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وفق التعلم باللعب في تحسين ( رمي عدو ، وثب ،)ألعاب القوى أطفال أنشطة أهمية تعليمية 
.سنة(  00_01)حركية لدى تلميذات بعض القدرات البدنية وال  
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إهــداء
"         قل اعملوا فيسرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنون " : الرحيمبسم اهلل الرحمن 
 صدق اهلل العظيم(.                                 501)سورة التوبة اآلية

أهدي ثمرة عملي المتواضعة إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة إلى نبي  :أما بعد
 . الرحمة المهداة صلى اهلل عليه وسلم

إلى من ...إلى من علمني العطاء دون انتظار...إلى من كلله اهلل بالهيبة والوقار
أرجو من اهلل أن يمد في عمرك لترى "...جلول"أحمل اسمه بكل افتخار إلى أبي 

وستبقى كلماتك نجوما أهتدي بها اليوم وفي ...حان قطافها بعد طول انتظار ثمارا قد
لى األبد  .الغد وا 

إلى مالكي ...إلى سندي وقوتي بعد اهلل...إلى كل من في الوجود بعد اهلل والرسول 
إلى بسمة الحياة وسر الوجود من كان ...في الحياة ومعنى الحب والحنان والتفاني 

 " عودة" انها بلسم جراحي إلى أمي دعاؤها سر نجاحي وحن
إلى نصف ابتسامتي ونصف ...إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة

نجاة،بدرة،لطيفة : إلى أخواتي...معكم أكون أنا وبدونكم أكون أي شئ...حياتي
لى أبيها فريد  .والكتكوتة هيلين ميساء حفظها اهلل ورعاها وجعلها بسمة حياتنا وا 

 إلى عماتي وأعمامي وأبنائهم...إلى خاالتي وأخوالي وأبنائهم ...ي وجداتيإلى أجداد
 .و فوزية فاطمة ، رابحية إلى يوسف وسيف الدين  ، خوينإلى األ

 إلى مدراء وأساتذة االبتدائيات على مدى تعاونهم معي 
 الى جميع التالميذ

 .إلى كل من وسعهم قلبي وذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي


خديجةبلفضيل



 
ت  

شكروتقدير
قبل كل شئ أشكر اهلل وأحمده حمدا كثيرا يليق بجالله وحسن مقامه ، حمدا كثيرا 
مباركا فيه والذي خلقني فأحسن خلقي وعلمني مالم أكن أعلم وأنعم علي بنعمة العقل 

 (67)سورة يوسف اآلية" وفوق كل ذي علم عليم"والدين القائل في محكم التنزيل
ومصداقا لقوله صلى اهلل عليه . والذي أعانني على اتمام هذا العمل المتواضع

من صنع إليكم معروفا فكافئوه،فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا :"وسلم
 (.5761)رواه أبو داوود". أنكم كافأتموه

آرائه الذي كان  لتوجيهاته و " بن سي قدور حبيب"أستاذي ومشرفي الفاضل الدكتور 
السديدة األثر الفعال في إعداد هذه الدراسة، فأقول لك أستاذي الفاضل للنجاح أناس 

فلك مني ...لذا فأنك أهل للشكر والتقدير ..ولإلبداع أناس يحصدونه..يقدرون معناه
كما أخص بجزيل الشكر والعرفان كل من األستاذ قدوري ، بن . كل الثناء والتقدير

مقراني ، زرف، حرباش، بن قالوز ، صابر يوسف ، بثينة  زيدان، بن قناب، جغدم ،
فاضل ،عادل حيدر ، لمياء الديوان ، والشكر موصول إلى جميع إداري معهد التربية 

الذين ( ة)كما ال أنسى أن أتقدم بالشكر إلى األستاذ...البدنية والرياضية بمستغانم
 .سيشرفون على تصحيح عملي المتواضع

كر إلى مدراء وأساتذة االبتدائيات على مدى تعاونهم معي وأخص كما أتقدم بجزيل الش
و خالتي األستاذة " شريف هشام"بالذكر المدير بلعربي محمد وابن خالتي األستاذ 

 . األستاذ حرير ميلود وحميدي هشامالعابد لطيفة و 
بلفضيلخديجة
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 :ملخصباللغةالعربية

  عدو ، وثب ، )ألعاب القوى أطفال  أنشطة أهمية تعليمية: عنوان الدراسة
لحركية لدى وفق التعلم باللعب في تحسين بعض عناصر القدرات البدنية وا( رمي

 .نةس( 55_50)تلميذات 

ألعاب القوى أطفال  أنشطة أهمية تعليمية هدف هذه الدراسة إلى التعرف علىت
وفق التعلم باللعب في تحسين بعض عناصر القدرات البدنية  (عدو، وثب ، رمي)
 إذ افترضت الطالبة الباحثة أن لتعليمية .ةسن( 55_50)لحركية لدى تلميذات وا

وفق التعلم باللعب أثر ايجابي في ( عدو، وثب ، رمي)ألعاب القوى أطفال أنشطة 
وفي . ةسن( 55_50)لحركية لدى تلميذات تحسين بعض عناصر القدرات البدنية وا

ضوء مناقشة فرضية البحث استخدمت الطالبة الباحثة المنهج التجريبي لمالئمته 
تلميذة موزعة على مجموعتين  00لهذه الدراسة وتم اختيار عينة عشوائية مكونة 

، إذ اعتمدت الطالبة الباحثة على مجموعة ( تجريبية  51ضابطة و  51)بالتساوي 
س بعض القدرات البدنية والحركية لدى التلميذات وبعد من االختبارات المقننة لقيا

وفق ( عدو، وثب ، رمي)ألعاب القوى أطفال  أنشطة تحليل البيانات تبين أن لتعليمية
لحركية لدى التعلم باللعب أثر ايجابي في تحسين بعض عناصر القدرات البدنية وا

احثة بضرورة وفي ضوء هذه النتائج أوصت الطالبة الب ةسن( 55_50)تلميذات 
التنويع في محتوى المادة و العمل بالوحدات التعليمية المقترحة كنموذج إلخراج درس 

و الى إسناد  ،كفاءات المنشودة التربية البدنية والرياضية على نحو فعال و تحقيق ال
مهمة تدريس مادة التربية البدنية والرياضية ألستاذ متخصص من خريجي المعاهد 

 .خصوصية المادة الجامعية نظرا ل

التعلم _ (عدو ،وثب ، رمي )ألعاب القوى أطفال _ التعليمية :  الكلماتالمفتاحية
 .تلميذات السنة الخامسة_ القدرات الحركية _ ات البدنية القدر _ باللعب 
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 ملخصباللغةالفرنسية
 Le titre de l’étude: l’importance des activités éducatives des 

enfants d’athlétisme (ennemi, saut, lancer) en fonction de 
l’apprentissage en jouant à l’amélioration de certains éléments 
des capacités physiques et motrices chez les étudiantes       .  
(10-11) ans.     
    Cette étude vise à identifier l’importance des activités 
éducatives des enfants d’athlétisme (ennemi, saut, lancer) en 
fonction de l’apprentissage en jouant à l’amélioration de certains 
éléments des capacités physiques et motrices chez les étudiantes 
(10-11 ans). À la lumière de la discussion de l’hypothèse de la 
recherche, l’étudiant chercheur a utilisé la méthode expérimentale 
pour répondre à cette étude et un échantillon aléatoire de 30 
élèves a été sélectionné divisé en deux groupes à parts égales 
(15 femmes officiers et 15 pilotes), comme l’étudiant chercheur 
s’est appuyé sur un ensemble de tests standardisés pour mesurer 
certaines des capacités physiques et motrices des élèves et après 
avoir analysé les données montrent que les activités éducatives de 
l’athlétisme (enfants, sauter, lancer) selon l’apprentissage jouer 
effet positif dans l’amélioration de certains éléments de capacités 
physiques et motrices dans les élèves (10_11 ans) et à la lumière 
de ces Les résultats recommandaient que l’étudiant chercheur 
diversifie le contenu du sujet et travaille dans les unités éducatives 
proposées comme modèle pour produire efficacement la leçon 
d’éducation physique et sportive et atteindre les compétences 
souhaitées, et d’attribuer la tâche d’enseigner le sujet de 
l’éducation physique et sportive à un professeur spécialisé de 
diplômés universitaires en raison de la spécificité du sujet 
Mots clés: Educational _ Athletics Kids (Sprint, Jump, Throw) _ 
Learning by Playing _ Physical Abilities _ Motor Abilities _ . 
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:ملخصالبحثباللغةاالنجليزية  
 The title of the study: the importance of educational activities 

of children athletics (enemy, jump, throw) according to 
learning by playing in improving some elements of physical 
and motor abilities in female students (10-11) years. 

     This study aims to identify the importance of educational 
activities of athletics children (enemy, jump, throw) according to 
learning by playing in improving some elements of physical and 
motor abilities in female students (10-11) years. In the light of 
the discussion of the research hypothesis, the student 
researcher used the experimental method to suit this study and 
a random sample of 30 students was selected divided into two 
groups equally (15 female officers and 15 pilots), as the 
student researcher relied on a set of standardized tests to 
measure some of the physical and motor abilities of the pupils 
and after analyzing the data showthat the educational activities 
of athletics children (enemy, jump, throw) according to learning 
play positive effect in improving some elements of physical and 
motor abilities in the pupils (10_11 years) and in light of these 
The results recommended that the student researcher should 
diversify the content of the subject and work in the proposed 
educational units as a model to effectively produce the physical 
and sports education lesson and achieve the desired 
competencies, and to assign the task of teaching the subject of 
physical and sports education to a specialized professor of 
university graduates due to the specificity of the subject. 
 
Keywords: Educational _ Athletics Kids (Sprint, Jump, Throw) _ 
Learning by Playing _ Physical Abilities _ Motor Abilities 
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 :المقدمة
جزءا هاما من ثقافة  تعتبر التربية البدنية والرياضية واحدة من العلوم العصرية و    

باعتبارها نشاطا انسانيا راقيا  الفرد والمجتمع بحيث ال يمكن االستغناء عنها ،
فوجودها داخل منظومة التربية ليس بفعل الصدفة بل هو نتاج تفكير علمي ومنطقي 
يسعى الى تلبية متطلبات المؤسسة التربوية التي لها أهدافها المسطرة ضمن مناهج 

و بما أن المنهاج التربوي بمفهومه المعاصر الذي يتمثل في وضع مخطط  .تربوية
يتضمن عناصر مكونة من أهداف ومحتوى وخبرات تعليمية وتدريس وتقويم  تربوي

ويكون مرتبطا بالمتعلم والمجتمع ومطبقا في مواقف تعليمية داخل المدرسة وخارجها 
، ومبني على مدخل الكفايات فإن األمر  (42، ص  4002عبداهلل، )وتحت اشرافه

يستوجب مراعاة مبدأ االدماج الذي ال يتم التعلم دونه وقد أشار بشير روجيرس إليه 
على أنه بيداغوجيا قائمة على الذات بل ذهب الى حد استعماله كمرادف لمصطلح 

ف المقاربة بالكفاءات األساسية ويعرفه على أنه عملية يتم من خاللها جعل مختل
العناصر التي كانت منفصلة في البداية مترابطة بهدف استعمالها بشكل متناسق 

 .(ROEGIERS, 2000 , p 22) ومنتظم تبعا لهدف محدد
وباعتبار أن مرحلة التعليم االبتدائي هي مرحلة الطفولة التي تعد من أهم المرحل    

العمرية التي يمر بها الطفل ، فهي بمثابة الركيزة األساسية لبناء الجسم المتكامل 
التي ( المهارية والبدنية ،المعرفية ، النفسية  والوجدانية) للطفل على كافة المستويات 

ته بكل أبعادها ،إال أن االهتمام بالقدرات البدنية والحركية تؤثر في سلوكه وشخصي
لدى األطفال أصبح من األمور التي يهتم بها العلم الحديث ، حيث وضع العالم 

القدرات التي تعتمد على الكفاية الفيسيولوجية بالقدرات البدنية وتشمل ( كاالهو)
ال تخضع الى التغير في الحالة  ،أما القدرات التي( القوة، السرعة ، التحمل والمرونة)

نما في قدرة التحكم في الحركة وأن هذه القدرة تعتمد على استثمار  الفسلجية ، وا 
االحساس الحركي واستعمال الجهاز العصبي المركزي والمحيطي مـن أجـل التحكم 

20 
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ونة التوازن ، التوافـق ، الدقة الحركيـة ، الرشاقة ، المر )في القـدرات الحركـية وتشمل 
، وقد أشار كل من حمدان وسليم بأن التطور  (75، ص 4000محجوب، )الحركية

، إذ  سنة( 04_00)في القدرات البدنية والحركية يصل إلى درجة عالية بين سن 
تصبح حركـات الطفل في هذه المرحـلة موجهة وذات ادراك ، كما يتطور لديهم اتقان 

و كذلك تكون حركاتهم حرة في حيـاتهم اليوميـة وذات طابع اقتصادي  ودقة الحركات
تضمنه حصة التربية  ، وهذا ما (303،ص 4000الرزاق، ) وتخدم هدفا معينا

،  4004للمناهج، ) ، التي تبقى الفضـاء األوفى للتعلمـات في صيغة اللعب البدنية
، الذي يعتبر ميل فطري موروث في كل فرد طبيعي وهو وسيلة للتعبير  (442 ص

عن الذات باستغالل طاقاته ويدفع الفرد إلى التجريب والتقليد واكتشاف طرق جديدة 
، ما (30،ص 4000شرف، ) لعمل األشياء وبذلك  يشعر الفرد فيه بالمتعة والسرور

من المدرس استغالل النشاط الذاتي للطفل من خالل اشراكه في الدرس من يستدعي 
صيغته التقليدية الى صيغة اكثر ايجابية وفاعلية ، وما يحقق ذلك هو محاولة بناء 
وضعيات تعليمية باستخدام أنشطة ألعـاب القوى أطـفال لتفعـيل دور الطفل وتشجيعه 

ع على دراسة كل من أحمد محمد على االبـداع في العمل ، ومن خالل اإلطال
و دراسة ( 4005)وبوعزيز وآخرون ( 4007)، يحيى فريد وفوزية بلغالي ( 4003)

نالحظ تأكيدها على أهمية استخدام أنشطة ألعاب القوى ( 4004)علي صحرواي 
أطفـال و أسلوب التعلم باللعب في تحسين بعض عناصر القدرات البدنية والحركية 

 .لدى التالميذ
     ما سبق فإن أهمية هذه الدراسة وفي حدود امكـانات الطـالبة الـباحثة و م

 و اطالعها المتواضع على ما أجري في هذا المجال تكمن في كونها الدراسة األولى
،  عدو) ألعـاب القوى أطفـال أنشطة التي تهدف إلى التعرف على أهمـية تعليمية 

حركية وفق التعلم باللعب في تحسين بعض عناصر القدرات البدنية وال( وثب ، رمي 
 . ةسن( 00_ 00)لدى تلميذات 
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 : المشكلة_ 2
باعتبار أن الطفل في مناهج التربية البدنية والرياضية الحديثة هو المحور     

وال ينبغي األساسي في جميع نشاطاتها ، وجب أن يكون مبدؤها مبني على االدماج 
باعتباره جزء ال "ربطه بأي حال من األحوال بالمرحلة النهائية  من اكتساب الكفاية ، 

 Pole)تعلمية تتضمن مجموعة من المراحل المترابطة / يتجزأ من سيرورة تعليمية 
de L est, 1996,p344) لذا فإن درس التربية البدنية والرياضية أصبح يملي ،

ظاهرة طبيعية ضرورة استخدام طرق و أساليب تدريس حديثة كالتعلم باللعب باعتباره 
وفطريه لها أبعاد نفسية واجتماعية هامة ، و سلوك نابع عن دوافع و إثارة 

    المثلى لتحسين قـدرات الطفل البدنيـة و الوسيلة (01،ص 4000حماد، )خارجية
تصرفات فطرية موجودة بداخل جسم اإلنسان ويمكن العمل على لكونها و الحركية 

تنميتها لتجعل الفرد قادرا على إتقان جميع المهارات الحركية وزيادة كفاءة أعضاءه 
جاسم، )الداخلية وتنمية جهـازه العضلي والوظيفي للوصول ألعلى كفـاءة جسمية 

تعتبر الجزائر كسائر الدول السباقة منذ وفي هذا المسعى . (05،ص 4004
االستقالل لدعم التربية البدنية والرياضية و ممارستها ، إذ أولتها أهمية كبيرة من 

الصادر بتاريخ  472_ 43خـالل بدليل سن قـوانين ومراسيم و مواد كالمرسوم رقم 
الصادر  01_ 17، األمر  المنظم للرياضة والجمعيات الرياضية 00/05/0143

الذي يتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنـية  47/04/0117بتاريخ 
التي تنص على أن  00_2من قانون  04والريـاضية و تنظيمها وتطويرها ، المادة 

الجريدة )تعليم التربية البدنية والرياضية إجباري في كل أطوار التربية الوطنية 
لك االبتدائي يبقى عكس ذ في، لكن الواقع المدرسي الحالي  (05الرسمية، العدد 

الميدانية لبعض المؤسسات االبتدائية ومقابالتنا  وهذا ما تؤكده نتائج زياراتنا
خصية مع أهل االختصاص ، باإلضافة لنتائج الدراسة االستطالعية التي الش

مادة التربية البدنية والرياضية في المرحلة االبتدائية ال تحظى خلصت إلى أن 
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و كذلك إلى وجود  ،باهتمام كبير من حيث قلة االمكانيات والوسائل البيداغوجية 
مما دفع . ية التي تتطلبها المادةنقص في تكوين األساتذة من حيث الكفاءات التدريس

 أنشطة الطالبة إلى تناول هذا الموضوع بالدراسة في محاولة إلدراك أهمية تعليمية
وفق التعلم باللعب لتحسين بعض القدرات ( رمي ، وثب ، عدو)ألعاب القوى أطفـال  

  :الرئيسيالتساؤل ، و عليه تم طرح  سنة( 00_00) البدنية والحركية لدى تلميذات 
وفق التعلم باللعب تساهم في ( عدو، وثب ، رمي ) تعليمية ألعاب القوى أطفال هل 

 ؟سنة ( 00_00) تحسين بعض القدرات البدنية والحركية لدى تلميذات 
 التساؤالت الفرعية: 

فــي نتـائج  0007دالــة إحصــائيا عند مستوى داللة  فــروقهل توجد فروق _  0
 ؟ االختبارات القبليــة و البعديــة لعينتــي البحــث لصالح النتائج البعدية

بين المجموعة  0007توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  هل _ 4
 التجريبية ؟الضابطة والتجريبية في نتائج االختبارات البعدية لصالح المجموعة 

 : أهداف البحث_3
(  عدو ، وثب ، رمي) ألعاب القوى أطفال   أنشطة معرفة مدى تأثير تعليمية_ 

وفق التعلم اللعب في تحسين بعض عناصر القدرات البدنية والحركية لدى تلميذات 
 .ةسن( 00_00)االبتدائي 

لعاب أممارسة أنشطة  ع فياقتراح وحدات تعليمية نموذجية تخضع للمبدأ التنو _ 
وجهة ألساتذة التعليم م و فق أسلوب التعلم باللعب( رمي ،  ، وثب عدو) القوى 

 .لتحقيق األهداف المنشودة من المنهاجاالبتدائي 
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 :الفرضيات _4
 الفرض الرئيسي: 
  _وفق التعلم ( ، وثب ، رمي عدو) ألعاب القوى أطفال  أنشطة إن لتعليمية

باللعب أثر ايجابي في تحسين بعض عناصر القدرات البدنية والحركية لدى 
 .سنة  (00_00)تلميذات 

  الفرضيات الفرعية: 
فــي نتــائج القدرات البدنية و  0007توجد فــروق دالــة إحصــائيا عند مستوى داللة _ 0

 .الحركية  لصالح النتائج البعدية
في النتائج البعدية  0007توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة _  4

 .ركية  لصالح المجموعة التجريبيةبين عينتي البحث فــي متغير القدرات البدنية و الح
 :أهمية البحث_5

 :الجانب العلمي 
، وثب ،  عدو) وى أطفال ألعاب الق أنشطة المساهمة في إبراز أهمية تعليمية_1

نية والحركية لدى التعلم باللعب في تحسين بعض عناصر القدرات البد وفق( رمي
 .سنة( 00_00)تلميذات 

إثراء المكتبة بمواضيع من هذا النوع من أجل تعميم الفائدة في مجال البحث _ 2
 .العلمي

 :الجانب العملي 
دى تلميذات         البدنية الحركية ل تقييم واقعي لبعض عناصر القدرات تقديم_1
 .ةسن( 00_00)
لقوى أطفال المساعدة على توفير آفاق علمية وبحثية للباحثين في مجال ألعاب ا_2

، حيث تعتبر هذه الدراسة في حدود علم الباحثة من الدراسات  وأسلوب التعلم باللعب
  عدو )ألعـاب القوى أطـفال  أنشطة  األولى التي تحاول استطالع مدى أهمية تعليمية
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لحركية وفق التعلم باللعب في تحسين بعض عناصر القدرات البدنية وا (رمي،  وثب
 .ة سن( 00_00)لدى تلميذات 

 :مصطلحات البحث_ 6
 :التعليمية_ 1_6

 على أنها دراسة لموقف تعليمي مخطط له مسبقا يقوم ( 4005) ويعرفها المثولي
به التالميذ في صورة سلسلة من األنشطة المتنوعة تحت اشراف وتوجيه األستاذ 
وتنصب هذه الدراسة على موضوع واحد أو مشكلة أو نشاط حركي بهدف اكساب 

 . (027، ص  4005بدوي، )التالميذ المعارف والمعلومات في مختلف الجوانب 
  وتعرفها الطالبة الباحثة على أنها مجموعة أنشطة بيداغوجية تتسم بالتكامل

والوحدة  والموضوعية ، ينظمها المعلم في شكل مواقف تعليمية تثير اهتمام 
 .المتعلمين  وتهدف إلى بلوغ مجموعة من األهداف التعليمية المحددة مسبقا

  :لألطفالألعاب القوى _ 2_6
  سعى االتحاد الدولي أللعاب القوى إلى اقتراح نظام العاب القوى لألطفال

لتحفيز األطفال على ممارسة ألعاب القوى والتعرف على فعالياتها المختلفة 
بطريقة سهلة وممتعة عن تنظيم مسابقات في جميع الفعـاليات الخـاصة 

جوزولي، )ن األلعاببالنـاشئين من جـري، قفز، رمي باستعمال مجموعة م
 .(4،ص 4004

  وتعرفها الطالبة الباحثة على أنها فعاليات أو منافسات غالبا ما تشبه الصورة
الحركات الرياضية األساسية  تتضمن ممارسةالتي  ،الكبارالمصغرة لمنافسات 

 (.الخ ...، التسلق ، الرمي الوثب ، العدو) وهي 
عبارة عن حركة مركبة تتكون من مزيج من الحركات االنتقالية  :العدو_ 3_6
( للرجلين والذراعين)و الحركات الدائرية ( من خط البداية إلى نهاية المسابقة )

 .لتحقيق أقصى زمـن ممكن الذي يحدده معدل السرعة
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تعني مهارة الوثب اندفاع الجسم في الهواء بواسطة دفع إحدى  :الوثب _4_6
الرجلين معا ، ثم الهبوط على أحد القدمين أو القدمين معا ، ويمكن  الرجلين أو

أن تؤدى مهارة الوثب في اتجاهـات مختلفة وبأشكــال متنوعة ، مثل الوثب 
ألعلـى أو ألسفل أو لألمام أو للخلف أو للجانب ، ومن األهمية أن ينظر إلى 

 .مهارة الوثب كإحدى المهارات األساسية المستقلة الهامة 
تعد مهارة الرمي من أكثر المهارات أهمية وشيوعا للتعبير عن حركات : الرمي _5_6

المعالجة والتناول للعضالت الكبيرة في هذه المرحلة ، ويمكن انجاز هذه المهارة 
بطرائق عديدة ، حيث تؤدى مهارة الرمي والذراع مفرودة من أعلى الرأس  كما يمكن 

وتعد مهارة ... ، تؤدى بحركة الذراع للجانبأن تؤدى باليدين من أسفل الحوض 
الرمي والذراع مفرودة من أعلى الرأس من أكثر المهارات الرمي استخداما في مجال 
دراسات تطور النمو الحركي لمهارة الرمي ، كما يمكن أداء هذه المهارة باستخدام 
ل أدوات مختلفة حيث يختلف الشئ المراد رميه من حيث الحجم والوزن والشك

 .(055،  057،ص 4000كماش، )
 :اللعب_7_6
  يعرف اللعب لغويا، وكما ورد في قاموس المحيط بأنه مصدر للفعل لعب ومعناه

وهذا يعني انتقاء صفة الجدية عن اللعب بعكس العمل،كمـا يتضمن  ، ضد جد
ذكر في المنجد ،المزاح ،وفعل فعل بقصد اللذة أو التنزه،فعل  مفهوم اللعب،وكما

