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  .مهارتي الطبطبة والمناولة و االستالم بكرة السلة ،اسلوب االلعاب الصغيرة الكلمات المفتاحية : 

 مستخلص البحث

اذ تترك اثرها في حياته بكل مراحلها ونتيجةة لةكلن نتةأ  يتأثر الطفل بعوامل البيئة التي تحيط به    

علوم التربية المختلفة، متكلة البحث تعد مرحلة المتوسطة مهمة جدا فةي حيةاة الفةر  ، واأل االعةاب 

الصغيرة مهمة في هكه المرحلة  ومن متطلبا   رس التربية الرياضية اذ الحظ الباحث كونه مةدرس 

الل تواصله مع المطبقين و بعض التدريسيين تبين األ هناك قلة اهتمام لما ة طرائق التدريس  ومن خ

من قبل بعض مدرسي التربية الرياضية باستعمال االلعاب الصغيرة فةي  رس الرياضةة. ف ةال عةن 

ذلن األ االلعاب الصغيرة تكوأل لها تأثير في تعلم المهارا  الصعبة ومن هكه المهارا  الطبطبةة بةين 

لة االستالم لكلن عمل الباحث على تغير نمط الدرس للتغلب علةى هةكه المتةاكلة التواخص   و المناو

فعمل على استعمال  االلعاب الصغيرة في تعلم مهارتي الطبطبة بين التةواخص والمناولةة االسةتالم. 

هةةداا البحةةث عاسةةتعمال االلعةةاب الصةةغيرة فةةي تعلةةم مهةةارتي الطبطبةةة بةةين التةةواخص والمناولةةة 

عرا على تأثير االعاب الصغيرة في تعلم مهارتي الطبطبة بين التةواخص والمناولةة الت،  واالستالم  

واالستالم  فرضية البحث وجو  فروق ذا   اللةة ححصةائية بةين نتةائخ االختبةارا  القلبيةة والبعديةة 

  وجو  فروق ذا   اللة احصائية في االختبارا  البعدية . للمجموعتين التجريبية وال ابطة
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The effectiveness of the mini-games style in learning the skills of Darbel, 

handling and receiving basketball for first intermediate students 

search submitted by 

Dr. Ahmed Aqeel Abbas 
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Summary of the research 

The child is affected by the environmental factors that surround it, which 

leave their impact on his life in all its stages, and as a result, the various 

sciences of education arose. The problem of the research is the middle stage 

is very important in the life of the individual, and that small games are 

important at this stage and from the requirements of the physical education 

lesson, as the researcher noted that he is a teacher of methods Teaching 

Through his communication with the implementers and some of the 

teachers, it was found that there is a lack of interest on the part of some 

physical education teachers to use small games in the sports lesson. In 

addition to that, small games have an impact on learning difficult skills, and 

these skills include clapping between signs and handling and receiving, so 

the researcher worked on changing the lesson pattern to overcome this 

problem, so he worked on using small games to learn the skills of clapping 

between signs and handling and receiving. The aim of the research: the use 

of small games in learning the skills of the chirping between the characters 

and handling and receiving, to identify the effect of the small games in 

learning the skills of the Darbel between the characters and handling and 

receiving the hypothesis of the research and there are statistically significant 

differences between the results of the cardiac and dimensional tests for the 

two experimental and control groups, and there are statistically significant 

differences in the tests dimensionality . 

Keywords: Fun  Activities & Games-sports  
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 الفصل االول                                

 : التعريف بالبحث -1

 مقدمة البحث وأهميته : 1-1

المراحل ااولى من عمر االنساأل تؤثر في اعدا  االنساأل وبنائه ، وفي بداية مراحل حياته يبدأ في     

اثرها في حياته   تترك  بهاذ  التي تحيط  البيئة  بعوامل  الطفل  يتأثر  ففيها  الطفولة  مراحل ومنه مرحلة 

 جة لكلن نتأ  علوم التربية المختلفة .بكل مراحلها ونتي 

الدراسية   المراحل  في  واعدا ه  الطالب  بناء  في  ورئيسة  أساسية  المتوسطة   مرحلة  كانت  وعندما 

الطفل   الطالب  مع  تتالئم  التي  والبرامخ  للفعاليا   الصحيح  االختيار  وجب   ، تليها  والتي  القا مة 

 وقدراته .

