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development of some motor abilities
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الملخــص:
ان الهدف من هذه الد ارسةة العلميةة هةو معرأةة ةر

برنةام مقتةرأل لالعةاص الةةةليري المكيفةة أةةي تنميةةة

بعض القدرات الحركية (التواأق ،التوازن ،المرونة)
لة ةةدم تالمية ةةذ المرحلة ةةة االبتدائية ةةة مة ةةن ة ةةالل عة ةةدي

متليرات التواأق  ,التوازن و المرونة  .وقد است دم
الب ة ة ةةاح ين الم ة ة ةةنه التجريب ة ة ةةي لمالئمتة ة ة ة ل بيع ة ة ةةة

الموضة ة ةةوع عل ة ة ة عينة ة ةةة مقةة ة ةةودي تقة ة ةةدر بة ة ة ة 02

تلمي ةةذا .و توةة ةةلنا ال ة ة ان ة ة ي ة ة ر برنة ةةام مقت ة ةرأل

لالعاص الةليري أي تنمية بعض القدرات الحركيةة
(التواأةةق ،الت ةوازن ،المرون ةةة) لةةدم تالميةةذ المرحل ةةة

االبتدائية.

الكلمات المفتاحية :األلعاص الةليري المكيفة -

القدرات الحركية -التواأق-التوازن-المرونة

Abstract:
The aim of this scientific study is to
know the effect of a proposed program
for small, adapted games in
developing some motor abilities
)(compatibility, balance, flexibility
among primary school pupils through
several compatibility, balance and
flexibility variables. The researchers
used the experimental approach to its
relevance to the nature of the subject
on a intended sample of 40 students.
We concluded that a proposed
program for small games affects the
development of some motor abilities
)(compatibility, balance, flexibility
among primary school students.
Key words: air-conditioned small
 games - kinetic capabilitiescompatibility - balance - flexibility

المؤلف المرسل :بوعبدلي عائشة  ،اإليميلmaxsalam74@gmail.com :
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 .1مقدمة:

يعد النشا الرياضي لتالميذ المرحلةة االبتدائيةة وسةيلة مهمةة لتحقيةق النمةو المترتةص

لل فةةل و اةةةة ن مرحلةةة ال فولةةة المبك ةري هةةي مرحلةةة تكةةوين واعةةداد نلةةر أيهةةا مقومةةات
ش ةية ال فل المستقبلية ،وترجع همية التربية البدنيةة إلة تأ يرهةا علة جميةع جوانةص نمةو

ال فةل الم تلفةة سةواا كانةت جوانةص جسةمية و عقليةة معرأيةة و حسةية حركيةة انفعاليةة

اجتماعية وال شك ن جميع هةذه الجوانةص تعمةل كوحةدي متماسةكة ية ر كةل منهةا أةي األ ةر
بةوري واضحة و ي نقص و اض راص أي جانص من هذه الجوانص ي دي إل اض راص أي
التكوين العام للش ةية.

وتعد الم سسة االبتدائية من الم سسات التربوية التةي تربة ال فةل وتبةد أةي التةأ ير

عل ة عادات ة وسةةلوك ونشةةا ات الم تلفةةة ومنهةةا الحركيةةة لةةذا ينبلةةي االهتمةةام بهةةذه المرحلةةة
العمرية المهمة وتنظيم برنام علمي متقن يعمل عل التسريع أي عملية النمو الحركةي الةذي
ية ة دي إلة ة اإلسة ةراع أ ةةي عملي ةةة ال ةةتعلم الحرك ةةي م ةةن ةةالل ت ةةوير وتنمي ةةة الق ةةدرات الحركي ةةة
المتم لة باللياقة الحركية لتالميةذ المرحلةة االبتدائيةة ،ونظة ار لقلةة الد ارسةات أةي البيئةة الجزائريةة

عل ة اللياقةةة الحركيةةة و اةةةة لتالميةةذ المرحلةةة االبتدائيةةة لةةذا جةةاات هةةذه الد ارسةةة كمحاولةةة

متواضعة تهدف إل إعداد برنام مقترأل لالعاص الةليري المكيفة التي يراها الم تةون أي
مجال التربية البدنية والرياضية بأنها جزا هام أي حةة التربية البدنية والرياضية والتي تنمي
القدرات الحركية لتحقيق أضل النتائ مستقبال لدم تالميذ المرحلةة االبتدائيةة ،هةذا مةا دأعنةا

أي بح نا إل

رأل التسا ل الرئيسي:

هل ي ر برنام مقترأل لالعاص الةليري المكيفة أي تنمية بعض القدرات الحركية
(التواأق ،التوازن ،المرونة) لدم تالميذ المرحلة االبتدائية؟
فرضيات البحث:

 -10توجد أروق ذات داللة إحةائية بين العينتين الضاب ة والتجريبية بعد ت بيق
البرنام المقترأل أي تنمية التواأق لدم تالميذ المرحلة االبتدائية.
 -10توجد أروق ذات داللة إحةائية بين العينتين الضاب ة والتجريبية بعد ت بيق
البرنام المقترأل أي تنمية التوازن لدم تالميذ المرحلة االبتدائية.
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 -10توجد أروق ذات داللة إحةائية بين العينتين الضاب ة والتجريبية بعد ت بيق
البرنام المقترأل أي تنمية المرونة لدم تالميذ المرحلة االبتدائية.
-المنهج المتبع:

يتميز البحث العلمي بتعدد مناهج  ،أالمنه للة هو ال ريق الواضح والمستقيم.

