اا نسة   تسون  ل جمش ؾ لحانإله   : تسون  للان   تسون  لح نان للس حي  لحمع ياجن  سم دلاه     

للسون  لحمز دحع   للسون  لحاا  شة نلحانلن   تسون  لحعصؾ لحي اع   تسون  لحمدنيس لحاصؽن   تسون  

 اا لحاشجالد .

  طرق وأسالٌب التقوٌم :

سية سنل  يإل    مي ن تس حي  لحم نيع لحمع مس عد عوع  ي س م دع لحط حز د جع جا  دؾ ان لل دلؾ لحنئي    

 ج اد اعنجية تن اه نية تن  الع حية .

نحوإل ا  لحاعنجع يإل  ل  ما ع ز   مز نلد لحمانينية نلحمع مشماا عوع تسئوة انينعية حا  حه  ان      

ت اية جع  ي س اد   جمس   لحط حز د حواع نؾ نلحاعونا د نلحا  ئو نلحال  يع لحانمزطة ز حا نن   جا  تن 

ية حه  ت اية جزينة جع  ي س  دنة لحط حزة عوع لحملجين نلحمعزين ن عط   جنصة حواا  شة ل  مز نلد لحشلن

نلحانلن زين لحط حزة نلح  ئا د ز حمدنيس زإل ا  اس  امه  جع مجنين ش صية لحط حزة حيل يإل   سم دلاه  زإل ا  

 ل  مز نلد لحمانينية .

ل  مز نلد لحمطزي ية ح ي س اد   جمس   لحط حزة لح دنة عوع  تا  ز حاسزة حوإل ا  لحمطزي ع جإاه يإل   سم دلع      

للدل  لحانجع   نجيح   سم دلع لحاالاية لحم دينية حم نيع للدل  لحمطزي ع حوط حزة   نجيح   سم دلع لحمصنين 

 ز حليدين .

ا لحلصا لحدنلسع نز حاسزة حم نيع لحط حز د جع تعا ا لحساه جإاه يإل  م نيع لحط حزة زصلة اسمانة طنل     

ن الا لحاا ينلد للسزنعية   نجع اامصؾ لحلصا لحدنلسع   نجع اه ية ج  نادة ان نادلد لحا نن   عوع 

تن ي صص حجا ط حزة زط  ة حمسإليا دنإل مه  عوع ادلن لحلصا لحدنلسع   نيح  امع اسمطيل اعنجة لحاسمن  

 لح  ص زجا ط حزة . 

 االستنتاجات والتوصٌات

 :االستنتاجات

 ع لحمنصا  حع :  ان ام ئإله منلاطال   مس ؤبمه جع ين  ت دلؾ لحزاأ ن
ا ررنن لحاهرر نلد للس سررية جررع لحمنزيررة لحني يررية   نا ررنن لحمعزيررن لحانجررع حوطلررا لحاطررنن جررع يررن    -0

  ل مإل   لحمج اوع . 

نارة جر  يرن  تنل  لحط حز د ج  ا نن لحمعزين لحانجع حوطلا انا ادى منلجن لحاعر يين للس سرية لحا م  -8

%( لمإلهد للنل  اان لحانلج رة 000% : 41.88لبمإل   لحمج او  ايأ منلناد اسزة لحانلج ة ا  زين  

( 00إلردنا   ج  اعيع لحانينع د ج  ا نن لحمعزين لحانجع حوطلا زجوية لحمنزيرة إل اعرة ل سرجادنية .

 (00انجو  

 التوصٌات: 

 :ين  لحا ننين لحا مناين منصع لحز ا ة    نجع جع ين  ا  تسلن عاه  يل لحزاأ ان ام ئ 

  سم دلع ل مإل   لحمج اوع حواج اوة زين لحا ننلد لحا مولة ان تإلا مطنين لحاا    لحاينية نلحمطزي ية  -0

 . إلنل  زانأ اش زهه عوع لحانلاا لحمعوياية لحا مولة حإلايل لحا ننلد لحدنلسية  -8
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 المراجع

 أوالً: المراجع العربٌة: 

 ع.0334 زنل يع  ا دية اااد دنني : لحن ص لبزمج ن  لحاديأ   إلالا اااد  -1

 . 0323تااد  زنل يع شوزع : لحزيئة نلحاا    لحدنلسية   اؤسسة لح وي  لحعنزع   لح   نة    -4

