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رأثري ثشَبيج رؼهًٍُ ثبعزخذاو األنؼبة انصغريح ػهً رؼهى ثؼط احلشكبد 
 األعبعُخ انزًهُذَخ دلهبساد كشح انغهخ ألؼفبل يب لجم ادلذسعخ

 تامر تككؿ إبراىيـ متكلي                                                      
دكتكراه في فمس ة التربية الرياضية جامعة                                                   

 المنصكرة
 ممخص البحث

يءدؼ الب ث إل  التعرؼ ىم  تأإير برنامج تعميم  باستاداـ ا لعاب الوغيرة ىم  تعمـ 
بعض ال ركات ا ساسية التمءيدية لمءارات كرة السمة  طقاؿ ما قبؿ المدرسة  يث استادـ 

وميـ المجمكىتيف المتكاو تيف   إ داهما تجريبية كا ارل ضابطة   البا ث المنءج التجريب  بت
) طقؿ كتـ تقسيمءـ إل  مجمكىتيف متكاو تيف قكاـ َْكاقتورت ىينة الب ث ا ساسية ىم  ىدد (

 َُ) طقؿ كمجمكىة ضابطة كما تـ ااتيار ىدد ( َِ) طقؿ كمجمكىة تجريبية ك(َِكؿ منءما (
راى  ويءا البا ث  ف تككف مف نقس مجتمم الب ث ك مف نقس )  طقاؿ كعينة استطفىية كقد 

المر مة السنية  ككانت  هـ النتا ج  ف البرنامج التعميم  باستاداـ ا لعاب الوغيرة لر تأإير إيجاب  
 –الكإب  –الرم   –ىم  تعمـ بعض ال ركات ا ساسية التمءيدية لمءارات كرة السمة (الركض 

مسؾ الكرة )  طقاؿ ما قبؿ المدرسة  كما  قؽ البرنامج المستادـ مم  –التوكيب  –تنطيط الكرة 
المجمكىة الضابطة ت سف مم كظ و  القياس البعدم ىنر و  القياس القبم  ىم  تعمـ هذا 

 ال ركات.
  مقدمة كمشكمة البحث 

 العممية و  الءامة الجكانب ا د ا طقاؿ رياض مر مة و  الرياضية التربية دراسة تعد
 اكتساب تقدير إل  ال اجة كمنءا لمطقؿ ا ساسية ال اجات و  إلباع تساهـ بكية  يثالتر 

 كتعتبر  ركات و  الت كـ ىم  كمقدرتر ك إتقانر لممءارات اكتسابر مف افؿ جديدة ابرات
 رياض اف كذلؾ و ية تربكم بناس مجتمم و  ا ساسية الملسسات التربكية مف ا طقاؿ رياض
 )  ٔ:  َُالمستقبؿ. ( ملكفت مف تربيتءـ ككقايتءـ و  وعالة مةمساه لءا ا طقاؿ

لقد اتجءت معظـ دكؿ العالـ المتقدـ إل  ااهتماـ بالطقؿ كتنل تر كتءي ة الجك المناسب ك 
لر لك  ينمك نمكا طبيعيا و  لت  المجاات مف افؿ تكوير البي ة الغنية المتمإمة بدكر رياض 

برامجءا ىم  استإارة دكاوم الطقؿ كتنمية قدراتر و  تعمـ ال ركات ا طقاؿ الت  تعمؿ مف افؿ 
 )ّ:ّكالمءارات ا ساسية كتدوعر لمنلاط كتزيد مف قدراتر االبداىية كاالبتكارية .(

 التعمـ لعممية نتيجة ي دث لكنر آل   بلكؿ يتـ ا ا طقاؿ ىند ال رك  التطكر كما  ف
 إل  بالطقؿ تلدم الت  ال رك  التعمـ بعممية التربكييف ـاهتما لذلؾ جاس بر  البي ة الم يطة مف
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 مف ضركرة يعد العمرية المر مة هذا و   ف المعب كبما لدير ال ركية كتطكر المءارات اكتساب
 بنقسر  إقتر كتعزيز لاوية الطقؿ  كبناس امؽ و  دكر مف لر لمطقؿ لما ال ياة ضركريات
بااطرا وكاف  يجكؿ ىما التعبير كسا ؿ مف كا د  نر إل  جانب لدير  ال ركية الطاقة كتقريي

يجب ىم  المعمميف  ف يجعمكا ا نلطة ال ركية رطنا  ساسيا و   ياة الطقؿ اليكمية  ف الطقؿ 
 )ُْ:ِّ(يتعمـ بال ركة . 

كتعد لعبة كرة السمة الموغرة مف ا لعاب الملكقة ل طقاؿ كالت  تساىدهـ ىم  
  تجربة مرضية تمد الفىبيف بقرص لتطكير  ساسيات كرة السمة التطكير البدن  كالنقس  وء

لذلؾ تستدى  مف المعمميف كالمدربيف  ف يككنكا مبدىيف كذكم اياؿ كاسم كاف يمبكا  اجات 
 )ُِٕ:  ٔالفىبيف الوغار. (

كما  ف كرة السمة مف ا نلطة الجماىية الت  ا تمت مكانة مرمكقة و  معظـ بمداف 
ا لعاب الت  تذار بالمبادئ كالمءارات ا ساسية كااستراتيجيات المتعددة    العالـ   كه  مف

كالت  تتطمب  سف استغفؿ الفىبيف لمءاراتءـ   ك كذلؾ تتطمب مف ممارسيءا امتفؾ ىدد مف 
 )ُِ:ُّالقدرات ال ركية.(

ة راساة كل لعاب الوغيرة  همية استإنا ية ارتباطءا بالنشس الجديد كتككيف قاىدة متين 
البنياف كتكوير كاوة المستمزمات الت  تأاذ بءـ ن ك ا  سف لتطكير مستكاهـ ككذلؾ تتية لءـ 
القرص المناسبة لمتعبير ىف ر باتءـ كميكلءـ وضف ىف المتعة الت  يكتسبكنءا مف افؿ 

 )ٔ:  َُمزاكلتءـ لءا . (
ؿ ما قبؿ المدرسة و  كمف هنا جاست  همية الب ث و  استاداـ ا لعاب الوغيرة ل طقا

برنػػامج تعميمػػ  مقتػػرح لتنميػػة كتطػػكير بعػػض ال ركػػات ا ساسػػية التػػ  تكػػكف ال جػػر ا سػػاس وػػ  
 تعمـ بعض مءارات كرة السمة و  المستقبؿ .

