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 :اإلشكالية .1
لطرائق متعددة في  مفي مجال التدريس والتدريب ومالحظته ونخالل خبرة الباحث من      

 استعمالهالم تحقق الفائدة المرجوة في تسريع التعلم عند  الطرائقهناك بعض  إن واالتعلم وجد
 األساليبلالبتعاد عن  األمثلأساليب جديدة هي الحل  استعمالبشكل منفرد ،لذا فإن 

 التعليمي للمنهج كهدفالمناولة والتصويب  تيلمهار  ونالتقليدية ،كما أن سبب اختيار الباحث
مع  أدائهاالصغيرة التي تقترب في  األلعابالمفيد لبعض  االستعمالنتيجة  ماوبالتالي تطويره

الصغيرة في مساراتها  األلعابجابي للتعلم لتشابه انتقال اي تحقق األساسية التي اتمهار 
الحسي باألداة والزمن والمجال وبالتالي  اإلدراكبما يحقق  المستعملةالعضلية  جموعاتوالم

 .الطائرةمستوى من تعلم مهارتي التمرير والتصويب في كرة  إلىالتوصل 
 :التساؤل العام.1.1
  ؟الطائرة كرة في األساسية المهارات بعض تنمية علىتأثر  الصغيرة االلعابهل 
 :التساؤالت الجزئية.1.1

 للمجموعتين البعدي و القبلي االختبارينبين  إحصائيةفروق ذات داللة  هناكهل  .1
 الطائرة؟ بكرة األساسية المهارات بعض تعلم في( ،الضابطة التجريبية)
 والضابطة التجريبية للمجموعتين البعدين االختبارين بين إحصائية داللة ذات فروق هناك هل.2
 الطائرة؟ بكرة األساسية المهارات بعض تعلم في
 :فرضيات .1

 :الفرضية العامة.1.1
 .الطائرة كرة في األساسية المهارات بعض تنمية علىتأثر  الصغيرة أللعابل -
 :الفرضيات الجزئية.1.1

 التجريبية) للمجموعتين البعدي و القبلي االختبارينبين  إحصائيةفروق ذات داللة  هناك .1
 .بكرة الطائرة األساسية المهارات بعض تعلم في( ،الضابطة

 في والضابطة التجريبية للمجموعتين البعدين االختبارين بين إحصائية داللة ذات فروق هناك. 2
 .الطائرة بكرة األساسية المهارات بعض تعلم
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 :أهداف الدراسة .3
 .الطائرة بكرة األساسيةالصغيرة في تعلم بعض المهارات  األلعاب تأثيرعلى  التعرف .1
التجريبية والضابطة في تعلم بعض المهارات  المجموعتينبين  تالفر وقاعلى  التعرف .2

 .الطائرةبكرة  األساسية
 :  أهمية البحث.4

 : لعل لكل بحث أهدافه الخاصة به فبحثنا هذا تتجلى أهدافه في ما يلي 

  لدى ال عبي  األساسيةالمهارات في تحقيق  االلعاب الصغيرةالتعرف على دور
 . فئة الناشئين القدم الطائرة

  الطائرةالتعرف على الدوافع الحقيقية التي تدفع بالمراهق لممارسة رياضة كرة . 

  الطائرةفي تحفيز المراهق لممارسة كرة  االلعاب الصغيرةمدى مساهمة. 

  مرحلة المراهقة بمختلف جوانبها اإللمام بخصائص سن. 