(العيسوي عبد الرحمان ،1996 :ص)66

حيث يعتبر ا تيار منه الدراسة مرحلة هامةة أةي عمليةة البحةث العلمةي ،إذ يحةدد

كيفية جمع البيانات والمعلومات حول الموضوع المةدرو  ،لةذا أةمن مةنه الد ارسةة لة عالقةة
مباشري بموضوع الد ارسةة ،وبمشةكالية البحةث ،حيةث بيعةة الموضةوع هةي التةي تحةدد ا تيةار
المنه المتبع ،ومن الل مرحلتين لإل تبار(القبلي والبعدي) لموضوع د ارسةتنا :تةأ ير برنةام

مقت ةرأل لالعةةاص الةةةليري ةةالل در التربيةةة البدنيةةة والرياضةةية علة ة تنميةةة بع ةةض القةةدرات

الحركيةةة (التواأةةق ،التةوازن ،المرونةةة) لةةدم تالميةةذ المرحلةةة االبتدائيةةة ،لةةزم علينةةا إتبةةاع المةةنه
التجريبي الذي يتميز بالدقة والتحليل والتفسير .
 -عينة البحث:

لقد اعتمدنا عل العينة المقةودي ،ويقدر حجم العينة ال اةة بفئة ( )02تلميذ من

نفة ة

الج ةةن

(ذك ةةور) يدرس ةةون بالة ةةف ال انية ةة ابت ةةدائي بمبتدائي ةةة العق ةةون مةة ة ف ( ري ةةق

بح ارري) بوالية الجلفةة وتنقسم إل عينتين:
 -العينة التجريبية:

تتكون من( )22تلميذ من نف

الجن

ذكور .

 -العينة الضابطة:

وتتكون هي األ رم من( )22تلميذ من نف

تجانس عينتي البحث:

الجن

.

لل ةةرض تحدي ةةد نق ةةة الش ةةروع ق ةةام الباح ةةث بميج ةةاد التج ةةان

ب ةةين المجم ةةوعتين الض ةةاب ة

والتجريبية باستعمال ا تبار ( )Tللعينات المستقلة للمتليرات (العمر  -الوزن – ال ول).

ادوات المعالجة االحصائية:90
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تتضمن معالجة الحسةابات التةي تمكننةا مةن ترجمةة النتةائ ب ريقةة دقيقةة لال تبةارات التةي
قمنا بها ألجل هذا اللرض استعملنا الم شرات التالية:
 -المتوسط الحسابي:

يعتبر حد ال رق اإلحةائية األك ر استعماال اةة أي مراحل التحليةل اإلحةةائي أهةو

حاةةةل قسةةمة مجموعةةة مفةةردات و قةةيم أةةي المجموعةةة التةةي جةةري عليهةةا القيةةا 2𝐱 ،1𝐱 :
 ،... ،3𝐱،عل عدد هذه القيم 𝐧  ،وةيلت العامة هي:
(عل لةيف ،محمود السامراني ،1763 :ص )66-67
̅𝐱 :المتوس الحسابي
𝐱 ∑  :مجموع القيم

𝐧  :عدد العينة
 -التباين:

هةو حةد مقةايي

التشةتت ،و ك رهةا اسةت داما أةي النةواحي الت بيقيةة ،ويعبةر عةن متوسة

مربعات انحراأات القيم عن وس ها الحسابي وةيلت هي( :شرف الدين ليل :ص)78
𝟐𝐬 :التباين
̅𝐱  :المتوس الحسابي
حيث ن :

 -االنحراف المعياري:

هةةو ه ةةم مق ةةايي

التشةةتت ألن ة دقه ةةا حيةةث ي ةةد ل اسةةتعمال أ ةةي الك ي ةةر مةةن قض ةةايا

التحليل اإلحةائي واال تبار ،و هو الجذر التربيعي الموجص للتباين ويرمز ل بالرمز𝛅 :
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 معامل الثبات ( αكرومباخ):𝐑  :بيرسون

 -معامل الصدق:

 -معامل االرتباط بيرسون:

أي حالة جمع بيانات عةن متليةرين كميةين ) ، (y , xيمكةن قيةا
ريقة بيرسون ومن األم لة عل ذلك :قيا

االرتبةا بينهمةا ،باسةت دام

العالقة بين الوزن وال ول ،والعالقة بينٍ اإلنتاج

والتكلفةة والعالقةة بةن الدرجةة التةي حةةل عليهةا ال الةص وعةدد سةاعات االسةتذكار وةةيلت
هي:
(شرف الدين ليل :ص)81

𝐩 𝐑 :معامل االرتبا بيرسون

𝐱 :قيم اال تبار األول
𝐲 :قيم اال تبار ال اني
𝐟𝐝 :درجة الحرية
 -ت ستودنت:

وهي ريقة إحةائية من ال رق التي تست دم أي حساص الفروق بين المتوسة ات الحسةابية،
ويست دم هذا اال تبار لقبول و رأض العدم بمعن آ ر ا تبار( )Tيست يع تقيةيم الفةرق بةين

المتوس ات الحسابية تقييما مجردا من التد ل الش ةي وةيلت هي:
(نزار ال الص ،محمود السامراني ،1767 :ص)77
𝟐 𝐱̅ : 𝐱̅ 𝟏 ،المتوس الحسابي
𝟐𝟐𝛅 :𝛅𝟐𝟏 +التباين األكبر واألةلر
𝐧 :عدد أراد مجموعة واحدي أق
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̅
𝐃 :متوس الفروق
𝐃𝐒 :االنحراف المعياري

*عرض وتحليل النتائج :
عرض وتحليل نتائج الفرضية األولى:

ج ةةدول رق ةةم ( :)01يب ةةين مقارن ةةة ب ةةين األوس ةةا الحس ةةابية واالنح ارأ ةةات المعياري ةةة وقيمت ةةي()T
المحسوبة والمجدولة بين العينتين التجريبية والضاب ة لال تبار القبلي.
ا تبار التواأق
δ

S2

العينة الضاب ة

6.72

1.26

1.10

التجريبية العينة

6.87

1.30

1.81

Tc

Tt

0.18

1.68

df
38

α
2.27

الداللة
غير
دال

التحليل:

بالنسة ةةبة للعينة ةةة التجريبية ةةة :تبة ةةين النتة ةةائ المعروضة ةةة أة ةةي الجة ةةدول رقة ةةم ( )01عة ةةاله ن

المتوس الحسابي ال تبار التواأق كان ( )6.87بانحراف معيةاري ( )1.30ونالحةظ ن قيمةة
( )Tالمحسةةوبة ( )0.18وهةةي قةةل مةةن قيمةةة ( )Tالمجدولةةة ( )1.68تحةةت درجةةة حريةةة
 )38(dfومستوم داللة .)2.27( α
مةا العينةة الضةةاب ة :أقةد بلةةس المتوسة الحسةابي ال تبةةار التواأةق ( )6.72وبةةانحراف

معيةةاري قةةدره ( ،)1.26ونالحةةظ ن قيمةةة ( )Tالمحسةةوبة ( )0.18وهةةي قةةل مةةن قيمةةة ()T
المجدولة ( )1.68تحت درجة حرية  )38( dfومستوم داللة .)2.27( α
م

ةة

عم ةةدي رق ةةم ( )21يب ةةين مقارن ةةة ب ةةين األوس ةةا الحس ةةابية للعينت ةةين التجريبي ةةة

والضةةاب ة لال تبةةار القبلةةي للتواأةةق ومنة نالحةةظ عةةدم وجةةود أةةروق ذات داللةةة إحةةةائية بةةين
العينة التجريبية والعينة الضاب ة أيما ي ص اال تبار القبلي للتواأق.
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 جدول رقم ( :)02يبين داللة الفروق بين اال تبارين القبلي والبعدي للعينة التجريبيةا تبار التواأق
Tc

Tt

df

α

داللة الفروق بين

اال تبارين القبلي

2.1

2.71

12.7

2.22

1.62

17

2.27

والبعدي

الداللة

دال

التحليل:

ن ةةرم م ةةن النت ةةائ المعروض ةةة أ ةةي الج ةةدول رق ةةم ( )02ع ةةاله ،ن متوسة ة الف ةةروق ال تب ةةار

التواأق أةي ا تبةارين القبلةي والبعةدي كةان ( )2.1وبةانحراف معيةاري قةدره( ،)2.71وقةد ظهةر
ن الفروق كانت دالة إحةائيا وبدرجة عالية لكال اال تبارين ،وذلةك ن قيمةة ( )Tالمحسةوبة
كانت ( )12.7وهي كبر من القيمة المجدولة ( )1.62تحت درجةة حريةة  )17( dfومسةتوم
الداللةةة  ،)2.27( αويعنةةي هةةذا ن هنةةاك أةةرق بةةين نتةةائ اال تبةةارين القبلةةي البعةةدي ،وهةةذا
والفرق دال إحةائيا لةالح اال تبار البعدي.

ج ة ةةدول رق ة ةةم ( :)03يب ة ةةين مقارن ة ةةة ب ة ةةين األوس ة ةةا الحس ة ةةابية واالنح ارأ ة ةةات المعياري ة ةةة
وقيمتي( )Tالمحسوبة والمجدولة بين العينتين التجريبية والضاب ة لال تبار البعدي.
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ا تبار التواأق
δ

S2

العينة الضاب ة

57.6

0705

0706

العينة التجريبية

87.6

0700

07.0

Tc
870.

Tt
0758

df
08

α

1716

الداللة
دال

التحليل:

بالنسةةبة للعينةةة التجريبيةةة :تبةةين النتةةائ المعروضةةة أةةي الجةةدول رقةةم ( )03عةةاله ن المتوسة

الحس ةةابي ال تب ةةار التواأ ةةق ك ةةان ( )8.77ب ةةانحراف معي ةةاري ( )1.11ونالح ةةظ ن قيم ةةة ()T

المحسوبة ( )8.36وهةي كبةر مةن قيمةة ( )Tالمجدولةة ( )1.68تحةت درجةة حريةة )38( df
ومستوم داللة .)2.27( α
ما العينة الضةاب ة :أقةد بلةس المتوسة الحسةابي ال تبةار التواأةق ( )6.67وبةانحراف معيةاري

قةدره ( ،)1.16ونالحةظ ن قيمةة ( )Tالمحسةوبة( )8.36وهةي كبةر مةن قيمةة ( )Tالمجدولةة
( )1.68تحت درجة حرية  )38( dfومستوم داللة .)2.27( α
ومن ة نالحةةظ وجةةود أةةروق ذات داللةةة إحةةةائية بةةين العينةةة التجريبيةةة والعينةةة الضةةاب ة أيمةةا
ي ص اال تبار البعدي لةالح العينة التجريبية.