كمف افؿ ىمؿ البا ث و  مجاؿ تعميـ كتدريب كرة السمة وقد ا ظ تطكر هذا المعبة 
ؿ العالـ   كىم  الر ـ مف هذا التطكر المم كظ إا بلكؿ مم كظ و  اآلكنة ا ايرة و    مب دك 

 نر لـ يلممنا لعدة  سباب كمف هذا ا سباب بدس الرياض  بممارسة هذا المعبة بعمر متأار نسبيا 
دكف التمكف مف ال ركات ا ساسية مما ينعكس ىم  تطكر  دا ر المستقبم  سمبيا مما استرى  

باستاداـ ا لعاب الوغيرة ىم  تعمـ بعض ال ركات  انتباا البا ث لتوميـ برنامػػج تعميم 
 ما قبؿ المدرسة.ا ساسية التمءيدية لمءارات كرة السمة  طقاؿ 

كمف الدراسات العممية الت  تناكلت ا لعاب الوغيرة  طقاؿ ما قبؿ المدرسة دراسة 
قبم  ككانت  هـ نتا ج هذا الدراسة ت سف القياس البعدم ىف ال (6( )7101) سحر مجيد

 لممجمكىة التجريبية كوف ية البرنامج المستادـ بأسمكب ا لعاب الوغيرة.
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ككانت  هـ نتا ج  (03( )7103ميادة خالد جاسـ ك رنا تركي ناجي )كدراسة كؿ مف 
هذا الدراسة كجكد وركؽ ذات دالة إ وا ية بيف اااتبارات القبمية كالبعيدة و  تنمية االدراؾ 

الرياض ككذلؾ كجكد وركؽ ذات دالة إ وا ية بيف المجمكىة   رك  لدل  طقاؿ–ال س 
  رك .-التجريبية كالمجمكىة الضابطة كلوالة المجمكىة التجريبية و  تنمية االدراؾ ال س 

ككانت  هـ نتا ج هذا الدراسة  ف ا لعاب  (01ـ( )7107لمياء الديكاف )كدراسة 
اؿ بلكؿ كبير و  المجمكىة التجريبية ىنر المقتر ة استطاىت  ف تنم  المستكل ال رك  ل طق

 و  المجمكىة الضابطة.
ككانت  هـ نتا ج هذا الدراسة  ف مقردات  (01( )7101ناىده الدليمي )كدراسة 

ا لعاب الوغيرة  دت دكراا واىفا ككبيرااو  تطكير القدرات ال ركية الم ددة كبعض المءارات 
 ا ساسية.

ككانت  هـ نتا ج هذا الدراسة  ف مقردات  (7( )7119أسعد عبد الرزاؽ )كدراسة 
ا لعاب الوغيرة  دت دكرا واىف ككبيرا و  تطكير القدرات ال ركية الم ددة كبعض المءارات 

 ا ساسية.
ككانت  هـ نتا ج هذا الدراسة كجكد وركؽ ذات دالة  (0( )7100أحمد صياـ )كدراسة 

الضابطة كلوالة المجمكىة التجريبية و  تنمية إ وا ية بيف المجمكىة التجريبية كالمجمكىة 
  رك .-االدراؾ ال س 

 -يءدؼ الب ث ال ال  إل  :
التعرؼ ىم  تأإير برنامج تعميم  باستاداـ ا لعاب الوغيرة ىم  تعمـ بعض ال ركات 

 ا ساسية التمءيدية لمءارات كرة السمة  طقاؿ ما قبؿ المدرسة.
 وركض الب ث 

 يان بيف القياسيف القبم  كالبعدم لمجمكىات الب ث و  تعمـ بعض تكجد وركؽ دالة إ وا 
 ال ركات ا ساسية التمءيدية لمءارات كرة السمة  طقاؿ ما قبؿ المدرسة

   تكجد وركؽ دالة إ وا يان بيف القياسات البعدية لكؿ مف المجمكىة التجريبية الت
دمت الطريقة المتبعة و  استادمت ا لعاب الوغيرة   كالمجمكىة الضابطة الت  استا

 تعمـ بعض ال ركات ا ساسية التمءيدية لمءارات كرة السمة  طقاؿ ما قبؿ المدرسة
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 المصطمحات المستخدمة في البحث 
  -األلعاب الصغيرة :

اه  العاب بسيطة التنظيـ تتميز بالسءكلة و   دا ءا يوا بءا البءجة كالسركر كت مؿ 
:  ٖالكقت كالقكانيف الت  ت كمءا تتميز بالمرنة كالبساطةا. ( بيف طياتءا تناوس لريؼ و  نقس

ُْٕ( 
 -الميارات الحركية األساسية:

اه  المءارات الت  ترتبط ببعض مظاهر النضج البدن  و  مرا مر ا كل  كاف هذا 
ا نماط ال ركية تظءر ىند االنساف بلكؿ  كل  لذلؾ يطمؽ ىميءا البعض المءارات ال ركية 

 )َِٕ: ٕا(ا ساسية
 إجراءات البحث
        منيػج البحث

استادـ البا ث المنءج التجريب  بتوميـ مجمكىتيف إ داهما تجريبية كا ارل ضابطة 
   نظران لمفسمتر لطبيعة هذا الدراسة كلت قيؽ الءدؼ منءا .