 .  0334تااد اسين لحو  اع : لحاا    زين لحاينية نلحمطزيو   ع حع لحجم    لح   نة    -3

م نياية حااه  لحدنلس د ل إلما عية لحاطنن حوصؾ لح  ان ان لحمعويع تااد لحعزد تزن لحسعيد : دنلسة  -2

للس سع جع ين  ل مإل   لحمج اوع   نس حة ا إلسمين ؼين ااشننة   جوية لحمنزية   إل اعة لحاانجية 

 .  0330  لح   نة   

لح وع حواشن تااد عزد لحناان لحسن يد  جنيدة  زنل يع ع ا ن: للسس لحعواية حومنزية لحانجية  دلن  -6

 ع.0330نلحمن يل  لحصل    لحجنيد  

آب  اصطلع عزد لحن لو : مطنين ا نن لحمعزين لحانجع حوطلا زجوية ني   للطل ا إل اعة ل سجادنية  -.

جع ين  لحاع يين للج دياية حوإلندة   نس حة ا إلسمين ؼين ااشننة   جوية لحمنزية لحني يية حوزا د 

  . 8004  إل اعة ل سجادنية   

مطنين ااه  لحمعزين لحانجع جع ين  ل مإل   لحمج اوع زجوية لحمنزية لحزداية ز ح لنية  :آااة اصطلع جس    -8

ز حإلا  ينية لحويزية   نس حة دجمننلة ؼين ااشننة   جوية لحمنزية لحني يية حوزا د   إل اعة 

    .  8001ل سجادنية   

جع مدنيس لحمنزية ل سالاية عوع مااية زع  لح يع  ت ن  سم دلع لحاد ا لحمج اوع: صال   نلن   تاين -7

ل سالاية حد  مالايي لحاو ة للنحع ان لحمعويع للس سع   نس حة دجمننلة ؼين ااشننة   جوية لحمنزية 

 .  0338ز حلينع   إل اعة لح   نة   

 .0328 تاين تانن لح نحع  تس اة ج اا نلم : لحمنزية لحانجية  دلن لحلجن لحعنزع  لح   نة  -9

ــــــــــــــــــــــــ  تس اة ج اا نلم : ايني د نزنلا  لحمنزية لحانجية حألطل ا  دلن لحلجن لحعنزع   -11

 . 8003لح   نة  

مطنين ااه  لحمعزين لحانجع زجوية لحمنزية لحني يية حوزا د ز لسجادنية جع ين  : اااند لحشنيؾ  يا ن  -11

اشننة   جوية لحمنزية لحني يية حوزا د   إل اعة لحاد ا لحاايناع   نس حة دجمننلة ؼين ا

  .  8001ل سجادنية   

اااند لحشنيؾ : م نيع لحجل ي د لحمدنيسية حوط حزة/لحاعواة جع اا    نطنو مدنيس لحمعزين لحانجع  يا ن  -14

آج و –جع ين  لحاع يين للج دياية لح ي سية حوإلندة  لحاؤمانلحعواع حني ية لحإل اع د لحعنزية 

 .  8000ع د   نمطو

 ع.8004لحسيد اااد شعالن  ج طاة س اع ا إلع: لحمعزين لحانجع حوطلا  دلن لحجم   لحاديأ  لح   نة   -13



 إًَبٌ يسًىد انششَف 

 

  0202ديسمبرمجلة تطبيقات علوم الرياضة ) )                                                                                                  416

لحاج شلع ع ا ن دجل هللا :  سمنلميإلي د مطنيناا    لحمنزية ل سالاية جع لحزالد لحعنزية   اؤسسة طيزة  -12

 . 8003حواشن نلحمن يل   لح   نة   

ت ن زنا ا  امج اا ان لح نلعد لحنييلية نلح نل ة عوع للدل  لحوؽن  حمواييلد :  نية  زنل يع لحاالزد -16

لحصلنؾ لح ال ة لل ينة ان لحاناوة ل زمدلئية زدنحة  طن   نس حة دجمننلة ؼين ااشننة   جوية 

 .  0330لحمنزية   إل اعة عين شاس   

   نم طيطه  نمطنين     دلن لحشننو   إلندد تااد سع دة   عزد هللا اااد  زنل يع : ماييا د لحاا  -.1

 .  8000عا ن   

 إلنن دين  : لح زنة نلحمنزية منإلاة اااد نجعد   اجمزة للاإلون لحاصنية   لح   نة   زدنن م نيخ .  -18

  لح   نة دلن لحلجن لحعنزع  اعن  مه(- طنلمه-تس حيزه -تسسه-مطنين لحاا     تسز زه: واع لحنجيا ا -17

 8000 . 