 .(07، ص  4002العناني، )فعل ال يجدي عليه نفعا 
 سلوك يقوم به الفرد بدون غاية عملية " أما اصطالحا فيعرف اللعب بأنه

، 4002علي، )مسبقة ويعد أحد األساليب التي يعبر بها الطفل عن نفسه 
 .(047ص

  في تعريف آخر لمـاريا مونتسوي و(Moutessori , M  ) بـأن اللعب مدرسـة
كـبرى ينـشـأ الطفل فـي أنفهـا و ينمـي بواسطتـها قـواه الجسمـية ، الفكريـة و 
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ربيع، ) االجتماعية و أنها تأهله من جميع الجوانب لخوض غمار الحياة
 .(44، ص 4002

  ويضيف كاليوس روجر بعدا جديدا في تعريفه لمفهوم اللعب مشيرا إلى أنه
نشاط حر يمارس بدون قهر ويؤدي إلى السرور ويعتمد على التخيل حيث 

 .(05، ص  4004الختاتنة، ) يعوض كثيرا ما يواجه في الحقيقة أو الواقع
 الطالبة الباحثة على أنه مجموعة من الحركات الجسمية التي يقوم  تعرفه

بها الفرد للتعبير عن غريزة فطرية موجودة لديه، تدفعه للقيام بتلك 
 .  الحركات ليشيع حاجاته الحركية وينال الفرحة والسرور

 :القدرات البدنية_8_6

 بدنيا ألداء  تعرف على أنها القدرة على أداء عمل بدني بحيث يكون مهيئا
ذلك العمل بمفهومها العام ، وفي المجال الرياضي تعني كفاءة الفرد 
الرياضي على ممارسة نشاط رياضي بشكل مناسب حسب ما يقتضيه ذلك 

 .(472، ص 4002الالمي، ).النشاط من الناحية البدنية 
 للفرد من حيث تكوينه  يعرفها محمد صبحي حسانين بأنها الحالة السليمة

الجسماني والعضوي التي تمكنه من استخـدام جسمه بمهـارة في نواحي 
مجموعـة خصـائص كما تعرف بأنها .(447،ص 4000حسانين، ) النشـاط

بسرعة ومقـاومة ثقل معين و االستمرار في األداء  األداء البدني،كالعـدو
البدني ألطول فترة ممكنة وغير ذلك من القدرات التي تشكل في مجموعها 

 .(10، ص 4007لزام، ) اللياقة البدنية
 تعرفها الطـالبة الـباحثة على أنها مجموعة من الصفات البدنية والتي تشمل 

 .السرعة و المرونة والتي لها عالقة بالحالة البدنية بشكل أساسي ،  القوة
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 :القدرات الحركية_ 9_6
  يشير قاسم لزام عن هارا إلى استخدام مصطلح القدرات الحركية للداللة على

مدى كفاءة األداء للمهارات الحركية األساسية والمهارات المرتبطة بنشاط 
 .(10، ص 4007المرجع السابق ، )    رياضي معين

  صفات يكتسبها الفرد من البيئة المحيطة به ، أوقد : وتعرف أيضا على أنها
تكون موجودة  بشكل فطري ، وتتطور حسب قابلية الفرد الجسمية والحسية 

وتعتمد هذه القدرات على السيطرة . من خالل التدريب والممارسة واإلدراكية
رئيسي ، فإن السيطرة الحركية تأتي من خالل قدرة الجهاز الحركية بشكل 

العصبي المركزي والمحيطي ، على إرسال أشارات دقيقة إلى العضالت 
تعرفها الطالبة  و  .(53،ص 4002الدليمي، ) لهدف انجاز الواجب الحركي

إلنسان من المحيط الباحثة على أنها استعدادات فطرية و قدرات يكتسبها ا
 .مثل التحمل، الرشاقة والتوازن

 :الدراسات السابقة والمشابهة_7
تعتبر الدراسات السابقة والمشابهة من أهم العوامل المساعدة في تطوير البحث 

أنها تمثل القاعدة ألي دراسة جديدة تستطيع من خاللها الطالبة  العلمي وتقدمه،حيث
الباحثة أن تقارن ما وصلت إليه في بحثها بما وصل إليه ممن بحث قبلها،فإما تؤكد 
النتائج السـابقة أو تخرج بنتائج جديدة تكون اضافة للمعرفة اإلنسانية واإلطالع على 

بيرة في تزويد الطالبة الباحثة بأفكار الدراسات السابقة والمشابهة يكتسي أهمية ك
في  و ونظريات وفروض وتفسيرات تفيدها في تحديد أبعاد المشكلة المراد البحث فيها

لـها عالقة بموضـوع  هذا السياق حاولت الطالبة الباحثة االستفادة من الدراسات التي
 :مايلي  البحث ويتجلى ذلك في
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 (:2009)د اهلل وضمياء علي دراسة خالد عبد المجيد و بيريفان عب 
تأثير برنامج مقترح اللعب في محطات لتطوير بعض القدرات الحركية  :عنوان البحث 

 .والنمو الحركي لدى تالميذ الصف األول االبتدائي
برزت مشكلة البحث في التساؤل حول فاعلية برنامج مقترح اللعب   :مشكلة البحث 

في محطات في تطوير بعض القدرات الحركية والنمو الحركي لدى تالميذ الصف 
 . األول االبتدائي
درس التربية )و( اللعب في محطات)الكشف عن تأثير برنامجي  :هدف البحث 

كية والنمو الحركي لدى تالميذ في تطوير بعض القدرات الحر ( الرياضية التقليدي
 .مجموعتي البحث

توجد فروق ذات داللة معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي في : فرضية البحث 
( اللعب في محطات)ة والنمو الحركي لبرنامجي يتطوير بعض القدرات الحرك

 (. لتالميذ مجموعتي البحث ( درس التربية الرياضية التقليدي)و
 40تجريبية و 40)مقسمين إلى مجموعتين (  بنين)تلميذا  20ملت ش :عينة البحث

 (.ضابطة
 .اختبارات القدرات الحركية واختبارات النمو :أداة البحث
إن البرنامج المقترح اللعب في محطات ذو تأثير فعال حقق نتائج ايجابية :أهم نتيجة

 . التجريبيةفي تطوير القدرات الحركية والنمو الحركي لدى تالميذ المجموعة 
أوصى الباحث باستخدام البرنامج المقترح اللعب في محطات على تالميذ :أهم توصية

الصف االول االبتدائي لما لها من تأثير فعال في تطوير القدرات الحركية والنمو 
 .الحركي

  (:2010)دراسة سمير خيري 
ية عند تالميذ أثر وحدات تعليمية مقترحة لتنمية صفة القوة االنفجار :عنوان البحث 

 .سنة( 07- 02) الطور الثالث من التعليم األساسي، للفترة العمرية
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سنة مناسبة لتنمية القوة االنفجـارية (  07- 02)هل المرحلة العمرية  :مشكلة البحث 
؟ وهل لتنميتها تأثير ايجابي على تطوير وتحسين المردود واألداء الرياضي لتالميذ 

 الطور الثالث من التعليم األساسي؟
التعرف علىأثر وحدات تعليمية مقترحة لتنمية صفة القوة االنفجارية عند :هدف البحث

 .سنة( 07- 02)  ميذ الطور الثالث من التعليم األساسي، للفترة العمريةتال
سنة مناسبة لتنمية صفة ( 07- 02)افترضت أن المرحلة العمرية  :فرضيات البحث 

و أن الوحدات التعليمية المقترحة تؤثر ايجابيا على تنمية صفة  القوة االنفجارية ،
 .لمردود واألداء الرياضيالقوة    االنفجارية ، وتؤدي إلى تحسين ا

 .المنهج التجريبي:منهج البحث 
     تلميذا 40لقد تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية وقد بلغ عدد  :عينة البحث

ناث)     .)ذكور وا 
إن التطبيق الجيد للوحدات التعليمية والعمل العلمي المنهجي والعقالني : أهم نتيجة

 .لقوة االنفجاريةيؤثر ايجابيا على تنمية صفة ا
على الوزارة الوصية والمسؤولين فيها أن يضعوا في منهاج التربية البدنية  :أهم توصية

والرياضية الخاص بهذا الطور مواد تنص على ضرورة إعطاء األهمية الالزمة لتنمية 
وتطوير صفة القوة االنفجارية، وأهميتها الكبرى والدور الهام الذي تلعبه في تحسين 

 .األداء والمردود الرياضي في مختلف الرياضاتمستوى 
  (:2011)دراسة حسني سعدي ابراهيم وبيريفان عبد اهلل المفتي 

تأثير اسلوب التعلم باللعب باستخدام األلعاب الحركية والرياضيات في : عنوان البحث 
ول تطوير بعض القدرات البدنية والحركية والتحكم الحركي لتالميذ الصف األ

 .االبتدائي
نظرا الفتقار الدراسات الحالية إلى مناهج تعليمية خاصة بأسلوب : مشكلة البحث 

، تهدف إلى تطور القدرات  رياضيات التعلم باللعب بما يتضمن من العاب حركية و
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سنوات فجاءت الدراسة ( 5-4)البدنية والحركية والتحكم الحركي لألطفال بعمر
 .المشكلةالحالية كمحاولة لمعالجة تلك 

الحركية )الكشف عن تأثير أسلوب التعلم باللعب باستخدام األلعاب : هدف البحث 
في تطوير بعض القدرات البدنية والحركية والتحكم الحركي لتالميذ ( والرياضيات

 .الصف األول االبتدائي
البعدي في  وجود فروق ذات داللة معنوية بين االختبارين القبلي و: فرضية البحث 

في تطوير بعض ( الحركية والرياضيات)ب التعلم باللعب باستخدام األلعاب أسلو 
 .القدرات البدنية والحركية والتحكم الحركي لتالميذ الصف األول ابتدائي

 .المنهج التجريبي:البحثمنهج 
تلميذا من تالميذ الصف األول ابتدائي ( 40)تكونت عينة الدراسة من :البحثعينة 

 .عات تجريبيةمقسمة إلى ثالث مجمو 
حقق أسلوب التعلم باللعب باستخدام األلعاب الحركية تطورا في القدرات : أهم نتيجة 

لدى تالميذ ( م 07الركض مسافة )البدنية والحركية والتحكم الحركي باستثناء مهارة 
 .المجموعة التجريبية األولى

تطبيق أسلوب التعلم باللعب باأللعاب الحركية والرياضيات على تالميذ : أهم توصية 
المرحلة االبتدائية لما له من تأثير فعال في تطوير القدرات البدنية والحركية والتحكم 

 .  الحركي مع التنوع في ألعاب الجري في مسارات مختلفة 
  (:2014-2013)دراسة بن أحمد محمد 

نامج تدريبي أللعاب القوى لألطفال لتطوير بعض القدرات اقتراح بر _:عنوان الدراسة
 . (، الوثب و الرمي العدو )البدنية و االنجاز الرقمي في مسابقات 

هل نظام ألعاب القوى لألطفال لديه جانب إيجابي في تطوير بعض _:  مشكلة البحث
 سنة؟  03-04الصفات البدنية و االنجاز الرقمي لفعاليات ألعاب القوى للمبتدءات 
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هل البرنامج التدريبي المقترح أللعاب القوى لألطفال لديه تأثير ايجابي في تطوير -
 بغض القدرات البدنية؟

تطبيق مشروع االتحاد الدولي ألعاب القوى لألطفال في تدريبات _:هدف البحث
سنة أللعاب القوى لتطوير بعض القدرات البدنية و االنجاز ( 03-04)الناشئين 
 .لبعض الفعالياتالرقمي 

سنة باستخدام نظام العاب القوى ( 03 - 04)اقتراح برنامج تدريبي لفئة المبتدءات _
 .لألطفال لتطوير بعض القدرات البدنية

لعاب القوى لألطفال لديه جانب إيجابي في تطوير بعض أإن نظام _:فرضية البحث
 .سنة( 03-04)بتدءات الصفات البدنية و االنجاز الرقمي لفعاليات العاب القوى للم

البرنامج التدريبي المقترح أللعاب القوى لألطفال لديه تأثير ايجابي في تطوير _
 .بعض القدرات البدنية

 .المنهج التجريبي  : منهج البحث
عداءة موزعة  42بلغ عددهم ب  عينة من الرياضيين صنف المبتدءات:عينة البحث

عداءة و أخرى  04على مجموعتين متكافئتين في العدد إحداهما العينة الضابطة ب 
عداءة بحيث تم اختيار العينة بطريقة عشوائية ، باإلضافة إلى  04عينة تجريبية بـ 

توزيع استبيان على رؤساء رابطات العاب القوى و مدربين أللعاب القوى الخاصة 
 .بلة الشخصيةبالمقا
وجود فروق ذات داللة إحصائية وهذا لصالح العينة التجريبية و التي : البحثنتائج 

 .طبق عليها البرنامج التدريبي
ضم مشروع العاب القوى لألطفال إلى برامج التكوين بمعاهد التربية _:أهم توصية

 .القوىالبدنية و الرياضية بالجزائر لتكوين أساتذة و مدربين في مجال العاب 
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 (:2014) دراسة خالدي زكريا ومصباح مختار  
أثر الوحدات التعليمية المقترحة باستخدام أسلوب متعدد المستويات في  :عنوان البحث 

متر عند  40تطوير الجانب المعرفي و بعض القدرات البدنية في فعالية السرعة 
 .سنة(  04_02)تالميذ السنة الرابعة متوسط 

ما مدى تأثري بعض الوحدات التعليمية المقترحة باستخدام أسلوب  _: مشكلة البحث 
متعدد المستويات في تطوير الجانب المعرفي و بعض القدرات البدنية في فعالية 

 متر عند تالميذ الطور المتوسط ؟(  40)السرعة  
   معرفة تأثير األسلوب المتعدد المستويات يف تطوير الجانب المعرفي    _:أهداف البحث 

 .متر(  40)و القدرات البدنية الخاصة في فعالية السرعة 
للوحدات التعليمية المقترحة باستخدام أسلوب التدريس متعدد _: فرضيات البحث 

المستويات أثر إيجابي في تطوير الجانب المعرفي والقدرات البدنية في فعالية السرعة 
 .متر عند تالميذ الطور المتوسط( 40)

 .منهج التجريبيال :منهج البحث
وقد تم اختيار  42، وعددهم  تشمل التالميذ السنة الرابعة المتوسط: عينة البحث 

تلميذ ال  37ية تحتوي على عينة البحث بطريقة مقصودة حيث كانت العينة التجريب
 نظرا لسلم التنقيط المعتمد عليـه في شهادة التعليم المتوسط 03/40عالمتهن  تتجاوز

 .تلميذ 41بطة فكان عددها أما العينة الضا
 .اختبارات القدرات البدنية :أداة البحث 
الوحدات التعليمية المقترحة باستخدام أسلوب التدريس المتعدد  - :أهم نتيجة

المستويات لها تأثير ايجابي في تطوير الجانب المعرفي والقدرات البدنية في فعالية 
 . متر لدى تالميذ الطور المتوسط(  40)السرعة 

على أساتذة التربية البدنية والرياضية التركيز على الجانب المعرفي _:أهم توصية
 .ومساواة مع الجانب البدني
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 (:2016-2015)بلغالي فوزية  دراسة يحي فريد و 
وحدات تعليمية مقترحة باستخدام أنشطة ألعاب القوى أطفال في تنمية : عنوان البحث 

 .سنوات( 00-1)التالميذ المرحلة االبتدائية بعض مكونات اللياقة البدنية لدى 
هل هناك فروق دالة إحصائيا في نتائج االختبارات القبلية و البعدية -:مشكلة البحث

 ؟  لعينتي البحث لصالح النتائج البعدية
هل هناك فروق دالة إحصائيا بين المجموعة التجريبية و الضابطة في القياسات _

 ريبية الممارسة األنشطة ألعاب القوى األطفال؟البعدية لصالح المجموعة التج
معرفة مدى تأثير الوحدات التعليمية المقترحة باستخدام أنشطة ألعاب  :أهداف البحث 

القوى األطفال في تنمية بعض مكونات اللياقة البدنية لدى تالميذ الطور االبتدائية 
 .سنة( 00_1)

الح النتائج البعدية لعينتي البحث كان هناك فروق دالة إحصائيا لص معرفة إذا ما_ 
  .في النتائج القبلية البعدية

إن الوحدات التعليمية المقترحة باستخدام نظام ألعاب القوى األطفال تساهم في _ 
 .سنة( 00-1)تنمية بعض مكونات اللياقة البدنية لدى تالميذ الطور االبتدائية 

اء تطبيق الوحدات التعليمية معرفة نوعية الفروق لحاصلة بين عينتي البحث جر _ 
 .المقترحة

إن الوحدات التعليمية المقترحة باستخدام نظام ألعاب القوى _ :فرضيات البحث 
األطفال تساهم في تنمية بعض مكونات اللياقة البدنية لدى تالميذ الطور 

 .سنة( 00-1)االبتدائية
دية لعينتي البحث هناك فروق دالة إحصائية في نتائج االختبارات القبلية و البع_

  .لصالح النتائج البعدية
هناك فروق دالة إحصائية بين المجموعة التجريبية و الضابطة في القياسات _

 .طفالأنشطة ألعاب القوى ح المجموعة التجريبية الممارسة أالبعدية لصال
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 .المنهج التجريبي :منهج البحث
بحيث شملت العينة المختبرين الذين استهدفهم البحث في مجموعة من  :عينة البحث
ذكور تم تقسيمهم إلى مجموعتين منهما  30سنة وبلغ عددها ( 00-01)التالميذ من

 .تلميذ و لقد تم اختيارهم بطريقة عشوائية 07الضابطة والتجريبية قوام كل منهما 
 .اختبارات القدرات البدنية والحركية: أداة البحث 
كشفت الدراسة الحالية أن لهذه الوحدات التعليمية المقترحة باستخدام _: أهم نتيجة

أنشطة ألعاب القوى األطفال أثر إيجابي في تنمية بعض مكونات اللياقة البدنية لدى 
 .سنة( 00-1)تالميذ الطور االبتدائي 

إدراج مشروع ألعاب القوى لألطفال في منهاج التربية البدنية والرياضية  :أهم توصية
وال ننسى اسناد مادة التربية البدنية والرياضية مختص نظرا لخصوصية المادة 

 .ونشاطها
 (2017-2016)مالس صالح الدين دراسة حتحات قادة و: 

بعض عناصر تأثير وحدات تدريبية لأللعاب الصغيرة في تحسين _ :عنوان البحث 
 .اللياقة البدنية خالل حصة التربية البدنية

ما مدى انعكاس أثر الوحدات التدريبية لأللعاب الصغيرة على _ :مشكلة البحث 
الليـاقة البدنية لدى العينة التجريبية خالل درس التربيـة البدنية  تحسين بعض عنـاصر

 و الرياضية ؟
الصغيرة لتحسين بعض العناصر وضع وحدات تدريبية لأللعاب  _:هدف البحث 

 .)اناث)اللياقة البدنية لدى قسم السنة ثانية ثانوي 
الوحدات التدريبية لأللعاب الصغيرة تؤثر في تحسين بعض عناصر - :فرضية الدراسة
 .اللياقة البدنية
 .المنهج التجريبي : منهج البحث
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قسم سنة ثانية ثانوي  فقد تم اختيارهم بطريقة مقصودة ، إذ تم باختيار :عينة البحث 
 .تلميذة 50ولقد بلغ عددهم  )اناث)

للوحدات التدريبية لأللعاب الصغيرة تأثير إيجابي في تحسين بعض  _: أهم نتيجة
عناصر اللياقة البدنية خالل حصة التربية البدنية والرياضية لتلميذات الطور الثـاني 

 .سنة( 02-07)الثـانوي 
أهمية وضع برامج تدريبية مناسبة لأللعاب الصغيرة ضمن المناهج  : أهم توصية

التدريسية لكافة المراحل الدراسية مع إجراء المزيد من البحوث والدراسات في هذا 
      الجانب خاصة على البنـات لمختلف المراحل الدراسيـة سواء من الجـانب البدني

 .أو المهاري 
 2017-2016(دراسة بوفير محمد وبن زرفة محمد:) 

فعالية التعلم باللعب باستخدام انشطة العاب قوى اطفال في تحسين _ :عنوان البحث 
بعض عناصر األداء البدني و االنجاز الرياضي لدى التالميذ في مسابقتي الوثب 

 .م 40الطويل ، عدو مسافات  
ايجابا  هل التعلم باللعب باستخدام أنشطة ألعاب القوى أطفال يؤثر_:مشكلة البحث 

في تحسين بعض من عناصر االداء البدني و االنجاز الرياضي لدى التالميذ 
 سنة في فعالتي الوثب الطويل و عدو المسافات القصيرة ؟( 03_04)

معرفة مدى أهمية التعلم باللعب باستخدام انشطة ألعاب القوى أطفال  _:هدف البحث 
الرياضي لدى الـتالميذ  في تحسين بعض من عناصر األداء البدني و االنجاز

 .سنة في فعالتي الوثب الطويل و عدو المسافات القصيرة( 04-03)
التعلم باللعب باستخدام أنشطة ألعاب القوى أطفال يؤثر ايجابا في _: فرضية البحث 

     تحسين بعض من عناصر األداء البدني و االنجاز الرياضي لدى التالميذ 
 .الطويل و عدو المسافات القصيرة سنة في فعالتي الوثب ( 04-03)

 .المنهج التجريبي :منهج البحث
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تلميذ لنفس المرحلة العمرية موزعين  30و شملت الدراسة التطبيقية  : عينة البحث
 . تلميذ للعينة التجريبية 07تلميذ لمعينة الضابطة و  07على مجموعتين 

 .اختبارات األداء البدني و االنجاز الرياضي :أداة البحث 
كشفت الدراسة الحالية أن لهذه الوحدات التعليمية المقترحة و فق اسلوب _ :أهم نتيجة

اللعب باستخدام انشطة ألعاب القوى لألطفال أثر إيجابي في تحسين بعض عناصر 
األداء البدني و االنجاز الرياضي في بعض فعاليتي الوثب ، العدو لدى تالميذ 

 . سنة(  03_04)الطور المتوسط 
 .اختبارات األداء البدني واالنجاز الرقمي:ة البحث أدا

التركيز على اعتماد أسلوب اللعب وفق ممارسة انشطة ألعاب القوى _:أهم توصية
 .ر على نحو فعال.ب.أطفال إلخراج درس ت

 (:2017 -2016 ) دراسة علي صحراوي 
التدريس باللعب في تنمية بعض القدرات  أثر استخدام إستراتيجية :البحث عنوان

 .سنوات( 1- 2)البدنية والحركية لدى التالميذ 
ما أثر استخدام إستراتيجية التدريس باللعب في تنمية بعض القدرات _:مشكلة البحث

 .سنوات( 1_2)البدنية والحركية لدى التالميذ 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في االختبارات البعدية بين للمجموعتين _

 (.التدريس باللعب) لصالح المجموعة التجريبية
معرفة أثر إستراتيجية التدريس باللعب في تنمية بعض القدرات البدنية _:أهدف البحث

 .سنوات( 1-2)والحركية لدى التالميذ 
ية بين االختبارات القبلية البعدية للمجموعة معرفة وجود فروق ذات داللة إحصائ_

 .التجريبية
 .معرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية في االختبارات البعدية بين المجموعتين_
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إن تفعيل إستراتجية التدريس باللعب تساهم في تنمية بعض القدرات _:فرضية البحث
 .البدنية والحركية

بارات البعدية بين للمجموعتين لصالح توجد فروق ذات داللة إحصائية في االخت_
 (.التدريس باللعب)المجموعة التجريبية 

 .المنهج التجريبـي:منهج البحث
سنوات حيث (  00-2)و تمثلت عينة البحث في تالميذ التعليم االبتدائي :عينة البحث
تلميذا من المجتمع األصلي موزعة على مجموعتين ضابطة عددها  40بلغ حجمها 

، حيث المجموعة الضابطة استمرت بالعمل مع 30جريبية قوامها وأخرى ت 30
معلمهم كالمعتاد بينما طبق الباحث على المجموعة التجريبية إستراتيجية التدريس 

 .باللعب
 .اختبارات القدرات البدنية والحركية :أداة البحث 

ت البعديـة وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية في نتـائج االختبـارا - :نتائج الدراسة
 .لصـالح العينـة التجريبيـة في بعـض القـدرات البدنية والحركية 

إن الوحـدات التعليميـة المقترحـة باسـتخدام إسـتراتيجية التـدريس باللعـب المطبـق علـى _
العينـة التجريبيـة أثـرت إيجابيـا في تنميـة بقـض القـدر ات البدنيـة والحركيـة المتمثلـة 

 .(القـوة االنفجارية للرجلين ،التوافـق ، التـوازن  ،الرشـاقة  ،المرونـة  ،رعة السـ) في 
اقــتراح تصــميم فكــرة إســتراتيجية التــدريس باللعــب في مجــال العمــل  :أهم توصية