الب والتي هي المرتكز ااساسي لبناء قابليا  وقدرا  الطالب  أأل االلعاب الصغيرة التي يمارسها الط

وتطوير الحركا  والمهارا  االساسية التي يتعلمها الطالب والتي تساعد في بنا مهارته الرياضية ، 

والجري   والرمي  كالوثب  ااساسية  الحركا   األ  اذ  الرياضية  االعاب  لكل  أساسية  قاعدة  وتكوأل 

ااس القاعدة  تمثل  الوحدا  والقفز  لتلقي  استعدا ه  مدى  وتوضح  الرياضية  المهارا   ا اء  اسية 

خالل  من  البحث  أهمية  جاء   هنا  ومن  العالية  واالستعدا ا   القدرا   على  والتعرا  التعليمية 

 استعمال بعض االعاب الصغيرة للطالب في مرحلة المتوسطة  . 

 مشكلة البحث :    1-2

ئةق التةدريس  ومةن خةالل تواصةله مةع المطبقةين و بعةض الحظ الباحث كونه مدرس لمةا ة طرا    

التدريسيين تبين األ هناك قلةة اهتمةام مةن قبةل بعةض مدرسةي التربيةة الرياضةية باسةتعمال االلعةاب 

الصغيرة في  رس الرياضة. ف ال عن ذلن األ االلعاب الصغيرة تكوأل لها تأثير فةي تعلةم المهةارا  

لكلن عمل الباحةث علةى   االستالملتواخص  و  المناولة و الصعبة ومن هكه المهارا  الطبطبة بين ا

 تغير نمط الدرس للتغلب على هكه المتاكلة فعمل على استعمال  االلعاب الصغيرة فةي تعلةم مهةارتي

 الطبطبة بين التواخص والمناولة االستالم بكرة السلة .

 اهداف البحث :  1-3

 ة بين التواخص و المناولة الصدرية استعمال االلعاب الصغيرة في تعلم مهارتي الطبطب .1

الصغيرة .2 االعاب  تأثير  على  المناولة    التعرا  و  التواخص  بين  الطبطبة  مهارتي  تعلم  في 

 .الصدرية

 فرضية البحث :   1-4 

وجو  فروق ذا   اللة ححصائية بين نتائخ االختبارا  القلبية والبعدية للمجموعتين التجريبية   -1

 وال ابطة 

 احصائية في االختبارا  البعدية وللمجموعة التجريبية  وجو  فروق ذا   اللة  -2

 مجاالت البحث :   1-5

البشري  1-5-1   –  2021ع طالب االول متوسط  ثانوية الجواهري للبنين للعام الدراسي )    المجال 

2022) . 

 . 2022/ 4/ 27 الى   2022/ 28/2 للمدة من  ع المجال الزماني 1-5-2

 ارجية لثانوية الجواهري للبنين .ع الساحة الخ  المجال المكاني 1-5-3

 
 



 

 

 

 
 

 
 

28 

 P- ISSN:2074 – 9465  (36)  لىإ( 25) ص من الصفحات
E-ISSN:2706-7718                                 

 (6/2022/ 30)  نيوالعشر الرابع العدد  – خامسالمجلد ال  –رياضية مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية وال

 الفصل الثاني 
 منهجية البحث و جراءته الميدانية  : -2

 منهجية البحث : 2-1

بعد اختيار المنهخ المالئم وطبيعة متكلة البحث واهدافه من المتطلبا  ال رورية في البحث العلمي  

وعرضها وتحليلها بهدا الوصول  ، فالمنهخ هو أسلوب للتفكير والعمل يعتمده الباحث لتنظيم افكاره  

نتائخ وحقائق معقولة حول ظاهرة موضوعة للدراسة " ، لكا استعمل الباحث المنهخ التجريبي  حلى 

نتائخ  قيقة والكي   الى  للوصول  اتباعه  يمكن  المنهخ اف ل ما  يعد هكا  اذ  البحث ،  لمالءمته طبيعة 

لواقعة معينة ، ومن ثم مالحظة التغييرا    يعرا بأنه " التغيير المتعمد والم بوط للتروط المحد ة

 الناتجة في هكه الواقعة ذاتها وككلن تفسيرها "  

 التصميم التجريبي للبحث : 2-1-2

الباحث  استعمل  وعليه  التصميم  اختيار  بحثه  اجراء  قبل  بها  القيام  للباحث  ينبغي  التي  اامور  من 

والبعة القبلي  االختبار  ذو  المحكةم  ال بط  ذو  فقط  التصميم  وال ابطة  التجريبية  للمجموعتين  دي 

 ( يبين التصميم التجريبي للبحث .   1والجدول ) 
 (  1جدول ) 

 التصميم التجريبي للبحث  

المتغير المستقل بأسلوب   االختبارات القبلية المجموعات

 التدريس 

 االختبارات البعدية 

اختبارات المهارية بكرة   رة اسلوب األلعاب الصغي اختبارات المهارية بكرة السلة  التجريبية 

