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فاعلية برنامج مقترح باستخدام األلعاب الصغيرة والتمهيدية لتعليم وإكساب 
 9األداء المهاري وتحسين بعض القدرات البدنية لبراعم الكرة الطائرة تحت 

 سنوات

 *أ م د/أحمد المغاورى مروان السيد                                                           
 بحث:مقدمة ومشكلة ال 1/1

منننننعايمرنننناسسةعالتاتننننسمعاييننننقعي ننننااعمتننننيمجعاييمننننامعاي تنننناةجع ننننقع جعم يمنننن عمنننننعايم يمرنننناتع
ااا عناع ايمراصةةعماعسباسهعهذاعايم يم عمنعاهيمنامعم نةبعبفالاينهاع ناييةعسيعالنقعايالمينمعما يسا ايعناعما 

  قعايمتيمبل.ع ميمسمعسراعةعسيةعيلينمسمعايبشةسماع فالالعايسممعهمعة العايغاعمقمةعايمانعايمني م
ميمنناع اةعننتعالمننمعايمي تننةةع ننقعاصننةناعاي نناسثع همسننمعةااسننمعايالميننمعمايرناسننمعبعنناعم صصننتع
يعماع عبةعقاةعمنعاهيمامعااعبلعيماع صبحعمرساةعاييمامعبسنعالممعهمعممااةعاهيمامععلع ممعبفالايعنااعمينمع

:عع91 نعيماعنبعاي تناةةعماييمنام.ع عيراعاياملعاييقعيت عايالميمع قعاة معميف ةةعمنعاهيمامايعاعيتياس 
 :(1::9(ا 55

عمننناعيريبنننةعتننننماتعايالمينننمعالمينننقع  ننننقعتننننماتعايرمنننةعاانننا  ع عنننلعالالنننالعالصننن ا عيننناسعمع
اتنننيراااع انننةجعابسرنننقعيلرنننبعماينننذجعسريبنننةعباينتنننبمعيعنننمعتنننةمةةع سمسنننمعيم نننلعايمنننمةعاياا رنننمعيلنمنننمعايبنننانقع

ع(ع15:9ماينلتقعايتلسم.ع 
 اس نمع نعايرمنلعاييرلسمنقعاينذجعس لنمعمننعايلرنبعامنلع نالع،عقسمنمعينهاع ايالنلعميةجعايمنناه عاي

نتياس عيرلسمهععلعماعنةساعإذاععانع قع ايمعاملعمنشااعبسنماعمنعايصربع نعستنيمابععنلعمناعسلمنقعإيسنهع
ع(ع7:3::باةسممعتلبسمعإيما سم.ع 

قعايراسنناعمنننعالنشننامعممنننعهننناعنتننياس ع نعنننةجع نعالالننالع ننقعهننذ عايمة لننمعسمعنننعينناةسبعمعالنن
ايةساتسمعماييةمس سمعماييقعسصلع سعاعايالابمنعبراعذيكعإيقع القعمتيمجاعإذا ع عقعمة لمعا،ناالقعماييقع

ع(ع5:95يريبةعايماااةعالتاتسمعاييقعسمعنع نعنبنقعالسعاعةساتمعايمتيمساتعايرايسم.ع 
 نقعم نالعاييرلنسمعماييناةسبع عنقعإينقعميريبةعاليرابعاييةمس سمع ايصنغسةةعماييمعساسم(انصنةا عهامنا ع

تعامعاعبماةعما ةع قعا،ةيما عبايماةاتعايمظسلسمعمم يللع  عيةعاي تماع  انبع بةايعاعاييةبمسمعماييرلسمسمعما 
سنظننةعإيسعنناع ستنننا ععف نناعايمتننا لعايينننقعيراننقعايم نناةعاياةاتنننسمعصننبغمعايمننةحعمايتنننةمةعميرمننلعالننقعإبرنننااع

لنننالاعميريبنننةعاليرنننابعاييةمس سنننمعمتنننسلمعهامنننمع نننقعم نننالعاييرلنننسمعانصنننةعايملنننلعمايتنننسقع نننقعنلنننم عالا
ع(5:91:مايياةسبع سثعيتعمع قعي مسقع  تلعمتيمجع قعيرلسمعايمعاةاتعايم يللم.ع 

                                                           
*

 كلية التربية الرياضية، جامعة بنها ،لرياضات الجماعية ورياضات المضرببقسم نظريات وتطبيقات ا استاذ مساعد 
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عتنابعايلنةاعع سنةعمننعايمعناةاتع مييمسيعاليرابعاييةمس سمعباي ةا عباينتبمعينما قعاينيرلمعاي ةعنقعما 
ع(9:9:55اتقعايذجعسي صبع سه.ع اي ةعسمعالتاتسمعينمععاينشااعايةس

مسةىعايبا ثع نعايعةةعاياا ةةعمنعايةساتاتعايميمسيةعبسنعم يللعاليرابعايةساتنسمع سنثع نعيعناع
قبنا، عشناسااع ااب ع نابعسمسيهناعباا ناةةعماييشنمسقاع عنيعا ناجعالنشنامعايةساتنسمعايينقع،قنتعاتي تنانا عما 

عمنعالالالعمايشبابعمنعاي نتسن.
اعإييع نعايلساقمعايبانسمعيم لعايماااةعم(7997صبحى حسانين ،حمدى عبدالمنعم )"محمد مسشسةع

التاتسمعيألاا عايمعاةىعمايييعييم لع يعايممةعاعايمةمنمعاعايةشاقمعاعماييماينعامقاعي يللعالهمسمعاينتبسمع
بمتنننيمىععييلنننكعايرناصنننةعم همسنننمعاييرامنننلعمرعننناع تنننبعننننمععاينشنننااعايممننناة عمقننناةةعايلنننةاعالنننيعا، يلننناظ

ع(ع91:ع93ايرناصةعمايرملعاليعينمسيعاع. 
عمشكمة البحث: 7/2

يريبةعاليرنابعايصنغسةةعماييمعساسنمع  ناعانةقعيرلنمعاليرنابعايةساتنسمعايعبسنةةع مننع اليعناعسعيتنبع
ايالاننبعايمعنناةاتعباةسمننمع تننةععم قصننةعيشننمسما عماتننيميااا عم عمننا عاععمنناعيريبننةعانصننةا ع تاتننسا ع ننقعم ننالع

 نناسثع سننثع نعنناعيرمننلعالننيعينمسننمعاناصننةعايلساقننمعايبانسننمعمنن عيابسننقعايمعنناةاتعالتاتننسمع  نننا عايينناةسبعاي
مماةتمعيلكعاليرابع سثعييلقعمابسرمعايمة لمعمنع سثعايتعميمع معاييرمساعاعمي مسقعايغةضعايمالمبع

ع(عععععع913:ع:9(ع عع:91:عع1. 
اييمعساسننمعبصننمةيعاعايصننغسةةعيننةيباعاع نعاليرننابعم( 7995نبيللل نللدا ، محمللد الشللحا  ) مسننذعةع

باليرابعايعبسةةعميف ذعاابرعاعميظعةع همسيعاعمنعاينا سمعايبانسمعماييةمس سمعيم يللعاليرابعميتناهمع نقع
ايياةسبعايةساتقعيأليرابعايعبسةةعمتاهممع راينمعمننع سنثعإيمنانعايمعناةاتعالتاتنسمعم تننعيابسنقع اناع

ع(عع:99:عع55ماةقعايلرب. 
محمد أحملد عبلد ا) ) اع) مGenefer & Nancy  (7994جينفر ونانسي ال عمنععماعسيلقعع

النيع نعاليرنابعاييمعساسنمعهنقع يرنابع نةقعمراينمعييتنمنعمعناةةع تاتنسمع مع ع نةعيمنممعالننيععم (،2005
برضعايمماااعمايممانسنعايمبتامعميرملعاليعيامسةعايمعاةاتعالتاتسمعمينمسيعنااعميينسحعايلةصنمعيمماةتنمع