عطــاء المعلمــين المزيــد مــن آليــة التدريب لهذا األسلوب في قيادة الصف  التربــوي وا 
 .الدراسي

  (:2017)دراسة براهيمي قدور و آخرون 

أثر استخدام إستراتجية التدريس باللعب في تنمية بعض القدرات : عنوان البحث 
  .سنوات( 1- 2)البدنية والحركية لدى تالميذ 
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التدريس باللعب في تنمية بعض القدرات  ما أثر استخدام إستراتيجية _: مشكلة البحث
 سنوات؟( 1- 2)البدنية و الحركية لدى تالميذ 

معرفة أثر إستراتيجية التدريس باللعب في تنمية بعض القدرات البدنية        :  أهداف البحث
  .سنوات( 1-2)و الحركية لدى تالميذ 

ت القبلية و البعدية توجد فروق ذات داللة إحصائية بنين االختبارا : فروض البحث
 .لصالح االختبارات البعدية للمجموعة التجريبية

 .قام الباحثون باستخدام المنهج التجريبي:  منهج البحث
سنوات حيث بلغ حجمها (  1- 2)تمثلت في تالميذ التعليم االبتدائي  : عينة البحث

ناث)تلميذ  40  و أخرى 30موزعتين على مجموعتين ضابطة عددها ( ذكور وا 
  .30تجريبية قوامها 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في نتائج االختبارات البعدية لصالح  _: نتائج البحث
  .العينة التجريبية في بعض القدرات البدنية و الحركية

اقتراح تصميم فكرة إستراتيجية التدريس باللعب في مجال العمل التربوي  _:أهم توصية
عطاء المعلمين المزيد من آل  .ية التدريب لهذا األسلوب في قيادة الصف الدراسيوا 

  (:2018_2017)دراسة بوعزيز محمد وآخرون 
فاعلية وحدات تعليمية مقترحة وفق نظام ألعاب القوى أطفال في _ :البحثعنوان 

 .سنوات(  00-1) تنمية صفات المرونة وسرعة االستجابة لدى تالميذ
ما مدى فاعلية وحدات تعليمية مقترحة وفق نظام ألعاب القوى  _ :البحثمشكلة 
 سنوات؟( 00_ 01)صفتي المرونة وسرعة االستجابة لدى تالميذ  في تنميةأطفال 
التعرف على مدى فاعلية وحدات تعليمية مقترحة وفق نظام ألعاب _:البحثهدف 

( 00-1) ذالقوى أطفال في تنمية صفتي المرونة وسرعة االستجابة لدى تالمي
 .سنوات
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للوحدات التعليمية المقترحة وفق نظام ألعاب القوى أطفال فاعلية في  _:البحثفرضية 
 .سنوات(  00-1) تنمية صفتي المرونة وسرعة االستجابة لدى تالميذ

 .المنهج التجريبي:  منهج البحث
تراوح أجريت هذه الدراسة على مجموعتين من التالميذ من كال الجنسين ت :البحثعينة 

نة تلميذ للعي 07_تلميذ للعينة الضابطة  07) سنوات،( 00_01)أعمارهم ما بين
 .من قسم السنة الخامسة ابتدائي( التجريبية

 .اختبار المرونة واختبار سرعة االستجابة الحركية نيسلسون:أداة البحث 
إن الوحدات التعليمية المقترحة وفق نظام العاب القوى أطفال المطبقة  _: أهم نتيجة

على العينة التجريبية أثرت ايجابيا في تنمية صفة المرونة و سرعة االستجابة لدى 
 .سنوات( 10 -1)التالميذ الطور االبتدائي 

 زيادة حصص التربية البدنية والرياضية ووقت الممارسة لزيادة فعالية_:أهم توصية
 .تطوير وتنمية القدرات البدنية للتلميذ

 (:2018)دراسة عوينتي هواري 

أثر العاب الحركية على تنمية بعض عناصر اللياقة البدنية المرتبطة : عنوان البحث
( 11-01)لتـالميذ المرحلـة االبتدائـية ( ، التوازن القدرة العضلية ، السرعة )بالمهارة 

 .سنة
امج األلعاب الحركية المقترح على تنمية بعض عناصر ما هو أثر برن :مشكلة البحث

 سنوات؟) 00-01)الّلياقة البدنية المرتبطة بالمهارة ألطفال 
الدراسة الى التعرف على الفروق الفردية بين المجموعتين  تهدف:هدف البحث 

القدرة )التجريبية و الضابطة في االختبارات البعدية للياقة البدنية المرتبطة بالمهارة 
 (.العضلية ، السرعة و التوازن

ك أثر إيجابي لهذه األلعاب الحركية على صفة  يفرض الباحث أن هنا :فرض البحث
 .سنوات( 00-01)لسرعة و التوازن لتالميذ الطور االبتدائي القدرة العضلية و ا
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 .المنهج التجريبي : منهج الدراسة
سنة وتم ) 00-01)شملت عينة البحث تالميذ الصف الرابع ابتدائي من :عينة البحث 

تلميذ وتم تقسيمهم  74اختيارهم بالطريقة العمدية وعينة البحث االساسية شملت 
تلميذ لكل مجموعة  42جموعتين تجريبية و ضابطة وبواقع بالطريقة العشوائية الم

 .إناث 00ذكور  و  05
وأسفرت نتائج البحث على أن البرنامج المقترح لأللعاب الحركية أثر  :نتائج الدراسة

لدى تالميذ الصف الرابع ( ، التوازن ، السرعة القدرة العضلية)إيجابا على تنمية 
م يؤثر على القدرة العضلية و السرعة إال في صفة ابتدائي وأن البرنامج التقليدي ل

 .التوازن
  (2019)دراسة أوكيلي صالح الدين وقاسمي البشير : 

تأثير وحدات تعليمية مقترحة باأللعاب شبه رياضية لتنمية بعض _ :البحثعنوان 
لدى تالميذ السنة األولى ( الوثب العريض الرمي، ( المهارات الحركية األساسية

 .سنوات 04ابتدائي 
هل هنالك أثر للوحدات التعليمية المقترحة باأللعاب شبه رياضية في _:مشكلة البحث

 تطوير بعض المهارات الحركية األساسية عند تالميذ السنة األولى ابتدائي؟
ة باأللعاب شبه الرياضية معرفة مدى تأثير الوحدات التعليمية المقترح_ : هدف البحث

 .على تطوير بعض المهارات الحركية األساسية عند تالميذ السنة األولى ابتدائي
هناك أثر للوحدات التعليمية المقترحة باأللعاب شبه الرياضية في :فرضية البحث

 .تطوير بعض المهارات الحركية األساسية عند تالميذ السنة األولى ابتدائي
 .ج التجريبيالمنه :منهج البحث
تلميذ يمثلون العينة  40تلميذ مقسمون إلى مجموعتين   20تمثلت في : عينة البحث 
 00ذكور، 00)تلميذ يمثلون العينة الضابطة  40و ( اناث 00ذكور، 00)التجريبية 

 (.اناث
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وجود فروق فردية معنوية ذات داللة احصائية في كافة االختبارات التي  _:أهم نتيجة
وهذا ما يعكس مدى التأثير ( الرمي، الوثب العريض) أجريت على العينة التجريبية

 .اإليجابي للوحدات التعليمية المقترحة
وضع برنامج تعليمي يهدف إلى تحقيق النمو الفكري والبدني لألطفال _ : أهم توصية

 .ذه المرحلةفي ه
  التعليق على الدراسات: 

بعد العرض السابق للدراسات التي تناولت موضوع بحثنا وعالقتها ببعض المتغيرات 
 :نجد أن

الدراسة الحالية تشابهت مع العديد من الدراسات في تناولها لموضوع أهمية تطبيق 
وحدات تعليمية باستخدام ألعاب القوى أطفال وأسلوب التعلم باللعب في تحسين 

( 4007)بعض عناصر القدرات البدنية والحركية ، كدراسة يحيى فريد وفوزية بلغالي 
، دراسة قدوري وآخرون ( 4004)خرون ، بوعزيز وآ( 4004)دراسة صحرواي علي 

، بينما تناولت بعض الدراسات مدى تأثير الوحدات التعليمية واأللعاب ( 4005)
عوينتي دراسة الحركية على تنمية بعض المتغيرات البدنية و المهارات الحركية ك

، بينما ( 4001)أوكيلي صـالح الدين وقـاسمي البشير  ودراسـة( 4002)هواري 
عض الدراسات مدى تأثير الوحدات التعليمية والتدريبية المقترحة على تنمية تناولت ب

        بعض المهارات الحركية في كرة اليد كدراسة بوسدرة كريم ومحمد بكير الحاج
 (4003.) 

اتفقت جميع الدراسات السابقة والدراسة الحالية على استخدام  : من حيث المنهج
 .ل هذا النوع من الدراساتالمنهج التجريبي لمالءمته لمث

لقد تباينت الدراسات في حجم و نوع وجنس وكيفية اختيار عينة  :من حيث العينة
البحث ، فمنها من طبقت على تالميذ وأخرى على ورياضيين ،حيث لوحظ أن معظم 

( 40)و(  4002)كدراسة عوينتي هواري ( 42)الدراسات السابقة قد أجريت ما بين 
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دراسة حتحات قادة ومالس صالح ك( 50)، إلى ( 4004) كدراسة علي صحراوي
يتشابه  وهذا ما( 30)في حين بلغ عدد افراد العينة الخاصة بدراستنا ( 4004)الدين

ودراسة بوفير محمد وبن ( 4007) مع دراسة كل من يحيى فريد و بلغالي فوزية 
 (.4004)زرفة محمد 

كما لوحظ أيضا اختالفا في طريقة اختيار العينات و نوعها ، حيث تشابهت الدراسة 
من يحيى فريد و بلغالي فوزية الحالية في اختيار العينة العشوائية مع دراسة  كل 

بينما اختلفت في ذلك مع  ، ( 4004)ودراسة بوفير محمد وبن زرفة محمد ( 4007)
دراسة التي اعتمدت العينة المقصودة و ( 4002)دراسة خالدي زكاريا ومصباح مختار

 .عمدية التي اعتمدت العينة ال(  4002)عوينتي هواري 
تشابهت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة والمشابهة _ : من حيث األدوات

من حيث استخدامها الختبارات القدرات البدنية والحركية كأداة للبحث،كما هو الحال 
يحيى فريد و بلغالي ( 4002)دراسة خالدي زكريا ومصباح مختار م نفي دراسة كل

، وتختلف مع دراسة ( 4004)ودراسة بوفير محمد وبن زرفة محمد ( 4007) فوزية 
التي استخدمت اختبار المرونة واختبار سرعة االستجابة ( 4005)بوعزيز وآخرون 

يادة على التي استخدمت ز ( 4003)الحركية نيلسون ودراسة بن أحمد محمد 
 .اختبارات القدرات البدنية اختبارات االنجاز الرقمي

نالحظ أن هناك تباين في النتائج المتوصل إليها في الدراسات  :من حيث النتائج
المعروضة وهذا أمر طبيعي نظرا للتباين في طبيعة المواضيع من جهة وطريقة 

نتائج الدراسة  التناول من جهة أخرى وكذلك اختالف المتغيرات ، حيث تشابهت
التي أشارت إلى ( 4007) الحالية مع نتائج دراسة كل يحيى فريد و بلغالي فوزية 

أن الوحدات التعليمية المقترحة باستخدام نظام ألعاب القوى األطفال تساهم في تنمية 
سنة ودراسة ( 00-1)بعض مكونات اللياقة البدنية لدى تالميذ الطور االبتدائية 

   التي كشفت أن للوحدات التعليمية المقترحة( 4004)زرفة محمد بوفير محمد وبن 



 التعريف بالبحث      
 

 26 

و فق أسلوب اللعب باستخدام انشطة ألعاب القوى لألطفال أثر إيجابي في تحسين 
بعض عناصر األداء البدني و االنجاز الرياضي في بعض فعاليتي الوثب ، العدو 

  دور وآخرون سنة ودراسة براهيمي ق(  03-04)لدى تالميذ الطور المتوسط 
التي أسفرت عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في نتائج االختبارات (  4005)

البعدية لصالح العينة التجريبية في بعض القدرات البدنية و الحركية وهذا ما يتفق مع 
عدو ، وثب ) نتائج الدراسة الحالية التي أشارت إلى أن لتعليمية ألعاب القوى أطفال

علم باللعب أثر إيجابي في تحسين بعض عناصر القدرات البدنية و وفق الت( ، رمي 
سنة كما أشارت دراسة أوكيلي صالح الدين ( 00-00)الحركية لدى تلميذات 

إلى وجود فروق فردية معنوية ذات داللة احصائية في (  4001)وقاسمي البشير 
وهذا ( ثب العريضالرمي ، الو ) كافة االختبارات التي أجريت على العينة التجريبية 

دراسة عوينتي هواري و ما يعكس مدى التأثير اإليجابي للوحدات التعليمية المقترحة  
التي أسفرت نتائجها على أن البرنامج المقترح لأللعاب الحركية أثر إيجابا ( 4002)

لدى تالميذ الصف الرابع ابتدائي ( القدرة العضلية ، السرعة ، التوازن )على تنمية 
 .نامج التقليدي لم يؤثر على القدرة العضلية و السرعة إال في صفة التوازنوأن البر 

      تعليمية ألعاب القوى أطفال              وتكمن الحاجة إلى هذه الدراسة في إبراز أهمية
باستخدام التعلم باللعب في تحسين بعض عناصر القدرات ( عدو ، وثب ، رمي ) 

االبتدائية بصفة عامة ولدى تلميذات السنة الخامسة في المرحلة البدنية والحركية 
ابتدائي بصفة خاصة كونها مرحلة عمرية حساسة يتعرض فيها التلميذ لضغوطات 
كبيرة منها ضغط امتحانات شهادة التعليم االبتدائي كما تختلف خصائصها وخصائص 

 جنسينالعينات األخرى المعتمدة ، إذ أن تركيز أغلب الدراسات كان على كال ال
 . (ذكور و اناث)  
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 :النقد
إن ما يميز هذه الدراسة أنها الدراسة األولى في حدود علم الطالبة الباحثـة التي 

( عدو ، وثب ، رمي ) ألعاب القوى أطفال تهدف إلى التعرف على أهمية  تعليمية
باستخدام التعلم باللعب في تحسين بعض عناصر القدرات البدنية والحركية لدى 

سنوات ،كما  أنها تساهم في تكوين صورة أكثر وضوحًا عن ( 00_ 00)تلميذات 
 .طبيعة هذه المرحلة وأبرز القدرات البدنية والحركية التي يمكن تحسينها
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 :   األول البــاب مدخل

 التعلم األول الفصل في تناولت ، فصلين إلى الباب هذا الباحثة الطالبة قسمت
 الثاني الفصل في تناولت بينما ، أطفال القوى ألعاب أنشطة باستخدام باللعب
 .سنة( 00_01) العمرية المرحلة وخصائص والحركية البدنية القدرات
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 :تمهيد
يعد أسلوب التعلم باللعب وسيط تربوي مهم يعمل على تشكيل شخصية الطفل 
من خالل ما يتضمن من ألعاب تربوية تشبع حاجة الطفل الحركية ، كما أنه يساهم 

به و اكسابه المعلومـات والخبرات في تعرف الطفل على العالم الخارجي الذي يحيط 
اهتم ، ونظرا لحاجات األطفال الملحة للممارسة  (01، ص 0202وليد، ) المختلفة

االتحاد الدولي أللعاب القوى بهم اهتماما بالغا وسعى خبرائه إلى لتطوير ممارسة 
افعهم من أجل مستقبل أفضل األطفال بحيث تكون مالئمة وملبية الحتياجاتهم ودو 

ومن هنا انطلق مشروع مسابقات االتحاد الدولي ألعاب القوى لألطفال الذي تم  .لهم
صياغته وتصميمه خصيصا لخدمة جميع األطفال ، واالهتمام باحتياجاتهم وتنمية 

وتتميز  وتطوير قدراتهم المختلفة وتدعيم احترام األطفال لتطويعهم ليكونوا إيجابيين ،
مسابقات هذا المشروع باإلثارة كما أنها تقدم أشكال جديدة لمسابقات ألعاب القوى 
التي تنمي المهارات الحركية والبدنية المختلفة في جو من المرح واللعب بصورة سهلة 

ومن هذا المنطلق تطرقت الطـالبـة الـباحثة . وبسيطة والتي يمكن للطفل المشاركة فيها
كما  ، نظرياتهو  ، أهميته أهدافه ، خصـائصه ، أنـواعـه،  تعريفه ، باللعإلى مفهوم 

تناولت مسابقة ألعاب القوى أطفال بمفهومها وأهدافهـا  محتواها والوسائل المستخدمة 
 .في فعالياتها 

 :اللعب_ 1
 :مفهوم اللعب  1_1

حيث ال يستطيع الطفل أن يميز بين  يمثل اللعب مكانة هامة في دنيا االطفال ، 
اللعب والعمل ، فاللعب للطفل هو العمل ، كما أن العمل هو اللعب ، يعلم الطفل 
نفسه بنفسه ويصحح أخطاءه ويعيد التجربة ، لكن دون الشعور بالذنب ، حيث يمكنه 
التوقف عن اللعب عندما يريد ، كما أنه يقابل أثناء اللعب مواقف متعددة يستطيع 
      خاللها التوقف عن الحركة عندما ال تستجيب اللعبة له ، يصحح من حركته 

92 
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أو يسيطر عليها ، ويقوم بتمارين عديدة ومتنوعة ، تتيح له فرصة اكتساب وتقوية 
فالطفل في لعبه ال يكون طفال فحسب . معرفته وكفاءته العلمية في مجاالت متنوعة 
الل اللعب الذي ينطوي فيه ويتوحد مع ولكنه يلعب دور طفولته فيعيشها من خـ

عناصره وأدواتـه ويستجيب لرموزه ومعـانيه ، فاللعب بالنسبة للطفل حقيقة يعيشها 
الطفل بواقعه وخياله ، وهو نشاط تلقائي أكثر إثارة الهتمامه مما يحيط به فتظل آثار 

ن يدخل فيها ، أكثر من آثار الحياة الواقعية التي لم يستطيع أ خبراته حية متأصلة
ويستوعبها لصعوبة ظاهرتها ، ألن العائق الوحيد الذي يقف أمامه يتمثل في جهل 

،  0201الخفاف، اللعب، )الكبار والمربين أنفسهم مما يحدث للطفل أثناء اللعب 
 .(01ص 

 :تعريف اللعب _ 1_1_1
ظهرت مجموعة من التعريفات تتعدد في الصياغة والمفهوم ، وترتبط فيما بينها 

 الحركة ، النشـاط ، الـواقعية و المتعـة: بخيط مشترك من الصفات ومنهـا مايلـي 
شكل من أشكال :"بأنه( 0202)حيث عرفته الخفاف. (0227001محمد، ص)

صودة تبعا لخطط وبرامج وأدوات ومستلزمات خاصة بها يقوم األلعاب الموجهة المق
 المعلمون بإعدادها وتجربتها ثم توجيه التالميذ نحو ممارستها لتحقيق أهداف محددة

ميل فطري : " ويعرفه عبد الحميد شرف على أنه .(00202 082الخفاف، ص)
سيلة للتعبير عن الذات باستغالل طاقاته ويدفع موروث في كل فرد طبيعي وهو و 

الفرد إلى التجريب والتقليد واكتشاف طرق جديدة لعمل األشياء ويشعر الفرد بالمتعة 
ويرى . (10، ص 0220شرف، ) والسرور وله دور كبير في تكوين شخصية الفرد

ج للطاقة الزائدة فيكون نتيجة لتخفيف أن اللعب هو منفذ و مخر : " هربرت سبنسر 
اعتقد أن اللعب هو شكل من التحضير للحياة في سن : "أما كارل غروس  ،  "التوتر
 .(02، ص 0222إبراهيم، ) "الرشد
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األطفال لتنمية سلوكهم وقدراتهم العقلية  ويعرف أيضا بأنه نشاط موجه يقوم به 
والجسمية والوجدانية ويحقق في نفس الوقت المتعة والتسلية و أسلوب التعلم باللعب 
هو استغالل أنشطة اللعب في اكتساب المعرفة وتقريب مبادئ العلم لألطفال وتوسيع 

 .( 040، ص 0222قدورة، )آفاقهم المعرفية 
  ومن تستخلص الطالبة الباحثة أن اللعب من أشد ميول الطفل ظهورا و أيقنها

في مراحل نموه وخاصة مرحلة الطفولة المتأخرة ،وهو أحد المجاالت التي 
تساعده في بناء شخصيته وذلك بما يمنحه من فرص للتعبير عن ذاته 

 .عمةوقدراته ويمكنه من تعلم وممارسة مهارات جديدة في ظل بيئة دا
 : أنواع اللعـب_ 2_1_1

 :اللعب وفقا لمراحله إلى ثالث أنواع  Henriot يقسم هنريو
وهو يعتمد  كليا على خيال الطفل حيث يحول الطفل من خالله :  اللعب االيهامي

عالم الواقع إلى عـالم خيالي خاص به ، وذلك كتحويل العصـا إلى سيف ، والدمية 
 ...و هكذا ...والمقعد إلى حصان أو سيارة ، واألزرار إلى نقود  إلى طفلـة ،

حيث يتعامل الطفل مع األشياء أو الشخصيات على أساس ما هي  :اللعب الواقعي
و ال ... عليه في الواقع، ومن ثم يكون مدركا بأن العصا هي عصا والدمية هي دمية

 .ا وفقا لحقيقتها وواقعهاتمثل شيئا آخر غير ما هي عليه، ولذا فإنه يتعامل معه
وذلك النوع من اللعب يعتمد على شيء من الخيال لجعل :  اللعب الواقعي اإليهامي

 .النشاط يتميز ويتخذ شكل اللعب
بتصنيف ألعاب األطفال وفقا لطبيعتها إلى األنواع  ( Rosenblatt)وقام روزنبالت 
 :األربعة التالية

وذلك باستخدام لعبة واحدة أو أكثر ، كاستخدام األلعاب  : األلعاب النفس حركية
الحركية للخصائص الفيزيقية لألشياء ، ومن أمثلة ذلك اللمس ، التحريك ، الدفع ، 

 .االصطدام
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وذلك باستخدام لعبة واحدة أو أكثر، وفي تلك  :األلعاب التصورية أو ألعاب التقليد
وذلك . وللغرض الذي صممت من أجلهاأللعاب يستخدم الطفل لعبته وفقا لواقعها 

كتمشيط الطفل لشعره بفرشاة الدمية ، الشرب في فنجان ، تكوين رقم تليفون على 
قصاصة الورقة المخصصة لذلك في التليفون الذي يلعب به، تمشيط شعر الدمية 

 ...تحضير الشاي وتقديم الخدمة للدمية ، إجراء عملية االستحمام للدبة
 .وذلك كأن يتخيل بأنه يركب حصانا :استخدام الخيالألعاب التقليد مع 
حيث يدرك الطفل الوظائف الواقعية التي يستخدمها في لعبه إال أنه  :األلعاب الرمزية 

وذلك كركوب عصـا ويتخيل أنـه راكب حصانا ، أو يدفع . يستخدمها في شيء آخـر
 01، ص  0221الحماحمى، ) مقلدا صوت سير العربة cube أو يحرك مكعب 

،02). 
 :خصائص و سمات اللعب_  3_1_1

أن اللعب يتسم بالسمات ( األلعاب والناس)في كتابه   Kelwaأشار العالم كيلوا 
 :التالية

حيث يجري اللعب في حدود الزمان والمكان : االستقاللية أو التفرد_ 1_3_1_1
 .المحددين والمتفق عليها

حيث ال يمكن التنبؤ بخط سيره، وتقدمه أو  :عدم التحديد أو غير مؤكد_ 2_3_1_1
نتائجه بل تترك حرية ومدى استخدام الحيل والدهاء في تنفيذه لمهارة المشاركين 

 .وخبراتهم
أو إلى اتفاقات أو أعراف تتخطى القواعد : يخضع لقواعد أو قوانين معينة_ 3_3_1_1

 .ةالمتبعة بل وتحل محلها بصورة مؤقت
حيث يدرك الالعب تماما أن األمر ال : التصورية أو اإليهام أو التخيلية_ 4_3_1_1

 .يتعدى كونه بديال للواقع ومختلفا عما يمارس في الحياة اليومية
 :ومن الجدير بالذكر أن األلعاب يجب أن تتوافر فيها الخصائص التالية
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 المالئمة لكال الجنسين. 
 قدرات العقليةالمالئمة لجميع المستويات وال. 
 امكانية استخدامها كوسيلة ناجحة لشغل وقت الفراغ. 
 وما يترتب عليه من نضج  فعالية دورها كوسيلة لتقوية التفاعل االجتماعي ،