ااه ج معزين انجع حط حز د جوية لحمنزية لحني يية إل اعة تسينط   نس حة : تزن لحعز س لاي  انسع ن -19

 .  8004دجمننلة ؼين ااشننة   جوية لحمنزية لحني يية   إل اعة تسينط   

نلاي  اادن  عزد لحعييع : م نيع ا نن لحاه نلد للس سية جع لحمنزية لحني يية زشعزة ني   للطل ا  -41

 . 8001نس حة ا إلسمين ؼين ااشننة    زجوي د لحمنزية  

 .  0338نشد  حزي  : لحااه  اايناة حاامن  لحمعويع   اجمزة للاإلون لحاصنية   لح   نة    -41

  . 8000ني  اسعد   ا صن لحسعيد : منجيد لحإلندة جع اا    لحمعويع   دلن لحمعويع لحإل اعع    -44

 .  0324  دلن لحاع نؾ   ل سجادنية    لحاا    جع اإل ا لحمنزية لحني يية: زدين تااد سهين  -43

 .  8008سه ع اااد زدن :  مإل   د لحلجن لحمنزن  جع اإل ا لحطلنحة   اجمزة للاإلون لحاصنية   لح   نة    -42

سهين اااد جنيد : لحمعنؾ عوع ت ن لحمج اا زين لحمنزية لحني يية نزع  لحانلد لل ن  ز حااه   -46

مالايي لحصؾ للنا ز حاناوة ل زمدلئية   نس حة ا إلسمين لحادنسع عوع لحماصيا لحدنلسع حد  

  . 0324ؼين ااشننة   جوية لحمنزية لحني يية حوزا د ز  سجادنية   إل اعة اونلن   

شيا   اااد لحاإلنيد  : ل مإل   لحمج اوع جاد ا جع مطنين ااه  لحمانيا د حط حز د جوي د لحمنزية  -.4

 حة ا إلسمين ؼينااشننة  جوية لحمنزية لحني يية   إل اعة لحني يية زإلاهننية اصن لحعنزية  نس

  .  8000طاط   

 . 8000عزد لحجنيع اااد : مطنين لحاا      اطزعة   زع نليد   تسينط    -48

عوع عزد لحعييع سالع : ت ن مج اا ااه  لحوؽة لحعنزية عوع للدل  لحوؽن  حمالايي لحصؾ للنا ل عدلد     -47

   .  0338نة   جوية لحمنزية   إل اعة ل سجادنية   نس حة دجمننلة ؼين ااشن

 . ع0330ج طاة سويع لحع  : للسس لحعواية حومعزين لحانجع لحشعزع  دلن زننسعيد حوطز عة  ل سجادنية   -49
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مطنين ااه  لحني يي د جع لحاناوة ل زمدلئية جع ين  لحاد ا لحاايناع : عزد لحسالع تزن اديد ج طاة  -31

حنلزل انا لحاد ا لحاايناع جع لحمدنيس نلحمعوع   انج  مطنين لحعونع   لحاجم   لحاؤمان لحعنزع ل

 .   8004ل  وياع حويناسجن ز ح   نة   إل اعة عين شاس . 

  دلن لحاع نؾ    8لحاينية نلحمطزيو   ط  –جماع ينسؾ از ن  : للسون  لحمج اوع جع زا   لحااه   -31

 .  0334لح   نة   

نند عزد لحاو  : ل مإل   د لحزياية حد  طال  جوية لحمنزية زإل اعة صاع     جماع ينسؾ از ن   دل -34

 . 0338دنلس د جع لحاا    نطنو لحمدنيس   لحعدد لحس دس عشن   ينحين   

  اجمزة لحاهية لحاصنية    8 اش ؤ   نمإلهي    ناي ع لحعاا جيه    ط –جن ية دي   : دنن لحاي اة  -33

 .  0323لح   نة   

 . 8000زنل يع  نإل  تااد لحجو ة : لحاا    لحاع صنة   ااش ة لحاع نؾ   ل سجادنية   جن   طه   -32