 مجتمع البحث  
لتعميمية التممت ىينة الب ث ىم   طقاؿ ركضة اللءيد م مد  يمف بيدارة كقر سعد ا

ـ كقد تـ َُِٕ/َُِٔسنكات لمعاـ الدراس   ٔ -ٓبم اوظة دمياط  يث تراك ت ا ىمار بيف 
 طقؿ. َٓااتيارهـ جميعا بالطريقة العمدية العلكا ية كبمي ال جـ الكم  لمجتمم الب ث 

 عػػينة البحػث 
) طقؿ كطقمة كتـ تقسيمءـ إل  مجمكىتيف َْاقتورت ىينة الب ث ىم  ىدد (

% مف مجتمم الب ث َْ) طقؿ كطقمة كمجمكىة تجريبية بنسبة َِتيف قكاـ كؿ منءما (متكاو 
 َُ% مف مجتمم الب ث  كما تـ ااتيار ىدد َْ) طقؿ كطقمة كمجمكىة ضابطة بنسبة َِك(

% مف مجتمم الب ث كقد راى  ويءا البا ث  ف تككف َِطقؿ كطقمة كعينة استطفىية بنسبة 
 -) ذلؾ : ُقس المر مة السنية   ك يكضة جدكؿ ( مف نقس مجتمم الب ث ك مف ن

 التكصيؼ اإلحصائي لمجتمع ك عينة البحث األساسية ك االستطبلعية ( 0جدكؿ ) 

 النسبة الم كية العدد الكوؼ العينة

 ىينة الب ث ا ساسية
 %َْ َِ المجمكىة التجريبية

 %َْ َِ المجمكىة الضابطة
 %َِ َُ ىينة الب ث ااستطفىية

 %ََُ َٓ جمال  مجتمم الب ثإ
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 تجانس العينة 
الضابطة ) و   –قاـ البا ث ب ساب معامؿ االتكاس  وراد ىينة الدراسة ( التجريبية 

المتغيرات الت  قد تككف لءا تأإير ىم  سير الدراسة ك ه  ( السف   الطكؿ   الكزف) ك يتضة 
 )ِذلؾ مف جدكؿ(

  11ات النمك كالقياسات الجسمية ف=تجانس عينة البحث في متغير  (7جدكؿ )

 معامؿ االلتكاء االنحراؼ الكسط المتكسط كحدة القياس المتغيرات

  1.202- 0.107 99 92.20 سـ الطكؿ
  1.6219- 1.271 71 72.29 كجـ الكزف
 1.2391 1.731 1.3 1.336 سنة السف

  السف )  يث ) تجانس ىينة الب ث و  متغيرات ( الطكؿ   الكزف ِيتضة مف جدكؿ (
) ممػػا يػػدؿ ىمػػ  تجػػانس  وػػراد العينػػة وػػ  هػػذا المتغيػػرات ّ-   ّ ف معامػػؿ االتػػكاس يقػػم بػػيف (+

 ك نءا تقم و   دكد المن ن  ااىتدال  .
 تكاول العينة

لتكاول ىينة الب ث تـ  ساب المتكسط ال ساب  ك اان راؼ المعيارم ك دالة القركؽ 
 ) . ّبطة و  متغيرات الب ث   كيتضة ذلؾ مف جدكؿ (بيف المجمكىتيف التجريبية ك الضا

    21تكافؤ مجمكعتي البحث في متغيرات الحركات األساسية قيد البحث ف =  (3جدكؿ )

كحدة  المتغيرات
 القياس

ال رؽ بيف  المجمكعة الضابطة المجمكعة التجريبية
 المتكسطيف

 قيمة "ت"
 ع± س ع± س

 1.172 1.17 1.0073 2.2 1.072 2.22 ث الركض
 1.672 1.121 1.7091 01.37 1.733 01.721 سـ الرمي
 1.1627 1.117 1.1970 0.172 1.1930 0.177 سـ الكثب

ُِْ.َ- 1.111 1.217 00.9 1.2112 00.291 ث تنطيط الكرة  
 1.1701 1.11 1.1012 1.11 1.1609 ٓ عدد التصكيب
 1.007 1.11 0.230 00.91 0.327 ٗ.ُُ درجة المسؾ

 0.621=  32( كدرجة حرية 1.11قيمة "ت" الجدكلية عند مستكل معنكية )
) ىػػدـ كجػػكد وػػركؽ دالػػة إ وػػا يان بػػيف كػػؿ مػػف مجمػػكىت  الب ػػث ّيتضػػة مػػف جػػدكؿ ( 

التجريبية كالضابطة و  ال ركات ا ساسية قيد    يث  ف قيمة اتا الم سكبة  قؿ مف قيمة ا ت 
كهػذا يػدؿ ىمػ  تكػاول مجمػكىت  الب ػث  َٓ.َمعنكيػة  كمسػتكل ّٖا الجدكلية ىنػد درجػة  ريػة 

 التجريبية ك الضابطة و  متغيرات الب ث. 
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 أدكات جمع البيانات
 الدراسات المرتبطةمراجع العممية ك ال -أكالن :

قة ك المرتبطة بمكضكع قاـ البا ث باالطفع ىم  المراجم العممية ك الدراسات الساب
 ت ك طرؽ قياسءا .كذلؾ بغرض ت ديد المتغيراالب ث 
 ااستمارات   -إانيان :

سات المرتبطة بتوميـ قاـ البا ث مف افؿ االطفع ىم  المراجم العممية ك الدرا
) ابراس و  مجاات التعمـ ال رك  كطرؽ التدريس َُىم  ىدد ( استمارتاف كتـ ىرضءـ

  -كاآلت  : ) استطفع ر يءـ ككانت هذا ااستماراتِكاااتبارات كالمقاييس مروؽ (
 ) ّاستمارة استطفع ر م الابراس  كؿ درجة ودؽ اااتبارات قيد الب ث مروؽ.( 
  استمارة استطفع آراس الابراس  كؿ ال ركات ا ساسية التمءيدية لمءارات كرة السمة مروؽ