ع(عع915:عع:9( 571:ع:5اااعالتاتسمعيلربم. ايممع
مسةىعايبا ثع نعا،هيمامعباينش عمنعالممةعالتاتسمع،ىعيربنمع عنمع بانالعايمتنيمبلاعينذاعس نبع
 نعيبنننيعبننةام عاييرلننسمعاي اصننمعبعننمعالننيع تنن عالمسننمعماةمتننمعمممننننمعمنن عمةاانناةعامامننلعاينمننمعايم يللننمع

لمسمعسريماعالسعاع يعبنا عايبةام عايياةسبسنمع نيعايمةا نلعايتننسمعمميالباتععلعمة لمعيليمصلعإييع ما قعا
ايميمامننماعمسريبننةعايناشنن سنع ننيعةساتننمعايعننةةعاياننا ةةعايااامننمعالتاتننسمعيلةساتننمعمايماانناةعايرةستننمعاييننيع

عسيفت عالسعاعشعلعهذ عايةساتم.
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اتنمعايعنةةعايانا ةةعمبراع نع قةعايإلي ااعايمصةىعيلعةةعاياا ةةعبي لسضعتننعبنا عايمماةتنمع نيعةس
سم لعامةا عمعما ع قع ساةعاياللع ايلربتنماتعيلبنات(اعم سثع نعع3تنماتعيلبنسن(عمع ي تعع1اييع ي تع

 مرة سنا ع ايلرنبعامةا ع تاتنسا عينممالالنال  سنثعسشنعلتنةمةجع نقعاملسنمعاانمنا عاي تنمانقع  تال عانع ننه

ع.ماملسا عما يمااسا عمانلرايسا عم ةعسا ع
ليرابعاييةمس سمع ايصغسةةعماييعساسم(عيرملعالنيعايمتناااةع نيعايمصنملعإينقعمتنيمجعميماععانتعا

عم اا ع  تننلعيلمعنناةاتعالتاتننسمعميرمننلعالننقعتننةامعايننيرلمعمي مسننقعقاانناةع تاتننسمعمنننعايمعنناةاتعالتاتننس
ع(51:5اي ةعسمعياجعايناشئ. 

نعس منقعن ناحع نقعاينشنااعممنع اللعاليرابعاييةمس سمع ايصغسةةعماييمعساسم(عسمعننعلجعمنيرلمع 
ع(:5:5ايمماة عمماعسيساعمسميهعن معايمماةتماعمبذيكعسياااعمتيما عايمعاةجعمايبانق. 

مسةىعايبا ثع نعايمعناةاتعاي ةعسنمعالتاتنسمعهنقعايرمنماعايلمنةجعباينتنبمعيلرملسنمعايياةسبسنمع اصنمع
عباينتبمعيمة لمعإااااعايناش سنع سثعسصربعإصالحعال اا ع سماعبرا..

عتابعايمبيا سنعيلمعاةاتعالتاتسمع قعةساتمعايعةةعاياا ةةع اسنمع نقععم اعسةىعايبا ثع نعيرلسمعما 
الهمسمعمايصرمبمع سثعيريماعمعاةايعاعبصمةةع تاتسمعاليعم ممامعمنعايلمتاتعمايتنةباتعبنامنعمتنكع

ع معإنيمالعبايعةةاعم يللمع يعذيكعانعباقيعايةساتاتعاي مااسمعال ةى.عع
القعسةىعايبا ثعتةمةةعإ تاععمةا لعايبةاامعمايصغاةعمب اصمع نيعةساتنمعايعنةةعمنعهذاعايمن

اياا ةةعاييعبةام عيرلسمسنمعممنننمعيريمناع نيعالتنا عالنيعا،يرنابع ايصنغسةةعماييمعساسنم(اعمايينيعسمعننعمننع
عتابعايمعاةاتعالتاتسمع يعايعةةعاياا ةةعبصمةةعمبتامعممياة ماععمناعسمعننعمننع  اليعناع اليعاعيرلسمعما 

ايرمنننلعالنننيعي تنننسنعايمننناةاتعايبانسنننمعايمةيبانننمعبايمعننناةاتعالتاتنننسمعبمننناعسيناتنننبعمننن ع صنننا بعايمة لنننمع
عايرمةسم.

مالقعهذاعسراعهذاعايب ثعم اميمعيام عاليرابع ايصغسةةعماييعساسم(ع قعايم ااتعاييرلسمسنمعييرلنسمع
عتابعالاا عايمعاةجعمي تسنعبرضعايماةاتعايبانسمعيبةاامعايعةةع عتنمات.ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع1اياا ةةعي تعما 

سعننالعايب ننثعإيننيعاييرننةلعالننيعع االسننمعبةنننام عمميننةحعباتنني اامعاليرننابع ايصننغسةةع ىللدا البحللث: 7/3
عتننابعالاا عايمعنناةجعمي تننسنعبرننضعايمنناةاتعايبانسننمعيبننةاامعايعننةةع ع1اياننا ةةع ي ننتعماييمعساسننم(عييرلننسمعما 

 (.تنمات
ع قعتم ع همسمعمهالعايب ثعسليةضعايبا ثعماعسلق. :فروض البحث 7/4
يم اع ةمقعإ صا سمعاايمعمرنمساعبسنعايمساتسنعايمبلقعمايبراىاعيصايحعايمسا عايبرناىع نقعمتنيمىع 7/4/7

 تنمات اسنمعايب ث(.ع1 اا عبرضعايمعاةاتعالتاتسمعيبةاامعايعةةعاياا ةةعي تع
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يم اع ةمقعإ صا سمععاايمعمرنمساعبسنعايمساتسنعايمبلقعمايبراىاعيصايحعايمسا عايبراىع قعمتيمىع 7/4/2
 تنمات اسنمعايب ث(.ع1برضعايماةاتعايبانسمعيبةاامعايعةةعاياا ةةعي تع

 المصطمحا  المستخدمة في البحث: 7/5
اييلااننننلعيأل ننننةااععهننننقعم مماننننمعمنننننعاليرننننابعاييننننقعيرمننننلعالننننقعإس ننننااع ننننةباأللعللللاص الصللللغير : 7/5/7

ماي ماااتعميسااةعايرالقاتعمايةماباعبسنعمعمهقعيينمععمنعم يم عيم يم عممنعتننعإينقعتننع  نةع نقع نمع
 (:7:5سيمسيعبايمةحعمايتةمةعمايينا  عبعالعيرلسمقعيلمعاةة. 

يعناعهقعم ممامعمنعاليرابعيةيباعباليرابعايعبسةةعميف ذعاابرعاعميظعةع همساأللعاص التمييدية: 7/5/2
منننعاينا سننمعايبانسننمعماييةمس سننمعيم يلننلعاليرننابعميتنناهمع ننقعايينناةسبعايةساتننقعيأليرننابعايعبسننةةعمتنناهممع

 (ع* رايمعمنع سثعإيمانعايمعاةاتعالتاتسمعم تنعيابسقع ااعماةقعايلرب 
مةا نلعاييعنمسنعايبنانقعمايلننقع يرناعمة لنمعمعمنمع ناا عمننمعمناعامنعايياتنرمعع:هنم Budsبلراعم ال 7/5/3

معايبشننةسمععما،هيمننامعبعننااعميننم سةع مسنن عاامعاننناتعايمااسننمع ماينلتننقعمايرملننقاعمي ينناجعإيننيعيع سننلعايرناسننم
 (*ع. يريبةعاي ةمةعاي مسمسمعممتيمبلعالممع قعايم العايةساتق مايمرنمسماعلنعا

 :المرتبطة الدراسات السابقة 2/1
"تأثير البرنامج المقترح لعإييعاييرةلعاليعميعاع(9م()7995"عزه عبد الفتاح الشيمي" )اةاتمع 2/7/7

اعلأللعلللاص الصلللغير  عملللى تعملللم بعلللض الميلللارا  األساسلللية اليجوميلللة فلللي كلللر  السلللمة لممعلللا ين  ىنيلللا"
(عيلمسننذ عمنننعيلمسننذاتعمرعنناعاييةبسننمعايلعةسننمع1:ماتنني امتعايبا  ننمعايمنننع عايي ةسبننقعمقنناعبلنن ع  ننمعايرسنننمع 