 السلة 

اختبارات المهارية بكرة   االسلوب المتبع  اختبارات المهارية بكرة السلة  الضابطة 

 السلة

  

 مجتمع البحث والعينة :  2-2

يعد تحديد مجتمع البحث من الخطوا  والمراحل المهمة في عملية حجراء البحث ، اذ استطاع الباحث 

بالبحث والدراسة حذا كاأل هكا المجتمع يقع في حدو  حمكاناته وقدراته. ويعرا األ يتناول المجتمع كله 

مجتمع البحث بأنه " جميع اافرا  أو ااحداث أو ااشياء الكين يكونوأل متكلة البحث لكا حد  الباحث 

  ( الدراسي  للعام  للبنين  الجواهري  ثانوية  متوسط   االول  بطالب  البحث  (    2022  –  2021مجتمع 

والبالغ عد هم    واختار للبنين  الجواهري  ثانوية  بحثه من طالب  عينة  واختار    286الباحث   . طالب 

  ( عد هم  والبالغ  االولى   المرحلة  أ    50الباحث   ( شعبتين  على  موزعين  طالب  واجرى    –(   ) ب 

الباحث قرعة بين التعبتين الختيار مجموعة البحث وكانت المجموعة المختارة االول متوسط  شعبة  

( طالب لعدم االلتزام بالدوام    5( طالبا ) مجموعة تجريبية ( ثم استبعا  )    25( البالغ عد هم )  ) أ  

  ( استبعا   البحث   5وتم  مجموعة  فأصبحت  الرياضية  التربية  بدرس  التزامهم  لعدم  اي ا  ( طالب 

 ( طالب , وتم اختيار شعبة ) ب ( لتكوأل مجموعة ضابطة .   15) 

 (2جدول )
 المتغير المستقل العدد  تالمجموعا الشعب

 االلعاب الصغيرة  طالب 15 المجموعة التجريبة الشعبة أ 

 االسلوب المتبع  طالب 15 المجموعة الضابطة الشعبة ب
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 وسائل جمع المعلومات و األجهزة و االدوات المستخدمة: -2

 وسائل جمع المعلومات : 2-3-1

 . المصا ر العربية واالجنبية  .1

 .  المقابال  التخصية .2

   .االستبانة .3

 .استبانة استطالع آراء الخبراء والمختصين الختيار االلعاب الصغيرة .4

 .استبانة استطالع آراء الخبراء لتحديد اهم المهارا    .5

 . التجربة االستطالعية  .6

 . االختبارا  المهارية  .7

 .شبكة المعلوما  الدولية لالتصاال  ) االنترنيت (  .8

 االدوات المستخدمة : 2-3-2

 . رة سلةملعب ك -1

 .(  5كرا  سلة )  -2

 .(  2صافرة عد  )  -3

 .شريط الصق + شريط قياس  -4

 . ساعة توقيت  -5

 .سجل  -6

  .( 3اقالم عد  )  -7

 .استمارة تسجيل  -8

 .كامرة تصوير ) موبايل  -9

 : اجراءات البحث الميدانية  2-4

 تحديد المهارات المستعملة في البحث : 2-4-1

على    البحث  في  المستعملة  المهارا   تحديد  . تم  المقررة  المنهجية  السلة  كرة  ما ة  مفر ا   وفق 

لطالب االول متوسط لكا فقد اختار الباحث المهارا  التي تدرس خالل هكه المدة وفقا لتسلسل المنهخ  

 اجراء التجربة عليها 

 تحديد االختبارات المهارية :  2-4-2 

جمع عد  من االختبارا  التي  من اجل مراعاة الدقة والموضوعية في نتائخ االختبارا  قام الباحث ب

تقيس المهارا  المختارة وعرضها على الخبراء والمختصين في مجال كرة السلة  الختيار االف ل  

منها ، وفي ضوء اآلراء التي جمعت تم تحديد االختبارا  لكل من مهارتي الطبطبة بين التواخص  

   لبعض انواع المهارا  بكرة السلة .( يبين اتفاق اراء الخبراء 3و المناولة الصدرية  والجدول )
 ( 3جدول )

 يبين اتفاق اراء الخبراء لبعض انواع االختبارات  بكرة السلة .  