 :أسباب اختيار الموضوع .5
 :ومن بين األسباب التي دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع هي      

لدى الالعبين قبل وأثناء وبعد المباراة األمر الذي يمكن  المهاريةانتشار العديد من حاالت  -
لذا يتطلب دراسة يستعان بها من اجل العمل على  ألالعبينأن يكون له األثر على مردود 

 .اكتساب المهاراتاستغالل هذا الجانب لدى الالعبين في 

 .الرغبة في دراسة أي مشكل يعيق هذه اللعبة و تطوير أداء الالعبين -

 .مهاريلالعبين الذين يعانون من حاالت االضطرابات  المهاريةنقص الرعاية  -
 :أسباب ذاتية -أ
 .الميل الشخصي لكل ما تقدمه هذه اللعبة -
 .إيمانا منا بضرورة القضاء أو على األقل الحد من هذه الظاهرة -
 :أسباب موضوعية -ب

والمسبببات  ،تعود في مجملها إلى قلة الدراسات األكاديمية والبحوث العلمية حول هذه الظاهرة
 .الرئيسية لها خاصة في المجال الرياضي
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 :  اهيم المصطلحاتتحديد المف -6

 : تعريف الكرة الّطائرة
م و  81الكبببرة الطربببائرة رياضبببة جماعيبببة يتقاببببل فيهبببا فبببريقين فبببوق الميبببدان البببذي يبلببب  طولبببه  

م للببذركور و  34.2م و تقسببمه شبببكة إلببى جببزئين متسبباويين ، و ارتفبباع الشربببكة هببو  9عرضببه 
و الهبببدف مبببن هبببذه هبببو محاولبببة إسببقاط الكبببرة فبببي جهبببة الخصبببم  و تفبببادي  م لإلنبباث ، 3422

سبببقوطها فبببي الجبببزء الخببباص ببببه ، و تتحبببررك الكبببرة فبببوق الشرببببكة ، يببببدأ اللرعبببب  عبببن طريبببق 
لببى منطقببة إالالرعببب الخلفببي األيمببن حيببث يبببدأ بضببرب الكببرة ، و ذلببك بإرسببالها فببوق الشربببكة  

و لكببل فريببق الحببق فببي لمببس الكببرة ثببالث مببررات  الفريببق الخصببم و هببو مببا يسببمرى باإلرسببال ،
ببد إن وجببدت، و ال يمكببن لالعببب واحببد لمببس الكببرة مببررتين متتبباليتين و  دون حسبباب لمسببة الصر

 (1). يستمر اللرعب حترى تالمس الكرة األرض أو عدم تحقيق إرسال صحيح
 :المهارات األساسية

الطبائرة  تعني كل الحركات الضرورية الهادفة التي تبددي بغبرض معبين فبي إطبار قبانون كبرة" 
 2. يدونهاسواًء كانت هذه الحركات بالكرة آو 

 :تعريف األداء
 (3).أوصله واألداء إيصال الشيء إلى المرسل إليه ألشيءأدى  ويغلتعريف 
 (4).التنفيذتأدية بمعنى اإليصال والقضاء ويعني :  األداء        
أنه عبارة عن انعكاس لقدرات ودوافع لكل : "  يعرفه عصام عبد الخالق  اصطالحييتعريف 

فرد ألفضل سلوك ممكن نتيجة لتأثيرات متبادلة للقوة الداخلية، وغالبا ما يددى بصورة فردية، 
وهو  وهو نشاط أو سلوك يوصل إلى نتيجة، كما هو المقياس الذي تقاس به نتائج التعلم،

 (5)".الوسيلة للتعبير عن عملية التعلم تعبيرا سلوكيا 

                                                           
 (FIVB)منشورات اخلارجية للكرة الطائرة، القانون الرمسي للكرة الطائرة املعتمد من طرف  -(1)

 .3222" سفيل"للفدرالية العاملية للكرة الطائرة املنعقد يف املدينة اإلسبانية  (32)املنشور الصادر يف املؤمتر 
2

 942ص.، محدثة، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل2، ططائرةكرة ال(: 9111)الخشاب، زهير قاسم واخران  - 
 (. 60)ص ،9111، بيروت، لبنان، 3قاموس المنجد في اللغة واإلعالم، دار الشروق، ط - 3
 (.9233)، ص9111القاموس المحبط، مدسسة الرسالة، بيروت، لبنان، : الفيروز أبادي -4