-:5ااقاتعاييلمسذاتعايميما اةعبايمؤتتمع سثعييةامحعنتبمعايذعا عبنسنع باياققعمايمابلسنعيليرلمعمنعماق عب
(عتنمعمقتمتعإييعم منمايسنعتناباهعمي ةسبسنماعمقناعيمصنلتع91-99(عاة معمسيةامحعايرمةعاييمنقع 11

نيا  عاياةاتمعإييع نعبةننام عاليرنابعايصنغسةةعينهعيف سةاس نابقعالنيعيرلنمعمعناةةعاييمةسنةعماييصنمسبع نقععنةةع
م تعمع يعي تسنعبرضعاناصةعايلساقمعايبانسمععماع نهعسناتبع  معايمراقسنعذهنساعمستاااعاليعيرلنمععايتلم

عايمعاةاتعاي ةعسمعياسعمعبصمةةع  تل.
"تلأثير اسلتخدام األلعلاص ميعنالعإينيعاييرنةلعالنيعع(7م()2003"حسين فؤاد جلاص ا)" )اةاتمع 2/7/2

اماتني امعايبا نثعايمننع عألساسلية فلى التلنس لألطفلال"الترويحية المقترحلة عملي تعملم بعلض الميلارا  ا
(عتنماتعايمشيةعسنعبمنااة عيرلنسمعايينن ع1:1(عاللعمنعالالالعمنع 51ايي ةسبقعمقاعبل ع  معايرسنمع 

بمةعيع اممعايم يم عمينمسمعايبس نمعبعلسنمعاييةبسنمعايةساتنسمعيلبننسنعبنايعةماعمعنانعمننع هنمعنيا  عناع نعنتنبمع
رننا،تعيغسننةاتعايمساتنناتعايبراسننمعيلم مماننمعايي ةسبسننمعمايم مماننمعايتننابامع ننيع مسنن عايي تنننعايم مسننمعيم

عالاا عايمعاةجعيصايحعايم ممامعايي ةسبسم.

                                                           
*

 تعريف إجرائى 
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"تللأثير األلعللاص الصللغير  ميعننالعإيننيعاييرننةلعالننقعع(77م()2003"عمللاد حمللدي بميللدي")اةاتننمعع2/7/3
امعايبا ثعايمنع عايي ةسبنقعمقناعبلن ع  نمعاماتي عمي مستوي أداء الميارا  األساسية لرياضة المالكمة"

 امرننمع لننمانعمعننانعمنننع هننمعنيا  عنناع نننمعع–(عاايننبعمنننعاننالبععلسننمعاييةبسننمعايةساتننسمعيلبنننسنع:1ايرسنننمع 
يم نناع ننةمقعاايننمعإ صننا سمعبننسنعايم مماننمعايي ةسبسننمعمايتننابامعيصننايحعايم مماننمعايي ةسبسننمعماةيلنناععنتننبمع

عايحعايم ممامعايي ةسبسم.ايي تنع يعمتيمجعاييرلمعايمعاةجعيص
"تلللأثير ميعنننالعإينننيعاييرنننةلعالنننقعع(20م()2005"مصلللطفي يوسلللا حجلللا" إسلللماعيل")اةاتنننمعع2/7/4

البرنامج الترويحي الغرضي لطالص التربية الرياضية عمي تعمم الميارا  األساسلية لممصلارعة بتسلتخدام 
(عاايبعمنعاالبعايلةقمع:95ايرسنمع اماتي امعايبا ثعايمنع عايي ةسبقعمقاعبل ع  معاأللعاص الترويحية"

اي انسمعبعلسمعاييةبسمعايةساتسمع امرمعاليهةاعمعنانعمننع هنمعنيا  عناع نعايبةننام عاييةمس نقعايغةتنقعسنؤ ةع
عيف سةا عإس ابسا عالقعيرلمعبرضعايمعاةاتعالتاتسمعيلمصاةام.

"تلأثير اسلتخدام ييرنةلعالنقعميعنالعإينيعاع(24م()2009"ياسللر محللمللد حسللن  لللاسم" )اةاتمعع2/7/5
اعماتنني امعايبا ننثعاأللعللاص الترويحيللة عمللي تعمللم بعللض ميللارا  كللر  اليللد ألطفللال المؤسسللا  ا يوا يللة"

(عاللعمنعمؤتتمعايةااسمعا، يمااسمعيلبنسنعبماسنمعبنعاعاييابرمع:5ايمنع عايي ةسبقعمقاعبل ع  معايرسنمع 
بةننننام عع نع(اعمعنننانعمننننع هنننمعنيا  عنننا95:ع1اةهمعمننناعبنننسنع ينننمياةةعايشننن منعا، يمااسنننمعماينننذسنعيينننةامحع امننن

ينننف سةا عإس ابسنننا عالنننقعيرلنننمعبرنننضعايمعننناةاتعالتاتنننسمعيعنننةةعايسننناعلالنننالعع ظعنننةعاليرنننابعاييةمس سنننمعايممينننةح
عايمؤتتاتعااسما سم.

 إجراءا  البحث 3/0
متننيرسنا عبف نناععاايب ننثعيابسرننمعهننذاعهاتنني امعايبا ننثعايمنننع عايي ةسبننقعنظننةا عيمال ميننعمللنيج البحللث: 3/7

عسنعايمبلقعمايبراى.باتي اامعايمساتذمعايم ممامعايما اةاععاييصمسماتعايي ةسبسمعمهمعاييصمسمعايي ةسبقع
سم ننلعم يمنن عماسنننمعهننذاعايب ننثعبننةاامعايعننةةعاياننا ةةعايممسنناسنعبتنن التع ننةعععمجتمللو وعينللة البحللث: 3/2

(عتنننماتاعمة لننمعمتنني ا معمنننعقبننلعااي ننااع1-3منننع عمنامننمعايملسمبسننمعيلعننةةعاياننا ةةع ننقعايمة لننمعايتنننسم
النل(اعمننعبنةاامعننااىعبنعناعع15ماعمايبناي عانااهمع 5:97/ع5:91ايمصةجعيلعةةعاياا ةةعيلرامعايةساتيع

(عالننلاعمقنناعقننامعايبا ننثعبيابسننقعاياةاتننمعالتاتننسمع55(عالننلعم مرسننمعايشننبانعايمتننلمسنع :5ايةساتننيع 
(ع الننالاعمذيننكعيرننامعإتننيمةاةهمع ننيعع:(الننلاعمقننامعباتننيبرااعاننااع ع:5الننيعبننةاامعنننااىعبنعنناعايةساتنني 

منننعبننةاامععا،تننياالاسمعميلاةاتننعالننلع(93 ميننمعا يسنناةعع تننمةعايم ننااتعاييرلسمسننمعاي اصننمعبايبةنننام ا
ع(عالنلعمذينكعيرنامعإنيظنامعمع  ننا عاياةاتنمعااتنياالاسمع1 مرسمعايشبانعايمتلمسناعمقامعباتيبرااعاااع ع

  ( يوضح حجم العينة ونسبتيا إلى المجتمو األصمي. 7وجدول ) 
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 (7جدول )
 حجم العينة ونسبتيا لممجتمو األصمي

 

 النسبة الم وية عدد البراعم البيان م
ع%:1ع93عاياةاتمعا،تياالاسمع -7
ع%11.11ع:5عاياةاتمعالتاتسم -2
ع%95.55ع7عايمتيبرامن -3

ع%ع::9ع15عإ مايقعايم يم 

 ار العينةشروط اختي 2/7/:
ع. قعةساتمعايعةةعاياا ةةاامعم ماع جع بةاتعتابممع*ع
عالمقاتعايم صصمعيلبةنام .ع قتعميمعيما ةع  ةااعايرسنمع*ع

مقنناعقننامعايبا ننثعبننت ةا عايي ننان عل ننةااعاسنننمعايب ننثعععننلعةايم مماننمعايي ةسبسننمعما،تننياالاسم ع
عاآليسم:ايميغسةاتعع قا،ييما ععباتي اامعمرامل

ع.{ايرمةعاييمنقعتعاي تمسمع اياملاعايمين(ا}ايميغسةا
فى بعض المتغيرا  المختار ، وبعض القدرا  البدنيلة  ( تجانس عينة البحث ككل2ويوضح الجدول ر م )

