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 املستخلـص
الرسوم املتحركة لتنمية بعض  بإستخدام ةإىل إعداد برنامج تدرييب مقترح يف التربية الرياضي هدف البحث احلايل
القوامية املرتبطة بعناصـر   املفاهيمواكساب تالميذ احللقة األويل من التعليم األساسي بعض عناصر اللياقة البدنية و 

  . اللياقة البدنية 
   البحث: مشكلة

 التحصيل املعريف يف املفاهيم واملعارف القوامية واخنفاض البدنية اللياقة مستوي ضعف يف البحث مشكلة متثلت
  الصف اخلامس االبتدائي لتالميذ النمو خصائص و األداء لطبيعة وفقا األساسي التعليم من األويل احللقة تالميذ لدي
  .التعليم األساسي  ا املرتبطة القوامية املفاهيم و العناصر هذه تنمية يلإ هادفاً

  البحث: منهج
  : احلايل البحث إتبع

  القواميـة  وإعداد قائمة املفـاهيم   ، احلايل للبحث النظري اإلطار بإعداد يتعلق فيماوذلك
  . اخلامس االبتدائيلدي تالميذ الصف املرتبطة ببعض عناصر اللياقة البدنية 

  ةاملقترح يف التربيـة الرياضـي  وذلك للتعرف علي تأثري تطبيق الربنامج التدرييب 
بإستخدام الرسوم املتحركة لتنمية بعض عناصر اللياقة البدنية و املفاهيم القوامية املرتبطة ا لدى تالميـذ  

وإعتمد التصميم شبة التجرييب علي جمموعة واحده  الصف اخلامس االبتدائي اليت إستهدفها البحث احلايل ،
  . لي والبعدي ألدوات البحث هلذه اموعةوإستخدم أسلوب القياس القب

  أسئلة البحث:
  : جابة على تلك األسئلةوقد حاول البحث اإل

   ؟الصف اخلامس االبتدائي  لتالميذاليت ينبغي تنميتها  البدنية اللياقة عناصر ما - ١
 ؟الصف اخلامس االبتدائي  لتالميذما املفاهيم القوامية املرتبطة ببعض عناصر اللياقة البدنية  - ٢
الصف اخلامس  لتالميذ البدنية اللياقة عناصربعض  تنمية علي املتحركة الرسوم ستخدامإب املقترح الربنامج تأثري ما - ٣

  ؟االبتدائي 
ما تأثري الربنامج التدرييب املقتـرح يف التربية الرياضية باستخدام الرسوم املتحركة علي إكساب بعض املفـاهيم   - ٤

 الصف اخلامس االبتدائي ؟ لتالميذ البدنية اللياقة عناصر املرتبطة ببعض القوامية
  ما فاعلية الربنامج املقترح يف تنمية بعض عناصر اللياقة البدنية واملفاهيم القوامية املرتبطة ا ؟ - ٥
  :وأدوات البحثمواد 

  : التالية واألدوات املواد بإعداد الباحث قام



 

 اللياقة البدنية اليت ينبغي تنميتها لدى تالميذ احللقة االويل من التعليم االساسي .عناصر  .١
 احللقة االويل من التعليم االساسي.بعض عناصر اللياقة البدنية لدى تالميذ القوامية املرتبطة بقائمة املفاهيم  .٢
  . الرسوم املتحركةالربنامج املقترح باستخدام   .٣
بعض عناصر اللياقة البدنية واملفاهيم القوامية املرتبطة ا لدى تالميذ الصـف   لمعلم لتنميةل رشاديإ دليل .٤

 . اخلامس االبتدائي
 
  . اخلاصة بالبحث بعض عناصر اللياقة البدنيةالبدنية لاإلختبارات    - ١
  . التحصيل املعريف ختبارإ   - ٢
  بحث: ال نتائج
لدرجات التالميذ  والبعدي القبلي القياسني متوسطي بني) ٠.٠٥( داللة مستوي عند إحصائياً دال فرق يوجد – ١

 . البعدي القياس لصاحل املعريف التحصيل اختباريف  وبعدهاملقترح  الربنامج دراسة قبلجمموعة البحث 
لدرجات التالميذ  والبعدي القبلي القياسني متوسطي بني) ٠.٠٥( داللة مستوي عند إحصائياً دال فرق يوجد -  ٢

 . البعدي القياس لصاحل اختبارات اللياقة البدنيةيف  وبعدهاملقترح  الربنامج دراسة قبلجمموعة البحث 
  لقياس الفاعلية . Blake) مقاسه مبعادلة بالك ١.٢للربنامج املقترح فاعلية بنسبة كسب ال تقل عن ( -  ٣

بإستخدام الرسوم املتحركة لتنمية بعض عناصر  ة التربية الرياضيوهذا يشري إىل فعالية الربنامج التدرييب املقترح يف
اللياقة البدنية و املفاهيم القوامية املرتبطة ا لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي اليت إستهدفها البحـث  

  .احلايل