 .911، ص9111، القاهرة، مصر، 2، دار الفكر العربي، ط(المفاهيم والتطبيقات) علم النفس الرياضة : أسامة كامل راتب -5
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يعني نتيجة رقمية يحصل عليها الرياضي خالل منافسة : األداء أو اإلنجاز :تعريف إجرائي
 (1).رياضية ما

هي مجموعة  من الرياضيين  ينتمون  إلى  الفئة  العمرية  التي تتراوح  ما : فئة الناشئين 
 .سنة 81و   82بين  

 :السابقة دراسات .7
 (9002)أسعد حسين عبد الرزاق.م.دراسة م.1

( 1 -2) بعمببببر ألطفبببال والحركيببببة البدنيبببة القببببدرات أهبببم تطببببوير فبببي الصببببغيرة األلعببباب تبببأثير
 سنوات

 :ما يأتي إلىالباحث  هدف
 .سنوات (1-2)بعمر ألطفال والحركية البدنية القدرات أهم لتطوير صغيرة العاب إعداد -
 بعمبر ألطفال والحركية البدنية القدرات أهم تطوير في الصغيرة األلعاب تأثير على التعرف -
 .سنوات( 2-1)

 : الباحث ما يأتي وافترض
للمجموعبة  هنالك فروق معنوية بين االختبارات القبلية والبعديبة ولصبالح االختببارات ألبعديبة -

 . سنوات( 8-7)التجريبية في تطوير أهم القدرات البدنية والحركية ألطفال بعمر
البعديبة لتطببوير  تفبروق معنويببة ببين المجمبوعتين التجريبيببة والضبابطة فبي االختبببارا كهنالب -

 . سنوات( 8-7)أهم القدرات البدنية والحركية ألطفال بعمر 
 أو الختببار نظبام وهو"  المتكافئة المجموعات تصميم امعتمد التجريبي المنهج الباحث استخدم
 االبتببببدائي الثبببباني الصببببف بتالميببببذ البحببببث مجتمببببع وحببببدد " أكثببببر أو مجمببببوعتين بببببين مقارنببببة
 البببال  بابببل محافظببة مركببز فببي للبنببين االبتدائيببة المضببرية مدرسببة فببي سببنوات( 1-2)وبعمببر
 أسببابيع( 1) لمببدة وأسببتمر( 2/2/3229) بتبباري  المببنهج بتنفيببذ البببدء وتببم تلميببذا( 92) عببددهم
 الصببغيرة األلعبباب إدخببال تببم حيببث أسبببوع كببل وحببدتين بمعببدل أي تعليميببة وحببدة( 81) وبواقببع

 أمببا دقيقببة( 1.) التعليميببة الوحببدة وقببت وبلبب  ، التعليميببة الوحببدة مببن فقببط الرئيسببي القسببم فببي
 .  دقيقة( 21) بل  فقط الرئيسي القسم وقت

 
                                                           
-

1 le petit larousse illustré, dictionnaire encyclopédique, larousse, 1995paris, p (76). 
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- : اآلتية االستنتاجات إلى الباحث توصل 
 ايجبببابي بشبببكل أثبببر السبببرور، و المبببرح بطبببابع تتميبببز التبببي الصبببغيرة األلعببباب اسبببتعمال أن -

 والحركيببببة البدنيببببة القببببدرات تطببببوير إلببببى أدى الببببذي األمببببر ، التالميببببذ أداء فاعليببببة فببببي وكبيببببر
 . البحث موضوع

 الباحبث أعبدها التبي التعليميبة الوحبدات صبالحية أثبتبت االختببارات حققتهبا التبي النتائج أن -
 .والحركية البدنية القدرات أهم في الواضح التطور خالل من
 وببببذلك االبتبببدائي الثببباني للصبببف التربيبببة مببنهج مبببن أفضبببل تطبببورا الصبببغيرة األلعببباب حققببت -

 .تحقيقها اجل من وضعت التي واإلغراض األهداف حققت
 (9000 وآخران التكريتي) دراسة .9

 الببذكاء تطببوير فببي المتكاملببة الخبببرة ووحببدة الحركيببة والقصببص الصببغيرة األلعبباب بببرامج تببأثير
 . المدرسة قبل ما ألطفال
 :ما يأتي إلىالباحثون  هدف

