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يف تنمية صفيت املرونة وسرعة  لعاب القوى أطفالأوحدات تعليمية مقرتحة وفق نظام  فاعلية
 .سنوات 10-9االستجابة لدى تالميذ 

 ، جــامعــة مستغـــــانـم، اجلزائر.1لدكتور: بـوعـزيــز حمـمــدا
 ، جامعة مستغامن، اجلزائر.2لدكتور: بن سي قدور حبيبااألستاذ 
 ، جامعة مستغامن، اجلزائر.3لدكتور: أمحد بن قالوز توايتااألستاذ 

 ، جــامعــة ورقـلــة، اجلزائر.4لدكتور: بــراهـيـمي قــدورا

 
 :البحث ملخص

والتعرف على  أطفالوفق نظام ألعاب القوى  تعليميةاقرتاح وحدات  إىلالدراسة  تدفه
االستجابة للتالميذ يف املرحلة االبتدائية  دات يف تنميه صفيت املرونة وسرعةمدى أتثري هذه الوح

 15عينة ضابطة و15مقسمني إىل عينتني تلميذ  30متثلت عينه البحث يف و سنوات، 10-9بعمر 
ائج اخلام توصل اإلحصائية لنتوبعد املعاجلة ، حيث مت استخدام املنهج التجرييب، جتريبيةعينة 

روق ذات دالله إحصائية يف االختبارات البعدية بني العينة الضابطة فوجود الباحثون إىل اهن
  أطفال، وفق نظام ألعاب القــوىوالتجريبية لصاحل العينة التجريبية وان الوحدات التعليمية املقرتحة 

 أسفرتاملرونة وسرعه االستجابة لدى التالميذ ومن خالل ما يت صف ةيف تنمي فعال كان هلا دور
يف برامج درس  وفق نظــام ألعاب القوى تعليميةوحدات  إدراجعنه نتائج البحث نوصي بضرورة 

له من أثر إجيايب يف تنمية أهم القدرات البدنية  االرتبية البدنية والرايضية للمدارس االبتدائية مل
 .أخرىصفات بدنية دراسات أخرى على  إجراءت وضرورة سنوا10-9للتالميذ بعمر 

 
 .سرعة االستجابة ،املرونة ،العاب القوى أطفال، الوحدات التعليمية الكلمات املفتاحية:
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Abstract: 
The aim of the study was to propose educational units according to the 
Kids Athleticsystem and to determine the effect of these units on the 
development of the elasticity and responsiveness of the students in the 
primary stage at the age of 9-10 years. The study consisted of 30 
students divided into 15 samples of control and 15 experimental 
samples, Where the experimental method was used, and after the 
statistical treatment of the results of the crude, the researchers found that 
there are differences of statistical significance in the remote tests 
between the control sample and experimental for the benefit of the 
experimental sample and that the educational units proposed by the 
system of athletics had an active role in the development of two 
categories Rona and the speed of response to the students and through 
the results of the research results we recommend the inclusion of 
educational units according to the system of Kids Athletic in the 
programs of physical education and sports education for primary schools 
because of its positive impact in the development of the most important 
physical abilities of students aged (9-10) years and the need for studies 
Others have other physical characteristics. 
 
 
Keywords: Educational units; Kids Athletic; flexibility; rapid response 
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" هو عامل مفيد لدمج األطفال إن "برانمج ألعاب القوى لألطفالوإشكالية البحث:  مقدمة
فرصة للقاء األطفال مع  هيو يشارك فيها اجلميع داخل اللعبة  اليتداخل اجملتمع ومسابقات الفرق 

أحد األهداف الرئيسية يف مجيع  كما تعترب،  بينه اليتبعضهم البعض وقبوهلم للفروق الفردية 
حالتهم  طاقتهم وذلك للحفاظ على استخدامتشجيع األطفال على اللعب و و  األنشطة الرايضية

وقد مت تصميم مسابقات ألعاب القوى لألطفال لتواجه هذا التحدي ، الصحية على املدى البعيد
إلضافة اب ،يتطلبها التدريب اليتيلعبوها واملميزات البدنية  اليتعن طريق الطبيعة املتنوعة لألنشطة 

تم تقدميها لألطفال ستساهم يف تناسق منوهم ي اليتإىل أن الطلبات املتزايدة ألشكال األلعاب 
 ما غالباويضيف بن سي قدور وآخرون  ،(07،ص2012)االحتاد الدويل أللعاب القوى، العام
 للتنمية كحل  لألطفال القوى ألعاب نظام يف األطراف املتعددة التعليمية املمارسات إىل ينظر

