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( االستقبال,  االرسال، صدال)الطائرةعرض نتائج اختبارات المهارات األساسية بكرة .1
 . لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة

( االستقبال,  االرسال، صدال)الطائرةعرض وتحليل نتائج اختبارات المهارات األساسية بكرة 
 البحث التجريبية  للمجموعة
المحسوبة بين االختبارات ( ت)وقيمة  ريةالحسابية واالنحرافات المعيا نلناشئي (2)الجدول

البحث  مجموعةل( االستقبا ,  رسا ، االصدال)الطائرةاألساسية بكرة  للمهاراتالقبلية والبعدية 
 التجريبية

 االختبارات المتغيرات
 القبلية

 ( ت) قيمة البعدية االختبارات
 المحسوبة

احتمالية  نسبة
 الخطأ

 ع± -س ع± -س
 *1.1111 11.11 ...1 1..1 0..1 1..1 صدال

 *1.1111 2... 2.12 1..11 1..1 1..11 االرسا 
 *1.111 ...1 1.11 .2.. ...1 .12.2 االستقبا 

 ويفرق معن*
ذوات داللة معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي  فروقبان هناك ( 2)الجدو   يبين

 إذللمجموعة التجريبية  االستقبا و  الرسا و ا صدال لمهارة البعديولمصلحة االختبار 
وهي دالة معنويا عند (  ..,1، 2...،11.11) التوالي  علىالمحسوبة ( ت)كانت قيم 

 (. 1.111, 1,1111، 1.1111) علي توالي الخطأنسبة احتمالية 
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,  االرسال، صدال)الطائرة عرض وتحليل نتائج اختبارات المهارات األساسية بكرة 
 .لمجموعة البحث الضابطة( االستقبال

المحسوبة بين االختبارات ( ت)الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  لناشئين  (3)الجدول
لمجموعة (  االستقبا ,  رسا ، االصدال)الطائرةالقبلية والبعدية المهارات األساسية بكرة 

 البحث الضابطة
 االختبارات المتغيرات

 القبلية
 ( ت) قيمة البعدية االختبارات

 المحسوبة
 احتمالية نسبة

 الخطأ
 ع± -س ع± -س

 *1.111 1..1 2..1 0.10 0..1 .2.1 صدال
 *1.1111 11.. 1.11 .2..1 1.11 1..11 االرسا 
 *1.1111 ...1 ...1 1... ...1 11.11 االستقبا 

 معنوي فرق*
ذوات داللة معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي  فروقهناك  بان( 0)الجدو   يبين

كانت  إذللمجموعة التجريبية  االستقبا و  االرسا و  صدال لمهارة البعديولمصلحة االختبار 
 التوالي  علىالمحسوبة ( ت)قيم 
 علي توالي الخطأوهي دالة معنويا عند نسبة احتمالية (  ...1، .1،1.1..1) 
  (1.111 ،1,1111 ,1.1111 .) 
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 لصد واالرسالا)الطائرة عرض وتحليل نتائج اختبارات البعدية للمهارات األساسية بكرة 
 : بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة( واالستقبال
المحسوبة بين ( ت)الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة  للناشئين يبين (1)الجدو 

 للمتغيرات قيد البحث  مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في االختبارات البعدية
 المجموعة المتغيرات

 التجريبية
 المجموعة
 الضابطة

 ( ت) قيمة
 المحسوبة

 احتمالية نسبة
 الخطأ

  ع±  -س ع±  -س
 *1.111 0.10 0..1 0.10 ...1 1..1 صدال
 *1.101 1..2 1.11 .2..1 2.12 1..11 رسا اال

 *1.111 1.56 ...1 1... 1.11 .2.. االستقبا 
 معنوي فرق 
ذوات داللة معنوية بين المجموعتين التجريبية والضابطة  فروقهناك  بان( 1)الجدو   يبين
( ت)كانت قيم  إذ واالستقبا  صد واالرسا ال مهارةفي  المجموعة التجريبية مصلحةول

الخطأ وهي دالة معنويا عند نسبة احتمالية ( 1..1، 1..2، 0.10)المحسوبة على التوالي
 (.1.111، 1.101، 1.111)التوالي  على
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 : النتائج  مناقشة
داللة  ذاتظهر وجود فروق ( 0و2و1)خال  ما تم عرضه من نتائج في الجداو   من

 االستقبا و  رسا االو  صدال اتمهار  الختباراتبين االختبارات القبلية والبعدية  معنوية
 المجموعتينبين  معنوية داللة ذواتكذلك ظهرت فروق  والتجريبية،وللمجموعتين الضابطة 