 .اجتماعي
 أن تتسم بالتشويق و استثارة الحماس للمشاركة. 
 أن تضفي على المشاركين عوامل المرح والبهجة والرضا والسرور. 
 ها بفعالية ، بأقل امكانيات ، وفي حدود المساحة واألدوات إمكانية تنفيذ

 .المتاحة
  البساطة و السهولة واألمان بحيث يمكن لذوي القدرات المحدودة المشاركة

 .فيها بفعالية دون الشعور بالخوف أو التردد أو اإلحجام
 مجموعة من المهارات االجتماعية  أن يكتسب المشارك من خالل ممارستها ،

وتقبل القيم  ،اآلخرينواحترام وتقدير  ،الجماعةون والتكيف مع أفراد كالتعا
 .االجتماعية كالصداقة

  أن تساعد الممارسين على اكتساب اللياقة البدنية والحركية ، وتدريب الحواس 
 ، مع تعدد هذا السلوك الحركي وتنوعه لما  وتنمية االدراك الحس حركي

 .تتطلبه هذه األلعاب من إمكانيات حركية وقدرات عقلية
  دورها الفعال في تدريب الممارسين على الكفاح الدائم مع النفس ومع اآلخرين

 .(07،  02، ص  0221راشد، ) من مجموعته أو من المجموعات األخرى
 :فوائد التعلم اللعب _4_1_1

 : للعب فوائد وقيم عديدة شملتها سيكولوجية اللعب وتتلخص في النقاط التالية
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اللعب الهادف ضروري لنمو عضالت الطفل فهو يتعلم  :الجسديةالقيمة  1_4_1_1
االكتشاف وتجميع األشياء وتنمية الحواس بتعويدها وتدريبها على  عدة،مهارات 

 .أو صوتها أو  لونها أو شكلهان خالل ملمسها ة حقيقة األشياء ممعرف
إن اللعب يفسح المجال أمام الطفل كي يتعلم أشيـاء : القيمة التربوية _ 2_4_1_ 1

كثيرة من خالل أدوات اللعب المختلفة كمعرفة الطفل لألشكال المختلفة وفائدة كل 
في المنازل منها كالمنشار للنجار والمطرقة للحداد واستخدام الكهرباء والنار 

 .ومعلومات كثيرة ال يمكن الحصول عليها من مصادر أخرى أحيانا 
يتعلم الطفل من خالل اللعب كيف يبني عالقات  :القيمة االجتماعية_3_ 4_1_0

اجتماعية مع اآلخرين وكيف يتعامل معهم بنجاح وبذلك يكسبه معايير السلوك 
 .االجتماعية المقبولة في إطار الجماعة

 الخطأ يتعلم الطفل من خالل اللعب مفاهيم الصواب و :القيمة الخلقية _ 4_4_1_1
كما يتعلم بعض المبادئ والقيم الخلقية كالعدل والصدق واألمانة وضبط النفس 

 .والصبر والروح الرياضية
يستطيع الطفل أن يعبر عن طاقاته اإلبداعية وذلك بأن  :القيمة اإلبداعية _5_4_1_1

ار التي يحملها، ويحولها إلى حركات إبداعية مما  يؤدي إلى الكشف يجرب األفك
مكانياته والعمل على تنميتها وصقلها  .المبكر عن هواياته وا 

يكشف الطفل الشئ الكثير عن نفسه لمعرفة قدراته : القيمة الذاتية _ 6_4_1_1
التعامل مع ومهاراته من خالل تعامله مع زمالئه ومقارنة نفسه بهم ، كما أنه يتعلم 

 .مشاكله وكيفية مواجهتها
يعرف الطفل عن طريق اللعب التوتر والخوف والكبت : القيمة العالجية _ 7_4_1_ 1

الذي يكون تولد لديه نتيجة القيود المختلفة التي تفرض عليه من بيئته ، لذا نجد 
تحرر األطفال الذين يعانون من القيـود واألوامر من أهاليهم ينشدون االنطالق وال
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واللعب أكثر من غيرهم ، ويجدون فيه متنفسا لتصريف ما بداخلهم من عدوان 
 .(0222فهد الغامدي، ) مكبوت
  ومنه تستنتج الطالبة الباحثة أن للعب فوائد جمة على الطفل ، إذ يعتبر

ومن ثم وسيلة ال غنى عنها لمساعدة  عامال أساسيا لنضجه الحس حركي ،
، وفي عالجه ( تربويا ، اجتماعيا ، خلقيا وذاتيا) الطفل في سبيل تكوينه 

 .داخليا
 : أهمية اللعب_5_1_1
 :ويمكن إجمال أهمية اللعب في عدة نقاط من أهمها 

 .يعد اللعب ميل طبيعي يدفع اإلنسان لمزاولته * 
 .ن ، فهو طريق الطفل الكتساب الخبرةاللعب يشبع حاجة أساسية لإلنسا * 
 .يكتسب الجسم عناصر اللياقة البدنية *

أن السرور الذي يصاحب اللعب يدفع اإلنسان للعمل ، ومن ثم نادي الخبراء  * 
 .بتنظيم برامج ضمن مجاالت العمل لزيادة اإلنتاج

ممتعة التي يعمل اللعب على دعم العالقات اإلنسانية الجميلة والصداقة القوية ال * 
 .(022،  021، ص  0200ناجى، ) االتحاد واالنسجام تولد 
  ومنه تستنتج الطالبة الباحثة أن أهمية اللعب تكمن في كونه مجاال غنيا

االبداع  التي يكتسب  باألنشطة التي تشبع حاجات الطفل الملحة للحركة و
 .البدنية والحركية والنفسيةمن خالل ممارستها اللياقة 

 

 :نظريات اللعب _6_1_1
بالرغم من أن ظاهرة اللعب شغلت حيزا مهما من تفكير عدد من العلماء 
والباحثين على مر األزمنة ، إال أن الصياغات األولى لم تولد إال في النصف 

ثم من بعده " شيلر" األخير من القرن التاسع عشر على يد  الشاعر األلماني 
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 من خالل ما يعرف بنظرية الطاقة الزائدة" هربت سبنسر" الفيلسوف االنجليزي
 :وفي ما يلي أهم النظريات المفسرة للعب (0228سليمان، )
  :نظرية الطاقة الزائدة _ 1_6_1_1

تشير هذه النظرية إلى أن اللعب إنما هو تعبير عن تراكم الطاقة ، فمعدل 
ض لدى األطفال كبير ، ولكن األطفال ال يستفيدوا من كل ما لديهم من األي

الطاقة والتي تتراكم في مراكز األطفال السليمة النشطة ويزداد تراكمها بالتالي 
والطاقة التي يمتلكها اإلنسان حسبما تقول هذه النظرية طاقة حجمها كبير تغطى 

ساسية ويتبقى جزء منها زائد حاجة اإلنسان في جميع نشاطات حياته العضوية األ
عن حاجته ، هذا الجزء هو الذي يدفعه إلى اللعب بوجه عام ، وهذه النظرية 

قد وصلت إلـى قدرات عديدة  -وأهمها اإلنسان  –تشير إلى أن الكائنات الحية 
ولكنهـا ال تستخدمـها كلهـا في وقت واحد ، ونتيجة لهذا توجد قوة فائضة ووقت 

ن في تزويد احتياجات معينة وعلى هذا فإن لإلنسان قوى فائض ال يستخدما
معطلة لفترات طويلة ، وفي أثناء فترة التعطيل هذه تتراكم الطاقة في مراكز 
األعصاب السليمة النشطة ويزداد تراكمها وبالتالي ضغطها حتى يصل إلى درجة 

ذه الطاقة ، واللعب هو الوسيلة الممتازة الستنفاذ ه يتحتم معها وجود منفذ لها
 .( 022، ص  0200طلبة، )الزائدة المتراكمة 

هذه النظرية تفسر تعدد أشكال وأنواع اللعب إال أنها تعجز عن تفسير سبب لعب 
 .الطفل وهو متعب أو مريض

 :(اإلعداد للحياة المستقبلية)النظرية اإلعدادية _ 2_6_1_1
 أن اللعب للكـائن الحـي ((Karl Grossيرى واضع هذه النظريـة كارل غروس 

فاللعب يمرن األعضـاء وبـذلك يسـتطيع . هو عبارة عن وظيفة بيولوجية هامة
الطفـل أن يسيطر سيطرة تامة عليها وأن يستعملها استعماال حـرا في المسـتقبل 

 المستقبل األعمال الجادة المفيدةفاللعـب إذا إعـداد للكـائن الحي كي يعمل في 
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     عرض بعض العلماء لهذه النظرية ولقد ت ،(21، 24، ص0200الختاتنة، )
خذوا عليها في كونها تعرضت للعب األطفال والصغار ولم تتعرض للعب أ و

 فالكبار أيضـا يلعبون وليس بغرض اإلعـداد للمستقبل فمـاذا نقول فيهم ، الكبار
 .(14، ص  0222حماد، )

 (:أو الميراث)النظرية اإلعادة التلخيصية _ 2_6_1_1
يرى ستانلي هول أن األطفال يحاولون من خالل لعبهم إعادة مشاهد ومضامين  

و تجري هذه اإلعادة في . وقائع نشاطات أجدادهم المنبثقة من احتياجاتهم في الحياة
مرحلة الطفولة ألنها تعتبر أفضل مراحل الحياة للتخلي عن األعمال التي يستغني 

وقد واجهت هذه  .(78،  77، ص  0224موثقي، ) .عنها اإلنسان في المستقبل
النظرية بعض من االنتقادات منها ما يقول أن هذه النظرية تجاهلت تأثير بيئة 
العصر وحاجاته والتقدم التكنولوجي حيث أن كل عصر يطور فيه اإلنسان ويبتكر 

م إال انه قد يستغني عنها أدوات وألعاب ويمارس أنشطة متنوعة يراها مناسبة له اليو 
في الغد وفي المستقبل ، كما ذهب علماء الوراثة إلى رفض هذه النظرية بقولهم أن 

 . ( 042ص  0200خطايبة، ) الصفات المكتسبة ال تورث
 
  ( :نظرية االستجمام)نظرية تجديد الطاقة _ 3_6_1_1

، و هي على النقيض من نظرية  ( Lazarus) و يتزعم هـذه النظريـة الزاروس
الطـاقة الزائدة ، فخالصتها أن وظيفة اللعب هي تجديد الطاقة التي تصرف في 
العمل  فعندما يتعب االنسـان من عملـه أو مـن نشـاط معين يتحول الى عمل شيء 

، إال مختلف تمـامـا ، و هو اللعب و ال ينكر العلماء أهمية اللعب و االستفادة منه 
أن عموم ظاهرة اللعب ال تتفق إال قليال مع هذه النظرية ، فاألطفال يقبلون على 
اللعب حتى و هم في حاالت شديدة من االجهاد ، أما أن بعض االلعاب يزداد 

و هكذا فإن اللعب يتيح فرصة الراحة للمراكز  .االقبال عليها لما فيها من مجهود
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ن أسلوب العمل في الغالب أسلوب مجهد لكثرة المرهقة ، حيث تبين هذه النظرية أ
، و هذا األسلوب من العمل يؤدي إلى  استخدام العضالت الدقيقة للعين و اليد

اضطرابات عصبية اذا لم تتوفر للجهاز البشري وسائل لالستجمام و الراحة و اللعب 
 . (44، ص0224مراد، )يحقق ذلك االستجمام 

 :نظرية التنفيس أو التخفيف من القلق_ 4_6_1_1
هذه هي نظرية مدرسة التحليل النفسي لصاحبها سيجموند فرويد ، حيث    

 .استخدمها مع بداية القرن العشرين لمعالجة األمراض النفسية والعقلية
يفترض سيجموند فرويد أن السلوك اإلنساني خاصة ، ال يحدث بال سبب ، وأنه    

الحالة النفسية للفرد وهي اإلحساس بالسرور أو األلم الذي يعقب  يتوقف على
فالمرء عادة يميل إلى اشباع الخبرات التي تبعث السرور ، ويتجنب إشباع . السلوك

ولهذا نرى أن األطفال يخلقون عالما من األوهام . الخبرات التي تؤدي إلى األلم 
بعيدة عما في الواقع من  والخيال من أجل أن يحققواّ ألنفسهم متعة خاصة ،

 .مشكالت
 :نظرية التوازن والتعويض_ 5_6_1_1

اللعب من حيث أن لكل فرد في حياته العملية  ( Konrandlange  ) فسر كونرادالنج
وقد زود اإلنسان بالميل  ، الجدية أعماال خاصة تغذي مجموعة من ميوله ورغباته

إلى اللعب لكي يتاح له تغذية ما ال تتسع حاجته الجدية لتغذيتها ، وبذلك يتم 
بينما فسر آخرون اللعب . االستقرار ويحصل التوازن بين مختلف قوى الفرد النفسية 

من حيث أن وظيفته تكمن في تعويض النقص الموجود في حياته الواقعية ويحدث 
 االتزانارسة سلوك اللعب مما يهيئ المجـال إلعادة التوازن أو ذلك من خالل مم

 .(42،  18، ص  0224صوالحة، ) لحياة الطفل
  ومنه تستنتج الطالبة الباحثة أن هذه النظريات تكمل بعضها البعض ، إذ أنها

مفادها أن اللعب يقوم في أساسه على الحاجات  تتفق على حقيقة واحدة ،
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الغريزية والبيولوجية للطفل ، أما رغباته فتنضج وتتطور مع نموه ، حيث 
 .تظهر من خالل ألعابه ، بغض النظر عن أسلوب تربيته ومكان عيشيه 

 :أنشطة ألعاب القوى أطفال_ 2_1
 :لألطفالمفهوم مسابقات ألعاب القوى _ 1_ 2_1

بجلب اإلثارة في ممارسة  لألطفالات االتحاد الدولي أللعاب القوى تتميز مسابق
العاب القوى كـما أن المسابقات الجديدة و المبتكرة تمكن األطفال من اكتشاف 

       الرمي و الدفع في أي مكـان ،  ، الوثب ، جري التحمل االنشطة األساسية العدو
ي منطقة رياضية أ" جيمنزيوم"لعاب الرياضية صالة األ ، الملعب ، داإلستا) 

إن مسابقات العاب القوى على شكل العاب سوف تزود األطفال  (.الخ....متاحة
  بفرصة التدريب على العاب القوى بأفضل الطرق من النـاحية الصحية ، التعليمية 

 .و تحقيق الذات
ية ومنه تستنتج الطالبة الباحثة ان مسابقة ألعاب القوى عبارة عن فعالية رياض -

الرمي ،  ، الوثب ، العدو) الريـاضية األسـاسية وهي الحركـات  تتضمن ممارسة
، تتميز باإلثارة لكونها تقدم أشكال جديدة لمسابقات ألعاب القوى ( الخ...التسلق 

 .تنمي القدرات البدنية والحركية
  :أهداف االتحاد الدولي لنظام العاب القوى لألطفال_ 2_2_1

يوجد العديد من األهداف التنظيمية لمفهوم االتحاد الدولي أللعاب القوى 
  :لألطفال نوجزها في ما يلي

 .يمكن تنشيط عدد كبير من األطفال في نفس الوقت  -
 .تجريب أشكال متنوعة و أساسية لحركات العاب القوى - 
  .ى و األسرعالمساهمة في تحقيق نتائج جيدة ليس مقصورا فقط على الطفل األقو  - 
  .تنوع متطلبات المهارة و فقا للمراحل السنية و قدرات التوافق الضرورية - 
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إدخال روح المغامرة على البرنامج و لفت النظر لمدى مناسبة العاب القوى  - 
  .لألطفال

تركيب المسابقات و طريقة تسجيل النتائج بطريقة سهلة جدا معتمدة على درجة  - 
  .ترتيب الفرق

 .الحاجة إلى عدد قليل من المساعدين و الحكام - 
، 0220ماسن، ) (أوالد وبنات)عرض العاب القوى كمسابقة فرق مختلطة  - 
 .(7ص

 :محتوى أهداف مسابقات االتحاد الدولي أللعاب القوى لألطفال_3_2_1
  :تحسين الحالة الصحية_ 1_3_2_1

إن احد األهداف الرئيسية في جميع األنشطة الرياضية هو تشجيع األطفال 
على اللعب و استخدام طاقتهم و ذلك للحفاظ على حالتهم الصحية على المدى 

وقد تم تصميم مسابقات العاب القوى لألطفال لتواجه هذا التحدي على طريق . البعيد
 .ات البدنية التي يتطلبها التدريبالطبيعة المتنوعة لألنشطة التي يلعبوها و المميز 

باإلضافة إلى أن الطلبات المتزايدة ألشكال األلعاب التي يتم تقديمها لألطفال 
 .ستساهم في تناسق نموهم العام

 :التفاعل االجتماعي_ 2_3_2_1
هو عامل مفيد لدمج األطفال داخل " برنامج العاب القوى لألطفال "إن 

يشارك فيها الجميع داخل اللعبة هي فرصة للقاء المجتمع ومسابقات الفرق التي 
 .األطفال مع بعضهم البعض وقبولهم للفروق الفردية التي بينهم

باإلضافة إلى أن سهولة قواعد المسابقات و طبيعتها غير الضارة تجعل   
هذه و  .األطفال يقوموا بالجزء الخاص باإلداريين الفنيين و مدربي الفرق بكامله

باتهم هي لحظات خاصة تؤهلهم إلى  لممارسة واج ي يقوموا بهاالمسؤوليات الت
 .كمواطنين عندما يمكنهم ذلك
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 :تنمية روح المغامرة_ 3_3_2_1 
إلثارة األطفال و تشويقهم البد أن يشعروا بإمكانية فوزهم بالمسابقة التي يشتركون  

للحفاظ ( لتنظيم الفريق المسابقات ، ا)و تتعاون الفورميال التي يتم اختيارها . فيها
على نتيجة المسابقات بحيث ال يمكن  التنبؤ بها حتى نهاية المسابقة  ويعتبر هذا 

 .(Elio Locatelli, 2002) عنصر دفع لتحفيز األطفال
 :مبدأ الفريق _4_3_2_1

كفريق واحد هو مبدأ أساسي لمسابقات االتحاد الدولي أللعاب القوى  إن العمل
أو ( التتابع)فكل أعضاء الفريق يشاركوا في النتائج في مسابقات الجري . لألطفال

لذلك فإن المشاركة الفردية (. في كل مسابقة)كمشاركات فردية في نتيجة الفريق ككل 
زز مفهوم أن لمشاركة كل طفل قيمة تساهم في نتيجة الفريق اإلجمالية ومن تم تع

فكل طفل يشارك في جميع المسابقات وهذا يحول دون التخصص . في المسابقة
 (.لألوالد إذا أمكن ذلك" 1"للبنات و " 1"من سن )تكون الفرق مختلطة  . المبكر

يتم تنفيذ مسابقات االتحاد الدولي  :برنامج المسابقات و المجموعات حسب العمر
 :ى لألطفال في ثالث مجموعات سنيةأللعاب القو 

 سنوات 2و 8األطفال في عمر :المجموعة األولى. 
 سنوات 00و 02األطفال في عمر : المجموعة الثانية. 
 سنوات 01و 00األطفال في عمر : المجموعة الثالثة. 
كل المسابقات في المجموعة السنية األولى والثانية تنفذ على أنها سباقات _ 
 .فرق
بالنسبة للمجموعة السنية الثالثة ، تنظم المسابقات على شكل سـباقـات تتــابع _ 

أو مسابقات فردية ، وفيها تنقسم المجموعات التي ستتنافس على نصفين فريق  
ولالنتقال من شكل الفريق إلى الشكل الفردي لمنافسات الشباب ، يتم تكوين 
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إن تنظيم .فريقين لكي تتنافس المجموعات التي تشتمل على أعضاء متعددة من 
 .هذا التغيير يتم بطريقة مباشرة

 .يتنافس جميع األطفال لعدة مرات في كل مجموعات سباقات المراحل السنية_ 
يتم تنظيم المسابقة وفقا لمبدأ الدور، وبالتالي تأخذ الفرق دورها في كل _ 

 .محطات المسابقة
خـالل كل محطة من المحطـات  كل عضو في الفريق له دقيقة واحدة للتنافس_ 
بعد االنتهاء من النظم المختلفة للمجموعات السنية في (.دقائق 02=أطفال  02)

، تشارك في النهاية كل ( الدفع والوثب/الرمي/الحواجز/الجري/ العدو ) مسابقات 
 .  الفرق مع بعضها البعض في مسابقة جري التحمل

             :  القوى لألطفالالوسائل المستخدمة في ألعاب  _4_2_1
 :األدوات و المعدات_ 1_4_2_1
في بعض الحاالت يتطلب األمر استخدام أدوات خاصة متطورة لتنظيم برامج  

، و يمكن وضع هذه المعدات معا  مسابقات االتحاد الدولى أللعاب القوى لألطفال
في حالة عدم ، و  بسهولة و نقلها بدون أي مشاكل و تركيبها أو تفكيكها بسرعة

إمكانية الحصول على هذه األدوات ألى سبب ، يمكن تنظيم البرنـامج باستـخدام 
أدوات مصنوعة من مواد محلية أو منتجات مصنوعة يدويا مع احترام الصفات 

  .والخواص الخاصة ببرنامج ألعاب القوى لألطفال
 : المكان و الزمان _2_4_2_1 

المطلوب لتنظيم مسابقات ألعاب القوى لألطفال إن المساحة أو الحيز 
       م  x 4260واضحة المعالم و هي عبارة عن مساحة مستوية تكون مساحتها 

 ,Bjorn Wangemann)  (على سبيل المثال منطقة خضراء أو ترابية أو أسفلت) 
خالل زمن محدد و فى إطار و يمكن أن يتم تنظيم المسابقة و إتمامها   (2002

 2دقيق حيث أنه في العادة يتطلب األمر ساعتين فقط في حالة تنظيم مسابقة لعدد 
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وعلى هامش هذه  . أفراد لكل فريق شاملة حفل توزيع الجوائز 02فرق مكونة من 
مسابقات  7فرق و من  2المسابقة الكبيرة ، يمكن تنظيم مسابقات قصيرة تتكون من 

     وفي هذه الحالة فإن المسابقة كاملة ( رمي  0وثب و  0دو و مسابقات ع 1) 
 ق متضمنة حفل توزيع الجوائز 01ال يمكن أن تكون مدتها اكثر من ساعة و 

(Elio Locatelli, 2002).. 
 :الخالصة 

تعتبر االستراتيجيات التدريسية من المهارات واألساليب الهامة لعمل األستاذ 
في حقل التدريس ، ومنه فإن إلستراتيجية اللعب مزايا عدة خاصة في مرحلة الطفولة 
المتأخرة حيث تشكل الركيزة األساسية الكتشاف الطفل نفسه و محيطه والتكيف 

 استثمارالفكرية والبدنية والرفع من درجة معهما  والوسيلة المثلى لتطوير قدراتـه 
، هذا مـا يساهم في زيادة دافعية الطفـل نحو ممـارسة النشـاط البدني  مـوارده الذاتية

، و أفضل الطرق التي يكتشف بها الطفل الحياة ويكتسب منها خبرات  الريـاضي
ذاته وتكوين فسه واثبات جديدة ويخلق عالمه الخاص به ، ما يؤدي به إلى تطوير ن

وفي المقابل تعتبر مسابقات ألعاب القوى أطفال مشروع يخدم تلبية  شخصيته
متطلبات الطفل في جو من المرح واللعب يمكن ألي طفل المشاركة فيها ، ما 

 .يجعلها تترك انطباعا ايجابيا لدى األطفال
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 :تمهيد
من المراحل الخصبة في تنمية  ةسن( 00_01)ة الطفولة المتأخرة تعد مرحل

إذ يتميز هذا األخير في هذه المرحلة  وتوجيه القدرات البدنية والحركية لدى الطفل ،
بسرعة تعلمه للمهارات المتنوعة وبخاصة عند تحديد الهدف الحركي وله القدرة على 
ربط الحركات األساسية المختلفة كالعدو ،الوثب أو الرمي علـى هدف معين ، ويشير 

ية بين تطور القدرات البدنية والحركية يصل إلى درجة عـال" كل من سليم وحمدان بأن
سنة ، إذ تصبح حركـات الطفل موجهة وذات إدراك ، كما يتطور ( 01_01)سن 

لديهم إتقان ودقة الحركات وكذلك تكون حركاتهم حرة في حياتهم اليومية ،ذات طابع 
"  اقتصادي وتخدم هدفا معينا ، كما تكون ذات انسيابية وتكون أقسام الحركة ظاهرة

، وبناء على ذلك سنتناول في هذا الفصل أهم القدرات  (313، ص 1110، الرزاق)
 .البدنية والحركية وخصائص مرحلة الطفولة المتأخرة

 :مفهوم القدرات البدنية والحركية_  1_2
من  (Motor  Ability) والقدرة الحركية  ( Physical  Ability ) يعد مصطلحي القدرة البدنية