 إمكاانت عن الكشف يف البدنية األنشطة وتساعد الصحية، الفوائد جانب إىل للتالميذ، الشاملة
 مواقف يف احلركية قدراهتم استغالل على أيضا يعتادونو  لألطفال، الطبيعي التطور
كما أكد املختصون أّن اإلعداد اجليد ،  (Bensikaddour et al. 2015. P283)خمتلفة

البدنية وذلك راجع إىل للتالميذ وابألخص وهم يف هذه املرحلة يرتكز على تطوير وتنمية الصفات 
هلذا وجب  ،التطورات والتحوالت املورفولوجيا والوظيفية اليت تطرأ على التلميذ يف هذه املرحلة

االهتمام ابلربامج التعليمية لتالميذ اليت حتتوي على اللعب والرتفيه مع األخذ بعني االعتبار كيفية 
ومن خالل بعض ، تنمية الّصفات البدنيةصياغة هذه األلعاب الصغرية لتكون هلا أثر إجيايب يف 

الّدراسات السابقة وما توصلت إليه من نتائج حول مدى فاعلية الوحدات التعليمية ابستخدام 
ابإلضافة يف تنمية هاتني الصفتني األساسيتني خاصة هلذه املرحلة العمرية، ألعاب القوى أطفال 

ذلك و  ،حدات التعليمية املبنية على أسس علميةاملدارس االبتدائية ملثل هذه الو  رن افتقااتبي إىل
درس الرتبية البدنية والرايضية يف املدارس وعدم  يفللعملية الّدراسية  ناخالل مالحظتنا ومتابعت من

 وكذلك،احلصة وممارسة الّرايضة أثناءحاجات التالميذ البدنية إعطاءه االهتمام الكايف يف إشباع 
كما   ،امج التعليمية لتطوير أهم القدرات البدنية واحلركية هلذه املرحلةإىل قلة البحوث اليت هتتم الرب 

املرونة وسرعة  يتلصفملختلف الصفات البدنية عامةو  كبري لتالميذ الطور االبتدائي  رافتقا ناالحظ
، وهذا انتج عن قلة احلركة لدى األطفال واليت تتسبب يف ضعف مهارات خاصةاالستجابة 

الطفل احلركية الناجتة عن التقدم التكنولوجي وانتشار أساليب الراحة والرفاهية ابإلضافة إىل ذلك 
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تعلق األطفال أكثر يف مشاهدة التلفاز وقضاء أوقات طويلة أمام احلاسوب وانشغاهلم ابأللعاب 
وفق إىل اقرتاح حل هلذه املشكلة من خالل إعداد وحدات تعليمية  ناألمر الّذي دفعا، االلكرتونية

-9لتطوير وتنمية صفيت املرونة وسرعة االستجابة للتالميذ بعمر  نظام العاب القوى أطفال

 إىل اقرتاح هذا املوضوع من أجل الّدراسة. نامما دفع ،سنوات10
وحدات تعليمية مقرتحة  فاعليةمدى ما  :التايل العامالتساؤل نطرح  ومن هذا املنطلق ميكن أن 

-9يف تنمية صفيت املرونة وسرعة االستجابة لدى تالميذ  وفق نظام العاب القوى أطفال
 سنوات؟10

( يف α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) التساؤالت الفرعية:
 ؟ التجريبية قبلية والبعدية للعينةنتائج االختبارات ال

( يف نتائج االختبارات α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -
 ؟عينيت البحث الضابطة والتجريبية البعدية بني
يف تنمية  للوحدات التعليمية املقرتحة وفق نظام العاب القوى أطفالفاعلية البحث: فرضيات

 سنوات. 10-9صفيت املرونة وسرعة االستجابة لدى تالميذ 
( يف نتائج α≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) الفرضيات الفرعية:

 االختبارات القبلية والبعدية للعينة التجريبية.
( يف نتائج االختبارات البعدية α≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) توجد -

 بني عينيت البحث الضابطة والتجريبية لصاحل العينة التجريبية.
فاعلية وحدات تعليمية مقرتحة وفق نظام العاب القوى  مدى التعرف على أهداف البحث:

 .سنوات10-9يف تنمية صفيت املرونة وسرعة االستجابة لدى تالميذ  أطفال
يف مت استخدام املنهج التجرييب، والذي يالئم طبيعة املوضوع  :الدراسةمنهج منهجية الدراسة: -