)ٓ.( 
 المعامبلت العممية لبلختبارات قيد البحث

   الصدؽ -أكالن :
ادـ البا ث طريقة الودؽ الظاهرم مف افؿ ىرض لمت قؽ مف ودؽ اااتبارات است

اااتبارات ىم  مجمكىر مف السادة الابراس كالماتويف و  مجاات التعمـ ال رك  كطرؽ 
التدريس كاااتبارات كالمقاييس كقد  جمعكا  ف هذا اااتبارات تقيس ال ركة  ك الوقة المراد 

 %  .ََُقياسءا ككانت نسبة ااتقاؽ 
 بات الث -ثانيان :

اسػػػتادـ البا ػػػث طريقػػػة تطبيػػػؽ اااتبػػػار إػػػـ إىػػػادة تطبيقػػػر ل سػػػاب إبػػػات اااتبػػػارات قيػػػد 
 طقػػػاؿ مػػػف مجتمػػػم الب ػػػث ك مػػػف اػػػارج العينػػػة  َُالب ػػػث ىمػػػ  ىينػػػة اسػػػتطفىية مككنػػػة مػػػف 

ا ساسػػية كتػػـ إىػػادة تطبيػػؽ اااتبػػارات ىمػػ  نقػػس العينػػة ااسػػتطفىية بعػػد  سػػبكع مػػف التطبيػػؽ 
تك يػػد نقػػس ظػػركؼ القيػػاس   كتػػـ إيجػػاد معامػػؿ اارتبػػاط بػػيف التطبيقػػيف ا كؿ  ا كؿ مػػم مراىػػاة

كالإان  لمعينػة ااسػتطفىية ل سػاب معامػؿ إبػات اااتبػارات قيػد الب ػث ك كضػ ت النتػا ج إبػات 
 ) . ٓاااتبارات كما هك مكضة بجدكؿ ( 

 01حساب معامؿ الثبات االختبارات قيد البحث ف =  (1جدكؿ )

 المتغيرات
كحدة 
 القياس

ال رؽ بيف  التطبيؽ الثانى التطبيؽ األكؿ
 قيمة "ر" المتكسطيف

 ع± س ع± س

 1.223 1.0 1.030 2.22 1.037 2.22 ث الركض
 1.261 1.11 1.731 01.72 1.771 01.37 سـ الرمي
 1.611 1.132 1.072 0.127 1.019 0.122 سـ الكثب
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 1.999 1.10 1.227 00.20 1.211 00.27 ث تنطيط الكرة
 1.272 1.7 1.162 2.9 1.162 1.0 عدد التصكيب
 1.929 1.0 0.229 00.9 0.129 00.2 درجة المسؾ

 1.1261=  =  1.11قيمة "ر" الجدكلية عند مستكل معنكية 
)   ف هناؾ ارتباط داؿ إ وا يان بيف التطبيؽ ا كؿ ك الإان  لعينة ٓيتضة مف جدكؿ (
اااتبارات قيد الب ث     يث  ف جميم قيـ ارا  الم سكبة  كبر مف الدراسة ااستطفىية و  

 مما يدؿ إل  إبات اااتبارات . َٓ.َقيمة ارا الجدكلية ىند مستكل معنكية 
 خطكات البحث  

 الدراسة االستطبلعية   
قاـ البا ث بيجراس الدراسة ااستطفىية و  القترة مف يـك الإفإاس المكاوؽ 

ـ ك ذلؾ ىم  مجمكىة مف نقس َُِٔ/َُ/َُيكـ ااإنيف المكاوؽ ـ  ت  َُِٔ/َُ/ْ
 )  طقاؿ . َُمجتمم الب ث ك اارج نطاؽ العينة ا ساسية ك ىددهـ ( 

 القياسات القبمية 
ـ َُِٔ/َُ/ُُقاـ البا ث بيجراس القياسات القبمية و  القترة مف يكـ الإفإاس المكاوؽ 

مدة إفث  ياـ ىم   وراد العينة و  متغيرات ( ـ ك لَُِٔ/َُ/ُّ ت  يـك الاميس المكاوؽ 
الكزف) ك كذلؾ قاـ البا ث باستطفع آراس الابراس  كؿ  هـ ال ركات  –الطكؿ  –السف 

ا ساسية ل طقاؿ ما قبؿ المدرسة كالت  تمءد لمءارات كرة السمة   ككانت  هـ اااتبارات الت  
 تقيس تمؾ ال ركات ه  :

 ـ مف الكقكؼ ِٓالركض   -0
 م  كرة الءكك  ر  -7
 رم  الكرة المطاطية ل ىم  كلققءا  -3
 الكإب العريض مف الإبات  -2
 سـ ََُتوكيب الكرة ىم  سمة تبعد  -1
 ـ َّمستقيـ  تنطيط الكرة و  اط -6

 يث قاـ كؿ طقؿ بأداس اااتبارات المتقؽ ىميءا ك الت  تـ لر ءا مف  يث ىدد مرات 
 التكرار  ك الزمف الم دد لمتنقيذ .

 ربة األساسية تطبيؽ التج
قاـ البا ث بتنقيذ التجربة ا ساسية لمب ث و  القترة مف يكـ ا  د المكاوؽ 

) ٖـ ك قد استغرؽ تطبيؽ التجربة (َُِٔ/ُِ/ِِـ  ت  يكـ الاميس المكاوؽ َُِٔ/َُ/ُٔ
) دقيقة لمك دة َّ) ك دة و  ا سبكع بزمف قدرا (ِ) ك دة تعميمية  م بمعدؿ (ُٔ سابيم بكاقم (
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الإفإاس)   ك المجمكىة الضابطة  ياـ  –دة   ب يث كانت المجمكىة التجريبية  ياـ ( ا  د الكا 
 الاميس ) –( ااإنيف 

 القياسات البعدية 
قاـ البا ث بيجراس القياسات البعدية بعد اانتءاس مف تطبيؽ البرنامج ك ذلؾ و  القترة 

ـ كلمدة َُِٔ/ُِ/ِٕالمكاوؽ  ـ ك ت  يـك الإفإاسَُِٔ/ُِ/ِٓمف يكـ ا  د المكاوؽ 
 إفث  ياـ بنقس لركط كالظركؼ لمقياسات القبمية .