م

ة

عمةةدي رقةةم ( )02يبةةين مقارنةةة بةةين األوسةةا الحسةةابية للعينتةةين التجريبيةةة والضةةاب ة

لال تبار البعدي للتواأق االستنتاج الجزئي األول:
من الل عةرض نتةائ الجةداول رقةم ( )01ال ةاص با تبةار التواأةق ،لةوحظ تقةارص

بين العينة التجريبيةة والعينةة الضةاب ة إحةةائيا الةذي تنةاول نتةائ المقارنةة ،حيةث بللةت ()T
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المحسوبة( )2.18وهي قل من ( )Tالمجدولة ( )1.68وهذا مةا يةدل علة عةدم وجةود أةروق
ذات داللة إحةائية عند مستوم الداللة(.)2.27
مةا الجةدول رقةم ( )02الةذي تناولنةا أية نتةائ الفةروق بةين اال تبةار القبلةي والبعةةدي

للعينةةة التجريبيةةة ،حيةةث بللةةت ( )Tالمحسةةوبة ( )12.7وهةةي كبةةر مةةن قيمةةة ( )Tالمجدولةةة
( ،)1.62وهةذا مةا يةةدل علة وجةود أةةروق ذات داللةة إحةةائية عنةةد مسةتوم الداللةةة ()2.27
لةالح اال تبار البعدي.
ويوضح الجدول رقم ( )03الذي تناول نتائ المقارنة حيث تفوقت العينة التجريبيةة

عل ة العينةةة الضةةاب ة إحةةةائيا ،أبللةةت ( )Tالمحسةةوبة ( )8.36وهةةي كبةةر مةةن قيمةةة ()T

المجدولة ( ،)1.68وهذا مةا يةدل علة وجةود أةروق ذات داللةة إحةةائية عنةد مسةتوم الداللةة
( )2.27لةالح العينة التجريبية.
ن التعلم الحركي لي

اكتسةاص وتحسةين وت بيةت

وهذا ما ي كده "كورت مانيل" عل

وتتكام ةةل برب ه ةةا باكتس ةةاص المعوم ةةات وبت ةةةوير قابلي ةةة التواأ ةةق.

(كةةةورت ماني ةةل،1781:

واس ةةتعمال المه ةةارات الحركي ةةة أحس ةةص ،وانم ةةا تكم ةةن أ ةةي مج ةةال الت ةةور للش ة ةةية اإلنس ةةانية
ص)113
وهةذا مةا كدتة "هةدم محمةد ناشةف" بةأن األلعةاص الةةليري تعمةل علة إشةباع ميةل
التالميةذ إلة الحركةة والنشةا وتةدريص حواسةهم ،واكسةابهم القةدري علة اسةت دامها ،كمةا نهةا

تساهم عل امتةاص االنفعاالت وتدريص العضالت الكبيري والةليري وتحقق التواأق إضاأة
إلة ذلةك أمنهةا تسةاهم أةي تنميةة سةلوك التعةاون وتبةادل الةري والمشةاركة الجماعيةة وكيفيةة
التعامل مع اآل رين( .هدم محمد ناشف ،1773 :ص)73
وحسةةص الفرضةةية األول ة التةةي تةةنص عل ة " :توجةةد أةةروق ذات داللةةة إحةةةائية بةةين

العينت ةةين الض ةةاب ة والتجريبي ةةة بع ةةد ت بي ةةق البرن ةةام المقتة ةرأل أ ةةي تنمي ةةة التواأ ةةق ل ةةدم تالمي ةةذ
المرحلة االبتدائية" ،ومن أالفرضية األول محققة.

عرض وتحليل نتائج الفرضية الثانية:
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 جةةدول رقةةم ( :)04يبةةين مقارنةةة بةةين األوسةةا الحسةةابية واالنح ارأةةات المعياريةةة وقيمتةةي()Tالمحسوبة والمجدولة بين العينتين التجريبية والضاب ة لال تبار القبلي.
ا تبار التوازن
δ
العينة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة
الضاب ة
العينة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة
التجريبية
التحليل:

Tc S2

8.87

1.06

2.13

8.77

1.63

2.77

Tt

2.83

1.68

df

38

α

2.27

الداللة

غير دال

بالنسةةبة للعينةةة التجريبيةةة :تبةةين النتةةائ المعروضةةة أةةي الجةةدول رقةةم ( )04عةةاله ن

المتوس الحسابي ال تبار التوازن كان ( )8.77بانحراف معيةاري ( )1.63ونالحةظ ن قيمةة

( )Tالمحسةةوبة ( )2.83وهةةي قةةل مةةن قيمةةة ( )Tالمجدولةةة ( )1.68تحةةت درجةةة حريةةة
 )38(dfومستوم داللة .)2.27( α

ما العينة الضاب ة :أقد بلس المتوس الحسابي ال تبار التةوازن ( )8.87وبةانحراف
معي ةةاري ق ةةدره( ،)1.06ونالح ةةظ ن قيم ةةة ( )Tالمحس ةةوبة ( )2.83وه ةةي ق ةةل م ةةن قيم ةةة ()T
المجدولة ( )1.68تحت درجة حرية  )38( dfومستوم داللة .)2.27( α

ومن ة نالحةةظ عةةدم وجةةود أةةروق ذات داللةةة إحةةةائية بةةين العينةةة التجريبيةةة والعينةةة
الضاب ة أيما ي ص اال تبار القبلي للتوازن.