المصطلحات القديمة نسبيًا في مجال التربية الرياضية إذ ظهرت هذه المصطلحات 
بالمستوى الرياضي لتطوير القابليات والقدرات واإلمكانيات لالعب  االهتماممع بداية 

( يعرب خيون)ويشير  (64، ص 1112الفتالوي، ) وفي مختلف األنشطة الرياضية
ن القدرات البدنية والقدرات الحركية كانت ولحد اآلن محور نقاش وبحث حـول الى أ

،  ، السرعة ، التحمل القوة) تحديدهـا وتصنيفهـا ، وقد وضعت بعض القدرات مثل 
تحت تصنيف القابليات البدنية العتمادها على الكفاية الفسيولوجيـة ، وقد ( المرونة 

، الدقة الحركية ،  ، االنسيابية ، التوافــق التـوازن) وضعت بعض القـدرات مـثل 
تحت صنف القدرات الحركية ألنها تعتمد على استثمار اإلحساس الحركي ( الرشاقة 

واستعمال الجهاز العصبي المركزي والمحيطي من أجل التحكم وأن ما يؤيد ذلك 
ية مثل القوة التصنيف ويسنده أن األفراد المتخلفين عقليا يتمتعون بقابليات بدنية طبيع
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والتحمل والمرونة لكنهم ال يتمتعون بقابليات حركية طبيعة مثل التوافق واالنسيابية 
والدقة الحركية حيث أن المتغير بين األسوياء والمتخلفين عقليًا هو صحة وسالمة 

  (11،10، ص 1111خيون، ) الجهاز العصبي
 :القدرات البدنية_1_1_2 

القدرات الموروثة التي تتطور بالنمو وتتطور بالممارسة "عرفها محجوب بأنها 
، 0121وجيه، ) ("القوة ، السرعة و المطاولة) والتدريب وتشمل ثالث قدرات هي 

القدرات التي لها عالقة بالحالة الفسلجية بشكل " ويعرفها سلوم بأنها  . (011ص 
جد أن السرعة لها عالقة بنوع األلياف العضلية أما التحمل فله عالقة أساسي فن

بالجهاز الدوري التنفسي في حين أن القوة لها عالقة بعدد الوحدات الحركية المستثارة 
والمقطع العرضي للعضلة وأخيرا المرونة لها عالقة بمطاطية األنسجة حول المفصل 

 .(051، ص 1116الحكيم، )" لتحديد المدى الحركي للمفصل 
 :القدرات الحركية_2_1_2

 :قد وردت عدة تعاريف للقدرات الحركية نذكر منها ما يأتي
  أن القدرة الحركية تشير إلى التحصيل ( سكوت وفرنش )يشير علي سلوم جواد عن

ويشير آخرون الى أن  في المهارات الحركية األساسية كالجري والرمي والوثب ،
القدرة الحركية تتضمن الحالة الوظيفة لألجهزة العضوية والقياسات الجسمية كالطول 

كـالقوة )والوزن وتركيب العظام والسمنة والمكونات الحركية الالزمة لألداء البدنـي 
و نقاًل . (010،ص 1116جواد، ) (والسرعـة والجلد والرشـاقة والمرونة إلى آخره

الفطري والمستوى الحركي الذي اكتسبه  االستعداد "عن جونسون ونيلسون بأنها 
حسانين، ) الفرد ويظهر في المهارات الحركية األساسية في المسابقات واأللعاب

و تعرف على أنها الداللة على مدى كفاءة األداء للمهارات .  (110،ص1110
 .(11،ص1115صبر، )"  الحركية األساسية والمهارات المرتبطة بنشاط معين
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  القـدرات التي يكتسبها اإلنسـان من المحيط  " بينما عرفها وجيه وآخرون بأنها
الرشاقة و التوازن ، ويكون التدريب والممارسة  أو تكون موجودة ، مثل المرونة و 

محجوب، )" أساسا لها وتتطور حسب قابلية الفرد الجسمية والحسية واإلدراكية 
يتمثل  " ويشير كمال درويش الى مفهوم القدرات الحركية بأنه .(51،ص1111

بالوصول باألداء الى شكل ديناميكي حركي وكما أنها ما يمكن ان يطلق عليه 
ه تستخلص يلو ع .(302،ص1113حسانين، )" عمل حركي معلوم ومدرب عليه

الطالبة الباحثة أن القدرات الحركية عبارة عن استعداد فطري وحركي يكتسبه الفرد 
جري ، وثب ، رمي ، )من البيئة المحيطة به ، يظهر في الحركات األساسية 

 .(الخ...تسلق 
 : أنواع القدرات البدنية و الحركية األساسية_3_1_2
 : السرعة_1_3_1_2

مقدرة الفرد على أداء حركات متكررة من نوع واحد في أقل  "تعرف على أنها 

االستجابات " وتعرف أيضا بأنها تلك  .(110،ص1110حسانين، ) "زمن ممكن

العضلية الناتجة عن التبادل السريع مابين حالة االنقباض العضلي وحالة االسترخاء 

ومنه يمكن القول أن السرعة هي قدرة الفرد . (16،15،ص1101قبالن، ) العضلي

 .على أداء حركات متنوعة ذات هدف محدد بأقصى زمن ممكن
 :التحمل_2_3_1_2
  القدرة على مواجهة التعب واالستمرار في " بأنه ( عماد الدين العباس)يعرفه

 . (15،ص1115زيدان، ) " بذل مجهود بشدة منخفضة نسبيا ألطول فترة ممكنة
 بأنه القدرة على مقاومة التعب الناجم عن بذل جهد  ( E,NAHAN) ويعرفه

(ERWIN, 1998,p106) 
  مقدرة الفرد على االستمرار في األداء  "بأنه ( عصام عبد الخالق)كما يعرفه

 .(061،ص1113الخالق، )" بفاعلية دون الهبوط في كفاءته 
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 : القوة 3_3_1_2

 .قدرة العضلة" أن القوة العضلية هي ( نوالن ثاكستون)أكد أبو العال نقاًل عن 
أو هي أقصى  ،مقاومةأو المجموعة العضلية على إنتاج أقصى قوة ممكنة ضد 

سيد، )" مقدار للقوة يمكن للعضلة أداؤه في أقصى انقباض عضلي واحد 
 .(21،ص0113
  أعلى قدر من القوة يبذلها الجهاز العصبي والعضلي لمجابهة  "وتعرف ايضًا

" كما يـشار إليها بأنـها  .(23،ص1100المالكي، ) "اقصى مقاومة خارجية مضادة 
مقـدار الشد العضلي الذي يمكن لعضلة واحـدة أو مجموعة عضـالت ان تنتجه 

 .(105،ص1100تركي، ) "ارادي ولمرة واحدة  للتغلب على مقاومة بأقصى انقباض
  ومنه ترى الطالبة الباحثة أن القوة هي قدرة العضالت في التغلب على مقاومة

 .خارجية أو مضادة من خالل بذل جهد عضلي
 : أما عن القدرات الحركية  نجد

 : المرونة_ 4_3_1_2
 الحركية المهمة ألداء المهارات الرياضية بشكل سريع  تعتبر المرونة إحدى القابليات

ومدى واسع ، وهي تعني قابلية المفصل أو مجموعة من المفاصل بالمدى الواسع 
 . (513،ص1112اسماعيل، ) المطلوب ألداء الحركة أو المهارة الرياضية

  الحركية المختلفة ألقصى مدى القدرة على أداء المهارات "كما تعني المرونة
"  حركي للمفاصل المختلفة بالجسم وفقًا لإلمكانيات التشريحية و الفسيولوجية

قدرة الفرد على أداء :"إليها بأنها( 1110)و أشار حماد .(012،ص1110إبراهيم، )
و تعتبر ضرورة أساسية إلتقان أألداء البدني و الحركي واالقتصاد  حركة ألوسع مدى

 .(015، 016،ص1110حماد، )" في الطاقة 
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 بينما يعرفها ألتر ( M.J.Alter)  القدرة على تحريك العضالت والمفاصل "على أنها
المدى الحركي "  ويمكن تعريفها على أنهـا.  ". (M, J,Alter, 2000) لمدى واسع

لمفصل أو مجموعة من المفـاصل، وتقاس المرونة بأقصى مدى بين بسط وقبض 
الدين، ) المفصل، ويعبر عن ذلك إما بدرجة الزاوية أو بخط يقاس بالسنتمتر

الباحثة أن المرونة هي إحدى وبناء على ذلك تستخلص الطالبة  . (61،ص1113
الصفات البدنية ذات التأثير المباشر على المهارات التي تحتاج الى مدى حركي 

 . واسع في الحركة للمفاصل المعنية
 
 : التوافق_ 5_3_1_2

  القدرة على إدماج حركات من أنواع مختلفة في أطار واحد يتميز "يقصد به
وهو قدرة الفرد على " . (154،ص1111فرج، ) " باالنسيابية والتناسق وحسن األداء

آخرون، ) ادماج أنواع من الحركات في قالب واحد يتسم باالنسيابية وحسن األداء
أي توافق األداء في  التزامن البيوميكانيكي ،"ويعرف أيضا أنه . (01،ص1100

تنظيم عالي المستوى بين االنقباضات لمجموعات عضلية مختلفة ألطراف مختلفة 
تشترك في األداء المهارية وفق رساالت عصبية دقيقة من المنطقة المحركة بالمخ 

 (66،ص1111الشادلي، )ينتج عنها الدقة واالنسيابية في األداء المهاري 
وتستخلص الطالبة الباحثة أن التوافق هو القدرة على التنسيق بين الوضعيات .

 .المختلفة والحركات المتنوعة في قالب واحد يتميز باالنسيابية والدقة
 : الرشاقة_ 6_3_1_2  
  يرى بارو أنها مقدرة الجسم أو أجزاء منه على تغيير اتجاهاته واشترط أن

القدرة على التوافق الجيد :  يكون ذلك مصحوبا بالدقة والسرعة ويعرفها ماينل
حمادة، ) للحركات التي يقوم بها الفرد سواء بكل أجزاء جسمه أو بجزء معين منه

 . (015،ص1110
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  القدرة على إتقان التوافقات الحركية "  و يعرفها محمد عالوي على أنها
المعقدة والقدرة على سرعة تعلم و إتقان المهارات الحركية الرياضية و القدرة على 

الفتاح، ) سرعة تعديل األداء الحركي بصورة تتناسب مع متطلبات المواقف المتغيرة
القدرة على تغيير الجسم أو بعض أجزاءه بسرعة "أيضا هي  . (113،ص1101

ومما سبق تستنتج الطالبة الباحثة أن الرشاقة هي القدرة  .(361،ص1115أحمد، )
 .على تغيير اتجاه حركة الجسم أو أي من أجزاءه بمعدل عالي من السرعة

 :التوازن_7_3_1_2
 "  وفي  االحتفاظ بثبات الجسم عند أداء أوضاع مختلفةهو القدرة على ،

وضع الوقوف على قدم واحدة مثال أو عند أداء حركات وفي حركة المشي على 
قدرة الفرد  " فرج بأنهويعرفه ألين وديع  . (014،ص1105كزار، ) عارضة مرتفعة

فرج، )"  العصبية في السيطرة على األجهزة العضوية من الناحية العضلية و
القدرة على االحتفاظ باتزان الجسم " على أنه ( قاسم لزام)ويعرفه  .(156،ص1111

تستنتج  منهو  .(15ص،1115جبر، ) "أو تعادل أجزائه في األوضاع المختلفة 
الطالبة الباحثة أن التوازن هو القدرة على االحتفاظ بمركز ثقل الجسم داخل قاعدة 
االتزان أثناء الثبات أو الحركة ،أو هو قدرة الفرد في سيطرته على أجهزته العضلية 
       والعصبية التي تحقق له المحافظة على وضع جسمه بشكل متزن من الثبات 

 .الحركةأو 
 :مرحلة الطفولة المتأخرة_  2_2
 :تعريف مرحلة الطفولة 1__2_2
حالة الطفل من طور نعومته ، ويمكن "  عرفها القاموس الجديد على أنها:  لغة

تشير الريماوي  :اصطالحا . (31،ص1113العارضة، ) االصطالح عليها بالطفولية
إلى أن الطفولة مرحلة عمرية من دورة حياة الكائن اإلنساني حيث تمتد من  (1113)

ويمكن تقديم بعض التعاريف كما وردت من خالل الكتب .الميالد إلى بداية المراهقة 
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الطفل والحياة العائلية تحت النظام القديم "في كتاب  المختصة في ميدان الطفولة
إلى أن الطفولة مصطلح " ب .جوزيف"و" ج .ليف " نقال عن"  فيليب أرياس"أشار "

حديث نسبيا فاألطفال في القديم كان عليهم أن يتصرفوا كالكبار ألنهم اعتبروا صورة 
وعرف  .مصغرة لهم ولم يكن معروفا أن للطفولة خصائصها وحاجاتها ومطالبها

لترقي حتى الفترة التي يقضيها اإلنسان في النمو وا" حامد زهران الطفولة على أنها 
    مين حاجاته الجسدية أعتمد على نفسه في تدبير شؤونه وتيبلغ مبلغ الراشدين وي

و النفسية ، ويعتمد فيها الصغار على ذويهم في تأمين بقائهم وتغذيتهم وحماية هذا 
كركوش، )"  البقاء ، فهي فترة قصور وضعف وتكوين وتكامل في آن واحد

 .(05،ص1112
 :تعريف الطفولة المتأخرة_ 2_2_2

سنة ، وتسمى أيضا مرحلة  01إلى  1الطفولة المتأخرة هي تلك الفترة الممتدة من 
وهي مرحلة اتقان الخبرات والمهارات اللغوية الحركية والعقلية  الطفولة الناضجة ،

السابق اكتسابها حيث ينتقل الطفل تدريجيا من مرحلة الكسب إلى االتقان ، والطفل 
في حد ذاته ثابت وقليل المشاكل االنفعالية ويميل الطفل ميال شديدا إلى الملكية التي 

نتماء إلى الجماعات المنتظمة بعد أن كان تبدأ في النمو قبل ذلك ، كما يتجه إلى اال
  .(05،ص0111عيساوي، ) يميل قبل ذلك لمجرد االجتماع بمن في سنه

 تستخلص الطالبة الباحثة أن الطفولة المتأخرة من أهم المراحل التي  ومنه
يجب على اإلنسان استغاللها واستثمارها حتى يستطيع أن يبني قاعدة قوية 

ألنه وصل إلى  استقالله،فالطفل في هذه المرحلة يسعى إلى  للمستقبل،
 .مرحلة تبلورت فيها فكرته عن نفسه

 : الطفولة المتأخرة خصائص النمو في مرحلة_ 3_ 2_2
 :النمو الجسمي_ 1_3_2_2
 .تتعدل النسب الجسمية وتصبح قريبة الشبه بها عند الراشد  -
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 .، وتكون العظام أقوى من ذي قبل ، ويتزايد النمـو العضلي تستطيل األطـراف -
في السنة ، وفي نهاية المرحلة يالحظ طفرة في نمو % 5يزداد الطول زيادة   -

 .الطول
 .في السنة%  01يشهد الوزن زيادة   -
تزداد المهارات الجسمية وتعتبر أساسا ضروريا لعضوية الجماعة والنشاط  -

ويتحمل التعب ويكون أكثر  ،ملحوظةاالجتماعي ويقاوم الطفل المرض بدرجة 
 .(051،ص1111بدير، )مثابة 

إال أنه مازال  الرشد،من وزنه النهائي عند سن % 15وزن المخ إلى حوالي  يصل -
 .بعيدا عن النضج

تزداد دقة السمع في هذه المرحلة ، ويميز الطفل النغمات الموسيقية بدقة   -
 . 01وتتحسن الحاسة العضلية باضطراد حتى سن 

من  تتميز هذه المرحلة بنمو عضالت الجسم الكبيرة على نحو أكثر تطورا -
 .عضالت الجسم الصغيرة

 .تتميز اإلناث بالتقدم في النمو الفيزيولوجي عن الذكور بحوالي سنة -
سنة ولدى الذكور  01-2تحدث تغيرات النمو الفيزيولوجي لدى اإلناث في عمر  -

  (24، 25،ص1115خليفة، ) سنة 01-1في عند عمر 
  ومنه تستخلص الطالبة الباحثة أن هذه المرحلة تتميز بحدوث تطورات

ملحوظة تخص الزيادة في الوزن والطول ، وأخرى تخص الزيادة في نمو العضالت 
 .الكبيرة فضال عن حدوث تغيرات في فيزيولوجية لكال الجنسين

 :النمو الحركي _2_3_2_2

ورة كبيرة نظرا لزيادة نمو في هذه المرحلة يزداد النشاط الحركي لألطفال بص
، وبالتالي يتمكن الطفل من إتيان العديد من الحركات  ه الكبيرة والصغيرة معاعضالت

 التسلق، والقفز،كالجري  الحركي،واأللعاب التي تستلزم منه قدرا من الدقة والتآزر 
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 الخ ، وكل ذلك يتمكن منه الطفل بمهارة ، ودرجة واضحة من الدقة...ونط الحبل 
وبوجه عام فإن طفل هذه المرحلة ينمو نشاطه ، ويتدفق ، ويتسم هذا بالسرعة والدقة 

ويقوم الطفل هنا بأعمـال كثيرة _ خاصة عند نهاية المرحلة_ واالتزان عند القيام به
بمحض إرادته ، دون أن تفوض األسـرة عليه مثل تـلك األعمال ، أو حتى تتدخل 

ويالحظ .يحقق الطفل اثبـات الذات و إرضاء النفسبالرأي أو الفكرة فيها ، وبذلك 
على حركات البنين أنها تتسم بالقوة والعنف ، مقارنة بحركات البنات التي تكون أقل 
حدة ، حيث يملن إلى األلعاب الهادئة والرقيقة التي تتفق مع طبيعة البناء الجسمي 

صحوبة بالحركات مثل نط الحبل ، الحجل وبعض األغاني و األناشيد الم) لديهن 
ومنه تستنتج الطالبة الباحثة أن هذه المرحلة  .(062،ص1115هليل، )( الخ ... 

تتميز بزيادة النشاط الحركي ما يمكن الطفل من القيام بالعديد من الحركات بدقة 
 .كات الهادئة، إذ نجد ميل الذكور للحركات العنيفة مقارنة بميل اإلناث للحر  وسرعة

 : النمو الفسيولوجي_3_3_2_2
بينما يكون معدل النبض في  المراهقة،يستمر ضغط الدم في التزايد حتى بلوغ 

يزداد تعدد وظائف الجهاز العصبي وتزداد الوصالت بين األلياف و  .تناقص

يبدأ التغير في وظائف كما  .قبلالعصبية ولكن سرعة نموها تتناقص عن ذي 
الغدد وخاصة الغدد التناسلية استعدادا للقيام بالوظيفة التناسلية حين تنضج مع 

يقل عدد ساعات و  .وقد يبدأ الحيض لدى البنات في هذه المرحلة ،المراهقةبداية 
 .(54، 56،ص1111محمد، )ساعات في هذه المرحلة  01النوم حتى يصل إلى 

 :نمو القدرات الحركية والبدنية_1_3_3_2_2
ولكن  يعتبر تعلم الحركات األساسية في هذه المرحلة ليس هدفا في حد ذاته فحسب_

 .المتنوعةأو األلعاب تعتبر وسيلة قد تستخدم في بعض األنشطة الرياضية 



 سنة( 00_01)القدرات البدنية والحركية وخصائص المرحلة العمرية  ي            الثانالفصل 
 

 56 

وتشاهد فيه زيادة واضحة في  هذه المرحلة تعتبر مرحلة النشاط الحركي الواضح ،_
نضج و  .ينمو التوافق الحركي، و  يميل الطفل إلى ما هو عملي و  .القوة والطاقة

 زمن الرجوع يكون أسرعكما ان  .العضالت الدقيقة
وذلك  تؤثر البيئة الثقافية والجغرافية التـي يعيش فيها الطفل في نشـاطه الحركي ، -

 .باالختالف النشاط الممارس في تلك البيئة
يؤثر المستوى االجتماعي واالقتصادي ونوع المهنة في األسرة في نوع النشاط   -

  (036، ص1100، .الدين ص) الحركي لألطفال
و النمو الحركي في هذه المرحلة يصل إلى ذروته ، ويتصف األطـفال      
ـاعة و الجرأة والقدرة واالستجابة والحماس للتعلم ، ومن أهم ما يتميز به الطفل بالشج

كذلك في هذه المرحلة ، سرعة استيعابه وتعلمه للحركات الجديدة والقدرة عل 
المداومة الحركيـة لمختلف الظروف ، وكثيرا ما نصـادف ظاهرة تعلم الطفل من أول 

طفال يكتسبون القدرة على أداء المهارات الحركية وهلـة ، وهذا معناه أن الكثير من األ
كما يؤثر النمو البدني . دون إنفاق وقت طويل في عملية التعلم والتدريب والممارسة

بصورة واضحة على النمو الحركي ويسهم بقدر كبير في تحسين عالقة قوة 
كز ثقل العضالت بثقل الجسم ويحتفظ الطفل في هذه المرحلة بتوازنه نتيجة لوجود مر 

الجسم في منطقة بالقرب من قمة العظم الحرقفي ويسهم بدرجة كبيرة في تأمين 
حركاته ، وتعتبر هذه المرحلة من أحسن المراحل السنية لتعلم مختلف المهارات 

 . (013،ص1112يوسف، ) والقدرات الحركية
 : النمو االجتماعي_4_3_2_2 

   احتكاك الطفل بجماعات الكبار واكتسـابه معـاييرهم واتجـاهاتهم و قيمهـم يزداد
و األنثى تتابع في لهفة  ،الرجـالفالذكـر يتـابع بشغف مــا يجري فـي وسط الشبــاٍب و 

و تضايقه األوامر و النواهي و يثور على  .ما يدور في وسط الفتيات و النساء
     المعـايير و القيم و االتجـاهـات الديمقراطيـة  و يعرف الطفل المزيد عن .الروتين
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      يسود اللعب الجماعي و المباريات كما .و معاني الخطأ و الصواب و الضمير
      يتوحد الطفل مع الدور الجنسيو  .الرفاق و يفتخر الطفل بعضويته في جماعة

و هـو عملية التوحـد  ، و تتضح عملية التنميط الجنسي بحيث هو تبني الدور الجنسي
مع شخصية نفس الجنس و اكتساب صفات الذكورة بالنسبة للبنين و صفات األنوثة 

يزداد تأثير جماعة الرفاق ويكون  كذلك  .(041،ص1101بدير، )بالنسبة للبنات 
يشوبه التعاون والتنافس والوالء والتماسك و  .التفاعل االجتماعي مع األقران على أشده

يبدأ تأثير النمط كما .ويستغرق العمل الجماعي والنشاط االجتماعي معظم وقت الطفل
الدين، )تنمو فردية الطفل وشعوره بفردية غيره من الناس كما  .الثقافي العام

 (066،ص1100
  أن هذه المرحلة هي بداية تكوين معالم شخصية ومنه تستنتج الطالبة الباحثة

، ويظهر هذا من خالل اهتماماته بمن يكبرونه سنا و شغفه في معرفة  الطفل
 .ضمن الجماعة واتجاهاتهم واندماجهقيمهم 

 :النمو االنفعالي_5_3_2_2
الحياة االنفعالية للطفل في هذه المرحلة بعدة خصائص فتتميز بالهدوء  تتميز      

االنفعالية  واالستقرار ذلك أن هذه المرحلة تتوسط مرحلتين من النمو تتميزان بالحدة و
 :وهما مرحلة الطفولة المبكرة ومرحلة المراهقة ومن أهم خصائص هذه المرحلة

وتقل مخاوف  وكبتها،شاعرهم وضبط م ،النفستزداد قدرة الطفل على ضبط   -
بينما تظهر لديهم مخاوف من نوع جديد هي المخاوف المرتبط بالفشل  األطفال،

 .فيما يقوم به من واجبات أو أعمال معينة
يثق الطفل في نفسـه نظرا لزيادة معلومـاتـه ومهـاراته التي يكتسبهـا ، ويصبح   -

 .قادرا على إشباع حاجاته ، ويصبح أكثر استقالال
تعتبر هذه المرحلة مجاال طيبا لغرس القيم والمبادئ األخالقية ، وفيها يحس   -

يمتاز الطفل و فيها  .(016،ص1115خليفة، )الطفل بالخطأ ويؤنب نفسه 
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فهو يفكر ويدرك  ، ، فهـو ال يفرح بسرعـة وال يغضب بسرعة بالهدوء واالتزان
 .ويقدر األمور التي تستثير انفعاالته ويقنع إذا كان مخطئا

يتضح الميل للمرح وتنمو االتجاهات الوجدانية ، وتقل مظاهر الثورة الخارجية   -
 .ويتعلم الطفل كيف يتنازل عن حاجاته العاجلة التي قد تغصب والديه

تغراق في أحالم يكون الطفل محاطا ببعض مصادر القلق والصراع واالس  -
 .(11، 41،ص 1111صالح، )اليقظة وتقل مخاوف األطفال 