 عرض النتائج كمناقشتيا
 71مقارنة القياس القبمى كالقياس البعدل لممجمكعة التجريبية في المتغيرات قيد البحث               ف =  (6جدكؿ )

 المتغيرات
كحدة 
 القياس

 رؽ بيف ال القياس البعدم القياس القبمي
 المتكسطيف

 قيمة "ت"
 ع± س ع± س

 3.613 1.00 1.1221 2.62 1.0720 2.22 ث الركض
 06.719 0.121 1.3663 00.21 1.7336 01.721 سـ الرمي
 3.922 1.002 1.1921 0.02 1.1930 0.177 سـ الكثب

 2.222 0.711 01.69 01.69 1.2112 00.291 ث تنطيط الكرة
 2.672 0.2 1.1927 6.2 1.1609 1.11 عدد التصكيب
 01.21 2.31 0.0620 06.711 0.3276 00.911 درجة المسؾ

 0.621= 32كدرجة حرية 1.11قيمة "ت" الجدكلية عند مستكل معنكية 

) كجػػػكد وػػػركؽ دالػػػة إ وػػا يا بػػػيف القيػػػاس القبمػػػ  كالقيػػػاس البعػػػدل ٔيتضػػة مػػػف جػػػدكؿ (
الكإػػػب  –الرمػػػ   –ؿ مػػػف مءػػػارات ( الػػػركض لوػػػالة القيػػػاس البعػػػدل لممجمكىػػػة التجريبيػػػة وػػػ  كػػػ

مسػػؾ الكػػرة )    يػػث  ف قيمػػة اتا الم سػػكبة  كبػػر مػػف  –التوػػكيب  –تنطػػيط الكػػرة  –العػػريض 
كهػػذا يػػدؿ ىمػػ  ت سػػف القيػػاس  ّٖكدرجػػة  ريػػة َٓ.َقيمػػة اتا الجدكليػػة ىنػػد مسػػتكل معنكيػػة 

 البعدم ىف القبم  ويءا . 
لػػ  تػػأإير اسػػتاداـ ا لعػػاب الوػػغيرة الػػذم ك يرجػػم البا ػػث هػػذا الت سػػف وػػ  المسػػتكل إ

 داؿ ىم  المجمكىة التجريبية الذم استادمر البا ث و  ىمميػة الػتعمـ لمػا لػر مػف تػأإير إيجػاب  
تا ػػة القروػػة لءػػـ ليت ػػدكا قػػدراتءـ كمػػا لءػػا مػػف  إػػر  وػػ  روػػم مسػػتكل ا داس المءػػارم ك ال ركػػ  كاه

 ى   لذلؾ كجد التقاىؿ السريم معءا .وعاؿ و  بث ركح المناوسة كالتلكيؽ كالعمؿ الجما
)  وػػ  َُ( (7107) لميػػاء الػػديكاف كآخػػركف كهػػذا يتقػػؽ مػػم مػػا  لػػارت إليػػر كػػؿ مػػف

 ايجابيػا يػنعكس مما كالمناوسة كالتلكيؽ االإارة ىنور ىم  ت تكم الوغيرة دراستءـ  ف ا لعاب
 . وا لعػاب لػتعمـالبرنػامج التقميػدم وػ  ا ىكػس كاضػ ة بوػكرة المءػارات ال ركيػة تنميػة وػ 

 كيجػد طاقاتػر ىػف لمتعبيػر كذلػؾ التنػاوس يعلػؽ بطبيعتػر   كالطقػؿ التناوس طابم ت مؿ الوغيرة
 ذاتر .  الإبات كسيمة المناوسة و 
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إل   )  و  دراستءآُ( (7101ناىده عبد زيد الدليمي )كما يتقؽ ذلؾ مم ما استنتجتر 
إلػػ  نقػس الطقػػؿ ك تمرينػػات بسػػيطة يسػػتطيم  ف مػا ت تكيػػر ا لعػػاب الوػػغيرة مػف  ركػػات م ببػػة 

 دالها بسءكلة تعمؿ ىم  زيادة ىناور التلكيؽ كالتلجيم كالتر يب كهذا المر مة ت ػب ا طقػاؿ 
 ركات المل  كالػركض كالرمػ  كالققػز كتقضػؿ ا لعػاب التػ  تكإػر ويءػا هػذا ال ركػات  كبيداػاؿ 

ممارسػة  ىد ىمػ  تطػكير هػذا المءػارات كىامؿ المناوسة و  ا لعاب الوغيرة كالمسابقات قد يسػا
ا لعاب الوغيرة  تساىد ىم  اللعكر بالسعادة كالغبطة كالقار النجاز ىمؿ ما  وء  تساهـ و  

 النمك ال رك  كالنمك البدن  لمطقؿ.
) و  دراستءـ  ف ُٔ( (7103)كديػع ياسيف التكريتي كآخركف ككذلؾ يتقؽ مم ما  كدا 
و  تعمـ المءارات ا ساسية وء  تعمؿ ىم  تسءيؿ ىممية التعمـ ل لعاب الوغيرة دكر كبير 

كاا تقاظ بالمءارة مم مراىاة وعكبة المءارة المطمكب تعممءا  ك سءكلتءا مما يسءـ بقدر كبير 
 و  ا داس ال رك  الو ية الاال  مف ا اطاس . 
ستر  ف و  درا) ِ() ََِٗ( أسعد عبد الرزاؽكما يتقؽ ذلؾ  يضا مم ما استنتجر 

استعماؿ ا لعاب الوغيرة الت  تتميز بطابم المرح كالسركر   إر بلكؿ ايجاب  ككبير و  واىمية 
 داس التفميذ   ا مر الذم  دل إل  تطكير القدرات ال ركية مما  قؽ تطكرا  وضؿ و  البرنامج 