 الداللة كا غ. موافقون  موافقون االختبارات

مناولة الكرة و استالمها نحو الدوائر 

 المتداخلة 

 معنوي 9 0 9

 معنوي 9 0 9 اختبار الطبطبة بين الشواخص  

 مناولة الصدرية  اختبار ال

 

 غير معنوي  1 3 6

 غير معنوي  2 2 7 اختبار التمرير الى الحائط  
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اختبار الطبطبة بين أربعة حواجز - 1

 (ثانية  54لمدة(

 غير معنوي  1 3 6

 اختبار الطبطبة - 6

 

 غير معنوي  1 2 6

 

 التجربة االستطالعية :  2-3

المهارية وتوضيح الية سير العمل وعن كيفية   قام الباحث بتعريف فريق العمل على انواع االختبارا  

تسجيل البيانا  الخاصة باالختيارا  والتعرا على العوامل والمعوقا  التي من الممكن األ تصا ا 

الباحث  عن تنفيك التجربة الرئيسة حذ تم اجراء التجربة االستطالعية لالختبارا  على مجموعة  

( طالب من طالب االول متوسط في يوم االحد  6من ) مستعدة من عينة البحث االساسية المتكونة 

 ( الساعة العاشرة صباحا. 3/2022/ 6الموافق )

 مواصفات االختبارات النهائية : 2-4-4
 

 

 

 

 

 

 

 
 اختبار الطبطبة :  •
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 ثانية   30التسجيل : تعطى نقطة لكل طالب عن أي منطقة يتجاوزها خالل 
 التكافل بين المجموعات :  اجراء 2-6

لغرض االنطالق من نقطة شروع واحدة وعزو النتائخ التي تظهر بعد تطبيق المتغير المستقل فقط   

التجريبية   المجموعة  لتكافؤ  المهارية  القبلية  باالختبارا    الباحث  اكتفى  فقد  آخر  شيء  حلى  وليس 

وي االختصاص للتأكد من صحة  وال ابطة ,  ف ال عن ذلن اجرى الباحث مقابال  شخصية مع ذ 

أجرائه . اجرى الباحث االختبار القبلي على مهارا  كرة السلة على المتمولين بتجربة البحث ، و تم  

 ( 4حساب تكافؤ المجموعتين و باستعمال تحليل التباين للمجموعتين كما في الجدول )
 ( 4جدول )

 المعالجات 

 المتغيرات

وحدة  

 القياس 

  T قيمة  ضابطة  تجريبية

 المحسوبة

نسبة 

 الخطأ 

 

 ع س   ع س   الداللة

غير   0.265 1.137- 4.372 22.400 6.908 20.000 درجة المناولة و االستالم 

 معنوي

غير   0.664 0.439- 0.916 0.533 0.737 0.400 درجة اختبار الطبطبة  

 معنوي
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 التجربة الرئيسة: 2-4-7

طبيق المتغير المستقل  تم أجراء التجربة الرئيسة فةي سةاحة بعد تهيئة المستلزما  كافة الخاصة بت   

( حصةص تعليميةة .  4وبواقةع )    27/4/2022 –  2/2022مدرسة ثانويةة الجةواهري للبنةين فةي /

اعتمد الباحث المنهخ التعليمي بعد اجراء االختبارا  القبلية علةى عينةة البحةث وفقةا لطبيعةة المتغيةر 

( اسةابيع اي وحةدتاأل   فةي االسةبوع وبلغةت  4تعليمية مقسمه على )  ( وحدا   8المستقل و بواقع )  

(  قيقة ، وتم تطبيةق اسةلوب االلعةاب الصةغيرة  فةي القسةم الرئيسةي مةن   40مدة الوحدة التعليمية )  

الدرس  وكاأل  ور الباحث الح ور في الوحدا  التعليمية كما هو الحال في المجموعة التجريبية، اذ 

ليمي على ثالثة اقسام ، تم تنفيك القسم االعدا ي و القسم الختةامي مةن قبةل مةدرس ت من المنهخ التع

(  قيقة تم تنفيكه مةن  10الما ة اما القسم الرئيسي فقد تكوأل من جزئيين هما الجزء التعليمي وقد بلغ ) 

 قبل مدرس الما ة  و بحسب اجراءا  تطبيق كةل أسةلوب وبعةد االنتهةاء مةن الجةزء التعليمةي ينتقةل

(  قيقةة اذ يحتةوي علةى مجموعةة مةن التمةارين التةي  15المدرس الى الجزء التطبيقي والكي يبلغ ) 

تنفك   اثناء هكا الجزء  و الكي يتم تطبيقه من قبل مدرس الما ة و بعض ااحياأل يتم اشراك الطالةب 

 مة كاالتي ع في هكا الجزء ولبعض المهارا  . وتم توزيع المهارا  ااساسية على الوحدا  التعلي