 منه تستخلص الطالبة الباحثة أن هذه المرحلة هي مرحلة االتزان واالستقرار  و
 .وتعزيز ثقته بنفسه وتبديد مخاوفه انفعاالته،لقدرة الطفل على ضبط نفسه و 

 :العقلي النمو _6_3_2_2

يستمر الذكاء في نموه بحيث في منتصف هذه المرحلة يصل الطفل إلى حوالي  -
 .ويالحظ التفوق عند بعض األطفال ،المستقبلنصف إمكانيات نمو ذكائه في 

 .كما تتضح تدريجيا القدرة على االبتكار ،اإلبداعييتضح التخيل الواقعي  -
كذلك  ،قبلفضل من ذي يستطيع الطفل في هذه المرحلة التفسير بدرجة أ   -

وتزداد القدرة على تعلم ونمو المفاهيم  ،الفرديةيستطيع التقييم ومالحظة الفروق 
 .ويزداد تعقدها وتمايزها وموضوعيتها وتجريدها وعموميتها وثباتها

       بغض النظر عن المواقف  ،الشريتعلم الطفل المـعايير والقيم والخير و   -
وتقرب هذه المعايير وتلك القيم من معايير وقيم  ،فيهاأو الظروف التي تحدث 

 .الكبار
يزداد لديه حب االستطالع ويتحمس لمعرفة الكثير من األسئلة المباشرة عن   -

بلده و عن البالد األخرى وعن العالم من حوله ، والبحث عن الخبرات الجديدة 
، 14،ص 1101بشناق، )وفحص واستكشاف المثيرات لمعرفة المزيد عنها 

12). 
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  ومنه تستخلص الطالبة الباحثة أن هذه المرحلة تتميز بالزيادة في نمو القدرات
العقلية للطفل ، فيصبح قادر على ادراك كل ما يحيط به ، ما يدفعه إلى البحث 

 .عن خبرات ومعارف جديدة ليستكشف المزيد عنها
 

 :الخالصة
  للقدرات البدنية مفهوم شائع و واسع االستعمال في مجال البحوث الرياضيـة 

( اللياقة البدنية ، الكفاءة البدنية والصفـات البدنيـة )و قد أعطيت عدة تعار يف لها 
فهي  تلك القدرات التي تسمح و تعطي للجسم قابلية و استعداد للعمل على أساس 

البدنية كالتحمل و القوة و السرعة و المرونـة  التطور الشامل و المرتبط بالصفات
والرشاقة بينما القدرات الحركية عبارة عن صفات مكتسبة من المحيط أو تكون 

وتعد ( التوازن ، التوافق ، الدقة والرشـاقة) موجودة بشكل فطري لدى الفـرد وتشـمل 
والحركية الخصبة  مرحـلة الطفولـة المـتأخـرة مرحلة تنمية وتوجيه القـدرات البدنية

دفعنا إلى تناول أهم عناصر القدرات البدنية والحركية التي يمكن  للطفل ، هذا ما
سنوات ، و تناول خصائص هذه المرحلة ( 00_01)تحسينها خالل المرحلة العمرية 

 الفيسيولوجي   ، الحركي  ، الجسمـي )العمرية ومميزاتها من كل الجوانب 
 .(  العقلي ،  االجتماعي

 :خاتمة الباب النظري
تعتبر أنشطة ألعاب القوى أطفال وفق التعلم باللعب من أحدث االستراتيجيات 

حدى الوسائل المهمة التي تصبغ الوحدة التعليمية واألساليب المستخدمة وأهمها ، و  ا 
ولها أهداف تعليمية وتربوية ،  في التربية البدنية الرياضية بطابع المرح والسرور

مساهمتها بقدر وافر باالرتقاء بالقدرة الوظيفية لمختلف أجهزة الجسم  باإلضافة إلى
وبما أن مرحلة الطفولة المتأخرة  ، فضال على تحسين قدرات التلميذ البدنية والحركية

ا تتوسط مرحلتين مهمتين في نهمرحلة هامة وحساسة في حياة الفرد ويكمن ذلك في كو 
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و أن الطفل في هذه  ،  و بداية مرحلة المراهقةاية مرحلة الطفولة نه حياة الفرد وهما
و تزداد نسبة اختالطه  المرحلة تزيد عنده الرغبة على التعرف على كل ما هو جديد

باآلخرين خاصة أقرانه فهو يندمج في العالم الخارجي بشكل اكبر مما كان عليه من 
كية بشكل سريع  كما أنها مهمة  يستطيع الطفل من خاللها اكتساب القدرات الحر قبل، 

ويعود السبب في ذلك إلى توفر شروط القدرات البدنية والتوافقية والعضلية المناسبة 
كبر قدر من المعارف والخبرات ألذلك وجب علينا استغالل هذه المرحلة في تعليمه 

والمهارات التي تسمح له باالندماج في الحياة من جهة وكذلك معرفة أهم خصائصه 
تحسن قدراته تعوق  وحل وتجاوز ما يعترضه من مشكالت سلوكياتهجل تقويم أمن 

 .البدنية والحركية
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 :مدخل الباب الثاني  

، حيث تناولت الطالبة الباحثة في الفصل األول الدراسة  الباب إلى ثالثة فصول انتظم هذا

     اني لمنهجية البحث ـو الفصل الث ة ،ـاالستطالعية من أجل تأسيس وتثمين مشكلة الدراس

و إجراءاتها الميدانية ،بينما يتضمن الفصل الثالث عرض و تحليل ومناقشة نتائج البحث مع 

ها جملة من االقتراحات تعامة تلالخالصة ثم الاالستنتاجات ،وكذا مناقشة فرضيات البحث ، 

 .   والتوصيات وختما تم ذكر المصادر والمالحق التي اعتمدنا عليها في هذا البحث 
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 :تمهيد
تهدف البحوث العلميـة إلى الكشف عن الحقيقة والحصــول على المعرفـة 
وتكمن قيمة هذه البحوث في التحكم في منهجية البحث المتبعة فيها فموضوع البحث 

إذا لم يتمكن الباحث من ضبط إطاره مهما كانت طبيعته ال يخضع للدراسة العلمية 
إذ يعد هذا الفصل منبع البحث الحتوائه  المنهجي تماشيا مع متطلبات ذلك البحث،

على معالجة هامة لموضوع مهم ومشكلة تبقى دائما قيد الدراسة تتمثل أهميتها في 
وفق التعلم ( عدو ، وثب ، رمي )ألعاب القوى أطفال  أنشطة معرفة أهمية تعليمية

 ةسن( 00_01)والحركية لتلميذات مابين  البدنيةاللعب في تحسين بعض القدرات ب
ولذلك تطرقت الطالبة الباحثة في هذا الفصل إلى توضيح منهجية البحث واإلجراءات 
 الميدانية المعتمدة من أجل التوصل إلى الهدف المبتغى لنجاح هذا البحث المتواضع

 :جتها بصفة علمية دقيقة اتبعنا الخطوات اآلتيةوبقصد التمكن من جمع البيانات ومعال
 

 :خطوات بناء أداة جمع البيانات _ 1_1
  :الدراسة االستطالعية: الخطوة األولى 1_1_1

تعتبر الدراسة االستطالعية بمثابة األساس الجوهري لبناء البحث كله وهي 
خطوة أساسية ومهمة في البحث العلمي إذ من خاللها يمكن للباحث تجربة وسائل 

وهي مرحلة ،  (333،ص011الباهي، )البحث بالتأكد من سالمتها ودقتها ووضوحها 
أولية ألي عمل ميداني يراد له النجاح  واللبنة األولى للدراسة األساسية حيث تساعد 
الطالبة الباحثة على جمع كل المعلومات والحقائق التي تخص موضوع بحثها ، مما 
يمكنها من تثمين مشكلة البحث والتأسيس لها ، األمر الذي استدعى من الطالبة 

خطوات ابتداء من تهيئة أدوات جمع المعلومات والوقوف على الباحثة القيام ببعض ال
مدى تحقيقها لألسس العلمية ، باإلضافة إلى التحقق من مدى تجاوب وتعامل العينة 

 : معها وتقديم كل ما من شأنه اإلفادة في البحث ،  وقد تجلت أهدافها فيما يلي
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 .لمرحلة االبتدائيةالتعرف على واقع تدريس التربية البدنية والرياضية في ا  -
 .تكوين تصور عام للبحث  -
 .التعرف على خصائص مجتمع عينة البحث  -
 .اختيار عينة البحث وبناء األدوات المستعملة في البحث -
معرفة الصعوبات والمشاكل التي قد تواجه الباحث خالل تنفيذ االختبارات   -

 .حتى يتمكن من تفاديها خالل الدراسة األساسية
 .ختبارات لقياس بعض عناصر القدرات البدنية والحركيةتحديد أنسب اال  -
قياس صالحية االختبارات المراد استخدامها في التجربة األساسية لمعرفة   -

 .صدق وثبات وموضوعية االختبارات حتى يكون لها ثقل علمي
 .اختيار الوسائل االحصائية المناسبة  -

 
 :التربوياإلطالع على األدب : الخطوة الثانية  2_1_1

تعتبر أول مرحلة قمنا بها لتصميم وبناء أداة الدراسة االستطالعية ، وذلك باعتبار 
، وقد تضمن األدب  أن الخاصية المقاسة ينبغي أن تستند على أساس نظري يفسرها

التربوي مختلف الدراسات والمواضيع والكتب والمجالت والدوريات التي لها عالقة 
 .الستعانة بعدد من المصادر والمراجع العلمية الحديثةبموضوع البحث ،كما تمت ا

 
 :صياغة الصورة األولية لألداة وعرضها على المحكمين: الخطوة الثالثة  3_1_1

الذي يعتبر أحد  لقد شرعت الطالبة الباحثة في اعداد االستبيان في صورته األولية
،  0101بوداود، ) الدراسةأدوات المسح الهامة لتجميع البيانات المرتبطة بموضوع 

،  ثم تم عرضه على األستاذ المشرف وعلى مجموعة من المحكمين  (013ص
و بعد جمع استمارات التحكيم تبين أنه تمت  ، (أنظر المالحق)  بغرض األخذ بـآرائهم

اغتها و عددها الموافقة على االستبيان كما هو من حيث مالئمة الفقرات وطريقة صي
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استبدال كلمة أرضية بكلمة ساحة في كل من : وكانت هناك مالحظة متمثلة في
أنظر ) ليأخذ شكله النهائي ، كما تم حذف الفقرات غير المناسبة  00و  0العبارتين 
 (.المالحق

 
 :مكونات االستبيان 4_1_1

 .يبين فقرات االستبيان( 11)الجدول 

 عدد الفقرات المحاور الرقم

ر في ظل الواقع الحالي لإلمكانيات .ب.تطبيق منهاج ت 10
.والوسائل المتوفرة  

03 

10 
تكوين األساتذة و أسس التدريس في التربية البدنية 

 .والرياضية
00 

 
 :طريقة التقييم ومفتاح التصحيح 5_1_1

الثالثي لقيـاس اسـتجابات أفـراد العينـة  مقيـاس ليكـرت الطالبة الباحثة اسـتخدمتلقد 
 :لفقـرات االسـتبانة كمـا فـي الجـدول اآلتي

 . ثالثيمقياس ليكرت ال( 12)جدول 

 ال أوافق موافق موافق بقوة االستجابة

 0 0 3 الدرجة
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 :األسس العلمية ألداة الدراسة االستطالعية _2_1

لحساب األسس العلمية لالستبيان كان لزاما علينا إجراء دراسة أولية على          
لذلك قمنا بتوزيعه على مجموعة من أساتذة التعليم  صغيرة،االستبيان على عينة 

إلى غاية  02/00/0102أستاذ و ذلك في الفترة من (  01)بلغ عددهم  االبتدائي،
 :فيما يلي عرض لألسس العلمية لألداة  و  13/00/0102
 
 :صدق االستبيان 1_2_1

شمول االستبيان لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحية  " ويقصد به
 "ووضوح فقراتها ومفرداتها من ناحية أخرى بحيث تكون مفهومة لكل من يستخدمه

االختبار الصادق هو االختبار الذي يقيس ما ، و (063،  061، ص 0110خفاجة، )
وضع من أجل قياسه فإذا أعد المعلم اختبار لقياس قدره االطفال على جمع االعداد 

أما إذا قاس قدره أخرى مثل ,فإن االختبار يكون صادقا إذا قاس القدرة على الجمع 
االختبار صادقا ألننا ال نريد الكتابة مثال فإنه ال يكون صادقا و من المهم أن يكون 

 .( 022،ص  0102الخفاجي، ) أن نقيس ظاهره معينه وليس ظاهره أخرى غيرها
 
 (:صدق المحكمين)الصدق الظاهري  

وهو يمثل الشكل العام لالختبار أو مظهره الخارجي من حيث مفرداته ووضعياته 
صدق السطح كونه يدل على المظهر العام )وقد اطلق عليها اسم ووضع تعليماتها ،

ويقوم على فكرة مدى مناسبة فقرات االستبيان لما يقيس ،  .(0111الدين، ) (لالختبار
ولمن يطبق عليهم ومدى عالقتها باالستبيان ككل ، ومن هذا المنطلق تم عرضه 

عة من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص ألخذ بصورته األولية على مجمو 
وجهات نظرهم واالستفادة من آرائهم حول مدى مالئمته وصالحيته كأداة استطالعية 
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حول واقع تدريس التربية البدنية والرياضية في المرحلة االبتدائية حيث بلغ عددهم 
(. أنظر المالحق) أساتذة من معهد التربية البدنية و الرياضية بجامعة مستغانم( 11)

بداء المالحظات والتعديالت تم االلتزام بما تم تقديمه  وبعد اطالعهم على االستبيان وا 
 .بناء على ما اتفق حسب رأي أغلبية  المحكمين 

 
 :صدق االتساق الداخلي لالستبيان 

يسمى أيضا التماسك الداخلي ، ويتعلق مفهوم االتساق الداخلي بدرجة انسجام  
ختبار ، ويطبق االختبار هنا مرة واحدة على ان يتم مقارنة بين الجزء من مكونات اال

االختبار مع الدرجة النهائية ككل، ويمكن استعمال هذه الطريقة في معظم أنواع 
الحالة )االختبارات سواء كانت تلك التي تدرس الظواهر الثابتة ام الظواهر المتغيرة 

تم التحقق من صدق االتساق و ،  (01،00، ص  0102الشمخاوي، ) (االنفعالية
 " بيرسون" من خالل حساب معامل االرتباط  ،( SPSS22)الداخلي بواسطة برنامج 

 
للمحور االول تطبيق منهاج ( االتساق الداخلي)يبين معامل الصدق الداخلي ( 13)جدول رقم 

 .لوسائل المتوفرةر في ظل الواقع الحالي لإلمكانيات وا.ب.ت

 الفقرات
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

االمكانيات والوسائل المتاحة  تساعد على اجراء مختلف األنشطة المتناولة في برنامج التربية 
 .البدنية والرياضة

,476* ,002 

 003, *370, تتوفر المؤسسة على  مضمار صالح لمزاولة  نشاط  السرعة
 000, *573, .توفر المؤسسة المنشآت والعتاد الرياضي الالزم لتفعيل النشاط الرياضي الالصفي

 009, *329, ادرا ما استعين  بدليل مرفق في تدريس التربية البدنية والرياضية
 002, 358,نقص المساحات والمالعب من أهم الصعوبات التي تواجهني في تدريس مادة التربية البدنية 
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 .والرياضية

 043, *258, .لست مطلع على منهاج  مادة التربية البدنية والرياضية في الطور االبتدائي
 000, *516, تتوفر المؤسسة على ساحة صالحة لتدريس  نشاط  الوثب الطويل

 ,110 ,032 .محتوى المنهاج يتناسب مع الوقت المخصص للحصة
البدنية والرياضية كبقية المواد األخرى وفق ما هو موجود في نادرا ما انظم امتحان في مادة التربية 

 المنهاج
303, ,006 

 024, *286, ر  مبني على الخبرة دون تنظيم اختبار ميداني.ب.لتنقيط في ت
 000, *548, .تتوفر المؤسسة على ساحة صالحة لتدريس نشاط دفع الجلة

 004, *361, ر.ب.باستعمال المنشآت والوسائل الرياضية خارج أوقات حصة ت المسؤولون تسمح االدارة و
داريين في خدمة األنشطة الالصفية  000, **574, تسخر االدارة من يعاونكم من مدرسين وا 

  1.15دال عند .*  1.11دال عند **
  

معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات هذا المحور  (13)يتضح من الجدول
 ر في ظل الواقع الحالي لإلمكانيات والوسائل المتوفرة.ب.والمتعلق بتطبيق منهاج ت

 بلغت حيث 1.10و 1.11أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى الداللة 
وبذلك يعتبر المحور صادق لما وضع   1,303 قيمة أدنى و 1,112  قيمة أعلى
 . لقياسه

 
للمحور الثاني تكوين ( االتساق الداخلي)يبين معامل الصدق الداخلي ( 14)جدول رقم 

 .األساتذة و أسس التدريس في التربية البدنية والرياضية 

معامل  الفقرات
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 025, *284, أو دورات تكوينية في مادة التربية البدنية والرياضية لم احضى بتربصات
 001, **419, .نادرا ما يبرمج لنا ندوات خاصة بمادة التربية البدنية والرياضية 

 009, **331, دائما اصمم  بطاقة فنية لحصة التربية البدنية والرياضية حسب االهداف المنشودة
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التربية البدنية غير كاف للتلميذ لتحقيق االشباع في الحجم الزمني المخصص لحصة 
 007, ,113 .اللعب 

 003, 533, عادة ما اعتمد على الخبرة في تدريس التربية البدنية و الرياضية
 000, **446, .غــالـبا مــا يتم استخدام التعلم باللعب في تـدريس مـختلف أنشطة التربية البدنية والرياضية

 002, 589, حصة التربية البدنية والرياضية بمادة أخرى دائما استبدل
غالبا ما استخدم الوسائل البديلة في تدريس بعض فعاليات ألعاب القوى خالل درس 

 000, **537, .التربية البدنية و الرياضية

 001, 609, .نادرا ما أصمم مواقف تعليمية في شكل مشكالت والحلول تقدم من طرف للتلميذ
 000, **437, .ما أبرمج نشاطات رياضية ترفيهية خارج أوقات الدراسة عادة

 006, **347, .لم يسبق لي برمجة أي نشاط رياضي الصفي تنافسي
هناك تنسيق دائم على مستوى المقاطعة بين األساتذة لتفعيل وتطوير منافسات األنشطة 

 000, **431, .الرياضية الالصفية

 1.15دال عند  .* 1.11دال عند **
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات هذا المحور ( 12)يتضح من الجدول  

والمتعلق بتكوين األساتذة وأسس التدريس في التربية البدنية والرياضية ،والذي يبين 
 بلغت حيث 1.10 و 1.11أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى الداللة 

وبذلك يعتبر المحور صادق لما وضع  1,032 قيمة أدنى و 1.113 قيمة أعلى
 . لقياسه

 
 :الصدق الذاتي

يقاس الصدق الذاتي بحساب الجذر التربيعي لمعامل الثبات ، وبذلك يستخرج 
 : الصدق من الثبات بالمعادلة التالية 

 الصدق الذاتي =        الثبات            1700= ثبات  االستبيان  : حيث 

     = ومنه صدق  االستبيان  
 .(0101نورية، ) 1,33=   
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 :ثبات االستبيان_ 2_2_1

بعد التأكد من صدق االستبيان واعتماده بشكله النهائي لزم الطالبة الباحثة التأكد من 
تقريبا إذا أعيد تطبيق الذي يعني أن يحصل المفحوص على النتائج نفسها  ثباته

الفحص عليه و يمكن أن نعرف الثبات تعريفا عاما بقولنا هو أن يكون الفحص على 
سيد، ) وفاق مع ذاته في كل مرة يطبق فيها على جماعة نفسها من المفحوصين

ة الثقة درجة الركون على نتائج المقياس و درج  ،كما يشير إلى (023، ص 0111
  ( 1، ص 0111دويدار، ) في هذه النتائج فضال على ثبات النتائج وعدم تغييرها

 :ولغرض حساب ثبات االستبيان اعتمدنا طريقة 
 

 : معامل ألفا كرونباخ
 تم حساب معـامالت ثـبات االستبيان بمحوريـه ، باستخدام معـامل ألفا كرونباخ، 

 :حيث تم التوصل الى النتائج التالية (SPSS22)باستخدام برنامج الحاسوب 
 

 :معامل الثبات لالستبيان يبين (15)جدول رقم 

 االستبيان ومحاوره
معامل الثبات 

 (ألفا كرو نباخ)
معامل 
الصدق 

 (الذاتي)
ر في ظل الواقع .ب.تطبيق منهاج ت :11المحور

 .المتوفرةوالوسائل  الحالي لإلمكانيات
0,66 0,81 

تكوين األساتذة و أسس التدريس في  : 12المحور
 التربية البدنية والرياضية

0,76 0,87 

 0,88 0,77 االستبيان ككل
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من خالل النتائج المدونة في الجدول أعاله نجد أن أداة الدراسة االستطالعية على 
ألفا كرونباخ للمحور األول درجة عالية من الثبات ، حيث بلغت قيمة معامل الثبات 

  ر في ظل الواقع الحالي لإلمكانيات والوسائل المتوفرة.ب.تطبيق منهاج تالخاص ب
بتكوين األساتذة و أسس التدريس في التربية  والمحور الثاني الخاص 1,66قيمة 

، مما يدل على تمتع كل محور بدرجة عالية من  1,16قيمة  البدنية والرياضية
إذ أنه كلما كانت تلك المفردات متجانسة فيما تقيسه كان , مفرداته  الثبات وتجانس

وبالتالي  1،11التناسق عاليا ، بينما بلغت قيمة معامل الثبات لالستبيان ككل قيمة 
فإن األداة تتمتع بدرجة عالية من الصدق والثبات ، كما أنها تخدم أهداف الدراسة 

 .ل إلى نتائج  حقيقية  و موثوقة االستطالعية ويمكن االعتماد عليها للوصو 
 
 :الموضوعية_  3_2_1

عدم تأثر االختبارات أو القياس بالعوامل الذاتية للمصحح مثل "يقصد بالموضوعية 
 .(023، ص  0113العدوي، ) ة وتقديره  النسبييحالته المزاج

و عدم إدخال العوامل الشخصية فيما  ,وتعني أيضا التحرر من التحيز أو التعصب
وترجع موضوعية االختبار  (330، ص 0113عيسوي، )يصدر الباحث من أحكام 
 :في األصل إلى النقاط التالية

 .االطالع على الدراسات السابقة المرتبطة بمضمون االستبيان -
 .االلمام باإلطار النظري للبحث الحالي  -
الحرص على أن يكون محتوى االستبيان قصير ال يأخذ وقتا طويال في   -

 .االجابة
الصياغة الدقيقة لعبارات االستبيان دون غموض أو تأويل ،حتى ال يشعر     -

 .المبحوث  بالحرج أثناء االجابة
 .صياغة العبارات بطريقة يسهل معها تفريغها واستخالص نتائجها -
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 .ترابط يسهل على البحوث االجابةترتيب االسئلة بشكل متسلسل وم -
بعد اعدادها في شكلها األولي عرضت على بعض األساتذة المحكمين كما   -

هو موضح في المالحق إذ أشاروا إلى أن مفردات االستمارة بحالتها الراهنة 
صحيحة ودقيقة وشاملة ، وبناء على مالحظاتهم عدلت صياغة بعض 

 .الفقرات بصورتها النهائية
الطالبة الباحثة أن التعديالت التي تم إدخالها على االستمارة قد كما تشير  -

أثرتها و أكدت سالمتها و قدرتها على قياس ما وضعت لقياسه و بهذا كله 
و أنه يمكن تطبيقها على عينة من الـمجتمع  ،صادقةتعتبر االستمارة 

 .       كما تم إعطاء للمستجوب فرصة إلبداء رأيه األصلي،
 لى كل اإلجراءات الميدانية واالعتبارات السالفة الذكر تستخلص واستنادا ع

 .الطالبة الباحثة أن أداة جمع المعلومات تتمتع بموضوعية عالية
 
 :عرض تحليل و مناقشة نتائج الدراسة االستطالعية  -3 -1
ر في ظل الواقع الحالي .ب.تطبيق منهاج ت)عرض نتائج المحور األول  -1-3-1

 ( :والوسائل المتوفرةلإلمكانيات 
 

.ميزان تقديري وفقا مقياس ليكرت الثالثي( 10)جدول رقم   
 
 
 
 
 
 
 

 ال أوافق 0,66الى  0من 

 أوافق 0,33الى  0,61من 

 أوافق بشدة 3الى   0,32من 
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بتطبيق منهاج لمجموع الدرجات الخاصة  2كاالمتوسط المرجح و قيم  يوضح ( 10)جدول 
 .االمكانات والوسائل المتاحةر في ظل .ب.ت