 المرتبطة بالميارا  األساسية  يد البحث.
 (2جدول )

نى  وبعض تجانس عينة البحث )التجريبية، االستطالعية في بعض المتغيرا  الجسمية والعمر الزم
 (38ن=القدرا  البدنية المرتبطة بالميارا  األساسية  يد البحث  )

وحلللللللللللد   االختبارا  المتغيرا 
معاملللللللللللللللل  الوسيط ع س/ القياس

 االلتواء

 الجسمية
 0.008- 726.48 7.335 726.46 سم  ياس الطول )الرستاميتر( الطول

 0.545 24.855 3.943 25.572 كجم  ياس الوزن )ميزان طبي( الوزن

 0.204 8.236 2.645 8.476 سنة حساص السن العمر الزمني

 القدرا  البدنية 

 0.437 77.500 0.789 77.675 ثانية اختبار الدوا ر المر مة لقياس التوافق

اختبلللار نيمسلللون لالسلللتجابة الحركيلللة لقيلللاس القلللدر  عملللي 
 0.086- 70.750 0.593 70.733 ثانية سرعة االستجابة 

 7.200 2.675 0.785 2.749 ثانية من البدء المنطمق )سرعة إنتقالية(م(  9عدو )

اختبلللار ثنلللي الجللل ع لألملللام ملللن الو لللوا )مرونلللة العملللود 
 0.753 7.500 7.67 7.582 سم الفقرى(

 0.756 2.600 0.773 2.637 متر ( كجم باليدين) در  عضمية  راعين(7دفو كر  طبية)

 0.407- 28.350 7.476 28.750 درجة قياس التوازناختبار االنتقال فوق العالما  ل
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 نع مسن عقنسمعمرنامالتعا،يينما عيرسننمعايب نثعععنلع ايي ةسبسنماعااتنياالاسم(عع(5سيتحعمنع املع 
-(عمذيكع يعميغسةاتعايانملعماينمينعمايرمنةعاييمننياععمناعيةام نتعبنسنع 515.:ا3::.:-يةام تعبسنعع 

سنننمعايمةيبانننمعبايمعننناةاتعالتاتنننسمعقسننناعايب نننثاعم نعهنننذ عايمنننسمع(عمذينننكع نننيعايمننناةاتعايبان::9.5اع1:7.:
(اعممنناعسرنننيعمقننمعع مسنن عايبساننناتعي ننتعايمن نننيع ،اينناايقاعمسؤعنناعالننيع: مسرعنناعان صننةتعمننابسنع 

عي ان عاسنمعايب ثعععلع قع مس عايميغسةاتعايم ياةة.
، يبنناةاتعاييايسننمعي منن عايبساننناتع:عاتنني امعايبا ننثعايمتننا لعمالاماتعماجمللو البيانللا وأدوا  وسللا ل  3/3

عمهي:
 وسا ل جمو البيانا : 3/3/7
:عقننامعايبا ننثعبننا،االععالننيعايمةا نن عايرلمسننمعذاتعايصننلمعالمراجللو واألبحللاث العمميللة السللابقة 3/3/7/7

عبممتمععايب ث.
قنننامعايبا نننثعبنننت ةا عايمساتننناتعاي تنننمسمعالنننيعاسننننمعايب نننثع نننقععالقياسلللا  الجسلللمية والسلللن: 3/3/7/2
 ايمين(عمميغسةعايرمةعاييمنق.ع-غسةاتع اياملمي
مننع ناللعإانالععايبا نثعالنيعايمةا ن عماياةاتناتعايمةيبانمعبنايعةةعايانا ةةععاالختبارا  البدنيلة: 3/3/7/3

اتني لبعايبا ننثعا، يبناةاتعايبانسننمعايمةيبانمعبمعنناةاتعاييمةسنةمنعاالننقاعاييمةسنةعمنننع تنللاعااةتننالعمنننع
ع(9(.مة ق 93ا (97اع (95اع (:9 ع(ا5 تللعايمما هعالماميع 

ع
منع اللعإاالععايبا ثعاليعايمةا  عماياةاتاتعايمةيبانمعبنايعةةعايانا ةةعاالختبارا  المياريو:  3/3/7/4

ع(ع5(.مة ق 93ا (:9(اع 5اتي لبعايبا ثعا، يباةاتعايمعاةسهعقساعايب ث.ع 
مسنيانعابنقعع-ةتنيامسيةعيمسنا عايانملع}عاألدوا  واألجيز  المستخدمة أثنلاء القياسلا  والتطبيلق: 3/3/2

ملرنبععنةةعانا ةةعع-شنةساعقسنا عع-تناامعإسمنالعع-متاةةعماة نمعع-ع مع9عةةعابسمعينمعع-يمسا عايمينع
Mini Volleyع({.1عةاتعاا ةةعمما ع ع-تمعع:59 مياةعمعإةيلاععشبعمعع1ميةعماةضعع95باملعع

ع-مرامالتعايرلمسمعيال يباةاتععماعسلق:قامعايبا ثعب تابعايالمعامال  العممية لالختبارا :  3/4
اتي امعايبا نثعصناقعايمماةننمعاياة سنمعاس نااعمرنامالتعايصناقعيال يبناةاتعع:Validityالصدق 3/4/7

ايمتنني اممع ايمعاةسننمعمايبانسننم(اعميننمع تننابعقسمننمع ت(عانننعاةسننقعايمماةنننمعاياة سننمعبننسنعايننةبسرسنعالانننيع
 .( يوضح  لك3والجدول ر م )مالالياع
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 (3جدول)
 (78)ن=        الميارية والبدنية  يد البحث معامال  صدق المقارنة الطرفية لإلختبارا 

وحلللللللللد   االختبارا  المتغيرا 
 القياس

 (3الربيو األعمى)ر (7الربيو األدنى)ر
  يمة ) (

 ع س   ع س  

الميللللللارا  
 األساسية

 2.353* 0.592 2.779 0.536 7.978 درجة التمرير من أعمى
 2.472* 0.452 2.087 0.406 7.876 درجة التمرير من أسفل

ا رسللللللال مللللللن أسللللللفل المواجللللللة 
 2.776* 0.676 7.275 0.529 0.998 درجة األمامى

القللللللللللدرا  
 البدنية

اختبللللار الللللدوا ر المر مللللة لقيللللاس 
 4.850* 0.776 70.550 0.787 77.500 ثانية التوافق

اختبللللللللار نيمسللللللللون لالسللللللللتجابة 
القدر  عملي سلرعة الحركية لقياس 

 االستجابة
 3.762* 0.545 9.875 0.566 70.250 ثانية

 م ( من البدء المنطمق 9عدو )
 2.720* 0.744 2.750 0.775 2.675 ثانية )سرعة إنتقالية(

اختبللللار ثنللللي الجلللل ع لألمللللام مللللن 
 3.847* 7.566 7.375 7.305 6.750 سم الو وا )مرونة العمود الفقرى(

كجلللللللللم  (7دفلللللللللو كلللللللللر  طبيلللللللللة)
 4.372* 0.658 2.435 0.534 7.975 متر باليدين) در  عضمية  راعين(

اختبللللار االنتقللللال فللللوق العالمللللا  
 4.579* 7.466 27.975 7.377 26.750 درجة لقياس التوازن

 2.77( = 0.05( و مستوى معنوية )77 يمة   الجدولية لمطرفين عند درجة حرية )

ايننمعمرنمسنناعبننسنعقننسمعايةبسنن عالانننيعمايةبسنن عالالننيع ننيع(عم ننماع ننةمقعإ صننا سمعا:سمتننحع نناملع 
اا يباةاتعايمعاةسمعمايبانسمعقساعايب ثاعمماعسالعاليعصاقعا، يباةاتع يعقسا عايميغسةاتعماييمسسنيعبنسنع

ع:ايمتيمىعالاليعمايمتيمىعايمن لض
ماعمذيننننكعباتنننني اامعع:عينننمعإس ننننااعمرامننننلعاي بننناتعيال يبنننناةاتعايمعاةسننننهعمايبانسنننReliabilityالثبللللا  3/4/2