لحمج اا زين ااه  اس ز  د لحايدلن نلحايا ن نزع  لحانلد لحاينية زجوية : ة اااد صال  لحدين ا إلد -36

يية حوزا د لحمنزية لحني يية حوزا د ز  سجادنية   نس حة دجمننلة ؼين ااشننة   جوية لحمنزية لحني 

 .  0323ز  سجادنية   إل اعة اونلن   

  .  8003ا  ن  سا عيا صزن  : لحاا    ناايناة لحمعويع   سوسوة لحجم   لحإل اعع   لح   نة    -.3

 .  8000اإلد  ع ي   زنل يع : انسنعة لحاا    لحمنزنية   اجمزة للاإلون لحاصنية   لح   نة    -38

  .8002حااه    دلن لحاا    حواشن نلحمن يل   ااسن عوع عطية : لحإلندة لحش اوة نل -37

 ع.0334  لح   نة  لجن لحعنزع  دلن لحعوع لحالس لحني يع : اسن عالن  اااد  -39

اااد لحسيد عوع : لحااه  لحادنسع لحاع صن زين لحاينية نلحمطزيو   اؤسسة اننس لحدنحية حواشن   -21

8000  . 

يع لحوؽة لحعنزية جع مااية اه نلد ل اال  حد  مالايي ج عوية اد ا مج اا معو: عزد لحع ا تااد اصطلع  -21

 8000لحصؾ لح  اع ل عدلد    نس حة ا إلسمين ؼين ااشننة   جوية لحمنزية   إل اعة ل سجادنية  

. 

ا  د اااد دنني  : ج عوية زنا ا  حوؽة لحعنزية جع ين  اد وع لحمج اا نلحزيئة جع ماصيا مالايي  -24

 مهع اان لحزيئة   نس حة دجمننلة ؼين ااشننة   جوية لحزا د حآلدل   لحاناوة ل عدلدية ن مإل  

  .  8008نلحعونع نلحمنزية   إل اعة عين شاس   

مطنين ااه  لحهنجع جع ين  لحجل ي د لحال اة  عدلد لحط حزة لحاعواة زجوية : سنين اااد عزد لحاايد ا -23

سجادنية   إل اعة ل حمنزية لحني يية حوزا دجوية ل  دجمننلة ؼين ااشننة   نس حة لحمنزية لحني يية 

  8003.  
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اهع لحسيد دنني  : مطنين اا    لحمانيا د نج   حاع يين لحإلندة ن  امي إل د سنو لحعاا زجوية لحمنزية  -22

لحني يية حوزا د إل اعة لح    يو نس حة دجمننلة ؼين ااشننة  جوية لحمنزية لحني يية حوزا د   

  . 8000إل اعة لح    يو   

مطنين نادة لحإلاز   ل ي  عع حمواييلد لحاو ة للنحع ان اناوة لحمعويع للس سع :  حة عزد لحااعع تااد   -26

نس حة دجمننلة ؼين ااشننة   جوية لحمنزية لحني يية حوزا د   إل اعة   زإسم دلع اد ا لحايع 

 .8004  سجادنية ل 

   للطل ا جع ين  اع يين إلندة لحمعويع  نس حة  ا   ا  ع عزد لحع ي  : مصايع ااه ج منزية انجية حني -.2

 .  8000دجمننلة ؼين ااشننة   جوية لحمنزية لحني يية حوزا د   إل اعة اونلن   

 .  8004ن لة لحمعويع لحع حع : اشننة مطنين جوي د لحمنزية   لحاي ع لحدل وع (  لح   نة   سزمازن  -28

د لحا ئية جع ين  اع يين  نيإلع جوي د لحمنزية نحيد صال  عوع : مطنين ا نن طنو مدنيس لحني ي  -27

لحني يية م صص مدنيس   نس حة ا إلسمين ؼين ااشننة   جوية لحمنزية لحني يية حوزاين ز زن  ين   

  .  8002إل اعة ل سجادنية   

  

ا: المراجع األجنبٌة:  ًٌ  ثان

49- Connelly,cate,laureen :” The interrelationship of reading and writing consequential effects 

attributable to integration of directional writing components into a selected collegiate 

reading program “ Dissertaion abstracts international .Vol, 47,No.09, march,p.3380-A.1987 . 