 ولمصلحة االستقبا و  ولإلرسا  صدلمهارات ال البعدية الختباراتالضابطة والتجريبية في ا
 .التجريبية  المجموعة
يمكن تحقيقها من  األغراضالصغيرة لها عدد من  األلعاب إن إلىالباحثون ذلك  ويعزو
والعقلية والنفسية  منها البدنية والحركية والفسيولوجية والمعرفية والمهارية أدائهاخال  

  1.والعالقات االجتماعية
على حقيقة  معتمدة  استخدام المجموعة التجريبية لأللعاب الصغيرة حققت نتائج ايجابية  إن

أفض  األساليب التعليمية في مرحلة التعليم  تمث  الصغيرة األلعاب إنأساسية وهي 
األمث  لدفع التربية الفردية عن طريق  لوب،فضال  عن كونها األس(االبتدائية)األساسي
للحركات المتعددة بهدف ح  المشكالت الحركية والتي تتطلب بالضرورة  العبون استعما 

 باستعما كبيرة في تنفيذ النشاط التعليمي  ةمشاركتها االيجابية، وهذا يعني إعطاء أهمي
يمي من الدرس بأسلوب البد من التركيز على تنفيذ النشاط التعل" األلعاب الصغيرة، إذ

األلعاب الصغيرة عن طريق استعراض الحلو  من المتعلمين والقيام بالتكرار والتدريب للمهمة 
  2".الحركية إلى جانب االستفادة القصوى من زمن التنفيذ في الدرس وتحقيق زيادة الفاعلية

مرينات وحركات سبب هذه الفروق إلى ما تحتويه األلعاب الصغيرة من ت ونالباحث يرجع كما
عن عوام  التشويق  فضالأداؤها بسهولة  يستطيعونوبسيطة  الالعبينمحببة إلى نفس 

 يحبهذه المرحلة  في الالعب ، وهنا البد لنا أن نشير إلى أن والتشجيع والترغيب والمنافسة
حركات المشي والركض والرمي والقفز وتفض  األلعاب التي تكثر فيها هذه الحركات، كما 
أن إدخا  عام  المنافسة في األلعاب الصغيرة والمسابقات قد ساعد على تطوير حركة 

 أن الالعبالركض، كذلك الطريقة التي اتبعت في إعطاء الوحدات التعليمية دون أن يشعر 

                                                           
1
 .2-21ص ص , مرجع سابق: حسن محمد, العبيدي ووديع ياسين ,  التكريتي - 

2
 رياض مرحلة في الحركية التربية أسلوب باستخدام الرياضية التربية درس فاعلية. بدور, المطوع و ماجدة, محمد - 

 ..ص ,2..1 القاهرة.  والرياضية البدنية التربية وبحوث دراسات مجلة  ,الكويت بدولة واالبتدائية األطفا 
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داؤه، وكذلك لما احتوته هذه العاب من حركات أساسية وقدرات ذلك واجب حركي عليه أ
ومتنوعة من مشي وركض  وقفز ورمي وتوافق ورشاقة وتوازن ومرونة، فضال   ةحركية مختلف

على  مساعدهيالجسمية مما  معلى إمكانياته وافي أن يتعرف  ميذالفرصة للتال ءطاعن إع
اب الصغيرة على القفزات المختلفة والركض األلع ءاحتوا" إنتطور النمو الحركي كك ، إذ 

الرجلين مع اكتساب  ضالتوالحج  بالتباد  والحج  برج  واحدة قد ساعد على تقوية ع
 1".عام  السرعة مما أدى إلى تطوير حركة القفز

 قااد البحااث المجموعاة علااى طبقتاه الااذي التادريبي الماانهج إلااى تطاورال اهااذ البااحثون يغاازو كماا
 المهارياة و البدنية المتطلبات بين ربطت تطبيقية وتمارين الصغيرة العاب المعزز على أحتوى
 الوحاااادات تضاااامنتها التااااي المهاريااااة و البدنيااااة التدريبيااااة األحمااااا  حجااااوم مالئمااااة عاااان فضااااال

 و البدنيااااة الالعبااااين قاااادراتو  تناسااااب والتااااي التاااادريبي الماااانهج تطبيااااق ماااادة خااااال  التدريبيااااة
 والتمرينااات العاااب اسااتخدام فااي تنااوع مااع التنااافس ماان جااو فااي الالعااب وجااود أن إذ المهاريااة،

 ممارسااات تحااوي والتااي التاادريب فااي العبااون انتظااام أدى كمااا ، التطااور هااذا حاادوث إلااى أدى
 فااااي لااااديهم مألوفااااا   يكاااان لاااام  جدياااادا   تاااادريبا العبااااون مااااارس وفيهااااا ، واحااااد شااااهر ولفتاااارة األداء