اننااةعيابسننقعا، يبنناةاتعبلاصننلعيمنننقعقنناةةع  (ع سننامعالننيعايرسنننمعااتننياالاسمعماايبننةع1إتننلمبعيابسننقعما 
 ايبا ثع نعا يباةاتعايصاقعبم ابمعاييابسقعالمل.
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 (4جدول)
 معامل االرتباط بين التطبيقين األول والثاني

 (78)ن=       في االختبارا  المياريو والبدنية  يد البحث      

وحللللللد   ا ختبارا  المتغيرا 
 القياس

 التطبيق الثاني التطبيق األول
  يمة )ر(

 ع س/ ع س/

الميللللللللللللارا  
 األساسية

 0.779* 0.566 2.256 0.565 2.249 درجة التمرير من أعمى
 0.852* 0.437 2.227 0.430 2.272 درجة التمرير من أسفل

 0.647* 0.678 7.407 0.604 7.367 درجة مىا رسال من أسفل المواجة األما

القللللللللللللللللدرا  
 البدنية

 0.578* 0.779 77.480 0.785 77.565 ثانية اختبار الدوا ر المر مة لقياس التوافق
اختبلللللار نيمسلللللون لالسلللللتجابة الحركيلللللة 

 0.879* 0.579 70.674 0.582 70.677 ثانية لقياس القدر  عمي سرعة االستجابة

دء المنطملق )سلرعة م ( من البل 9عدو )
 0.587* 0.768 2.554 0.774 2.648 ثانية إنتقالية(

اختبللار ثنللي الجلل ع لألمللام مللن الو للوا 
 0.856* 7.597 7.673 7.580 7.560 سم )مرونة العمود الفقرى(

( كجللللم باليدين) للللدر  7دفللللو كللللر  طبيللللة)
 0.748* 0.699 2.670 0.695 2.595 متر عضمية  راعين(

ل فلللوق العالملللا  لقيلللاس اختبللار االنتقلللا
 0.976* 7.390 28.750 7.389 28.725 درجة التوازن

 0.468( = 0.05( ومستوى معنوية )76 يمة "ر" الجدولية عند درجة حرية )          

(ع نعقسمننمع ة(عايم تننمبمع عبننةعمنننعقسمننمع ة(عاي اميسننمعيال يبنناةاتعايمعاةسننهع1سيتننحعمنننع نناملع 
عاليعم ماعاةيبااعبسنعاييابسمسنعالملعماي انقعم باتعا، يباةاتعايم ياةة.مايبانسمعقساعايب ثاعمماعسالع

 البرنامج المقترح: 3/5
عتننابعالاا عايمعنناةجعمي تننسنعبرننضعايمنناةاتعايبانسننمعباتنني اامعاليرننابععىللدا البرنللامج: 3/5/7 يرلننسمعما 

عتنمات.ع1ايصغسةةعماييمعساسمعايمةيبامعبةساتمعايعةةعاياا ةةعيلبةاامعي تع
ابمنننا عيلعنننالعمننننعايبةننننام عايممينننةحعمالانننالععالنننيعايراسننناعمننننعايمةا ننن اعع:عمحتلللوى البرنلللامج: 5/2/:

(عمقناعإشنيملع:المةايذىعتاااعايبا ثع يعيصمسمعايبةنام عايمميةحععياليرنابع ايصنغسةةعماييمعساسنم(.مة ق 
إتننيغةقعيمنننعع ع سننث(ع تننابس3(عم ننااتع ننيعالتننبمععميمنناةع :(عم نناةعيرلسمسننمعبماقنن ع 51ايبةنننام عالننيع 

(عاقسمننماعمقنناعيننمعيميسنن عاليرننابع ايصننغسةةعماييمعساسننم(عايمةيباننمعبايمعنناةاتعالتاتننسمع:1ايم نناةعاييرلسمسننمع 
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( 75ومدتللو )  Worm upاألحمللاء ننيعةساتننمعايعننةةعاياننا ةة(عاا ننلعايم نناةعاييرلسمسننمعمهننيععنناآليي:ع
ينماهعيم يللع  يا عاي تمعب سنثعيتناااع:مس يمىعاليعم مماهعمنعاليرابعايصغسةةعايبتسامعمايمد يقة

ممتنممع( د يقلة: 65الجزء الر يسلى لأللعلاص )الصلغير  والتمييديلة( ومدتلو )اليعاييعس هعايشاملمعيل تنماع
اعميريبنةع هنمع ني ع نيعايم ناةعاييرلسمسنمع سنثع نعناعي منقعايعنالع( د يقلة45ومدتيا )إييع يرابعيمعساسنماع

اعمهمسشنملعايراسناعمننعاليرنابع ايصنغسةةعماييمعساسنم(اعمايينيعيريبنةعايذىعمتن عمننعا لنهعايبةننام عايممينةح
عتنننابعايمعننناةاتعاي ةعسنننمعالتاتنننسمعيألالنننالاعمباييننناييعتنننعميمعإعتنننابعالاا ع ايبااسنننمعايصننن س معييرلنننسمعما 
ايمعاةىعيةساتمعايعةةعاياا ةةعبصمةةعمبتامعيبيراعبماةعاامعانعانعاينماسمع يعاييرلسماعمهمعمناعسيناتنبع

بسرمعايمة لمعايرمةسماعبااتا معاييعي تسنعايمناةاتعايبانسنمعايتنةمةسمعييلنكعايمعناةاتاعمايينيعبنامنعاعم عا
:عم سهعسنيمعيرلنسمعايمعناةاتع( د يقة 20تعميم ميارى: ومدتة )سصبحعمنعايصربعإعيتابعالاا عايمعاةىاع

العمنننننع تنننللعايمما ننننهعالتاتنننسمعمايميم لننننمع نننيعمعنننناةاتع اييمةسنننةعمنننننع النننياعاييمةسننننةعمننننع تننننللاعااةتننن
:عمس ينننمىعهننذاعاي نني عالننيعم مماننهعمننننع( د للا ق70الجللزء الختللامى ) التيي لللة ( : ومدتللو )المننامي(اع

 اليرابعاي لسلمعايبتسامعيتةامعايمصملعيإلتية ا عمايرماةعيل ايهعايابسرسمعل عيةعاي تم.ع

(عبنةامعمننع93النيعاسننمعقمامعناع :عقنامعايبا نثعبنت ةا عاياةاتنمعا،تنياالاسمعالدراسا  االسلتطالعية 3/6
إينيعع5:91/ع7/:نل عم يم عايب ثعممنع اةجعايرسننمعا،تاتنسمعمذينكع نيعايلينةةعمننعسنممعال ناعايمما نقع

مذيننكعيي مسننقعالهنناالعاآليسم:*ينناةسبعايمتنناااسنعالننيعإ ننةا عاملسنناتعع7/7/5:91سنممعاي مننس عايمما ننقع
ع–ايمسنننا ا*عإ نننةا عايمرنننامالتعايرلمسنننمع ايصننناقععايمسنننا ا*عاييرنننةلعالنننيعايمننناةعاياليمنننمعا نننةا عاملسنننات

اي بات(عيإل يباةاتعايمتي اممع يعايمسا اع*عي اساعيمنع اا عايياةسباتعايمتني اممع نيعايب نثاع*اييرنةلع
النيعايلينةةعاييمنسنمعايمناتنبمعييابسنقعايأليرنابع ايصنغسةةعماييمعساسنم(عاا نلعايم ناةعاييرلسمسنمعيي مسنقعايعننالع

عاية معمنعا.
 وا  تنفي  التجربة:خط 3/7
بنةام(ع نيعبرنضعع:5:عقامعايبا ثعبت ةا عايمسا عايمبليعيرسنمعايب ثعالتاتنسمع القياسا  القبمية 3/7/7

ايمعننناةاتعالتاتنننسمع قسننناعايب نننث(اعمبرنننضعايمننناةاتعايبانسنننمعاي اصنننمعبايمعننناةاتعقسننناعايب نننثعمايميم لنننمع نننيع
ايتةامعاانيمايسماعمةمنمعايرمنماعايلمنةىاعايينماين(.عع قسا عاييما قعايعليعيل تماعتةامعا،تي ابمعاي ةعسماع