 الوحدة التعليمة ااولى ع  الوقفة الصحيحة في ا اء المناولة و االستالم بكرة السلة  

 الوحدة التعليمة الثانية ع  كيف يجب األ تكوأل حركة الكراع اثناء المناولة و االستالم 

 الوحدة التعليمة الثالثة ع الوقفة الصحيحة  في ا اء الطبطبة بكرة السلة 

 تعليمة الرابعة ع الطبطبة بين التواخص  الوحدة ال

 االختبارات البعدية :  2-4-7

اجرى الباحث االختبارا  الخاصة للمهارا  المختارة  لما ة كرة السلة للمجموعة التجريبية و    

(  2022/ 4/ 12الموافق ) صباحا في ساحة  المدرسة  وذلن في يوم االحد  10ال ابطة   في الساعة  

على عينة البحث من طالب االول متوسط وبعد االنتهاء من االختبارا    قام الباحث وبمساعدة فريق  

اختبار الطبطبة( البعدية  بكرة السلة على   -العمل  بإجراء االختبارا )المناولة و االستالم 

 المجموعتين وعلى ساحة المدرسة .

 الوسائل االحصائية :   2-5 

( ، و كما استعمل كل من الوسائل اإلحصائية التي   SPSSاستعمل الباحث الحقيبة االحصائية )   

 تخص البحث 

 .  قانوأل النسبة المئوية-

 قانوأل االهمية النسبية. -

 الفصل الثالث 
 ـــ عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها:3

 : عرض نتائج متغيرات البحث وتحليلها ومناقشتها 3-1

ختبةةارا  القبليةةة والبعديةةة لعينةةة البحةةث المتمثلةةة بةةالمجموعتين التجريبيةةة عةةرض النتةةائخ اال  

من خالل عرض االوساط الحسابية واالنحرافا  المعياريةة فةي  وال ابطة، وتحليلها ومناقتتها

 .الجداول بعد اجراء سلسلة من العمليا  اإلحصائية االزمة لها
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 لمهاراتي   المناولة و االستالم  والطبطبة بكرة السلة عرض نتائج االختبارات القبلية والبعدية 3-2

 .وتحليلها ومناقشتها
 ( 3جدول )

 يبين قيم االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبار القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية

 البعدي  القبلي  وحدة القياس  المعالجات المتغيرات

 ع س   ع س  

 1.474 15.200 6.908 20.0000 جة در المناولة و االستالم

 0.497 1.643 0.611 0.286 درجة  الطبطبة 

(قيم الوسط الحسةابي واالنحةراا المعيةاري لالختبةارا  المهاريةة القبليةة والبعةدي 3يبين الجدول  )

للمجموعةةةةة التجريبيةةةةة. اذ بلةةةةغ االختبةةةةار القبلةةةةي المناولةةةةة و االسةةةةتالم بالوسةةةةط الحسةةةةابي 

(. وكانةةةةت قيمةةةةة الوسةةةةط الحسةةةةابي االختبةةةةار 6.908عيةةةةار مقةةةةداره )(وبةةةةانحراا م20.000)

بالوسةط   الطبطبةة    (. اذ بلغ اختبةار القبلةي لمهةارة1.474(بانحراا معيار مقداره )15.200البعدي)

( .وكانةةت قيمةةة الوسةةط الحسةةابي االختبةةار 0.611(وبةةانحراا معيةةاري مقةةداره)0.286الحسةةابي  )

 (.0.497قداره )( وبانحراا معياري م١.٦١١البعدي )
 ( 4جدول )

( المحتسبة  يبين فروق االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري ونسبة اخطاها وقيمة)ت

 . وتحليلها ومناقشتهاالمناولة و االستالم  والطبطبة بكرة السلة   للمجموعة التجريبية لمهارتي

 

وحدة   متغيرات 

 القياس 

 س

 ف

 ع

 ف

T 

 المحسوبة

 الخطأ  نسبة 

 

 داللة 

 معنوي .021 20599 70153 40800 درجة  المناولة و االستالم

 معنوي .000 6.018 0.633 1.357 درجة  الطبطبة 

 

(المحسوبة ونسةبة الخطةأ   t( فروق ااوساط الحسابية واالنحرافا  المعيارية وقيمة )4يبين جدول)  

م  والطبطبة بكرة السةلة .حذ بلغةت  رجةة الوسةط بالبحث لنتائخ اختبارا  لمهارتي المناولة و االستال

( وكانةت 7.153( وبةانحراا معيةاري للفةروق)4.800الحسابي لفروق مهارة المناولةة واالسةتالم )

(.وهكا يعنةي وجةو  فةرق معنةوي بةين االختبةارين 0.021(ونسبة الخطأ)2.599(المحسوبة  )tقيمة)