 الااص با لعاب الوغيرة .
 71جمكعة الضابطة في المتغيرات قيد البحث            ف = مقارنة القياس القبمى كالقياس البعدل لمم (2جدكؿ )

كحدة  المتغيرات
 القياس

ال رؽ بيف  القياس البعدم القياس القبمي
 المتكسطيف

 قيمة "ت"
 ع± س ع± س

 0.2199 1.11 1.11079 2.211 1.0073 2.2 ث الركض
 7.1232 1.09 1.3267 01.101 1.7091 01.371 سـ الرمي
 0.2366 1.116 1.0111 0.1211 1.1970 0.172 سـ الكثب

 0.9602 1.111 0.117 00.31 1.2171 00.9 ث تنطيط الكرة
 0.2923 1.3 1.2293 1.31 1.1012 1.11 عدد التصكيب
 7.9919 0.71 0.0962 03.7 0.2302 00.91 درجة المسؾ

 0.621= 32كدرجة حرية 1.11قيمة "ت" الجدكلية عند مستكل معنكية 

) كجػػػكد وػػػركؽ دالػػػة إ وػػا يا بػػػيف القيػػػاس القبمػػػ  كالقيػػػاس البعػػػدل ٕمػػػف جػػػدكؿ (يتضػػة 
الكإػػػب  –الرمػػػ   –لوػػالة القيػػػاس البعػػػدل لممجمكىػػة الضػػػابطة وػػػ  كػػؿ مػػػف مءػػػارات ( الػػركض 

مسػػؾ الكػػرة )    يػػث  ف قيمػػة اتا الم سػػكبة  كبػػر مػػف  –التوػػكيب  –تنطػػيط الكػػرة  –العػػريض 
كهػػذا يػػدؿ ىمػػ  ت سػػف القيػػاس  ّٖكدرجػػة  ريػػة َٓ.َكيػػة قيمػػة اتا الجدكليػػة ىنػػد مسػػتكل معن

 البعدم ىف القبم  ويءا .
إدارة ريػاض ا طقػاؿ وءػ  ك ذلؾ يرجم إل  إيجابيػة الك ػدة التعميميػة المتبعػة مػف قبػؿ    
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لػذا  ققػت تقػدمان لػدل  تعمؿ ىم  تطكير ا داس ال رك  كالبػدن  كالتربػكم كالمعروػ  بلػكؿ  ساسػ 
 ضابطة.  طقاؿ  المجمكىة ال

كيرجػػػم البا ػػػث التػػػأإير اايجػػػاب  لمبرنػػػامج المسػػػتادـ مػػػف قبػػػؿ إدارة الركضػػػة بسػػػبب  ف 
ا طقػاؿ وػػ  هػػذا المر مػػة يكػػكف لػػديءـ القابميػػة ىمػ  التمقػػ  كتطػػكر مءػػاراتءـ بلػػكؿ وعػػاؿ كر بػػتءـ 
و  إنجاز ما يطمب منءـ مف قبؿ المعمـ ك بءـ لممارسة المعب بوػقر ىامػر كقػدرة معمػـ الركضػة 

م  التعرؼ ىم  نقاط القكة كالضعؼ مف افؿ المف ظػة المبالػرة ل طقػاؿ ممػا سػاىدهـ ىمػ  ى
ااسػػتقادة مػػف التغذيػػة الراجعيػػة المقدمػػة لءػػـ كت سػػف قػػدراتءـ ىمػػ  الػػتعمـ   كالتعػػرؼ ىمػػ  نػػكا   
القوػػكر كبالتػػال  قيامػػر بتوػػ ية ا اطػػاس التػػ  قػػد يقػػم ويءػػا كػػؿ طقػػؿ  إنػػاس ا داس ككػػذلؾ قيػػاـ 

عمـ بالتلجيم كبث ركح التناوس بيف التفميذ كالعمػؿ القػردم يػلدم بالتبعيػة إلػ   ػدكث ت سػف الم
 إيجاب  لدل ا طقاؿ .
 ف مر مة الطقكلة تعد وترة تعمـ جيدة بالنسبة  (0991ديف سيترز ) كهذا ما يلكدا 

معظـ التعمـ و   ل طقاؿ  نر يتمتعكف بداوعية ىالية لمتعمـ ككنر يمر بمر مة نمك لءذا لذا ي دث
هذا المر مة المبكرة اف الطقؿ يريد  ف يتعمـ كهذا ما يجعؿ التعمـ و  هذا المر مة ىممية 

 )ُٓٔ: ٓ(مجدية. 
بأف إمداد المتعمـ بقدر مف  ـ(7119محمد حسف محمد  )كيتقؽ ذلؾ مم ما  لار إلير  

كذج ل داس و  المعارؼ كالمعمكمات و  لكؿ تمرينات مءارية ك ركية كمف افؿ ىمؿ نم
المءارات الماتمقة كالتدريب ىم  ا داس و  ظؿ تكجيءات كتعميمات المعمـ يلدم إل   دكث 

 )ُٕ:  ُُت سف إيجاب  لدل المتعمـ . (
 21في المتغيرات قيد البحث ف =  مقارنة القياس البعدل لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة (2جدكؿ )

 المتغيرات
كحدة 
 القياس

ال رؽ بيف  المجمكعة الضابطة جريبيةالمجمكعة الت
 المتكسطيف

 قيمة "ت"
 ع± س ع± س

 1.020 1.12 1.110 2.21 1.122 2.62 ث الركض
 00.22 0.32 1.326 01.10 1.366 00.21 سـ الرمي
 0.929 1.16 1.011 0.12 1.192 0.02 سـ الكثب

 7.727 1.66 0.117 00.31 1.217 01.69 ث تنطيط الكرة
 6.121 0.11 1.229 1.31 1.192 6.2 عدد يبالتصك 
 2.021 3.11 0.096 03.7 0.062 06.71 درجة المسؾ

 0.621= 32كدرجة حرية 1.11قيمة "ت" الجدكلية عند مستكل معنكية 

) كجػػكد وػركؽ دالػػة إ وػا يان بػػيف المجمكىػة التجريبيػػة ك المجمكىػػة ٖيتضػة مػػف جػدكؿ (
الكإػب العػريض  –الرمػ   –كػؿ مػف مءػارات ( الػركض  الضابطة لوالة المجمكىة التجريبيػة وػ 

مسػؾ الكػرة )    يػث  ف قيمػة اتا الم سػكبة  كبػر مػف قيمػة اتا  –التوػكيب  –تنطيط الكرة  –
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كهذا يدؿ ىم  ت سف المجمكىة التجريبية ىف المجمكىة الضػابطة  ّٖالجدكلية ىند درجة  رية 
 و  المتغيرات قيد الب ث.