ع م.ع5:91/ع91/7اي مس عايمما قعع–مع5:91/ع7/:9مذيكع يعايليةةعمنعال اع
:عقننامعايبا ننثعبينلسننذععي ةبننمعايب ننثعالتاتننسمعإايبنناةا عمنننعسننممعال نناعايمما ننقعتنفيلل  تجربللة البحللث 3/7/2
معالننننيعايرسنننننمعالتاتننننسماع سننننثعيننننمعيابسننننقعع3/1/5:91معم يننننيعسننننممعاي مننننس عايمما ننننقع5:91/ع97/7

(ع91:ع:9(عيليمةسةمنع الياعمايم ااتعمننع 1:ع1(عيإل تا عبايعةةاعمايم ااتعمنع ::ع9ايم ااتعمنع 
(عيلننةباعبننسنعمعنناةييعاييمةسننةعمنننع الننيعماييمةسننةعمنننع تننللاع93:ع97يليمةسننةعمنننع تننللاعمايم ننااتعمنننع 
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(عيلةباعبسنعايمعاةتع51ا:5مما هعالمامياعمايم ااتعمنع (عيإلةتالعمنع تلالي55:ع91مايم ااتعمنع 
عاي ال معاييمةسةعمنع اليعممنع تللعمااةتالعمنع تلل.ع

 م5:91/ع95/1اع:9يمعإ ةا عايمساتاتعايبراسهعايمعاةسهعمايبانسمعسممقعالقياسا  البعديو: 3/7/3
ي تننابععمرامننلعا،ييننما سنناةجاعايمرا،ن ننةالعايمتننسااععاي تننابقاايميمتنناععالمعالجللا  ا حصللا ية: 3/8

اينتنبمعايم مسنمعيلي تنناعا يبناة ت(عي تنابعع–مرامنلعا،ةيبنااع ة(عي تنابع بناتعا، يبناةاتعع-ايي ان ع
ا،يمعايلةمقعبسنعايميمتااتعاي تابسمعيرسنينسنع سةمتنيمليسنع صناقعايمماةننمعاياة سنماعما،ينمعايلنةمقعبنسنع

ع.ايمساتسنعايمبلقعمايبراجعيلرسنمعا،تاتسم(
اآليننننقعالننننيع ننننيمعايبننننةام ععباتنننني اامعاي اتننننبيلبساننننناتععاا صننننا سمعمقنننناع  ةسننننتع مسنننن عايمراي ننننات

 :Spssاا صا سمع
 ننقعتننم عهننالعايب ننثعم ةمتننهعم ننيعتننم عايمراي نناتعاا صننا سمععمنا شللتيا: عللرض النتللا ج و 4/0

 ايمتي امماعتملعسمممعايبا ثعبرةضعاينيا  :
 عرض النتا ج: 4/7

 (5جدول )
 روق ونسبة التحسن بين القياسين القبمي والبعدي لمعينة األساسيةداللة الف

 (20في المتغيرا  المياريو  يد البحث                  )ن=

 المتغيرا 
وحلللللللللللد  
 القياس

الفلللللرق بلللللين  البعدي القبمي
  يمة ) ( نسبة التحسن المتوسطين

 ع س/ ع س/

 77.760* 300.000 7.776- 2.384 9.488 0.596 2.372 درجة التمرير من أعمى

 75.590* 220.942 5.759- 7.457 7.494 0.454 2.335 درجة التمرير من أسفل

 73.700* 275.436 3.27- 2.077 4.700 0.658 7.49 درجة ا رسال من أسفل

  7.73( = 0.05)معنوية ومستوي ( 79) عند درجة حرية لمطرا الواحد الجدولية " " يمة 

 نع مسنن عقننسمع ت(عايم تننمبمع عبننةعمنننع ت(عاي اميسننمع ننقع مسنن عايميغسننةاتع(ع5سيتننحعمنننع نناملع 
ايمعاةسهعقساعايب ثاعمماعسالعاليعم ماع ةمقععإ صا سمعاايمعمرنمساعبسنعايمساتسنعايمبلنقعمايبرناىعيصنايحع

ع.ايمسا عايبراىعيلرسنمعالتاتسم
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 (6جدول )
 دى لمعينة األساسيةداللة الفروق ونسبة التحسن بين القياسين القبمي والبع

 (20في القدرا  البدنية  يد البحث                     )ن=

وحلللللللللد   القدرا  البدنية
 القياس

الفللرق بللين  البعدي القبمي
 المتوسطين

نسللللللللللللللللللللبة 
  يمة) ( التحسن

 ع س/ ع س/

 77.890* 75.247- 7.789- 0.676 9.949 0.797 77.738 ثانية التوافق

 73.470* 72.408- 7.347- 0.525 9.509 0.600 70.856 ةثاني سرعة االستجابة

 4.050* 74.702- 0.405- 0.766 2.467 0.793 2.872 ثانية سرعة إنتقالية

 74.750* 37.343 2.475 2.749 70.720 7.636 7.705 سم مرونة العمود الفقرى(

 6.000* 27.739 0.600 0.908 3.360 0.746 2.76 متر  در  عضمية  راعين

 77.570* 35.925 70.757 2.075 38.430 7.482 28.273 درجة لتوازنا

  7.73( = 0.05)معنوية ومستوي ( 79) عند درجة حريةلمطرا الواحد الجدولية  " " يمة 

(ع نع مسنن عقننسمع ت(عايم تننمبمع عبننةعمنننع ت(عاي اميسننمع ننقع مسنن عايمنناةاتع1سيتننحعمنننع نناملع 
ةمقعإ صنا سمعااينمعمرنمسناعبنسنعايمساتنسنعايمبلنقعمايبرناىعيصنايحعايبانسمعقساعايب ثاعمماعسنالعالنيعم نماع ن

 .ايمسا عايبراىعيلرسنمعالتاتسم
 تفسير ومنا شة النتا ج: 4/2
ع:منا شة نتا ج الفرض األول 1/2/7

(عم ماع ةمقعإ صا سمعاايمعمرنمساعبسنعايمساتسنعايمبلقعمايبراىعيلرسنمعالتاتسمع5سيتحعمنع املع 
اةسهعقساعايب ثعمهي:عاييمةسةعمننع النيعماييمةسنةعمننع تنللعمااةتنالعمننع تنللعايمما نهع قعايميغسةاتعايمع

عالمامياعمذيكعيصايحعايمسا عايبراى.
مسة  عايبا ثعهذ عاينيا  عإييعاييف سةعااس ابيعيبةنام عاليرابع ايصغسةةعماييمعساسم(عايمميةحاعمايذىع

بةننام عاليرنابع ايصنغسةةعماييمعساسنم(عايمينمانمعم ةيبننااع اىعإينيعيلاانلعالالنالعممشناةعيعمعماقبنايعمعالننيع
هذ عاليرابعبمسملعم تيرااااتعالالالعممةاااةعايلةمقعايلةاسمعبسنعا ةااعايرسنمععلعذيكعتناااعالنيعيرلنسمع
عتننابعايمعننناةاتعيعنننؤ، عالالنننالاعمعنننذيكععإينننيعمننناعقامننمعايب نننثعمننننعانننةقعم يللنننمعييمصنننسلعايمرلممننناتع ما 

السعاعبةنام عاليرنابعبصنمةةعصن س معتناااتعالالنالعالنيعايمماةتنمعاي نااةعمايشنسمماععايمعاةسمعايم يمى
عمعذيكعاي ممعمايةتاعاينلتيعايناي عانعي عمعاياللع يع تممع عذاعسراسمعشرمةا عبايترااة..