 فقرات المحور األول الرقم

 تقدير ثالثي التدرج

المتوسط المرجح
االنحراف المعياري 

 

الترتيب
 

االتجاه العام
 

 2كا
 ال أوافق أوافق أوافق بشدة

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
 النسبة
)%( 

 العدد
 النسبة
)%( 

1 

االمكانيات والوسائل المتاحة  
تساعد على اجراء مختلف 
األنشطة المتناولة في برنامج 

 .التربية البدنية والرياضة

 5,26 أوافق 3 814, 1,77 46,8 29 29,0 18 24,2 15

2 
تتوفر المؤسسة على  مضمار 
 صالح لمزاولة  نشاط  السرعة

 45,9 ال أوافق 8 573, 1,32 72,6 45 22,6 14 4,8 3

3 
توفر المؤسسة المنشآت والعتاد 
الرياضي الالزم لتفعيل النشاط 

 .الرياضي الالصفي
 40,39 ال أوافق 7 857, 1,39 71,0 44 19,4 12 9,7 6

4 
نادرا ما استعين  بدليل مرفق 
في تدريس التربية البدنية 

 والرياضية
 15,32 أوافق 2 663, 2,16 30,6 19 54,8 34 14,5 9

5 

نقص المساحات والمالعب من 
أهم الصعوبات التي تواجهني 
في تدريس مادة التربية البدنية 

 .والرياضية

 10,1 أوافق 1 198, 2,31 14,5 9 40,3 25 45,2 28

6 
لست مطلع على منهاج  مادة 
التربية البدنية والرياضية في 

 .الطور االبتدائي
 9,81 أوافق 4 927, 2,32 48,4 30 35,5 22 16,1 10

7 
تتوفر المؤسسة على ساحة 
صالحة لتدريس  نشاط  الوثب 

 . الطويل
 71,65 ال أوافق 12 904, 1,21 83,9 52 11,3 7 4,8 3

 33,13 ال أوافق 6 922, 1,40 62,9 39 33,9 21 3,2 2محتوى المنهاج يتناسب مع  8
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 .الوقت المخصص للحصة

9 

نادرا ما انظم امتحان في مادة 
التربية البدنية والرياضية كبقية 
المواد األخرى وفق ما هو 

 .موجود في المنهاج 
 

3 4,8 31 50,0 28 45,2 2,40 ,749 5 
موافق 
 بشدة

22,87 

10 
ر  مبني على .ب.لتنقيط في ت

الخبرة دون تنظيم اختبار 
 .ميداني

 58,87 ال أوافق 10 912, 1,27 79,0 49 14,5 9 6,5 4

11 
تتوفر المؤسسة على ساحة 
صالحة لتدريس نشاط دفع 

 .الجلة
 96,03 ال أوافق 13 859, 1,10 91,9 57 6,5 4 1,6 1

12 

تسمح االدارة والمسؤولون 
باستعمال المنشآت والوسائل 
الرياضية خارج أوقات حصة 

 .ر.ب.ت

 52,29 ال أوافق 9 758, 1,29 75,8 47 19,4 12 4,8 3

13 
تسخر االدارة من يعاونكم من 
داريين في خدمة  مدرسين وا 

 .األنشطة الالصفية 
 59,45 ال أوافق 11 798, 1,26 79,0 49 16,1 10 4,8 3

 ال أوافق 0,76 1,63 المتوسط المرجح للمحور األول

 1.15ومستوى الداللة   2ح . عند د 5755=  الجدولية  2كا

 
بلغ ما ( 11)من خالل الجدول أعاله نالحظ أن المتوسط المرجع للفقرة رقم   

نقص المساحات  نأمما يفسر  1981,بانحراف معياري قدره  2,31مقداره 
وتشير الطالبة ر .ب.من أهم الصعوبات التي تواجههم في تدريس مادة ت والمالعب
استجابات  قصد التأكد من مدى معنوية الفروق الحاصلة في تكراراتنه أ الباحثة

 0حيث بلغت كا 0تم استخدام اختبار حسن المطابقة كاالعينة على مستوى كل فقرة 



الفصل األول                                               الدراسة االستطالعية   
 

 76 

 60مستجيب من أصل ( 03)بإجمالي تقدير أوافق عدده  01,0المحسوبة قيمة 
وهذا عند درجة  1,22الجدولية تبين أنها تساوي   0كاوبالكشف عن قيمة  مستجيب
 0كاتبين أن قيم ،و إثر المقارنة بين القيمتين  1.11ومستوى الداللة  0= 0-حرية ن

الجدولية  وعليه فانه يمكن األخذ بصحة التفسير وبدرجة ثقة   0كاالمحسوبة أكبر من 
ن الفروق معنوية ال يمكن أن ترجع للصدفة وهذا لصالح االجابة ذات  21% وا 

وقد جاءت هذه الفقرة في المرتبة " . أوافق "باتجاه عام إلى التقدير التكرار العالي 
الحظ الشكل . % 14,5من حيث ترتيب األهمية النسبية بنسبة مئوية بلغت ( 00)

من أهم الصعوبات التي  نقص المساحات والمالعب نأ هذا ما يشير إلى( 10)رقم
وتتوافق هذه النتائج مع دراسة قدوري ابراهيم ر، .ب.تواجههم في تدريس مادة ت

أماكن مخصصة  التي تشير إلى معظم المدارس االبتدائية ال تتواجد بها(  0106)
وتعزو الطالبة الباحثة ذلك إلى أن  .لممارسة حصة التربية البدنية والرياضية 

ر .ب.الميزانية المخصصة لتوفير الوسائل البيداغوجية الالزمة إلجراء حصة ت
ن وجدت غير كافية لعدم االهتمام بالمادة  .منعدمة وا 

 1,663معياري قيمته وانحراف  0,06قيمة ( 12)سجل المتوسط المرجح للفقرة _ 
 ر . ب . في تدريس ت نادرا مـا يستعين أغلب األسـاتذة بالدليل المرفقأن  مما يفسر

وبغية معرفة داللة الفروق بين استجابات عينة البحث على كل فقرة ، تم معالجة 
وقد بلغت قيمة  0كاالنتائج الخام المتحصل عليها باستخدام اختبار حسن المطابقة 

 60مستجيب من أصل ( 32)بإجمالي تقدير أوافق عدده  01,30 ةالمحسوب 0كا
وهذا عند درجة  1,22الجدولية تبين أنها تساوي  0كاوبالكشف عن قيمة  مستجيب
 0كاتبين أن ،و إثر المقارنة بين القيمتين  1.11ومستوى الداللة  0= 0-حرية ن

وعليه فانه يمكن األخذ بصحة التفسير وبدرجة ثقة   الجدولية 0كاالمحسوبة أكبر من 
ن الفروق معنوية ال يمكن أن ترجع للصدفة وهذا لصالح االجابة ذات   21% وا 
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، وقد جاءت هذه الفقرة في المرتبة "  أوافق "باتجاه عام إلى التقدير  التكرار العالي
حظ الشكـل رقم ال. % 54,8من حيث ترتيب األهمية النسبية بنسبة مئوية بلغت( 0)
في  نادرا ما يستعين أغلب األساتذة بالدليل المرفقأن  هذا ما يشير إلى ،( 10)

ر، و جاءت هذه النتيجة عكس ما جاءت به دراسة  كل من بن  . ب . تدريس ت
التي تشير إلى عدم وجود فروق معنوية بين اجابات األساتذة حول  (0102)قناب 

التي تشير إلى أن أغلب ( 0102)استعانتهم بالدليل المرفق ودراسة بلحيداس 
 .األساتذة يستعينون بالدليل المرفق أثناء تدريس التربية البدنية والرياضية

مما  1,122وانحراف معياري قيمته  0,21قيمة  (12)بلغ المتوسط المرجح للفقرة _ 
ما ينظم األساتذة امتحان في مادة التربية البدنية والرياضية كبقية أنه نادرا  يفسر

وبغية معرفة داللة الفروق بين  هو موجود في المنهاج المواد األخرى وفق ما
عليها  استجابات عينة البحث على كل فقرة ، تم معالجة النتائج الخام المتحصل

بإجمالي  00,31 المحسوبة 0كاوقد بلغت قيمة  0كاباستخدام اختبار حسن المطابقة 
 0كاوبالكشف عن قيمة  مستجيب 60مستجيب من أصل ( 32)تقدير أوافق عدده 

ومستوى الداللة  0= 0-وهذا عند درجة حرية ن 1,22الجدولية تبين أنها تساوي 
الجدولية   0كاالمحسوبة أكبر من  0كاتبين أن ، و إثر المقارنة بين القيمتين  1.11

ن الفروق معنوية ال   %21وعليه فانه يمكن األخذ بصحة التفسير وبدرجة ثقة  وا 
باتجاه عام إلى  يمكن أن ترجع للصدفة وهذا لصالح االجابة ذات التكرار العالي

األهمية من حيث ترتيب ( 1)، وقد جاءت هذه الفقرة في المرتبة "  أوافق "التقدير 
هذا ما يشير إلى أن ،   (10)الحظ الشكل رقم  % 11النسبية بنسبة مئوية بلغت 

األساتذة يجرون امتحان شكلي اعتمادا على المالحظة ال على عملية التقييم كونها 
ضرورة لمراعاة الفروق الفردية بين التالميذ و اعطائهم الفرصة للوقوف على 

 .مستواهم وتنمية قدراتهم
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مما  1,123وانحراف معياري قيمته  0,06قيمة ( 03)لمتوسط المرجح للفقرة بلغ ا_ 
داريين في خدمة األنشطة  يفسر أن اإلدارة ال تسخر من يعاون األساتذة من مدرسين وا 

تم  ، وبغية معرفة داللة الفروق بين استجابات عينة البحث على كل فقرة ، الالصفية
وقد بلغت  0كامعالجة النتائج الخام المتحصل عليها باستخدام اختبار حسن المطابقة 

مستجيب من أصل ( 32)بإجمالي تقدير أوافق عدده  12,21 المحسوبة 0كاقيمة 
وهذا عند  1,22الجدولية تبين أنها تساوي  0وبالكشف عن قيمة كا مستجيب 60

تبين أن و إثر المقارنة بين القيمتين  ، 1.11ومستوى الداللة  0= 0-درجة حرية ن
الجدولية  وعليه فانه يمكن األخذ بصحة التفسير   0كاالمحسوبة أكبر من  0كا

ن الفروق معنوية ال يمكن أن ترجع للصدفة وهذا لصالح  %21وبدرجة ثقة  وا 
مستجيب ( 30)عدده " ال أوافق"باتجاه عام إلى التقدير  االجابة ذات التكرار العالي

من حيث ترتيب ( 1)مستجيب ، وقد جاءت هذه الفقرة في المرتبة  60أصل من 
، هذا ما يشير إلى  (10)الحظ الشكل رقم  %12األهمية النسبية بنسبة مئوية بلغت 

و المسوؤلين وبمادة  اإلدارةعدم االهتمام باألنشطة الالصفية بصفة خاصة  من قبل 
 .التربية البدنية والراضية بصفة عامة

  تطبيق منهاج ) قيم المتوسط المرجح لفقرات المحور األول  تراوحتومنه
 0,21بين حد أعلى قدره ( ر في ظل االمكانات والوسائل المتوفرة.ب.ت

بانحراف  0,01وحد أدنى قدره ( 2)للفقرة رقم   1,122بانحراف معياري قدره 
 غلبألوهذا يشير إلى االتجاه العام  (00)للفقرة رقم  1,312معياري قدره 
مما يفسر أن أغلبية األساتذة ال يطبقون  ،(ال أوافق)التقدير  الفقرات إلى
رفي المرحلة االبتدائية في ظل االمكانات والوسائل المتوفرة، .ب.منهاج ت

وبعد المعالجة االحصائية للفقرات وبحساب الفروقات بين االستجابات 
تبار حسن المطابقة باستخدام الوسيلة االحصائية المناسبة والمتمثلة في اخ
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كلها دالة احصائيا حيث تراوحت القيم المحسوبة بين  0فجاءت قيم كا
كأدنى قيمة التي وهي اكبر من القيمة  5,26و كأعلى قيمة  26,13

     1,11ومستوى الداللة  0عند درجة حرية  5.99الجدولية التي بلغت 
،أن الفرق هو  %21وعليه فإنه يمكن األخذ بصحة التفسير و بدرجة ثقة 

مما يؤكد صحة اتجاه الرأي  (ال أوافق)لصالح االجابة ذات التكرار العالي 
حسب المتوسط المرجح للمحور ككل المستخلص سابقا  الذي بلغ قيمة 

أن االمكانيات والوسائل وهذا يعني  1,16وانحراف معيار قدر بـ 0,63
مؤسسات ر شبه منعدمة في معظم ال.ب.البيداغوجية لتسيير حصة ت

ر في ظل ما .ب.االبتدائية ، مما يؤدي إلى القصور في تطبيق مادة ت
 . ينص عليه المنهاج

 

 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 المتوسط المرجح للمحور  االول

1,77 

1,32 

1,39 

2,16 

2,31 

2,32 

1,21 

1,40 

2,40 

1,27 

1,10 

1,29 

1,26 

1,63 

 يوضح  (    11) شكل بياني رقم 
 .المتوسط المرجح لفقرات المحور األول
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 :االستنتاج

وبناء على تحليل النتائج وتفسيرها تستنتج الطالبة الباحثة أن مادة التربية 
البدنية والرياضية في المرحلة االبتدائية ال تحظى باهتمام كبير وهذا نتيجة لإلهمال 
الذي يطالها من حيث التنظيم و التأطير من المسؤولين ، حيث أن أغلب المؤسسات 

حيث قلة االمكانيات والوسائل البيداغوجية التي االبتدائية تعيش نفس الوضعية من 
ر بصفة عـامة .ب.لة في برنامج تتسـاعد على اجراء مختلف األنشطـة المتنـاو 

خاصة وأن الميزانية ( عدو، وثب ، رمي) وتلك الخاصة بأنشطة ألعاب القوى ،
المخصصة لها شبه منعدمة في بعض المؤسسات هذا ما يؤدي لعرقلة السير الحسن 

عملية التعليمية ، ونرى أن هذا اجحاف في حق الـمادة والتلميذ معـا ، فبالتالي إن لل
واقع تدريس التربية البدنية والرياضية في المرحلة االبتدائية ليس بالجيد والممارسة 

ن درست فليس بالمستوى الذي  قليلة وتكاد تكون منعدمة في بعض المؤسسات ، وا 
أهدافها كحرمان التلميذ من اكتساب مختلف  نطمح إليه ألنها ال تؤدي أبسط

 .المهارات التي يحتاجها في حياته و نقص في اشباع رغباته وطموحاته
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يس في التربية تكوين األساتذة وأسس التدر ب)عرض نتائج المحور الثاني الخاص  -1-3-2
 .البدنية والرياضية

تكوين األساتذة بلمجموع الدرجات الخاصة  2كاالمتوسط المرجح و قيم  يوضح ( 10)جدول 
 .وأسس التدريس في التربية البدنية والرياضية

 فقرات المحور الثاني الرقم

 تقدير ثالثي التدرج

 المتوسط المرجح

 االنحراف المعياري

 الترتيب

0كا االتجاه العام  ال أوافق أوافق أوافق بشدة 

 العدد
النسبة 
)%( 

 العدد
النسبة 
)%( 

 العدد
النسبة 
)%( 

1 
لم احضى بتربصات أو دورات 
تكوينية في مادة التربية البدنية 
 والرياضية

33 53,2 19 30,6 10 16,1 1,63 ,896 1 
أوافق 
 بشدة

13 

2 
نادرا ما يبرمج لنا ندوات خاصة 
.بمادة التربية البدنية والرياضية   

 5,45 أوافق 3 870, 1,76 21,0 13 33,9 21 45,2 28

3 
دائما اصمم  بطاقة فنية لحصة 
التربية البدنية والرياضية حسب 
 االهداف المنشودة 

 19,77 أوافق 8 918, 1,69 38,7 24 53,2 33 8,1 5

4 
الحجم الزمني المخصص لحصة 
التربية البدنية غير كاف للتلميذ 
.لتحقيق االشباع في اللعب   

 9,9 أوافق 2 904, 2,29 14,5 9 41,9 26 43,5 27

5 
عادة ما اعتمد على الخبرة في 
 تدريس التربية البدنية و الرياضية

 27,23 أوافق 5 909, 2,03 16,1 10 64,5 40 19,4 12

6 
يتم استخدام التعلم غــالـبا مــا 

باللعب في تـدريس مـختلف أنشطة 
.التربية البدنية والرياضية  

 34,58 أوافق 4 870, 2,13 9,7 6 67,7 42 22,6 14

7 
دائما استبدل حصة التربية البدنية 
 والرياضية بمادة أخرى

 10,48 أوافق 9 904, 1,68 46,8 29 38,7 24 14,5 9

 10,48 أوافق 10 857, 1,68 46,8 29 38,7 24 14,5 9غالبا ما استخدم الوسائل البديلة  8
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في تدريس بعض فعاليات ألعاب 
ر.ب.القوى خالل درس ت  

9 
نادرا ما أصمم مواقف تعليمية في 
شكل مشكالت والحلول تقدم من 
.طرف للتلميذ  

 9,81 أوافق 6 941, 2,19 35,5 22 48,4 30 16,1 10

10 
عادة ما أبرمج نشاطات رياضية 
.ترفيهية خارج أوقات الدراسة  

3 4,8 15 24,2 44 71,0 1,34 ,700 11 
ال 
 أوافق

43 

11 
لم يسبق لي برمجة أي نشاط 
.رياضي الصفي تنافسي  

 5,55 أوافق 7 730, 2,23 41,9 26 38,7 24 19,4 12

12 

هناك تنسيق دائم على مستوى 
المقاطعة بين األساتذة لتفعيل 
وتطوير منافسات األنشطة 
.الرياضية الالصفية  

4 6,5 4 6,5 54 87,1 1,19 ,725 12 
ال 
 أوافق

80,65 

 أوافق 0,85 1,82 المتوسط المرجح للمحور الثاني

 1.15ومستوى الداللة   2ح . عند د 5755=  الجدولية  2كا
 

بلغ ما (  10)نالحظ أن المتوسط المرجع للفقرة رقم ( 13)من خالل الجدول    
أغلبية األساتذة لم يحظوا  نأمما يفسر  1,326بانحراف معياري قدره  0,63مقداره 

قصد التأكد من مدى  نه أ وتشير الطالبة الباحثةر .ب.بتربصات تكوينية في مادة ت
تم استجابات العينة على مستوى كل فقرة  معنوية الفروق الحاصلة في تكرارات
بإجمالي  03المحسوبة قيمة  0حيث بلغت كا 0استخدام اختبار حسن المطابقة كا

وبالكشف عن  مستجيب 60مستجيب من أصل ( 33)عدده " أوافق بشدة " تقدير
ومستوى  0= 0-وهذا عند درجة حرية ن 1,22الجدولية تبين أنها تساوي  0قيمة كا
 0كا المحسوبة أكبر من 0كا تبين أن قيم، و إثر المقارنة بين القيمتين  1.11الداللة 

ن الفروق  %21يه فانه يمكن األخذ بصحة التفسير وبدرجة ثقة الجدولية وعل وا 
باتجاه  معنوية ال يمكن أن ترجع للصدفة وهذا لصالح االجابة ذات التكرار العالي
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من حيث ( 10)وقد جاءت هذه الفقرة في المرتبة  ".أوافق بشدة " عام إلى التقدير
هذا ما ( 10)الحظ الشكل رقم . %13,0ترتيب األهمية النسبية بنسبة مئوية بلغت 

 .ر.ب.أغلبية األساتذة لم يحظوا بتربصات تكوينية في مادة ت أن يشير إلى
مما  0,311وانحراف معياري قيمته  0,16قيمة ( 12)بلغ المتوسط المرجح للفقرة _ 

الحجم الزمني المخصص لحصة التربية البدنية غير كاف للتلميذ لتحقيق  أن يفسر
وبغية معرفة داللة الفروق بين استجابات عينة البحث على كل  باالشباع في اللع

 0كافقرة تم معالجة النتائج الخام المتحصل عليها باستخدام اختبار حسن المطابقة 
( 01)عدده " أوافق بشدة " بإجمالي تقدير 2,2 المحسوبة 0كاوقد بلغت قيمة 

تبين أنها تساوي الجدولية  0وبالكشف عن قيمة كا مستجيب 60مستجيب من أصل 
،و إثر المقارنة بين  1.11ومستوى الداللة  0= 0-وهذا عند درجة حرية ن 1,22

الجدولية  وعليه فانه يمكن األخذ  0كاالمحسوبة أكبر من  0كاتبين أن القيمتين 
ن الفروق معنوية ال يمكن أن ترجع للصدفة  %21بصحة التفسير وبدرجة ثقة  وا 

، وقد " أوافق " باتجاه عام إلى التقدير  وهذا لصالح االجابة ذات التكرار العالي
من حيث ترتيب األهمية النسبية بنسبة مئوية بلغت ( 0)جاءت هذه الفقرة في المرتبة 

المخصص الحجم الزمني  أن هذا ما يشير إلى( 10)الحظ الشكل رقم . % 23,1
وترى الطالبة  لحصة التربية البدنية غير كاف للتلميذ لتحقيق االشباع في اللعب ،

الباحثة أن التلميذ في هذه المرحلة تزداد حاجته للنشاط ، فكلما كان الحجم الزمني 
للحصة أكثر كلما كان هناك تجديد لطاقة التلميذ و حيويته إلشباع حاجاته في 

 .اللعب
 1,212وانحراف معياري قيمته  0,13قيمة ( 11)المرجح للفقرة سجل المتوسط _ 

وبغية ،  ر . ب . في تدريس ت عادة ما يعتمدون على الخبرة أن األساتذة مما يفسر
معرفة داللة الفروق بين استجابات عينة البحث على كل فقرة ، تم معالجة النتائج 
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 0كاوقد بلغت قيمة  0اكالخام المتحصل عليها باستخدام اختبار حسن المطابقة 
 60مستجيب من أصل ( 21)عدده "أوافق"بإجمالي تقدير 01,03 المحسوبة
وهذا عند درجة  01,03الجدولية تبين أنها تساوي  0كاوبالكشف عن قيمة  مستجيب
 0كاتبين أن ، و إثر المقارنة بين القيمتين  1.11ومستوى الداللة  0= 0-حرية  ن

الجدولية  وعليه فانه يمكن األخذ بصحة التفسير وبدرجة ثقة  0كاالمحسوبة أكبر من 
ن الفروق معنوية ال يمكن أن ترجع للصدفة وهذا لصالح االجابة ذات   21% وا 

( 1)، وقد جاءت هذه الفقرة في المرتبة " أوافق بشدة " بإجمالي تقدير  التكرار العالي
الحظ الشكـل رقم . % 62,1من حيث ترتيب األهمـية النسبية بنسبة مئويـة بلغت 

في تدريس  عادة ما يعتمدون على الخبرة أن األساتذة هذا ما يشير إلى، ( 10)
وترى الطالبة الباحثة أن ذلك غير كاف لتدريس كل المواد دون تخصص  ر،.ب.ت

مما يشكل عائقا أمام األستاذ كونه غير مواكب للتطورات والمستجدات الحاصلة نظرا 
ال يسمح له بالتعمق أكثر في مختلف جوانب المادة ما ينعكس  لتكوينه العام الذي
 . سلبا على مردوده

مما  1,311وانحراف معياري قيمته  0,63قيمة ( 3)بلغ المتوسط المرجح للفقرة _ 
األساتذة ال يستخدمون الوسائل البديلة في تدريس بعض فعاليات ألعاب أن  يفسر

وبغية معرفة داللة الفروق بين استجابات عينة البحث  ر ،.ب.القوى خالل درس ت
على كل فقرة ، تم معالجة النتائج الخام المتحصل عليها باستخدام اختبار حسن 

عدده "  ال أوافق"بإجمالي تقدير  01,23 المحسوبة 0كاوقد بلغت قيمة  0كاالمطابقة 
تبين أنها  الجدولية 0كاوبالكشف عن قيمة  مستجيب 60مستجيب من أصل ( 02)

، و إثر  1.11ومستوى الداللة  0= 0-وهذا عند درجة حرية ن 1,22تساوي 
الجدولية  وعليه فانه يمكن  0كاالمحسوبة أكبر من  0كاتبين أن المقارنة بين القيمتين 

ن الفروق معنوية ال يمكن أن ترجع  %21األخذ بصحة التفسير وبدرجة ثقة  وا 
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عدده " ال أوافق " بإجمالي تقدير لتكرار العاليللصدفة وهذا لصالح االجابة ذات ا
( 01)مستجيب ، وقد جاءت هذه الفقرة في المرتبة  60مستجيب من أصل ( 30)

 (10)الحظ الشكل رقم  %12من حيـث ترتيب األهميـة النسبـية بنسبــة مئوية بلغت 
فعاليات األساتذة للوسائل البديلة في تدريس بعض ، هذا ما يشير إلى عدم استخدام 