يف تنمية صفيت املرونة وسرعة  أطفالفاعلية وحدات تعليمية مقرتحة وفق نظام العاب القوى  معرفة
 .سنوات10-9االستجابة لدى تالميذ 

مت تلميذ و  350لتالميذ مدرسة اإلمجايليبلغ العدد  للعينة: األصلياجملتمع  عينة البحث:جمتمع و 
بنسبة  يذ تتوفر فيهم الشروط املطلوبةتلم االستطالعية + الدراسة األساسية()الدراسة 38اختيار

30 %. 
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اجلنسني ميارسون نشاطهم  التالميذ من كالهذه الدراسة على جمموعتني من  تأجريالعينة:  -
مستغامن قسم السنة اخلامسة، ترتاوح  ،خروبة، مسكن 600حيبـ"ابتدائية بلبشري محو"  املدرسي
من قسم  (تلميذ للعينة التجريبية 15 الضابطة ـــتلميذ للعينة  15)، سنوات10ـــ 9ما بني  أعمارهم
 اخلامسة ابتدائي.السنة 

 15كمجوعة ضابطة،  15،مدرسة بلبشري محو""تالميذ  جماالت البحث: اجملال البشري:
 .كمجموعة جتريبية

 .روبة والية مستغامنخب بساحة املدرسةاالختبارات القبلية والبعدية  تاجري: اجملال املكاين
 .2018غاية بداية شهر ماي إىل 2017من شهر سبتمرباجملال الزمين:

قياس مرونة العمود الفقري على احملور  (:)املرونة اختبار.أ أدوات البحث:أوال: االختبارات:
 .األفقي

 مثبتمائة سم  إىلسم، مسطرة مقسمة من الصفر 50مقعد بدون ظهر، ارتفاعه : األدوات
موازاي للحافة  100الرقم سم موازاي لسطح املقعد و 50عموداي على الكرسي حبيث يكون رقم 

 .مؤشر خشيب يتحرك على سطح املسطرة، السفلى للمقعد
القدمني  أصابعيقف املخترب فوق املقعد والقدمان مضمومتان مع تثبيت  مواصفات االختبار:

ابعد  إىل أصابعهلألسفل حبيث يدفع أبطراف  إلىاألمامعلى حافة املقعد، يقوم املخترب بثين جذعه 
 .يطل هلا ملدة اثنيتني مسافة أخريثبت عند  أنمسافة ممكنة على 

 حماولة. أفضلللمخترب حماولتني تسجل له  - أثناءاألداءجيب عدم ثين الركبتني توجيهات: 
 املخترب ملدة اثنيتني. إليهامسافة يصل  أخرجيب الثبات عند  - جيب ان يتم ثين اجلذع ببطء -

)صبحي  سممسافة  أكربيسجل للمخترب املسافة اليت حققها يف احملاولتني وحتسب له التسجيل:
 لقياس املرونة إلىاألمام: ميثل اختبار احنناء اجلذع (01الرسم ) .(282ص ،2004حسنني
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 اختبار سرعة االستجابة: اختبار نيلسون لالستجابة احلركية: -ب( 
قياس القدرة على االستجابة والتحرك والسرعة والدقة وفقا لالختبار املشري، وقد  غرض االختبار:

 احلركية يف عدة العاب رايضية. األمناطوضع هذا االختبار على أساس أنه يشبه 
شريط  - إيقافةم. ساع2م وعرض 30فضاء مستوي خايل من العوائق بطول  الالزمة: األدوات
 القياس.

هناييت خط املنتصف يف مواجهة احلكم الذي  إحدىيقف املخترب عند  مواصفات االختبار:
 للخط. األخريقف عند هناية الطرف 

 إلىاألماميتخذ وضعية االستعداد حبيث يكون خط املنتصف بني القدمني، وينحين جبسمه  -
 قليال.

 إمامث يقوم بسرعة حتريك ذراعه  إلىاألعلىيرفعها إبحدى يديه و  إيقافميسك احملكم ساعة  -
 انحية اليسار أو اليمني، ويف نفس الوقت يقوم بتشغيل الساعة.