م

عم ة ةةدي رق ة ةةم

ةةةةةةةةةةة
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( )03يب ةةين مقارن ةةة ب ةةين األوس ةةا الحس ةةابية للعينت ةةين التجريبي ةةة والض ةةاب ة لال تب ةةار القبل ةةي
للتوازن .
جدول رقم ( :)05يبين داللة الفروق بين اال تبارين القبلي والبعدي للعينة التجريبية
ا تبار التوازن

دالل ة ة ة ة ة ةةة الف ة ة ة ة ة ةةروق ب ة ة ة ة ة ةةين
اال تبارين القبلي والبعدي

التحليل:

1.07

1.23

2.26

Tc

Tt

df

α

الداللة

7.36

1.62

17

2.27

دال

ن ةةرم م ةةن النت ةةائ المعروض ةةة أ ةةي الج ةةدول رق ةةم ( )05ع ةةاله ،ن متوسة ة الف ةةروق

ال تبار التوازن أي اال تبةارين القبلةي والبعةدي كةان ( )1.07وانحةراف معيةاري قةدره(،)1.23
وقد ظهر ن الفروق كانت دالة إحةائيا وبدرجة عاليةة لكةال اال تبةارين ،وذلةك ن قيمةة ()T
المحس ةةوبة كان ةةت ( )7.36وه ةةي كب ةةر م ةةن القيم ةةة المجدول ةةة ( )1.62تح ةةت درج ةةة حري ةةة df
( )17ومسةةتوم الداللةةة  ،)2.27( αويعنةةي هةةذا ن هنةةاك أةةرق بةةين نتةةائ اال تبةةارين القبلةةي
والبعدي ،وهذا الفرق دال إحةائيا لةالح اال تبار البعدي.

رقةم ( :)06يبةين مقارنةة بةين األوسةا الحسةابية واالنح ارأةات المعياريةة وقيمتةي()T
المحسوبة والمجدولة بين العينتين التجريبية والضاب ة لال تبار البعدي.
ا تبار التوازن
δ

S2

العينة الضاب ة

8.77

1.33

1.31

العينة التجريبية

12

2.67

2.63

التحليل:

Tc
6.78

Tt
1.68

df
38

α
2.27

الداللة

دال

بالنسةةبة للعينةةة التجريبيةةة :تبةةين النتةةائ المعروضةةة أةةي الجةةدول رقةةم ( )06عةةاله ن

المتوس ة الحسةةابي ال تبةةار الت ةوازن كةةان ( )12بةةانحراف معيةةاري ( )2.67ونالحةةظ ن قيمةةة
( )Tالمحسةةوبة ( )6.78وهةةي كبةةر مةةن قيمةةة ( )Tالمجدولةةة ( )1.68تحةةت درجةةة حريةةة
 )38(dfومستوم داللة .)2.27( α
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ما العينة الضاب ة :أقد بلس المتوس الحسابي ال تبار التةوازن ( )8.77وبةانحراف
معيةاري قةةدره ( ،)1.33ونالحةظ ن قيمةةة ( )Tالمحسةةوبة( )6.78وهةي كبةةر مةةن قيمةة ()T
المجدولة ( )1.68تحت درجة حرية  )38( dfومستوم داللة .)2.27( α

ومن ة نالحةةظ وجةةود أةةروق ذات داللةةة إحةةةائية بةةين العينةةة التجريبيةةة والعينةةة الضةةاب ة أيمةةا
ي ص اال تبار البعدي لةالح العينة التجريبية.

م

ة

عمةةدي رقةةم ( )20يبةةين مقارنةةة بةةين األوسةةا الحسةةابية للعينتةةين التجريبيةةة والضةةاب ة

لال تبار البعدي للتوازن
االستنتاج الجزئي الثاني:

مةةن ةةالل عةةرض نتةةائ الجةةداول رقةةم ( )04ال ةةاص با تبةةار الت ةوازن ،لةةوحظ تقةةارص بةةين

العينةةة التجريبيةةة والعينةةة الضةةاب ة إحةةةائيا الةةذي تنةةاول نتةةائ المقارنةةة ،حيةةث بللةةت ()T

المحسوبة( )2.83وهي اقل من ( )Tالمجدولة ( )1.68وهذا مةا يةدل علة عةدم وجةود أةروق
ذات داللة إحةائية عند مستوم الداللة (.)2.27
مةا الجةدول رقةم ( )05الةذي تناولنةا أية نتةائ الفةروق بةين اال تبةار القبلةي والبعةةدي
للعينةةة التجريبيةةة ،حيةةث بللةةت ( )Tالمحسةةوبة ( )7.36وهةةي كبةةر مةةن قيمةةة ( )Tالمجدولةةة

( ،)1.62وهةذا مةا يةةدل علة وجةود أةةروق ذات داللةة إحةةائية عنةةد مسةتوم الداللةةة ()2.27
لةالح اال تبار البعدي.

ويوضح الجدول رقم( )06الذي تناول نتائ المقارنةة حيةث تفوقةت العينةة التجريبيةة
عل ة العينةةة الضةةاب ة إحةةةائيا ،أبللةةت ( )Tالمحسةةوبة ( )6.78وهةةي كبةةر مةةن قيمةةة ()T
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المجدولة ( ،)1.68وهذا مةا يةدل علة وجةود أةروق ذات داللةة إحةةائية عنةد مسةتوم الداللةة
( )2.27لةالح العينة التجريبية.
كم ةةا ي ةةرم "إس ةةماعيل عب ةةد الفت ةةاأل عب ةةد اله ةةادي" ن ال ف ةةل يتوق ةةع حرك ةةات اآل ة ةرين

وسةةرعة اسةةتيعاب وتعلمة للحركةةات الجديةةدي والقةةدري عل ة المداومةةة الحركيةةة لم تلةةف الظةةروف
ويسةةع ال فةةل أةةي هةةذه المرحلةةة إلة المناأسةةة ،ويعكة

قيةةا

قدرتة بةةاآل رين ،وية ر النمةةو

البدني بةوري واضحة عل النمو الحركي( .إسماعيل عبد الفتاأل عبد الهادي:ص)268
وحسةةص الفرضةةية ال انيةةة التةةي تةةنص عل ة " :توجةةد أةةروق ذات داللةةة إحةةةائية بةةين