 ف استاداـ ا لعاب الوغيرة لر  إر إيجاب  ىم  تقػدـ ا طقػاؿ ذلؾ إل   الباحثكيرجم  
كت سػػف المسػػتكل المءػػارم كال ركػػ  لػػديءـ  نػػر يعتمػػد ىمػػ  بػػث ركح المناوسػػة بػػيف ا طقػػاؿ ويمػػا 
بينءـ مما يلدم إل  تقاىؿ ا طقاؿ كلعكرهـ بالرضا ال رك  كقدرتءـ ىمػ  ااكتلػاؼ كااتوػاؿ 

كنلػػر جػػك مػػف ال ػػب كالم بػػة كالتقػػاهـ  إنػػاس الملػػاركة العمميػػة وػػ  كالتكاوػؿ كالتقاىػػؿ ويمػػا بيػػنءـ 
 الك دات التعميمية .

كالت  كانت بعنكاف ا  (6( )7101مجيد ) سحركهذا يتقؽ مم ما استنتجتر دراسة 
واىمية ا لعاب الوغيرة الااوة و  تطكير بعض القدرات البدنية لفىب  كرة السمة الموغرة ا 

كالت  كانت بعنكاف ا تأإير ا لعاب الوغيرة  (06( )7103تي كآخركف )كديػع التكريكدراسة  
 (01( )7107لمياء الديكاف كآخركف ) و  تعمـ بعض المءارات ا ساسية بكرة اليد ا كدراسة 

كالت  كانت بعنكاف ا تأإير بعض ا لعاب الوغيرة و  تنمية بعض المءارات ال ركية ا ساسية 
كالت  كانت بعنكاف ا  إر استاداـ  (2( )7100منصكرية ) كيميد طقاؿ الرياض ا كدراسة 

برنامج تعميم  مقترح ببعض ا لعاب الوغيرة و  تنمية المءارات ال ركية ا ساسية لدل تمميذات 
كالت  كانت بعنكاف ا  (9( )7100) فراس ياكر ك عمر عبد الغ كرالمدرسة اابتدا ية ا كدراسة 
ناىده ة و  تعميـ بعض المءارات ا ساسية بكرة السمة ا كدراسة  اإر استاداـ ا لعاب الوغير 

كالت  كانت بعنكاف ا تأإير مجمكىة  لعاب وغيرة و  تطكير قدرات  (01( )7101الدليمي )
) سنكات ا إل   ف البرنامج ٖ-ٕ ركية م ددة كبعض ال ركات ا ساسية لمتمميذات بعمر(

ا لعاب الوغيرة  قؽ ت سنا مم كظا ىف البرنامج المطبؽ مم المجمكىة التجريبية باستاداـ 
 المستادـ مم المجمكىة الضابطة كالذم طبؽ ا سمكب التقميدم كالمتبم و  التعمـ .

 االستنتاجات    
البرنامج التعميم  باستاداـ ا لعاب الوغيرة لر تأإير إيجاب  ىم  تعمـ بعض ال ركات  -0

 –تنطيط الكرة  –الكإب  –الرم   –لركض ا ساسية التمءيدية لمءارات كرة السمة (ا
 مسؾ الكرة )  طقاؿ ما قبؿ المدرسة.  –التوكيب 

 قؽ البرنامج المستادـ مم المجمكىة الضابطة ت سف مم كظ و  القياس البعدم ىنر  -7
و  القياس القبم  ىم  تعمـ بعض ال ركات ا ساسية التمءيدية لمءارات كرة السمة 

مسؾ الكرة )  طقاؿ ما قبؿ  –التوكيب  –تنطيط الكرة  –الكإب  –الرم   –(الركض 
 المدرسة. 
  التكصػيات    
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ضركرة استاداـ  سمكب ا لعاب و  ىممية التعميـ كالتعمـ  طقاؿ ما قبؿ المدرسة لما لر مف  -ُ
 تأإير ايجاب  ىم  التعمـ المءارم كال رك  . 

بيف الطفىءـ ىم  كؿ ما هك تنظيـ دكرات كتقديـ دراسات لمعمم  رياض ا طقاؿ كالمدر  -ِ
 ديث مف  ساليب كاستراتيجيات ككسا ؿ تعميمية لتعميمءا دااؿ الك دات التعميمية لءذا 

 المر مة العمرية.
 ضركرة تءي ة البي ة التعميمية باالمكانات كا دكات الفزمة لتطبيؽ ا لعاب الوغيرة. -ّ
قة كباستعماؿ مجمكىة ضركرة إجراس ب كث كدراسات ملابءة  ارل كىم  ىينات ماتم -ْ

 العاب  ارل كربطءا برياضات  ارل.
ضركرة إجراس المزيد مف الدراسات كالب كث ىم  هذا المر مة السنية نظرا  هميتءا و   -ٓ

 تكجير كتلكيؿ الكياف الرياض  لمطقؿ .
ىمؿ دراسات مقارنة باستاداـ  ساليب ماتمقة لمعروة  نسبءا و  تنمية ا داس ال رك  كتعميـ  -ٔ

  ارات الماتمقة  طقاؿ ما قبؿ المدرسة.المء
 قائمة المراجػػػػػػع

تأإير استاداـ ا لعاب الوغيرة ىم  تنمية االدراؾ ال س  :ـ) َُُِأحمد عمى أحمد صياـ ) -ُ
 رك  لممءارات ال ركية ا ساسية لمر مة رياض ا طقاؿ   ماجستير  كمية التربية الرياضية  –

 بنيف   جامعة الزقازيؽ.
تأإير ا لعاب الوغيرة و  تطكير  هـ القدرات البدنية  :ـ)ََِٗيف عبد الرزاؽ )أسعد حس -ِ

) سنكات   مجمة ىمـك التربية الرياضية    العدد الإان    المجمد ٖ -ٕكال ركية  طقاؿ بعمر (
 الإان   جامعة بابؿ .