مصلحة االختبةار البعةدي بينمةا بلغةت  رجةة الوسةط القبلي والبعدي في اختبار المناولة واالستالم  ول

(وبةانحراا معيةاري 1.357-الحسابي للفروق بةين االختبةارين القبلةي والبعةدي لمهةارة  الطبطبةة )

( 8.01(المحتسةبة) t(بينما بلغت قيمة)0.633للفروق بين االختبارين القبلي والبعدي ولالختبار نفسه)

ق بين االختبارين القبلي والبعدي فةي المناولةة و االسةتالم  (مما يعني وجو  فرو0.000ونسبة الخطأ)

 والطبطبة بكرة السلة  لمصلحة االختبار البعدي.
المناولة و االستالم  والطبطبة بكرة السـلة عرض نتائج االختبارات القبلية والبعدية  لمهاراتي   3-3

 .وتحليلها ومناقشتها
 ( 5الجدول)

 عياري الختبار القبلي و البعدي للمجموعة الضابطةيبين الوسط الحسابي واالنحراف الم

 البعدي  القبلي  وحدة القياس  المعالجات المتغيرات

 ع س   ع س  

 2.763 21.733 4.371 22.400 درجة  المناولة و االستالم

 0.704 0.933 0.915 0.533 درجة  الطبطبة 
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ارا  القبليةة والبعديةة للمجموعةة ( قيم الوسةط الحسةابي واالنحةراا المعيةاري لالختبة5يبين جدول)

( وبانحراا  22.400ال ابطة قيد البحث. حذ بلغ االختبار القبلي المناولة و االستالم بالوسط الحسابي)

( وبةةانحراا 21.733( وكانةةت قيمةةة الوسةةط الحسةةابي االختبةةار البعةةدي)4.371معيةةاري مقةةداره )

( وبةةانحراا 0.533بالوسةةط الحسةةابي)  ةالطبطبةة(.حذ بلةةغ االختبةةار القبلةةي  لمهةةارة 2.763مقةةداره)

( وبةانحراا معيةاري 0.933( وكانت قيمة الوسط الحسابي االختبار البعدي)0.915معياري مقداره)

 (0.704مقداره )
 ( 6جدول )

( المحتسبة  يبين فروق االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والخطأ المعياري ونسبة اخطاها وقيمة)ت

 للمجموعة الضابطة    المناولة و االستالم  والطبطبة بكرة السلةية  لمهاراتي والبعدالختبارات 

وحدة   المعالجات والمتغيرات 

 القياس  

 س

 ف

 ع

 ف

T  الداللة نسبة الخطأ  المحسوبة 

 غير معنوي   0601 0.536 40880 0.667 درجة  المناولة و االستالم

 غير معنوي  0.82 10871- 0.828 04000 درجة  الطبطبة 

 
( نتائخ االختبار لمهارتي لمهاراتي المناولة و االستالم  والطبطبة بكرة السلة   اذ بلةغ 6ويبين الجول)

( وكانةت قيمةة ٤.٨٢٠( بفرق انحراا معياري )٠.٦٦٧فرق االوساط الحسابية المناولة و االستالم)

t( االختبةارين  (وهكا يعني عةدم وجةو  فةروق معنويةة بةين0.601ونسبة الخطأ)    )٠.٥٣٦المحسوبة

 القبلي والبعدي للمجموعة ال ابطة.

 : رض نتائج االختبارات البعدية لمجموعتين التجريبية والضابطة  وتحليلها ومناقشتهاع 3-4
 ( 7جدول )

 يوضح نتائج االختبارات البعدية قيد البحث لمجموعتين تجريبية والضابطة 

وحدة   معالجات المتغيرات 

 القياس 

 tقيمة  موعة الضابطةالمج المجموعة التجريبية

 المحسوبة

نسبة 

 الخطأ 

 الداللة

 ع س   ع س  

 معنوي 0.000 8.079- 2.764 21.733 1.474 15.200 درجة  المناولة و االستالم

 معنوي 0.006 0.889 0.704 0.933 0.507 1.600 درجة  الطبطبة 

 

(المحسوبة   tونسبة الخطأ وقيمة )  (األ قيمة االوساط الحسابية واالنحرافا  المعيارية7يبين جدول)   

كةاأل وسةط الحسةابي    المناولةة و االسةتالم  للمجموعتين التجريبيةة وال ةابطة فةي االختبةار البعةدي

(والوسةط الحسةابي للمجموعةة ال ةابطة ١.٤٧٤(بانحراا معياري)١٥.٢٠٠للمجموعة التجريبية )