العينت ةةين الض ةةاب ة والتجريبي ةةة بع ةةد ت بي ةةق البرن ةةام المقتة ةرأل أ ةةي تنمي ةةة التة ةوازن ل ةةدم تالمي ةةذ
المرحلة االبتدائية" ،ومن أالفرضية ال انية محققة.
عرض وتحليل نتائج الفرضية الثالثة:

ج ةةدول رق ةةم ( :)07يبة ةين مقارن ةةة ب ةةين األوس ةةا الحس ةةابية واالنح ارأ ةةات المعياري ةةة وقيمت ةةي()T
المحسوبة والمجدولة بين العينتين التجريبية والضاب ة لال تبار القبلي.
ا تبار للمرونة
δ
العين ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة

الضاب ة

العين ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ة ةةة

التجريبية

التحليل:

S2

12.67

1.11

1.27

12.07

1.26

1.62

Tc

1.11

Tt

1.68

df

38

α

2.27

الداللة

غير دال

بالنسةةبة للعينةةة التجريبيةةة :تبةةين النتةةائ المعروضةةة أةةي الجةةدول رقةةم ( )12عةةاله ن

المتوسة الحسةةابي ال تبةةار المرونةةة كةةان ( )12.07بةةانحراف معيةةاري ( )1.26و نالحةةظ ن

قيمة ( )Tالمحسوبة ( )1.11وهي قل من قيمة ( )Tالمجدولة ( )1.68تحةت درجةة حريةة
 )38(dfومستوم داللة .)2.27( α
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مة ةةا العينة ةةة الضة ةةاب ة :أقة ةةد بلة ةةس المتوس ة ة الحسة ةةابي ال تبة ةةار المرونة ةةة ()12.67
وبةةانحراف معيةةاري قةةدره ( ،)1.11ونالحةةظ ن قيمةةة ( )Tالمحسةةوبة ( )1.11وهةةي قةةل مةةن

قيمة ( )Tالمجدولة ( )1.68تحت درجة حرية  )38( dfومستوم داللة .)2.27( α

ومن ة نالحةةظ عةةدم وجةةود أةةروق ذات داللةةة إحةةةائية بةةين العينةةة التجريبيةةة والعينةةة
الضاب ة أيما ي ص اال تبار القبلي للمرونة.

م

ة

عمةةدي رق ةةم ( )27يب ةةين مقارنةةة بةةين األوس ةةا الحس ةةابية للعينتةةين التجريبي ةةة

والضاب ة لال تبار القبلي للمرونة
جدول رقم ( :)08يبين داللة الفروق بين اال تبارين القبلي والبعدي للعينة التجريبية
ا تبار للمرونة
Tc

Tt

df

α

الداللة

دالل ةةة الف ةةروق ب ةةين

اال تبارين القبلي

1.8

2.86

2.17

7.06

1.62

17

2.27

دال

والبعدي

التحليل:

ن ةةرم م ةةن النت ةةائ المعروض ةةة أ ةةي الج ةةدول رق ةةم ( )13ع ةةاله ،ن متوسة ة الف ةةروق ال تب ةةار

المرونةةة أةةي اال تبةةارين القبلةةي والبعةةدي كةةان ( )1.8وبةةانحراف معيةةاري قةةدره ( ،)2.86وقةةد
ظهةةر ن الفةةروق كانةةت دالةةة إحةةةائيا وبدرجةةة عاليةةة لكةةال اال تبةةارين ،وذلةةك ن قيمةةة ()T
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المحس ةةوبة كان ةةت ( )7.06وه ةةي كب ةةر م ةةن القيم ةةة المجدول ةةة ( )1.62تح ةةت درج ةةة حري ةةة df
( )17ومسةةتوم الداللةةة  ،)2.27( αويعنةةي هةةذا ن هنةةاك أةةرق بةةين نتةةائ اال تبةةارين القبلةةي
والبعدي ،وهذا الفرق دال إحةائيا لةالح اال تبار البعدي.

ج ةةدول رقةةةم ( :)09يب ةةين مقارن ةةة ب ةةين األوس ةةا الحسةةةابية و االنح ارأةةةات المعياري ةةة

وقيمتي( )Tالمحسوبة والمجدولة بين العينتين التجريبية والضاب ة لال تبار البعدي
ا تبار للمرونة
δ

S2

العينة الضاب ة

12.67

2.78

2.76

العينة التجريبية

10.22

1.12

1.22

التحليل:

Tc

Tt

df

α

الداللة

6.62

1.68

38

2.27

دال

بالنسةةبة للعينةةة التجريبيةةة :تبةةين النتةةائ المعروضةةة أةةي الجةةدول رقةةم ( )10عةةاله ن

المتوس ة الحسةةابي ال تبةةار المرونةةة كةةان ( )10.22بةةانحراف معيةةاري ( )1.12ونالحةةظ ن

قيمة ( )Tالمحسوبة ( )6.62وهي كبر من قيمة ( )Tالمجدولة ( )1.68تحت درجة حرية
 )38(dfومستوم داللة .)2.27( α

مة ةةا العينة ةةة الضة ةةاب ة :أقة ةةد بلة ةةس المتوس ة ة الحسة ةةابي ال تبة ةةار المرونة ةةة ()12.67
وبةةانحراف معيةةاري قةةدره ( ،)2.78ونالحةةظ ن قيمةةة ( )Tالمحسةةوبة ( )6.62وهةةي كبةةر مةةن