ـ  سمكب ـ): تأإير برنامج تعميم  مقترح باستاداَُِِ) أمجػػد مػػػسمـ ميػػػدم  كآخركف -ّ
القوص ال ركية لتعمـ بعض ال ركات ا ساسية التمءيدية لمءارات بكرة اليد  طقاؿ ما قبؿ 

 . ّالاامس  جامعة كربفس   المجمد ا كؿ  الرياضية  العدد التربية ىمـك المدرسة   مجمة
:  إر استاداـ برنامج تعميم  مقترح ببعض ا لعاب الوغيرة و   )ـَُِِ)دكيمي منصكرية  -2

نمية المءارات ال ركية ا ساسية لدل تمميذات المدرسة اابتدا ية  مجمة الراوديف لمعمـك ت
 .  جامعة المكوؿ   كمية التربية الرياضية ٗٓالعدد  ُِالرياضية   المجمد 

: تككيف المقاهيـ كالتعميـ و  مر مة الطقكلة المبكرة   ترجمة نجـ الديف  )ـَُٗٗ) ديف سيترز -1
 .061، نويؼ  لعبيدم   المكوؿ   مطبعة التعميـ العال   ىم  مرداف كلاكر

واىمية ا لعاب الوغيرة الااوة و  تطكير بعض القدرات البدنية  : ـ)َُِٓسحر حر مجيد ) -ٔ
   جامعة  ْٓلفىب  كرة السمة الموغرة   مجمة دراسات كب كث التربية الرياضية   مجمد 

 .ُِٕالبورة   



 

 كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوانالمجلة العلمية ل

Web : www.isjpes.com       E-mail :  info@isjpes.com           

 

 و9112 عجزًرب (1اجلضء ) 78انؼذد            اجملهخ انؼهًُخ نهرتثُخ انجذَُخ وػهىو انشَبظخ          
 

84 

تطكر المءارات ال ركية ا ساسية لتفميذ ال مقة الإانية مف  :)ـََِِ(وباح رضا جبر كآاراف -2
التعميـ ا ساس  بمركز مدينة الزاكية  المجمة العممية لمتربية البدنية كالرياضة البدنية  الزاكية  

 .َِٕجامعة السابم مف ابريؿ  القاهرة   
س كمت دم االىاقة التربية الرياضية كال ركية ل طقاؿ ا سكيا :ـ)ََِٓ)عبد الحميد شرؼ  -ٖ

 .ُْٕ القاهرة مركز الكتاب لمنلر   ِط بيف النظرية كالتطبيؽ.
اإر استاداـ ا لعاب الوغيرة و  تعميـ بعض  :)ـَُُِ)فراس عجيؿ ياكر،عمر عبد الغ كر  -ٗ

   ُالمءارات ا ساسية بكرة السمة   مجمة جامعة ا نبار لمعمـك البدنية كالرياضية   المجمد 
 ة ا نبار .  جامعٓالعدد 

ـ): تأإير بعض ا لعاب الوغيرة و  تنمية بعض َُِِ) لمياء حسف الديكاف كآخركف -َُ
 .ٔالمءارات ال ركية ا ساسية  طقاؿ الرياض  كمية التربية الرياضية  جامعة البورة   

: تأإير برنامج تعميم  باستاداـ التمرينات النكىية ىم  التكاوؽ )ـََِٗ(م مد  سف م مد  -00
كمستكل ا داس و  روم ا إقاؿ   رسالة دكتكراا   كمية التربية الرياضية   جامعة المنوكرة ال رك  

  ُٕ. 
: كرة السمة لممدرس كالمدرب   دار القكر العرب    القاهرة )ـُٖٗٗ)  مصػػػط ى محػػػمد زيداف -ُِ

 ُّ. 
لعاب الوغيرة تأإير برنامج التربية ال ركية ل  :ـ)َُِّميادة خالد جاسـ ك رنا تركي ناجي ) -03

  االودار  ٔ رك  لدل  طقاؿ الرياض   مجمة ىمـك التربية الرياضية   مجمد  -و  االدراؾ ال س
 ا كؿ   جامعة بابؿ.

 ىم  الوغيرة اليدكية ا دكات باستاداـ لمتمرينات مقترح برنامج تأإير :ـ)َُُِ) رحيـ ناىد -02
كمية الربية  ماجستير  رسالة كات  ) سنٔ:ْالمءارات ال ركية ا ساسية ل طقاؿ مف (  بعض

 .ِّ مكاف   الرياضية لمبنات   جامعة
تأإير مجمكىة  لعاب وغيرة و  تطكير قدرات  ركية  :ـ)ََُِناىده عبد زيد الدليمي ) -ُٓ

) سنكات   مجمة ىمـك التربية الرياضية   ٖ-ٕم ددة كبعض ال ركات ا ساسية لمتمميذات بعمر(
 لث  جامعة بابؿ.العدد الرابم   المجمد الإا

تأإير ا لعاب الوغيرة و  تعمـ بعض المءارات  :ـ)َُِّ)كديػع ياسيف التكريتي كآخركف  -ُٔ
   الرابم   مجمة ىمػػـك التربية الرياضية   العددا ساسية بكرة اليد  لباؿ نادم السميمانية الرياض  

 جامعة السميمانية   كمية التربية الرياضية.  المجمد السادس

 

 

   