(في حةين نسةبة الخطةأ ٨.٠٧٩-محسوبة هي ) t(بالتالي قيمة ٢.٧٦٤(وانحراا معياري)٢١٠٧٣٣)

(وهكا يعني وجو  فروق ذا   اللة ححصائية في االختبارا  البعدية للمجموعتين ولمصةلحة ٠.٠٠٠)

 المجموعة التجريبية 

  :مناقشة نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية. 5 – 4

المناولةة واالسةتالم  والطبطبةة   (أأل هناك فروق معنويةة )لمهةارتي لمهةاراتي4-3تبين من الجدولين)

بكرة السلة ( لمصلح االختبار البعدي ويعزو الباحث األ استخدام االعةاب الصةغيرة ( كةاأل لهةا ااثةر 

الكبير في تعلم المهارتين ، اذ تم تنفيكه بأسلوب جمع بين المنافسة في اال اء والبهجة والسرور خاللةه 

مهمةة لتطةوير قةدرا  التالميةك البدنيةة الحركيةة والفكريةة االلعاب الصغيرة ، اذ انهةا مةن الوسةائل ال

 (1) واالجتماعية والنفسية ، اذا األ اللعبة الصغيرة الواحدة يمكن األ تطور واحدة او عدة قدرا  بدنية

 

والنتر،جامعة الموصل، الموصل  ،مديرية الكتب للطباعة  االلعاب الصغيرةكامل عبد المنعم ،و يع ياسين ع  (1) 

 .12-11، ص1981،
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 مناقشة نتائج اختبارات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة. 4-6

ال ةةابطة وقةةد تبةةين عةةدم وجةةو  (الةةكي يبةةين قيمةةة المتغيةةرا  المجموعةةة 6-5يبةةين جةةدول)

فةةةروق ذا   اللةةةة معنويةةةة بةةةين القبلةةةي والبعةةةدي وامةةةر الةةةكي يعةةةزوه الباحةةةث  األ االسةةةلوب 

المسةةتخدم مةةن قبةةل المجموعةةة ال ةةابطة ال يكفةةي إلظهةةار الفةةروق. وذلةةن السةةتخدام االسةةاليب 

ذلةةن .عةةدم  المتبعةةة فةةي عمليةةة الةةتعلم وعةةدم التنةةوع فةةي االسةةاليب التدريسةةية المتنوعةةة ف ةةال عةةن

اسةةتعمال الوسةةائل التةةي تبعةةث فةةي الطالةةب روا المثةةابرة والمنافسةةة وترفةةع مةةن مسةةتوى الدافعيةةة 

 لديهم.

 .مناقشة نتائج اختبارات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة 4-6-1

لةة نتائخ االختبارا  البعدية لمجموعتين التجريبية وال ةابطة عنةد نسةبة الدال  (7يتبين من الجدول )

لصةالح المجموعةة التجريبيةة ممةا يةدل علةى  ( من خالل النتائخ اعاله يظهر مستوى التحسةن٠.٠٥)

معنويةةة االختبةةارا  .يعةةزو الباحةةث معنويةةة الفةةروق المجموعةةة التجريبيةةة" اسةةلوب االلعةةاب 

الصغيرة(كونها جمع بين المنافسة فةي اال اء والبهجةة والسةرور خاللةه االلعةاب الصةغيرة وهةكا مةا 

ار  اليه )ناهدة عبد زيد الةدليمي ( األ االلعةاب الصةغيرة لهةا التةأثير االساسةي والفعةال فةي وزأل اش

 (1)العملية التعليمية )سرعة التعلم(

ويرى الباحث األ العائد للمعلوما  اسلوب االلعاب الصغيرة له االثر الكبير في تعلم المهارتين كةوأل 

وهكا ما  بهكا االسلوب المسلي اذ انه عامال اساسيا في التعلم العينة لم يلعبوا المهارا  المككورة اعاله

اكده )خليل ابراهيم(األ االلعاب الصغيرة تساعد على زيةا ة المعةارا والمعلومةا  خاصةة بةالموقف 

واأل   (2)  التعليمي مما تزيد من خبرة المتعلم وجعلهةا اكثةر فاعليةة وابقةى اثةرا واقةل تعرضةا للنسةياأل

عد على توفر الوقت والجهد المبكولين في توضةيح المةا ة وتسةاعد علةى تنميةة االلعاب الصغيرة  تسا

 (3) قوة المالحظة عند الطالب وتعالخ فروق الفر ية بين الطالب 

 الفصل الرابع 
 االستنتاجات والتوصيات -4

ا في نتائخ الد راسة ومناقتتها استنتخ الباحث االتي ع اسلوب االلعاب الصغيرة لهة االستنتاجات :4-1