حياول اجلري أبقصى سرعة ممكنة يف االجتاه احملدد للوصول إىل و يستجيب املخترب لإلشارة ابليد  -
 .(283، صفحة 2004)حممد صبحي حسننيم 6,4ـب الذي يبعد عن خط املنتصف بخط اجلان

 : ميثل اختبار نيلسون لالستجابة احلركية.02الرسم 

 
 الوحدات التعليمية املقرتحة.األسس العلمية لالختبارات:اثنيا: 

 .ثبات االختبارات(: يوضح معامل صدق و 01اجلدول رقم )

عدد  االختبارات
 العينة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

معامل 
 االرتباط

نوع  الثبات الصدق
 االرتباط

  املرونة
8 

 
7 

 
0,05 

 
0,90 

ارتباط  0,99 0,99
 0,95 0,90 االستجابةسرعة  قوي
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( 01معامل االرتباط هذا ما يوضحه اجلدول رقم ) حساب الصدق والثبات الكلي حبساب مت
يف حني بلغ قيمة  0.99أما الثبات فبلغ قيمته  0.99حيث بلغت قيمة الصدق لصفة املرونة 

 .0.95أما الثبات فبلغت قيمته  0.90ـب سرعة االستجابة الصدق لصفة
 االختبارامناالثبات قد حتقق بدرجة مرتفعة يف بق ذكره جيد الباحثون أن الصدق و ويف ضوء ما س

 يطمئن الباحثون لتطبيقه على عينة البحث.
 املقارنة بني نتائج االختبار القبلي والبعدي للعينة التجريبية: :عرض وحتليل النتائج -

 املقارنة بني نتائج االختبار القبلي والبعدي للمرونة: 
 : يوضح نتائج االختبار القبلي والبعدي للمرونة عند العينة التجريبية(02اجلدول )

املتوسط  
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة  العينة
 احلرية

معامل 
 االرتباط

ت  ت احملسوبة
 اجلدولية

 15 32,50 43,73 االختبار القبلي
 

14 0,49 4,31 2,14 

 37,64 53,06 االختبار البعدي

( الذي يبني لنا املقارنة بني النتائج القبلية والبعدية للعينة 02من خالل اجلدول رقم )  
يف حني بلغ  (43,73يف االختبار القبلي)التجريبية يف اختبار املرونة، حيث بلغ املتوسط احلسايب 

اكرب من (، و يتضح أهنا 4,31) احملسوبة بقيمة tكما بلغت قيمة ،  (53,06يف االختبار البعدي )
إي أن  14ودرجة احلرية  0.05عند مستوى الداللة  2,14اجلدولية اليت بلغت قيمتها  tقيمة 

بني االختبار القبلي واالختبار البعدي لصاحل هناك داللة إحصائية للفرق بني املتوسطات احلسابية 
سن وتطوير املرونة االختبار البعدي وهذا ما يفسر فاعلية التمارين واأللعاب الرايضية املقرتحة يف حت

( أن للوحدات التعليمية 2016دراسة )ابلغايل فوزية، حيي فريد وهذا ما تؤكده ،لدى التالميذ
يف تنمية بعض مكوانت اللياقة  وى أطفال هلا اثر اجيايبلعاب القاملقرتحة ابستخدام أنشطة أ

 سنة.11-9ة لدى تالميذ املرحلة االبتدائيةالبدني
 يف سرعة االستجابة:بلية والبعدية للعينة التجريبية الق االختباراتاملقارنة بني نتائج 

 القبلية والبعدية للعينة التجريبية يف سرعة االستجابة االختبارات( يوضح نتائج 03اجلدول رقم)
املتوسط  

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

درجة  العينة
 احلرية

معامل 
 االرتباط

 ت اجلدولية ت احملسوبة

 2,14 9,10 0,20 14 15 0,02 1,80 االختبار القبلي
 0,03 1,28 االختبار البعدي



وتقنيات النشاطات  دس جمللة تفوق يف علوماسالعدد ال
 البدنية والرايضية

ISSN: 2507-7201 
EISSN: 2602-6899 

 

 

73 

 يبني املقارنة بني نتائج( املدون أعاله الذي يبني لنا 03من خالل اجلدول رقم )
لالختبار (1,80)ـاالختبارات القبلية والبعدية للعينة التجريبية حيث تقدر نسبة املتوسط احلسايب ب

أكرب  وهي بذلك( 9,10)ـاحملسوبة قدرت ب tقيم  أننالحظ لالختبار البعدي، و  (1,28)القبلي و
 14ودرجة احلرية  (0.05)عند مستوى الداللة  (2.14)بلغت قيمتهالية اليت من القيمة اجلدو 

توجد داللة إحصائية للفروق بني النتائج القبلية والبعدية للعينة التجريبية لصاحل  أبنهوعليه نقول 
االختبارات البعدية وهذا ما يفسر فاعلية الوحدات التعليمية وما حتويه من أنشطة والعاب متنوعة 