 سنثع نعبةننام عاليرنابععم (7995"علزه عبلد الفتلاح الشليمى" )مييلقعهذ عاينيا  عم عنيا  عاةاتنمع
ع(ع1ةعإس ابيعاليعيرلمعايمعاةاتعاي ةعسم.ع يهعيف س
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 نععم(2007"أمللين أنللور الخللولى واسللامو كامللل راتللص" )مييلننقع ستنناعهننذ عاينيننا  عمنن عمنناع شنناةعايسننمع
يمننانعايمعننناةاتعاي ةعسننمعاي اصننمعبايلرنننباع اليرننابعاييةبمسننمعيعسننئعاييلمسنننذعميرننا عإانناااا عيةبمسنننا علعيتننابعما 

مع تنننال عاننننعايلساقنننمعايبانسنننمععمننناع نعننناعيعتنننبعمعايراسننناعمننننعايمنننسمعاينلتنننسمع سعيتنننبعاييالمسنننذعايمعننناةةعاي ةعسننن
مال يمااسماعم لعايمسااةعماييبرسمعماي ممعبناينل ععمناعيعتنبعمعايميرنمعمايي ناىعاينذىعسيم لنهع نيعايمنا تنهع نيع

ع (:53:ععع:تبسلعايلميعماييلمق. 
مايينننيع عننناتع نععم(2003طفلللى" )منلللى عبلللد الفتلللاح لمييلنننقع ستنننا ععهنننذةعاينينننا  عمننن عنينننا  عاةاتنننمع 

مماةتمعنشااععايبةاامععمنشاعيةمس يعيةبمىعيهعيف سةعإس ابيعاليعبرضع ماننبعاينمنمعمايتنلمكعيعنلعمننع
تنمات(.ع1ع-1متيمىعاينمماي ةعيعما، يماايعما، القيعمايمرة يعياىع الالعماعقبلعايماةتمعمنعتنع 

ع (59 
ي تنننعبننسنعايمساتننسنعايمبلنقعمايبرنناىعيلرسنننمعالتاتننسمع ننقعمسرنيىعايبا ننثعاةيلنناععقننسمعاينتنبعايم مسننمعيل

%(اع:::%اع595.1:1متيمىعالاا عايمعاةجعيلمعاةاتع قساعايب ث(ع سثعيةام تعنتبعايي تننعبنسنع 
إييعالتا عايةساتقعايذجعسريماعالسمعقانمنعنتبمعايي تناع سثعسيمع تابعنتبمعايي تنعبا،ينمعايمسنا ع

عيايسم:الملعمنع اللعايمراايمعاي
عايمبلقعع–ايبراجع                            
عع::9×عنننننننعننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناينتبمعايم مسمعيلي تنع=عنننن

عايمبلقعععععععععععععععععععععععععععععععععععع
عانننتعبساننناتعايمسننا عايمبلننقعمن لتننمع ننتنعاينتننبمعايم مسننمعيلي تنننعييياسنناعبشننعلععمالسننهع تنننهععلمننا

م ننا تعاينتننبمعايم مسننمعا%(:::مل ننمظاع سننثع ننا تعاينتننبمعايم مسننمعيي تنننعمعنناةةعاييمةسننةعمنننع الننيع 
%(ا ننا تعاينتننبمعايم مسننمعيي تنننعمعنناةةعااةتننالعمنننع تننللع555.115يي تنننعمعنناةةعاييمةسننةعمنننع تننللع 

ع.%(595.1:1 
ومن العرض السابق يتحقلق صلحة الفلرض األول الل ى يلن: عملى: " توجلد فلروق إحصلا ية داللة 
معنويا بين القياسين القبمي والبعدى، لصالح القياس البعدى في مستوى أداء بعلض الميلارا  األساسلية 

 سنوا )عينة البحث(". 9لبراعم الكر  الطا ر  تح  
ع:منا شة نتا ج الفرض الثاني 1/2/2

(عم ماع ةمقعإ صا سمعاايمعمرنمساعبسنعايمساتسنعايمبلقعمايبراىعيلرسنمعالتاتسمع1منع املع عسيتح
 ننقعنيننا  عايمنناةاتعايبانسننمعقسنناعايب ننثعمهي: اييما ننقاعتننةامعا،تنني ابمعاي ةعسننماعايتننةامعإانيمايسننماعمةمنننمع

عاى.ايرمماعايلمةىاعايماةةعايرتلسمعيلذةااسناعاييماين(عمذيكعيصايحعايمسا عايبر
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اع نعم( 2007"املللين انلللور الخلللولى واسلللامة كاملللل راتلللص" ) مييلننقعهنننذةعاينيننا  عمننن عمنناع شننناةعايسنننمع
اليرننابعاييةبمسننمعيريبننةعنظننامعيرلسمننيعمؤتنن عالننيعال عنناةعمايمبنناائعاييننيعيشننعلتعمنعنناعاليرنناباعإ،ع نعنناع

هنيعيعسنئعايالنلعميرنا عإاناااعييمسيعبيبتساعهذ عايمباائع ميراسلعاعبشعلعسناتبعيالمسذعاييرلسمعا،بياا ياعمع
يمانعايمعاةاتعاي ةعسمعاي اصنمعبايلربنمع سعيتنبعاييالمسنذعايمعناةةعاي ةعسنمع تنالانع يةبمسا ع سااعاعيتابعما 

مننعايمنسمعاينلتنسمعا، يمااسنمعم نلعايمسنااةعماييبرسنماعا،نيمنا اع ايلساقنمعايبانسنمعابالتنا معاينقعاعيتنابعايراسنا
إي اذعايمةاةاععماعانعمماةتمعاليرابعاييةبمسمعيمامعقسممععبةىعييم لع يعايميرنمعماي ممعباينل اعمايماةةعاليع

ع (571:عع:مايي اىعايذىعسيم لهع يعايمنا تمع يعتبسلعايلميعماييلمق.ع 
وىلل ا يحقللق الفللرض الثللاني اللل ى يللن: عمللى "توجللد فللروق إحصللا ية  دالللة معنويللا بللين القياسللين 

 9دى فلي مسلتوى بعلض القلدرا  البدنيلة لبلراعم الكلر  الطلا ر  تحل  القبمي والبعدى، لصالح القياس البع
 سنوا ")عينة البحث(.

 االستخالصا  والتوصيا  5/0
 قعتم عهالعايب ثعم ةمتهعم يع اماعاسنمعايب ثعممنع اللعإتلمبعايمراي مععاالستخالصا : 5/7

عاا صا سمعيلبساناتاعيمعنعايبا ثعمنعاييمصلعيإلتي الصاتعاييايسم:
معناةاتعاييمةسنةعمننعايممينةحعينف سةا عإس ابسنا عالنقعيرلنمعع ايصنغسةةعماييمعساسنم( ظعةعبةنام عاليرنابعع5/7/7

ع.تنماتع1يبةاامعايعةةعاياا ةةعي تعع اليعماييمةسةعمنع تللعمااةتالعمنع تللا
 قعايعليعيل تمعاييماعي تنايمميةحعيف سةا عإس ابسا عالقعع ايصغسةةعماييمعساسم( ظعةعبةنام عاليرابعع5/7/2

معتةامعااتي ابمعمايتةامعاانيمايسمعممةمنمعايرمماعايلمةىعمايماةةعايرتلسمعيلذةااسنعماييماينعيبنةاامعايعنةةع
ع.تنماتع1اياا ةةعي تع

 قعتم عهالعايب ثعم ةمتهعم يع اماعاسننمعايب نثعماايمناااعالنيعايبسانناتعماينينا  ععالتوصيا : 5/2
عيبا ثعبماعسلق:اييقعيمعاييمصلعإيسعاعسمصيعا

عتننابعايمعنناةاتعالتاتننسمع ننيعةساتننمعايعننةةعاياننا ةةع5/2/7 اتنني اامعا،يرننابعايصننغسةةعماييمعساسننمعييرلننسمعما 
 تنمات.ع1يلبةاامعي تع

اتنني اامعا،يرننابعايصننغسةةعماييمعساسننمعيي تننسنعايمنناةاتعايبانسننمعايمةيباننمعبايمعنناةاتعالتاتننسمع ننيع5/2/2
عتنمات.ع1لمعايبةاامعي تعةساتمعايعةةعاياا ةةعمب اصمعيمة 

إ ةا عايميساعمنعايب مثعباتي اامعا،يرابعايصغسةةعماييمعساسمعيليرةلعاليعيف سةعاتني اامعاع نيعع5/2/3
يرلنننسمع ننننماععااةتنننالعال نننةىعممعننناةاتعايتنننةبعايتنننا قعم نننا اعايصننناعماينننا اععاننننعايملرنننبع نننيعمة لنننمع