50- Summer Ville : A program for the integration of reading and composition in the social studies 

curriculum in a selected junior high school , Diss Abs , int ,Vol 46 , No 04 , October , 

1985 .     

 ثالًثا: المراجع من الشبكة العنكبوتٌة: 

51- Venville,Grady Wallace,John : The integration of science, Mathematics Technology in Discipline – Based 

culture school science and Mathematics vol 98/ ssue 6pp294- 303, 1998 . 

http;//www.bosnsw=k6-nsw-du.au/linkages/curriculum. 

52- htt:p//www.standarda,Resources Georgiadepartment of education,29/7/2006 . 

 

 

 

  



 إًَبٌ يسًىد انششَف 

 

  0202ديسمبرمجلة تطبيقات علوم الرياضة ) )                                                                                                  419

ر مقرري المهارات األساسٌة فً التربٌة الرٌاضٌة والتعبٌر الحركً  اإلتجاه التكاملً لتطوٌ
 لطالبات كلٌة التربٌة شعبة طفولة

ماديد للسس نلحاع يين لحمع يإل  تن منلعع جع ماييع ا ننى لحاه نلد للس سية جع يهدؾ  يل لحزاأ  ح  
لد للس سية جع لحمنزية لحني يية لحمنزية لحني يية ن لحمعزين لحانجع حوطلا   ماويا جال ان ا نن لحاه ن

نا نن لحمعزين لحانجع حوطلا لحا حع حومعنؾ عوع اد  لحمج اا زياها    نيل مصنن ا من  حوا ننين  يد 
لح زنل  نلحام صصنن زوػ  نلع عياة لحزاأ  نصلع لحاساع .ل حطزيعة لحزاأ مع لسم دلع لحااه  لحاين  لحزاأ   

(  2لحمنزية نلحمعزين لحانجع زجوي د  لحمنزية نلحمنزية لحني يية نعدد ع  جع لحاا    نطنو لحمدنيس نتصنا 
(   ط حز د لحلن ة لح  ح ة زجوية 4لح  ئا د زمدنيس لحا ننين  يد لحزاأ زجوية لحمنزية إل اعة ل سجادنية نعدد ن  

اٌّؼبَُش  لسما نة ا ة (  لسم داد لحز84ط حز د لحلن ة لح  اية نعدد ن   (  80لحمنزية شعزة طلنحة نعدد ن  

ئسزّبسح اٌمبئّبد ثزذسَس اٌّمشسىٓ  زىي ِذٌ   األسبسُخ اٌّمزشزخ ٌزطىَش اٌّمشسَٓ فٍ ضىء اإلردبٖ اٌزىبٍٍِ 

رىافش اٌّؼبَُش األسبسُخ اٌّمزشزخ ٌزطىَش اٌّمشسَٓ فٍ ضىء اإلردبٖ اٌزىبٍٍِ ، ئسزّبسح ئسزطالع سأٌ طبٌجبد 

ئسزّبسح رسًٍُ اٌّسزىٌ اٌّمزشذ ٌٍّمشسَٓ فٍ ضىء أثؼبد اٌزشثُخ شؼجخ طفىٌخ ، اٌفشلخ اٌثبُٔخ واٌثبٌثخ ثىٍُخ 

 :ومن أهم النتائج أن . اٌزىبًِ 
ا ررنن لحاهرر نلد للس سررية جررع لحمنزيررة لحني يررية   نا ررنن لحمعزيررن لحانجررع حوطلررا لحاطررنن جررع يررن    -8

  ل مإل   لحمج اوع . 

ارنا اردى مرنلجن لحاعر يين للس سرية جر  يرن  لحاطرنن تنل  لحط حز د ج  ا نن لحمعزين لحانجع حوطلا   -4

%( لمإلهد للنل  اان لحانلج رة 000% : 41.88لبمإل   لحمج او  ايأ منلناد اسزة لحانلج ة ا  زين  

  ج  اعيع لحانينع د ج  ا نن لحمعزين لحانجع حوطلا .

 التوصٌات: 

 تإلا مطنين لحاا    لحاينية نلحمطزي ية   سم دلع ل مإل   لحمج اوع حواج اوة زين لحا ننلد لحا مولة ان -8

 . إلنل  زانأ اش زهه عوع لحانلاا لحمعوياية لحا مولة حإلايل لحا ننلد لحدنلسية  -4

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