 وهادفة يف تنمية سرعة االستجابة لدى تالميذ املرحلة االبتدائية.    
 ختبارات البعدية للعينتني الضابطة والتجريبية:املقارنة بني نتائج اال
 .(: يبني املقارنة بني نتائج االختبارات البعدية للعينتني الضابطة والتجريبية04اجلدول رقم)

  املتوسط احلسايب االختبارات
 العينة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

ت 
 اجلدولية

تقييم  ت احملسوبة
مستوى 
 الداللة

العينة 
 التجريبية

لعينة 
 الضابطة

  48,40 53,06 املرونة
30 

 
28 

 
0.05 

 
2.04 

 دال 4,01
سرعة 

 االستجابة
 دال 2,70 1,80 1,60

 53,06احلسايب للعينة التجريبية بلغ  املتوسط( أن  04من خالل اجلدول رقم )نالحظ 
 أنيف ما خيص اختبار سرعة االستجابة جند  أماللعينة الضابطة يف اختبار املرونة،  48,40مقابل 

 tقيم عند العينة الضابطة، و (1.80)ويقابله  1.60ـاملتوسط احلسايب للعينة التجريبية مقدر ب
وهنا  ،يف اختبار سرعة رد الفعل (2.70)يف اختبار املرونة، و (4.01)احملسوبة جاءت كالتايل 

ودرجة  0.05عند مستوى الداللة (2.04)أصغر من القيمة اجلدولية اليت بلغت قيمتها  يتضح اهنا
تائج القبلية للعينتني الضابطة ، وعليه نقول أبنه توجد داللة إحصائية للفرق بني الن28احلرية 

الدور االجيايب والفعال للوحدات التعليمية املقرتحة وما حتويه  إىلذلك  الباحثونعزو يالتجريبية، و و 
مقارنة  ،كانت تالئم خصائص الفئة العمريةمن تنوع يف األلعاب والتمارين الرايضية خاصة وأهنا  

 املرونة وسرعة االستجابة(.يت مل تتحسن لديها  هذه الصفتني)ابلعينة الضابطة ال
توجد فروق ذات تنص الفرضية األوىل انه " :ية األوىلمناقشة الفرض:مناقشة فرضيات البحث

( يف نتائج االختبارات القبلية والبعدية للعينة α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
بعد املعاجلة و  ،يتضح من خالل النتائج املستخلصة لالختبارات البعدية للعينة التجريبية، التجريبية"
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داللة الفروق "ت" أن الفروق اإلحصائية احلاصلة بني االختبار اإلحصائية احلاصلة ابستخدام 
القبلي واالختبار البعدي على مستوى العينة التجريبية هلا داللة إحصائية لصاحل االختبار البعدي، 

اليت يف حدود كفاءة سن اجملموعة واملناسبة للحجم  نوع التمارينإىل اختيار الباحثون ذلكعزو يو 
املقرتحة متنوعة ومشوقة واقتصادية  والتمارين إلضافة إىل مراعاة أن تكون األلعابوالقوة واخلربة، اب

وفق نظام العاب وعليه فإّن الوحدات التعليمية املقرتحة  ،وتتفق مع احتياجات املوقف التعليمي
 حيث اتفقت هذه ،نة وسرعة االستجابة لدى التالميذهلا أثر إجيايب يف تنمية صفيت املرو  القوى

( واليت أشارت إىل أن األلعاب الصغرية 2014غامل نورالدين - الدراسة مع دراسة )دلة بوعمامة
ساعدت يف اجلدية واحليوية خالل احلصص التدريسية من طرف الالعبني وهذا يربز سرعة التطور 

ن ( واليت أفرزت نتائجها ا2008،حالوة خالدفقت مع دراسة)إملاين أمنيالبدين املهاري"، كما ات
الوحدات التعليمية املقرتحة هلا اثر اجيايب يف تنمية بعض القدرات البدنية واالجناز الرايضي يف عد 

 سنة"وعليه فإّن الفرضية قد حتققت.13-12واحلواجز لدى التالميذ 
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى تنص الفرضية الثانية " :مناقشة الفرضية الثانية -

( يف نتائج االختبارات البعدية بني عينيت البحث الضابطة والتجريبية لصاحل α≤0.05الداللة )
يتضح من خالل النتائج املستخلصة لالختبارات البعدية للعينة التجريبية إّن  ،العينة التجريبية"