 وتطبياااق وأجزائاااه التدريبياااة الوحااادات فقااارات تنفياااذ إلاااى نيالعباااال شاااد مماااا االعتيادياااة وحاااداتال
 الناشااا  بعمااا  تتمياااز المرحلاااة هاااذه إن( " 6991 ، عزماااي) ياااذكر إذ.  جيااادة بصاااورة مهاراتاااه
 المدرساااااي النشااااااط ألااااوان فاااااي مساااااهمته بزياااااادة فيهاااااا مركاااازه وتااااادعيم جماعتااااه إرضااااااء علااااى

  2.المختلفة

 

 

 
                                                           

1
 111 ص,  1..1 لقاهرةاللكتاب، العامة المصرية الهيئة: تاريخي وتطور نشأة الروضة طف  تربية. رناد, الخطيب - 

2
 بالقفز البعيد التصويب دقة في والذراعين للرجلين االنفجارية القوة لتنمية تدريبية أساليب تأثير.: محسن سعد إسماعي ، 

 .0ص،1..1 .بغداد جامعة الرياضية، التربية كلية دكتوراه، أطروحة ،الطائرة كرة في عاليا
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 : االستنتاجات

- : تم التوص  إلى االستنتاجات اآلتية 
 وكانتالمجموعة التجريبية تطورا  ملحوظا في جميع المتغيرات قيد البحث  حققت -1

 بين معنوية فروق إلى أدى مما مهارات تعلم في" وكبيرا" فاعال" دورا الصغيرة لأللعاب
 . البعدية االختبارات ولمصلحة والبعدية القبلية االختبارات

التدريبي  منهج وأدتالمجموعة الضابطة تطورا  في جميع المتغيرات قيد البحث  حققت -2
 المجموعة أفراد لدى والبعدية القبلية االختبارات بين معنوية فروق ظهور إلىقب  المدرب  من

 االختبارات ولمصلحة المدرب قب  من المتبع للمنهج خضعت والتي ملحوظ بشك  الضابطة
 .البعدية

 صدال مهارات تعلم في ايجابياخال  وحدات المجموعة التجريبية  الصغيرة األلعاب ثراأت -0
 مقارنة التجريبية المجموعة في  األشبا  لالعبين الطائرة كرة في االستقبا و  رسا االو 

 المجموعة ولمصلحة البعدية االختبارات بين معنوية فروق إلى أدى مما الضابطة بالمجموعة
 .التجريبية
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 :  وصياتالت
     -:بما يأتي ونالباحث يوصيضوء النتائج التي تم التوص  إليها البحث  في
في درس التربية  صغيرة في تعليم وتدريب الناشئين مجموعة األلعاب ال بتطبيق االهتمام -1

 الطائرةعام و كرة  بشك لتطوير المهارات الرياضية  واألشبا الرياضية بالمدارس االبتدائية 
 .بشك  خاص

 .ضرورة تهيئة البيئة التعليمية باإلمكانات واألدوات الالزمة لتطبيق األلعاب الصغيرة -2
تعليمية لألنشطة الرياضية المختلفة التي يظهر فيها المتعلمون  يةإعداد العاب ترويح -0

 .ضعف  في الممارسة
مجموعة العاب  إجراء بحوث ودراسات مشابهة أخرى وعلى عينات مختلفة وباستعما  -1

 .أخرى
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 :خاتمة

التطور الذي وصلت إليه الرياضة والنشاطات البدنية والرياضية بصفة عامة ، وكرة         
بصفة خاصة على ك  المستويات ، بتطوير وتحسين ك  الوسائ  والعمليات  الطائرة

المستعملة من قب  الالعب والمدرب لتحسين مستوى األداء ، ك  هذا جع  منها ظاهرة من 
 .ظواهر المجتمع 

له أثر كبير في تنمية الكفاءات وتحسين  االلعاب الصغيرةالشيء الجدير باالهتمام أن       
 .لك  رياضي  المهارية، وهذا من خال  الكشف عن العوام   الطائرةكرة  مردود رياضي

وفااااي األخياااار نقااااو  أن النتااااائج المتوصاااا  إليهااااا فااااي هااااذا البحااااث المتواضااااع عبااااارة عاااان     
وتتطلاااب دراساااات عميقاااة قصاااد الاااتحكم الكلاااي فاااي , معلوماااات بسااايطة قابلاااة لإلثاااراء والمناقشاااة

 .متغيرات هذا المجا  الحيوي الهام
 بعاض تنمية على الصغيرة األلعاببوهذا إن د  على شيء إنما يد  على اهتمامهم البالغ    

 .الطائرة كرة في األساسية المهارات
 