الصببغيرة والقصببص الحركيببة وبرنبامج الخبببرة المتكاملببة فببي  األلعبابالكشبف عببن أثببر بببرامج  -
 .حسب الجنسو عام سنوات بشكل ( 6-5)تطوير الذكاء ألطفال ما قبل المدرسة بعمر

 الخبببرة وبببرامج الحركيببة والقصببص الصببغيرة األلعبباب برنببامجالتعببرف علببى النسببب المئويببة ل -
 حسببو  عبام بشبكل سبنوات( 6-5)بعمبر المدرسبة قببل مبا ألطفبال البذكاء تطويرفي  المتكاملة
 .الجنس

 فبي المتكاملبة الخببرة وبرنبامج الحركيبة والقصبص الصبغيرة األلعبابالمقارنبة ببين أثبر ببرامج  -
 .الجنس حسبو  عام بشكل سنوات( 6-5)بعمر المدرسة قبل ما ألطفال الذكاء تطوير

 :الباحثون ما يأتي وافترض
فبروق ذوات داللبة معنويبة ببين االختببارين القبلبي والبعبدي فبي تطبوير البذكاء لبرنبامج  ودوج -

 مببا ألطفببال الببذكاء تطببوير فببي المتكاملببة الخبببرة وبببرامج الحركيببة والقصببص الصببغيرة األلعبباب
 .الجنس حسبو  عام بشكل سنوات( 6-5)بعمر المدرسة قبل
مببببن النسبببببة المئويبببببة  أفضببببل الحركيببببة القصبببببص لبرنببببامجالنسبببببة المئويببببة لتطببببوير الببببذكاء  -

 سببنوات( 6-5)بعمببر المدرسببة قببل مببا ألطفببال المتكاملببة الخببرة و الصببغيرة األلعببابلبرنبامجي 
 .الجنس حسبو  عام بشكل
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 والقصببص الصببغيرة األلعبباب بببرامج أثببربببين  ألبعببدي بببين معنويببة داللببة ذوات فببروقود وجبب  -
 سببنوات( 6-5)بعمببر المدرسببة قبببل مببا ألطفببال الببذكاء تطببوير فببي المتكاملببة الخبببرة و الحركيببة
 .الحركية والقصص الصغيرة األلعابولمصلحة برنامجي  الجنس حسبو  عام بشكل

 (6-5)طفبببال بأعمبببار ( 66)البببباحثون المبببنهج التجريببببي وتكونبببت عينبببة البحبببث مبببن  اسبببتخدم
 .طفال لكل مجموعة( 21)بواقع  واإلناثسنوات من الذكور 

,  األسبببوعفببي  أيبباموحببدة بمعببدل خمسببة ( 55)للببذكاء  ونفببذت ( سببكوين) اسببتخدام اختبببار وتببم
باسبببتخدام المتوسبببط الحسبببابي واالنحبببراف المعيببباري واختببببار ت  إحصبببائياوعولجبببت البيانبببات 

 .للعينات المرتبطة وتحليل التباين ومعامل االرتباط والنسبة المئوية والمنوال
 :الباحث ما يأتي واستنتج

بشبكل عبام والبذكور بشبكل  األطفباللدى  الحركية والقصص الصغيرة األلعابحقق برنامجا  -
 .خاص بفروق معنوية

 الحركيبببة القصبببص برنبببامجالبببذين نفبببذوا  األطفببباللبببدى   البببذكاء لتطبببور المئويبببة النسببببة إن  -
 لبببدى  البببذكاء لتطبببور المئويبببة النسببببة اتليهببب األفضبببلبشبببكل خببباص هبببي  واإلنببباثبشبببكل عبببام 

 . المتكاملة الخبرةبرنامج  وأخيرا الصغيرة األلعاب برنامج نفذوا الذين األطفال
 

 

 

 

 

 

 