قيمة ( )Tالمجدولة ( )1.68تحت درجة حرية  )38( dfومستوم داللة .)2.27( α

ومن نالحظ وجود أروق ذات داللة إحةائية بين العينة التجريبية والعينة الضاب ة
أيما ي ص اال تبار البعدي لةالح العينة التجريبية.
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م

ة

عمةةدي رق ةةم ( )26يبةةين مقارنةةة بةةين األوسةةا الحس ةةابية للعينتةةين التجريبيةةة

والضاب ة لال تبار البعدي للمرونة
االستنتاج الجزئي الثالث:

من الل عرض نتائ الجداول رقةم ( )07ال ةاص با تبةار المرونةة ،لةوحظ تقةارص

بين العينة التجريبيةة والعينةة الضةاب ة إحةةائيا الةذي تنةاول نتةائ المقارنةة ،حيةث بللةت ()T

المحسوبة( )1.11وهي اقل من ( )Tالمجدولة ( )1.68وهذا مةا يةدل علة عةدم وجةود أةروق
ذات داللة إحةائية عند مستوم الداللة (.)2.27
مةا الجةدول رقةم ( )08الةذي تناولنةا أية نتةائ الفةروق بةين اال تبةار القبلةي والبعةةدي
للعينةةة التجريبيةةة ،حيةةث بللةةت ( )Tالمحسةةوبة ( )7.06وهةةي كبةةر مةةن قيمةةة ( )Tالمجدولةةة

( ،)1.62وهةذا مةا يةةدل علة وجةود أةةروق ذات داللةة إحةةائية عنةةد مسةتوم الداللةةة ()2.27
لةالح اال تبار البعدي.

ويوضح الجدول رقم ( )09الذي تناول نتائ المقارنة حيث تفوقت العينة التجريبيةة
عل ة العينةةة الضةةاب ة إحةةةائيا ،أبللةةت ( )Tالمحسةةوبة ( )6.62وهةةي كبةةر مةةن قيمةةة ()T

المجدولة ( ،)1.68وهذا مةا يةدل علة وجةود أةروق ذات داللةة إحةةائية عنةد مسةتوم الداللةة

( )2.27لةالح العينة التجريبية.
وهذا ما كده "عةام النسر" ن ال فل يست يع أي نهاية هذه المرحلة إتقان وت بيةت
الك ير من المهارات الحركية األساسية كالمشي م ال الجري الو ص وال فةة أةي داا الحركةات.

(عةام النسر ،1777 :ص)126

وحسةةص الفرضةةية ال ال ةةة التةةي تةةنص عل ة " :توجةةد أةةروق ذات داللةةة إحةةةائية بةةين
العينتةةين الضةةاب ة والتجريبيةةة بع ةةد ت بي ةةق البرن ةةام المقتة ةرأل أ ةةي تنميةةة المرونةةة لةةدم تالمي ةةذ
المرحلة االبتدائية" ،ومن أالفرضية ال ال ة محققة.
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االستنتاج العام:

بعد عةرض ومناقشةة نتةائ الد ارسةة والتةي هةي بعنةوان "تةأ ير برنةام مقتةرأل لالعةاص

الةةةليري ةةالل در التربيةةة الدنيةةة والرياضةةية عل ة تنميةةة بع ةةض القةةدرات الحركيةةة لتالمي ةةذ
المرحلة االبتدائية" ،توةلنا إل االستنتاجات التالية:
 -0ن استعمال األلعاص الةليري التةي تتميةز ب ةابع المةرأل والسةرور ،ةر بشةكل إيجةابي
عل أاعلية داا التالميذ ،األمر الذي دم إل ت وير القدرات الحركية موضوع البحث.

 -0ن النتةةائ الت ةةي حققتهةةا اال تب ةةارات بتةةت ةةةالحية الوحةةدات التعليميةةة مةةن ةةالل
الت ور الواضح أي هم القدرات الحركية.
 -0حققت األلعاص الةليري ت و ار كبيرا ،حيث حققت األهداف واألغةراض التةي وضةعت
من جلها.

ومن خالل ما سبق من نتائج نستنتج ما يلي:

 ي ر برنام مقترأل لالعةاص الةةليري أةي تنميةة بعةض القةدرات الحركيةة (التواأةق ،التةوازن،المرونة) لدم تالميذ المرحلة االبتدائية.
 توجةةد أةةروق ذات داللةةة إحةةةائية بةةين العينتةةين الضةةاب ة والتجريبيةةة بعةةد ت بيةةق البرنةةامالمقترأل أي تنمية التواأق لتالميذ المرحلة االبتدائية.
 توجةةد أةةروق ذات داللةةة إحةةةائية بةةين العينتةةين الضةةاب ة والتجريبيةةة بعةةد ت بيةةق البرنةةامالمقترأل أي تنمية التوازن لتالميذ المرحلة االبتدائية.

 توجةةد أةةروق ذات داللةةة إحةةةائية بةةين العينتةةين الضةةاب ة والتجريبيةةة بعةةد ت بيةةق البرنةةامالمقترأل أي تنمية المرونة لتالميذ المرحلة االبتدائية.
وعل ضوا النتائ المتحةل عليها أي هذه الدراسة ،ع ت للفرضية ةةدقها حيةث وجةد ن
هناك ت ور أةي مسةتوم بعةض القةدرات الحركيةة المسةتهدأة بالنسةبة للعينةة التجريبيةة بالمقارنةة
مةةع العينةةة الضةةاب ة ،وهةةذا مةةا يةةدل عل ة

ن البرنةةام المقت ةرأل مةةن األلعةةاص الةةةليري كةةان لة

األ ر االيجابي أي تنمية بعض القدرات الحركية للعينة التجريبية.
كما قال "حسن السيد بو عبده" ن األلعاص الةليري تعتبر القاعدي الهامة أي بنةاا