 تنم99ايصغاةعي تع
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 قائمة المراجع
 ة:أوال المراجع العربي

عم.9119اعمعيبمعاينعتمعايمصةسمعاعايماهةةعاع"عمم النفس التربوي"  ماعيعقعصايح:ع-9

 –تخطلليط  –"دليللل المللدرص فللي الكللر  الطللا ر  اختبللارا  ا منناعابنناعايننااسمعايننميسةااليعمصنناليعاننه:ع-5
عم.9111اعااةعايلعةعايرةبقاعايماهةةاعسجال "

اعااةعايلعنةعايرةبنياعا  وبرامج التربية الحركية لألطفال""نظري مسنع نمةعاي ميياع تاممععاملعةايب:عع-:
عمع7::5

"سمسللمة المراجللو فللى التربيللة البدنيللة والرياضللية "ألعللاص  مسننننع نننمةعاي ننمييعا منننالعاينناسنعايشننا ري:عع-1
العاص كبير  ")االطار المفاىيمى والتعميمى لاللعاص (  خير  ملن األلعلاص التمييديلة –صغير  

عم.عع1::5اةعايلعةعايرةبيعاعايماهةةعاعاعاعوالترويحية"

اعمنشنفةعايناشنةعيلمرناةلاعااتنعناةسمعع"خبرا  فى األلعاص الصغير  لمصلغار والكبلار" إسلسنعماس ع نةج:ع-5
عم.9115اع

"فعاليلة برنلامج مقتلرح بتسلتخدام الفيلديو التفلاعمي والخططلي عملي تعملم  باتمعم مماعابناعاي عنسم:ع-ع1
اععربيللة الرياضللية لتالميلل  الحمقللة الثانيللة مللن التعملليم األساسللي"بعللض الميللارا  بللدرس الت

عم.5::5ةتايمعاعيمةا اععلسمعاييةبسمعايةساتسمعاع امرمعايمنساعاع

"تلللأثير اسلللتخدام األلعلللاص الترويحيلللة المقترحلللة عملللي تعملللم بعلللض الميلللارا   تنننسنع نننؤااع نننابعا :ع-7
لسمعاييةبسنمعايةساتنسمعيلبننسنعاع امرنمعاعةتايمعما تيسةاعععاألساسية لرياضة التنس لألطفال"

عم.:::5 لمانعاعايماهةةعاع
عم.9131اعمعيبمعالن لمعايمصةسمعاعايماهةةعاع95اعاع"التعمم"ةميسمعايغةسب:عع-3

"تأثير برنامج مقترح لأللعلاص الصلغير  عملى أداء بعلض الميلارا  اليجوميلة اي عاباعايلياحعايشسمق:ع-1
اعم لنمعالمسنمعمي صصنمع نيعالنممعاييةبسنمعايةساتنسماععلسنمعا "فى كر  السمة لممتخمفين عقميل
عم.9115(اعااتعناةسم51اييةبسمعايةساتمعيلبنسناعايرااع 

اعااةع9اعا للانون" –تحميللل  –تللدريص  –تعملليم  –"الكللر  الطللا ر  تللاري   الننيعمصنناليعاننه:ع-:9
عم.9111ايلعةعايرةبقاعايماهةةاع

األلعللاص الصلغير  فللى تعملم الميللارا  الحركيلة األساسللية تللأثير اسلتخدام امنااع مناجعبلسناج:ع ع-99
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اعةتننايمعما تننيسةاععلسننمعاييةبسنمعايةساتننسمعيلبنننسناع امرننمع لننمانعاععلرياضللة المالكمللة"
عم.:::5ايماهةةاع

ااةعع"دليللل مللدرس التربيللة الرياضللية فللى مرحمللة التعملليم األساسللي"،اناسنناتعم منناع  منناع ننةج:ع-95
عم.9131ايلعةعايرةبقعاعايماهةةعاع

عم.5::5اعايمي امنعيلابااماعاييقايسقعاع"مدخل فى األلعاص الصغير "م ماع  ماعاباا ع:ع-:9ع

عم.:913اعااةعايمراةلعاعايماهةةعا5اعا"موسوعة األلعاص الرياضية"م ماع تنعاالمج:ع-91

اعااةعايلعننةع:اعااختبللارا  األداء الحركللي"م منناع تنننعاننالمىاعم منناعنصننةعاينناسنعةتننمان: ع-95
عم.9111يرةبقاعايماهةةاعا

"دراسللة عامميللو ألىللم القللدرا  الحركيللة الخاصللة لللدى العبللي الللدوري م منناعة رننتعاي ننناج:ع-91
اععةتننايمعما تنننيسةاععلسننمعاييةبسنننمعايةساتننسمعببمةتنننرسااعالممتللاز )أ( رجلللال كلللر  طلللا ر "

ع.ععم9111 امرمعقناةعايتمس اع
اعااةعايلعنةع:اعا9اع ننية البدنيلة والرياضلة""القياس والتقويم في التربم ماعصب قع تانسن:ع-97

عم.9115ايرةبقاعايماهةةاع
"األسللس العمميللة لمكللر  الطللا ر  وطللرق القيللاس م:ع تننانسنعاع منناىعابنناايمنر صننب ي م منناع-93

عم.9117اعايماهةةعاعالبجدنى والميارى والمعرفى والنفسى والتحميمى"
اعمةعننيعايعيننابعيلنشننةعاععسللفة والتطبيللق (""الرياضللة لممجتمللو )الفمم منناعم منناعاي مننا مق:عع-91

عم.9117ايماهةةاع
"تللأثير اسللتخدام األلعللاص الترويحيللة الغرضللية عمللي تعمللم بعللض الميللارا  مصننالقعسمتننلع  نناج:ع-:5

اعةتنايمعما تنيسةعاععلسنمعاألساسية لممصارعة لدي طالص التربية الرياضية جامعلة األزىلر"
عم.5::5اعاييةبسمعايةساتسمعيلبنسنعاع امرمع لمانع

"أثر ممارسة نشاط البراعم كمنشط ترويحى تربوى عمى بعض جوانص النمو منيعاباعايلياحعيالي:ع-59
اعب نثعمنشنمةاع( سلنوا "6-4والسموك التكيفلى للدى اطفلال ملا  بلل المدرسلة ملن سلن )

عم.:::5م لمع امرمعاييقايسقع
عم9115معبلما عاعاعمةعيعا،االع"األلعاص الصغير "نبسلعنااعاعم ماعايش ات:ع-55
"تلللأثير اسلللتخدام االلعلللاص الصلللغير  واألدوا  المسلللاعد  عملللي بعلللض همسنننااعابااي مسننناعإتنننمااسل:ع-:5

اعةتايمعما تيسةاععلسمعاييةبسمعايةساتسمعيلبننسناعالميارا  الحركية اليجومية في كر  اليد"
عم.:911 امرمعاييقايسقع



 

 
 سنىاث 9اء الوهاري وححسٍن بعض القذراث البذنٍت لبراعن الكرة الطائرة ححج فاعلٍت برناهج هقخرح باسخخذام األلعاب الصغٍرة والخوهٍذٌت لخعلٍن وإكساب األد

 م7102-لألبحاد العلوٍت ثانً للنصف ال – ثانىلالوجلذ ا –جاهعت السقازٌق  –كلٍت الخربٍت الرٌاضٍت للبناث  –هجلت بحىد الخربٍت الشاهلت 
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رويحية وتأثيرىا  عملي تعملم بعلض ميلارا  كلر  اليلد  استخدام األلعاص الت "ساتةعم ماع تننعقنناتم:ع-51
ةتنايمعما تنيسةاعععلسنمعاييةبسنمعايةساتنسمعيلبننسنعاع امرنمعألطفال المؤسسلا  ا يوا يلة" ، 

 م.1::5بنعاعاع
 ثانيا المراجع األجنبية:

25- Cox.M.H.,: Exercise Training Programs and cardio respiratory 

adaptation , clin, sport, med,1991. 
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