ا أثر إجيايب يف تنمية صفة املرونة وفق نظام العاب القوى أطفال هلالوحدات التعليمية املقرتحة 
فقد تبني بعد املعاجلة اإلحصائية احلاصلة ابستخدام داللة فروق "ت" أن الفروق  ،التالميذلدى 

اإلحصائية احلاصلة بني االختبار القبلي واالختبار البعدي على مستوى العينة التجريبية هلا داللة 
ضية تنوع التمارين واأللعاب الراي إىلذلكالباحثون عزو يإحصائية لصاحل االختبار البعدي، و 

 أطفال وفق نظام العاب القوىاملستخدمة يف تنمية هذه الّصفات واليت احتوهتا الوحدات التعليمية 
وقد اتفقت مع نتائج البحث مع دراسة  ،جيايب يف تنميتهما لدى التالميذاليت كان هلا األثر اإل

ابستخدام اللعب (،اليت أشارت إىل أن للوحدات التعليمية املقرتحة 2017،كرمي سليمخبيت رايض)
أثر إجيايب يف تنمية صفيت املرونة والرشاقة لدى تالميذ الّطور االبتدائي"كما اتفقت مع دراسة 

( واليت تؤكد على فاعلية الوحدات التعليمية مقرتحة 2016زابحل عبد القادر- )ايحي عبد احلميد
القصوى( واإلجناز يف نشاط  يف تنمية بعض الصفات البدنية)القوة املميزة ابلسرعة، السرعة احلركية

 .سنة"وعليه فإّن فرضية البحث قد حتققت18-15الوثب الطويل لدى تالميذ الطور الثانوي 
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ويتضح ذلك من خالل املعاجلة اإلحصائية املوضحة يف اجلداول  :مناقشة الفرضية العامة -
نتائج القبلية (، حيث تبني الّداللة اإلحصائية للفروق احلاصلة بني متوسطات ال06( و)02)

والبعدية اإلحصائية احلاصلة بني نتائج االختبار القبلي والبعدي على مستوى العينة التجريبية هلا 
إىل مراعاة قانون التدرج  الباحثون ذلكعزو يحيث  داللة إحصائية لصاحل االختبار البعدي،

التعليمي للواجبات احلركية املتعلمة حيث تنتقل ابملتعلم تدرجييا من السهل إىل الصعب ومن 
حيث اتفقت  ،املعقد، وبصفة عامة نبدأ ابأللعاب البسيطة لنصل إىل األلعاب املعقدة إىلالبسيط 

، اليت أسفرت أهم 2007حلق" هذه الدراسة مع دراسة "عبد هللا رمضان" و"خمتار الصديق عبد ا
نتائجها على أّن للربانمج املقرتح لأللعاب الصغرية أثر إجيايب يف تنمية بعض عناصر الّصفات 
البدنية )قوة، رشاقة، مرونة( لدى تالميذ الّطور الثاين خالل درس الرتبية البدنية والرايضية، وهذا 

الرتبية الرايضية اليت ترمي إىل حتقيق  ما يؤكده حافظ أن األلعاب الصغرية تعد من أجنح دروس
ويضيف أبو بكر أن لأللعاب  (23، صفحة1993)حممد علي حافظ األهداف الرتبوية احلديثة

الصغرية أمهية كبرية يف بلوغ أهداف جمتمعة لتطوير الصفات البدنية ويف نفس الوقت تطوير 
ملستقبل، وتعد األلعاب الصغرية املهارات الفنية للطفل من أجل تكوين ذاكرة حركية للطفل يف ا

من بني الوسائل احلديثة واألكثر فعالية، فالوضعيات والرتكيبات احلالية موجودة بصفة جلية يف 
( وعليه 84، ص1985خمتلف أشكاهلا وذلك حسب خصائص األهداف املسطرة )أبو بكر علي

 .نقول أّن الفرضية قد حتققت
 :إىل الباحثونبعد الدراسة اإلحصائية وحتليل ومناقشة النتائج توصل : االستنتاجات -
 ( 0.05هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة≥α يف نتائج االختبارات )

 القبلية والبعدية للعينة التجريبية لصاحل االختبارات البعدية.
   ( 0.05هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة≥α ) يف نتائج االختبارات

 البعدية بني عينيت البحث الضابطة والتجريبية لصاحل العينة التجريبية.
  املطبقة على العينة التجريبية  وفق نظام العاب القوى أطفالإن الوحدات التعليمية املقرتحة

-09التالميذ الطور االبتدائيسرعة االستجابة لدى جيابيا يف تنمية صفيت املرونة و أثرت ا
 سنوات.10
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