وتقدم التلميذ أي مجال األنش ة الم تلفة وتشمل القدرات البدنية عل عناةر التحمل والقوي
العضةلية والسةرعة والرشةاقة والمرونةة والدقةة والتةوازن والقةدري ويعمةل نمةو وتحسةين القةدرات
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البدنيةة علة تحسةين داا المهةارات الحركيةة وتعلةم مهةارات جديةدي( .حسةن السةيد بةو عبةده:
 ،2222ص)176

وكمةةا كةةده يضةةا "حسةةن عبةةد الج ةواد" األلع ةةاص الةةةليري عنةةةر ساسةةي ه ةةام أ ةةي

التدريص الرياضي الحديث حيث نها تحقق اللرض من التمرينات وتعمل عل تنميةة عناةةر
اللياقة البدنية مع ت بيق المهارات األساسية نةاا ممارسةة تلةك األلعةاص( .حسةن عبةد الجةواد:
 ،1776ص)26
االقتراحات:

عل ضوا النتائ المتحةل عليها نقترأل ما يلي:

-

اإللمام بأك ر من لعبة والتنويع أي است دامها الل حةة التربية البدنية والرياضية.

 إةةالأل مسةتمر لبةرام التربيةة البدنيةة والرياضةية دا ةل الم سسةات التربويةة بمقامةة يةامدراسية ومنتديات وملتقيات علمية لمواكبة الت ور العلمي.
 ضروري استعمال األلعاص الةليري المكيفة أي التعليم االبتةدائي اةةة لكةون التلميةذ أةيهذه المرحلة من العمر بحاجة إل اللعص للنمو السليم لش ةيت أي جميع جوانبها.
 -تكييف األلعاص الةليري حسص قدرات التالميذ.

 االهتمةام باأللعةاص الةةليري المكيفةة مةن ةرف الةو ازري الوةةية مةن ةالل إدماجهةا أةيالوحدات التعليمية أي حةة التربية البدنية والرياضية.
 -ضروري تحسي

األساتذي بأهميةة األلعةاص المكيفةة أةي تحسةين عمليةة الةتعلم الحركةي كةي

وأةةي األ يةةر نتمن ة

ةةرم لالعةةاص

يتم إدماجها أي حةة التربية البدنية والرياضية.

ن يكةةون بح نةةا هةةذا مقدمةةة لد ارسةةات مقبلةةة حةةول ب ةرام

الةليري أي الحةص التعليمية والتدريبية وال شك ن مور

ةرم كانةت تسةتحق منةا التفسةير

والتعمق ،إال ننا لم نوأيها حقها ونرجو بهذا البحث ننةا أتحنةا أاقةا جديةدي ألبحةاث ود ارسةات

أةي هةةذا الموضةةوع بجوانبة الم تلفةةة ونأمةةل ن نكةون قةةد سةةهمنا بهةذا العمةةل المتواضةةع بشةةكل
ايجابي.
الخـاتمة:
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إن دور اللعةص و هميتة للتلميةذ أةي مرحلةة التعلةيم االبتةدائي مهةم ،و يضةا لة هميةة
كبيةري

ةالل در

ال فل ،أمن لي

التربيةة البدنيةة والرياضةية ،ونظة ار لل ةةائص الفيزيولوجيةة لم ارحةل نمةو
من السهل تعليم كل الحركات الرياضية والمهارات الحركية وت ةوير جميةع

قدرات الحركية بةوري سريعة ،ويظهر ذلك بشعوره بالملل الل ممارسة التمرينات الرياضية،
ناا در التربية البدنية والرياضية ويظهر جليا دور اللعص أي كون يسةهم بقسة كبيةر أةي

تنمية اللياقة البدنية والقدرات الحركية لةدم التلميةذ أةي هةذه المرحلةة وهةذا يفةرض علينةا إدراج
األلعةاص الةةليري أةي حةةص التربيةة البدنيةة والرياضةية مةن جةل تحسةين وتنميةة عناةةر
ةابع ترويحةي وتعليمةي

اللياقةة البدنيةة والحركيةة مةن جهةة ومةن جهةة

ةرم أهةي ذات

وتناأسةي ،يسةاعد تالميةذ المرحلةة االبتدائيةة علة

الرأةع مةن معنويةاتهم ،ممةا ية دي بة إلة

النشا والحيوية أي در التربيةة البدنيةة والرياضةية ،الشةيا الةذي يحفةزه علة تعلةم المهةارات
الحركيةة دون اإلحسةا

بالملةل ،ولهةذا كةان الهةدف مةن د ارسةتنا معرأةة تةأ ير برنةام مقتةرأل

لالعةةاص الةةةليري ةةالل در التربيةةة البدنيةةة والرياضةةية عل ة تنميةةة بعةةض القةةدرات الحركيةةة

لتالميذ المرحلة االبتدائية.
وعل ضوا االسةتنتاجات واسةتنادا إلة هةذه الد ارسةة التةي قمنةا بهةا والتةي كةدنا بهةا
ةةحة الفرضةيات توةةلنا إلة

ن للبرنةةام المقتةرأل لالعةاص الةةليري ةةر أةي تنميةة بعةةض

القدرات الحركية (التواأق ،التوازن ،المرونة) لدم تالميذ المرحلة االبتدائية.

و ي ار نذكر ن هذا البحث يبق مفتوأل للبحث أي والتعمق أي د ارسةت مةن جوانةص

رم لم نت رق إليها وكمن القة لدراسات

رم من زوايا
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