تأثير ايجابي في تحسين المهارا  ااساسية بكرة السلة واأل  ع االلعةاب الصةغيرة  اسةتخدامها ضةمن 

المنهخ التدريسي المتبع لدوره الفعال في تحسين ا اء الطالب اذ اتباع اسلوب االلعاب الصغيرة يحقق 

  . الهدا المطلوب 

واء كانت مباشرة و اغير مباشرة اجراء بحوث و راسا  اخرى بأساليب تدريسية سالتوصيات:    4-2

 كوأل  األ اسلوب االلعاب الصغيرة من االساليب المباشرة و بمهارا  اخرى

 

 المصادر
، ار الفرقةاأل للنتةر و   1،ط    الميسةر فةي سةيكولوجية اللعةب احمد بلقةيس ،توفيةق مرعةي ع   (1)

 .15،ص 1982التوزيع ،عماأل ،

 
  172( ص 2008ع )عراق ،نجف،  ار ال ياء للتصميم ، 1،ط اساسيا  التعلم الحركي  ناهدة عبد زيد الدليمي  ؛ (1)
( 2012) بغدا  ،  ار العربي و ار للدراسا  للنتر والترجمة ، : تعلم الحركي؛  خليل ابراهيم سليماأل الحديدي  (2)

 86ص
ع   1ط   تقنيات و استتراجيات طرائق تدريب حديثة؛ اقبال عبد الحسين نعمة ونبيل كاظم و صديد الجبوري( 3)

  148( ص  2015) بغدا  ، طبع في مطابع  ار التؤوأل الثقافية عامة ، 
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ن اللعةب و تةأثيره فةي شخصةية اطفةال  راسة تحليلية لطبيعة العالقة بيوليد احمد المصري ع (2)

 .5-4،ص 1998،  ائرة التربية و التعليم ،عماأل ،2، مجلة المعلم / الطالب ،العد    السا سة

ع االلعاب الصغيرة و العاب الم رب ،نظريا  االلعاب ،تنس الم رب روحية امن عبد هللا   (3)

 .13،ص 1985، القاهرة ،1،ط الختبي

 .17-15،ص  مصدر نفسهالاحمد بلقيس ، و توفيق مرعي ،  (4)

االتجاهةا  الحديثةة فةي طةرق تةدريس التربيةة غساأل محمد صا ق ، فاطمة ياس الهاشةمي ع (5)

، مديريةةةةة  ار الكتةةةةب للطباعةةةةة و النتةةةةر ، جامعةةةةة الموصةةةةل ،الموصةةةةل  الرياضةةةةية

 .121،ص 1988،

،مديريةة الكتةب للطباعةة والنتةر،جامعة   االلعةاب الصةغيرةكامل عبد المنعم ،و يع ياسين ع   (6)

 12-11، ص 1981موصل، الموصل ،ال

،)ترجمةة (حسةن سةيد معةوض ،وكمةال صةالح عبةدة ،مكتبةة االنجلةو   اسس التربيةة البدنيةة (7)

 .172-163،ص 1964المصرية ، القاهرة ، 

مصةةدر سةةبق تتةةارلز بيةةوكر ع )ترجمةةة (حسةةن سةةيد معةةوض ،و كمةةال صةةالح عبةةدة،  (8)

 187،ص 1964،ذكره

-35، ص 1977،  ار المعارا ، القاهرة ،  عموسوعة االلعاب الرياضيةمحمد حسن عالوي   (9)

40. 

، ار االمةل للنتةر 1، ط  ع مفهوم اللياقة البدنية وابعا ها المختلفةةحسن الحياري واخروأل   (10)

 .36،ص 1987والتوزيع ،اربد ،

، ار الفكةر العربةي ،القةاهرة 2،ط  المراهقةة–الطفولةة  -النمو الحركياسامة كامل راتب ع   (11)

 .212-211،ص 1994،

، مديريةة  ار الكتةب للطباعةة   االعةدا  البةدني للنسةاءاسةين طةه محمةد ع  و يع ياسةين ، ي (12)

 52-51،ص 1986والنتر ، جامعة الموصل ، الموصل ،

عظيمه عباس السلطاني عتأثير منهخ االلعاب الصةغيرة فةي تنميةه الن ةخ االنفعةالي لةدى  (13)

 طالبا  الصف الرابع 

نيـات و اسـتتراجيات طرائـق تق؛  اقبال عبد الحسين نعمة ونبيل كةاظم و صةديد الجبةوري (14)
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