 .ر.ب.ألعاب القوى خالل درس ت
تكوين األساتذة وأسس )قيم المتوسط المرجح لفقرات المحور الثاني  تراوحتومنه -

للفقرة  1,212بانحراف معياري قدره  0,02بين حد أعلى قدره ( ر.ب.التدريس في ت
 وهذا (00)للفقرة رقم  1,220بانحراف معياري قدره  0,02وحد أدنى قدره ( 2)رقم 

مما يفسر أن أغلبية   (ال أوافق)التقدير  الفقرات الى ألغلبيشير إلى االتجاه العام 
رفي المرحلة االبتدائية في ظل االمكانات والوسائل .ب.األساتذة ال يطبقون منهاج ت

وبعد المعالجة االحصائية للفقرات وبحساب الفروقات بين االستجابات المتوفرة، 
ة المناسبة والمتمثلة في اختبار حسن المطابقة فجاءت باستخدام الوسيلة االحصائي

 كأعلى قيمة  31,61كلها دالة احصائيا حيث تراوحت القيم المحسوبة بين  0قيم كا

عند درجة  5.99كأدنى قيمة التي وهي اكبر من القيمة الجدولية التي بلغت  2,30و
و بدرجة  و عليه فـإنه يمكن األخذ بصحـة التفسير 1,11ومسـتوى الداللـة  0حريـة 
مما يؤكد  (أوافق)، أن الفرق هو لصالح االجابة ذات التكرار العالي  %21ثقة 

صحة اتجاه الرأي حسب المتوسط المرجح للمحور ككل المستخلص سابقا  الذي بلغ 
ي أنه هناك نقص كبير فوهذا يعني  1,31و انحراف معياري قدر ب  0,30قيمة 

 .ر .ب.تكوين األساتذة في مادة ت
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 : االستنتاج
هناك انطالقا من تحليل نتائج فقرات المحور الثاني استخلصت الطالبة الباحث أنه 

فأغلب األساتذة  ر ،.ب.كبير في تكوين أساتذة التعليم االبتدائي في مادة ت نقص
يعتمدون على عامل الخبرة في تدريس المادة وذلك غير كاف لوحده فهذا ، مما يشكل 
عائقا لألستاذ خاصة كونه يجد نفسه عاجزا على مواكبة المستجدات والتطورات 
الحاصلة نظرا لما تلقاه في تكوينه العام ، فالتكوين العام ال يسمح له بالتعمق أكثر في 

ر الحديثة خاصة .ب.خاصة بما يتعلق بطرق وأساليب تدريس مادة ت المادةجوانب 

كما أنه هناك اهمال كلي لألنشطة الالصفية من حيث ،  المبنية على التعلم باللعب

 .التنسيق والبرمجة
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 يوضح  المتوسط المرجح لفقرات المحور  الثاني(  12)بياني رقم  شكل
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 :الخالصة 
بعد تحليل النتائج المتوصل إليها في الدراسة االستطالعية ، ومن خالل     

اة الدراسة المتمثلة في استبيان وجه ألساتذة التعليم االبتدائي المعالجة اإلحصائية ألد
بهدف تقصي واقع تدريس التربية البدنية في ظل االمكانات والوسائل البيداغوجية 
المتوفرة بما يتوافق والمنهاج توصلت الطالبة الباحثة إلى أن مستوى تدريس مادة 

مطلوب في ظل انعدام الحد ر في المرحلة االبتدائية ال يرقى للمستوى ال.ب.ت
ر هذا ما أكده االتجاه العام .ب.األدنى للمرافق والوسائل المناسبة لتطبيق درس ت

، أما فيما يخص تكوين األساتذة ومدى  " ال أوافق "للمحور األول ككل بتقدير 
تطبيقهم ألسس التدريس  وكذا إلمامهم بمختلف جوانب المادة لتسيير الدرس بنحو 

رت النتائج إلى أنه هناك نقص كبير في تكوين األساتذة في مادة فعال ، فأشا
ر ويحد من فعالية التلميذ .ب.ر هذا ما يؤثر سلبا على كيفية اخراج درس ت.ب.ت

 . و اشراكه في انجاز الدرس ما يؤدي إلى عدم تثبيت المهارات الحركية
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  :تمهيد

فإنها تحتاج إلى  إن البحوث العلمية مهما كانت اتجاهاتها و أنواعها ،
منهجية علمية للوصول إلى أهم نتائج البحث قصد الدراسة و إن طبيعة مشكلة 

، و عليه فإن  البحث هي التي تحدد لنا المنهجية العلمية التي تساعدنا في معالجتها
موضوع البحث الذي نحن بصدد معالجته يحتاج إلى كثرة من الدقة والوضوح في 

عداد أهم الخطوات اإلجرائية الميدانية للخوض في تجربة البحث  عمليتي تنظيم وا 
الرئيسية وبالتالي الوقوف على أهم الخطوات التي من مفادها التقليل من األخطاء 
واستغالل أكثر للوقت والجهد انطالقا من اختيار المنهج المالئم لمشكلة البحث 

ة بطبيعة تجربة وطرق اختيار عينية البحث إلى انتقاء الوسائل واألدوات المتصل
 . البحث

 :منهج البحث_ 1_2

بأنه الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسة مشكلة الكتشاف " يعرف المنهج    
     يعد أسلوب أو تنظيم أو استراتيجية "  و (02،ص 0222الذيابات، ) " الحقيقة

والقواعد والخطوط يستفاد منها في أو خطة عامة تعتمد على مجموعة من األسس 
يتوقف اختيار المنهج الذي و  (151،ص 0222عويس، ) " تحقيق أهداف البحث

يمكن استخدامه في معالجة متغيرات أي بحث على طبيعة المشكلة التي يعالجها 
د اعتمدت الطالبة ، فق وكذا حجم العينة وعلى اإلمكانات المتاحة في جمع المعلومات

من أنجح و أكفأ المناهج الختبار الفروض "  المنهج التجريبي ألنه الباحثة على
وتحديد العالقات بين المتغيرات إذ تتضح فيه معالم الطريقة العلمية في التفكير 
 " بصورة واضحة والتحكم في مختلف العوامل التي تؤثر في ظاهرة موضوع الدراسة

، باختيار التصميم التجريبي ذي المجموعتين احداهما  (20، ص 0222ابراهيم، )
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تجريبية واألخرى ضابطة ، حيث  يمكن تلخيص التصميم المختار في الخطوات 
 :اإلجرائية التالية

 (. الضابطة والتجريبية)يتم تطبيق اختبارات البحث قبليا على المجموعتين   -
     ألعاب القوى أطفالأنشطة عليمية المقترحة باستخدام تطبيق الوحدات الت  -

وفق التعلم باللعب على المجموعة التجريبية وتدريس ( ، رمي وثب عدو،) 
 .المجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية من قبل أستاذهم

نجري القياس البعدي للمتغيرات التابعة المتمثلة في بعض عناصر القدرات   -
وذلك لقياس أثر ( الضابطة والتجريبية) البدنية والحركية لكل من المجموعتين

حساب الفرق بين تلك الوحدات التعليمية المقترحة عليها بعد التجربة ، ثم 
 .لمقارنة بينهماالقياس القبلي و البعدي لكال المجموعتين و اجراء ا

 :مجتمع وعينة البحث _ 2_2

  :مجتمع البحث

يعتبر مجتمع البحث اطارا مرجعيا للبحث في اختيار عينة البحث وقد يكون هذا " 
االطار مجتمع كبير أو صغير وقد يكون هذا االطار أفرادا أو جـامعات أو مدارس 

يشمل جميع مفردات فهو بذلك  ، (12،ص 0222ابراهيم، ) "أو أندية رياضية 
، وفي هذا   (120، ص 0222غنيـم، ) وعناصر المشكلة أو الظاهرة قيد الدراسة

الشأن يمثل المجتمع األصلي تلميذات السنة الخامسة ابتدائي ،إذ يتراوح عمرهن 
 .سنوات (  11_12)مابين

 :البحث عينة

مجموعة من األفراد أخذت من المجتمع األصلي لتكون " تعرف على أنها 
بديال عن عملية جمع المعلومات فعن طريق دراسة صفات العينة وخصائصها 
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وتعتبر  (02،ص 0222الكبيسي، ) " نتمكن من وصف خواص وخصائص المجتمع
لذي تجمع منه البيانات الميدانية و جزء من الكل جزء من مجتمع الدراسة ا" أيضا

 " بمعنى أنه تؤخذ مجموعة من أفراد المجتمع على أن تكون ممثلة لمجتمع البحث
أستاذ  15وعليه شملت عينة الدراسة االستطالعية  ، (222،ص 0220زرواتي، )

وزع عليهم االستبيان على مرتين للتأكد من صدق وثبات وموضوعية األداة ، وبعد 
أعمارهم تلميذات  2أستاذ تعليم ابتدائي بطريقة عشوائية و 02ذلك وزع على 

ة تلميذة لنفس المرحل 22، بينما شملت الدراسة األساسية  سنوات( 11_12)بين
تلميذة تم  15قوام كل منهما ( تجريبية ، ضابطة)موزعين على مجموعتين  العمرية

تقيد العينة العشوائية بنظام خاص اختيارهم بطريقة عشوائية ، ويعود سبب ذلك لعدم 
أو ترتيب معين مقصود في االختيار، وبذلك نضمن لجميع أفراد العينة فرصا 

 . (000،ص 0222فرج، ) متساوية

 :متغيرات البحث 3_2

وفق ( رمي ، وثب ، عدو)أنشطة ألعاب القوى أطفال  تعليمية :المتغير المستقل _ 
 .التعلم باللعب

 .عناصر القدرات البدنية والحركية بعض:   المتغير التابع_

 :الضبط االجرائي لمتغيرات البحث_  4_2

يجب على الباحث أثناء القيام بعملية التجريب أن يقوم بالتحكم في جميع المتغيرات 
التي قد تعيق السير الحسن للدراسة األساسية ، ألنه بدون ضبط المتغيرات المشوشة 

تلك الجهود "  تصبح نتائج البحث غير صادقة ، وعليه يقصد بضبط المتغيرات بأنه
أثر من المتغيرات الدخيلة التي قد تؤثر في األداء  التي يبذلها الباحث الستبعاد أي
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،  وبناء على ذلك تم اعتماد  (122،ص 0222حسين، ) "في المتغير التابع 
 :الخطوات التالية بغية ضبط متغيرات البحث

ضبط عاملي الجنس والسن باختيار اإلناث فقط تتراوح أعمارهم   -
 .سنة (11_12)مابين

ومن الناحية الجسمية تم اختيار تلميذات متقاربات في الطول و الوزن لجميع   -
 .العينات

 .االختبارات المستخدمة سهلة وال تتطلب امكانيات ضخمة  -
تم تدريس أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في نفس المكان   -

 (.ملعب المدرسة)
 .دقيقة للحصة 25التعلم وهو كلتا المجموعتين تعطى نفس الوقت في   -
 .إجراء الحصص التعليمية للعينة التجريبية كان في نفس الوقت  -
الوسائل المستخدمة في الحصص التعليمية موحدة لكل األفواج في ملعب   -

 .واحد و تحت نفس الشروط
 .ترك العينة الضابطة تعمل تحت إشراف أستاذها وفقا للبرنامج الوزاري  -
لية و البعدية للمجموعتين في وقت واحد وفي نفس ضبط القياسات القب  -

 .الظروف قدر اإلمكان

طمأنة المبحوثين على سرية المعلومات وأنها ستستخدم فقط لغرض البحث  -
 .العلمي وألهمية النتائج في الدراسة
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 :مجاالت البحث_  5_2

 : المجال البشري

 :عينة الدراسة االستطالعية  -

معهم من خالل توزيع  تم التعاملحيث  ابتدائي،تعليم أستاذ  02شملت   -
 استمارات 22كلهـا و أقصيت منها  االستمارات استرجاعاستمارة أسئلة إذ تم 
 .لوجود إجابات فارغة

 :عينة الدراسة األساسية  -

و أخرى تجريبية قوام كل يذة موزعين على مجموعتين ضابطة تلم 22شملت   -
طبقت عليهم اختبارات القدارت البدنية والحركية المنتقاة  (تلميذة 15) منها 

 .من طرف المحكمين

 : لمجال المكاني ا

أجريت الدراسة الميدانية فيما يخص عينتي البحث الضابطة والتجريبية على مستوى 
المدرسة االبتدائية بوعزيز ميلود التابعة لمديرية التربية بوالية غليزان ، وتم اختيار هذه 

قة ألني مقيمة بهذه الواليـة ولقرب المدرسة مني ، بينما وزع االستبيان على المنط
 .0و 1أساتذة التعليم االبتدائي لمقاطعتي منداس 

 :المجال الزماني

 :وانتظمت الدراسة عبر المراحل الزمنية التالية
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 : الدراسة االستطالعية  -

اإللمـام : حيث شملت   0212 نوفمبر 12إلى غاية  0212 سبتمبر 10امتدت من 
النظري ، اعداد المسودة األولى لالستبـيان ، تحكيم االستبـيان ، ثم حساب األسس 

 .العلمية 

إعداد االستبيان بصورته النهائية و توزيعه على أساتذة التعليم االبتدائي من   -
 .15/10/0212الى غاية   02/11/0212

 : ةاألسس العلمية لالختبارات الميداني -

 .22/10/0202إلى غاية  02/11/0212امتدت من 

 :الدراسة األساسية -

 .22/22/0202إلى غاية  22/10/0212امتدت من  

 :أدوات البحث_ 6_2

من خالل  : األجنبيةاإللمام بمختلف المصادر والمراجع باللغة العربية و  -  
 المجالت ، منهاج  اإلطالع على األدبيات والدراسات السابقة والمشابهة ، الكتب ،

، الوثيقة المرافقة للمنـهـاج ، الدوريات والبحث  ر للسـنة الخـامسة ابتدائي . ب . ت
 .في المواقع و المكتبات االلكترونية و شبكة االنترنت

 :االستبيان _ 

اقتضت طبيعة هذا البحث إعداد استبيان خاص باستطالع واقع تدريس التربية  
ي يضم في طور االبتدائي في والية غليزان واستبيان ثانالبدنية والرياضية في ال

التي تتماشى مع متطلبات المرحلة العمرية محتواه مجموعة من االختبارات المقننة 
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عرضت على مجموعة من األساتذة المحكمين ألخذ بآرائهم حول  ة ،سن( 11_12)
 .أنسب االختبارات للعينة قصد الدراسة 

 : المقابالت الشخصية _ 

الوظيفة األساسية للمقابالت االستطالعية هي تسليط الضوء على مجاالت إن  
كمال ما بدأه في القراءات ،  الظاهرة المدروسة التي لم يفكر فيها الباحث تلقائيا وا 

وعلى ( لينة)لهذا السبب من المهم أن تتم المقابالت بطريقة جد مفتوحة وطيعة 
 Campenhoudt, 2011)" دة جداالباحث أن يتفادى طرح أسئلة كثيرة ومحد

,p63)  وقد أجريت هذه المقابالت مع أهل االختصاص للوقوف على واقع تطبيق ،
ر بصفة خاصة واستطالع .ب.ألعاب القوى أطفال وفق التعلم باللعب  في حصة ت

 .ر بصفة عامة.ب.واقع تدريس ت

  :المالحظة_ 

وهي المشاهدة التلقائية للظواهر والحوادث التي تحدث تلقائيا ، وفي ظروفها الطبيعية 
، وبحيث يلجأ الباحث إلى مالحظتها كاستقراء حقائقها دون إعداد  أو تجهيز مسبق 
لألدوات واألجهزة المستخدمة ، أو دون تحديد المعلومات  واألهداف  المتعلقة 

، وعليه لم تكتف الطالبة   (022، ص  0222عناية، )بتسجيل حركة الظاهرة  
الباحثة بالمقابالت الشخصية مع أهل االختصاص بل قامت بمعاينة واقع تدريس 
مادة التربية البدنية في المرحلة االبتدائية وذلك من خالل الزيارات الميدانية للمؤسسة 

المؤسسات التي وزعت فيها استبيان الدراسة التي تمت فيها الدراسة وبعض 
االستطالعية والتي كان الهدف من ورائها تسليط الضوء على واقع تدريس مادة 
التربية البدنية والرياضية في هذه المرحلة العمرية الهامة في حياة الفرد من جهة 

 .ؤسسةومعاينة مكان إجراء الدراسة ومعرفة اإلمكانيات والوسائل المتوفرة في الم
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 :و قد تطلب تنفيذ االختبارات استخدام الوسائل التالية

  .ميقاتي/صفارة   -
 .كرسي -
  .مسطرة مدرجة  طولها  -
 .ديكا متر -
 .الجير و الطباشير -
 . شواخص   -
 ( .كغ)ميزان طبي لقياس الوزن بالكيلوغرام   -
 (.سم)شريط متري لقياس الطول  -

  :و تطلب انجاز الوحدات التعليمية     

أطواق _ حلقات _ كرات  _ أقمصة ملونة _ شواخص _ ميقاتي _ صفارة _ 
 .مناديل_ سالل _ حبال _ قنينات بالستيكية _بالستيكية 

 :االختبارات _ 

 اختبار قياس القامة : 

 . لقياس طول القامة : الغرض

  .متر 0قائم خشبي مدرج بالسنتيمترات على طول :  األدوات

يقف المختبر مع استقامة جذعه و النظر لألمام ثم تسجل طول :  مواصفات االختبار
 .القامة بالسنتمتر

 اختبار قياس الوزن:  

  .لقياس وزن الجسم :الغرض 
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  .ميزان طبي :األدوات 

يقف المختبر فوق الميزان بهدوء وبعد ثبات المؤشر يسجل له : مواصفات االختبار 
 .الوزن بالكيلوغرام

 .يجب نزع المالبس الثقيلة ، و االلتزام بالثبات فوق الميزان: التوجيهات  

  متر من بداية متحركة  33اختبار سرعة الركض لمسافة: 

 .السرعة االنتقالية القصوى : الغرض من االختبار 

 . ميدان مسطح ، أقماع ، ميقاتي ، صافرة  :األدوات و اإلمكانات  

م  22خط البداية و النهاية من خالل شاخصين حيث تبلغ المسافة بينهما  و حدد
م أي أن المسافة  12ـ ن الشاخص الذي يمثل خط البداية بوشاخص أولي يبعد ع

 .م 22الكلية الخاصة باالختبار 

م  12ينطلق التلميذ من الشاخص األولي تدريجيا وهذا خالل  :طريقة التسجيل
م يسجل للتلميذ الوقت الذي قطع في 22مطلوبة والمقدرة ب تحضيرا لقطع المسافة ال

 .(Dessons, 1991 ,p36) (1222أمير، ) م 22مسافة 

 .من الثانية  12/1يسجل الزمن ألقرب  -
، 1222محمد حسن عالوي، ) يحسب للمختبر احسن زمن في المحاولتان -

 (122صفحة 

 .، مسجل ميقاتي ،  حكم بداية :المحكمون
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 .م من بداية متحركة 22يوضح اختبار جري ( 22) الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 اختبار الوثب العريض من الثبات: 

 .قياس القدرة االنفجارية للرجلين :االختبارغرض 

م و يراعى أن يكون ( 2.5)بطول  م و( 1.5)مكان مناسب للوثب بعرض:  األدوات
 .وشريط قياس وقطع ملونة من الطباشير مستوي،المكان 

 يقف المختبر خلف خط البداية والقدمان متباعدتان قليال ومتوازنتان :األداءوصف 

داية من الخارج ، ويبدأ المختبر بمرجحة بحيث يالمس مشط القدمين خط الب
الذراعين للخلف مع ثني الركبتين والميل لألمام قليال ثم يقوم بالوثب لألمام ألقصى 

 .مسافة ممكنة عن طريق مد الركبتين والدفع بالقدمين مع مرجحة الذراعين لألمام 

هذا  يكون القياس من خط البداية آخر جزء يلمس األرض ناحية :الدرجاتحساب 
  .(122، ص  0220عمران، ) الخط

 

 

 

خط بداية األولثاني                   خط بداية الوصول             خط ال        

                                                                                           

                                                                           

                                                                                                                            

                      

  م                03م                               03                             
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م03 م03   



 الفصل الثاني                                           منهجية البحث و اجراءاته الميدانية  
 

 99 

 .اختبار الوثب العريض من الثباتيوضح (   34)الشكل رقم 

 
 اختبار الجري حول الدائرة: 

 .قياس الرشاقة: الغرض من االختبار 

 .صفارة ، ساعة توقيت ، طباشير: األدوات 

م، يقف المختبر عند أحد بدايات ( 0)رسم دائرة على األرض قطرها  :وصف األداء 
قطر الدائرة وعند سماع صفارة البدء يركض المختبر مع امتداد نصف الدائرة مرورا 
بقطر الدائرة وثم يكمل الركض مع امتداد منحنى نصف الدائرة الثاني مرورا أيضا 

ا أن ركض نصفي الدائرة يعد بقطر الدائرة وصوال إلى نقطة بداية االنطالق،علم
 .ركض الدائرة مرة واحدة

يسجل الزمن الذي يقطعه المختبر عند ركض الدائرة لمرتين : احتساب الدرجات 
 .متتاليتين
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 ( 15)اختبار الوقوف على قدم واحدة ومد الذراعين للجانب وفتل الجذع يمينا ويسارا
 :ثانية

 .قياس التوازن الحركي: الغرض من االختبار 

يقف المختبر على قدم واحدة مع مد الذراعين للجانبين وعند سماع : مواصفات األداء 
 .إشارة البدء يقوم المختبر بفتل الجذع يمينا ويسارا

ثانية  (15)يتم حساب المحاوالت الناجحة بفتل الجذع يمينا ويسارا : احتساب الدرجات 
وعدم حساب  المحاوالت الفاشلة المتمثلة بفتل الجذع للجانبين مع لمس القدم الحرة 

 .األرض أو الفتل القليل للجذع الذي بقدره المحكم

 (:سم)اختبار ثني الجذع من الوقوف 

 .قياس المرونة  :الغرض منه 

وي مقسمة إلى وحدات كل وحدة تسا( سم)52مسطرة مدرجة طولها : طريقة األداء
أعلى ( المسطرة)، تثبت المسطرة بحافة المقعد بحيث يكون منتصف المقياس ( سم)1

حافة المقعد والنصف اآلخر أسفل الحافة ونقطة التدرج صفر تكون في مستوى حافة 
المقعد ، على أن تكون الوحدات أسفل المقعد بالموجب والوحدات فوق المقعد 

مدا بقوة وببطء حتى تصبح أصابع اليد  بالسالب ،ويقوم الالعب بثني الجذع أماما
في مستوى واحد أمام المقياس وفي ثبات ،مع مالحظة عدم ثني الركبتين وتوجيه 

 .نظر الالعب لألسفل ، يمكن اعطاء فرصة قبل القياس

تسجل لالعب أقصى درجة ألفضل محاولة من محاولتين على القياس من وضع 
  ويتم مقارنة ذلك بجدول التقويم الموجب، ما أسفل سواء بالسالب أو ثني الجذع أما

 .(022، ص  0222عبده، )



 الفصل الثاني                                           منهجية البحث و اجراءاته الميدانية  
 

 101 

 .يوضح اختبار ثني الجذع من الوقوف(  35) الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ثا")  8"اختبار الجري في الشكل(  : 

يهدف هذا االختبار إلى قياس قدرة الفرد على تغير وضع الجسم  :هدف االختبار _ 
 .أثناء حركته لألمام بسرعة

 .عداد إلكتروني ، قائمين ، عارضة ، صافرة  :األدوات _  

يقف المختبر بجانب أحد القائمين و عند سماع إشارة البدء  :مواصفات االختبار  _
كما هو موضح في الشكل ، حيث يقوم بعمل أربع  2يقوم بالجري على شكل حرف 

 .(و الدورة تنتهي في نفس المكان الذي بدأ منه المختبر)دورات 

 :توجيهات _

  .يجب إتباع خط السير المحدد_ 1
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  .ةيجب عدم لمس القائمين أو العارض_ 0

إذا أخطأ المختبر يوقف االختبار و يعاد بعد أن يحصل المختبر على الراحة _ 2 
  .الكافية

الدليمي، )يسجل للمختبر الزمن الذي يقطع فيه األربع دورات   :تسجيل النتائج _
  .( 125، ص 0210

 .8يوضح اختبار الجري على شكل ( 36)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 
  خطوات  5اختبار الوثب لـ: 

 .أرضية مالئمة_شريط قياس _ طباشير :األدوات _ 

 .قياس القدرة العضلية لعضالت الرجلين في االتجاه األفقي  :الغرض _ 

     يقف المختبر بشكل مستقيم بحيث يكـون موجهـا الى األمـام:  مواصفات األداء_ 
 .و تكون القدمين باتساع الصدر 
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يقوم بمرجحة الذراعين و ثني الجذع لألمام و األسفل مع ثني الركبتين و بعد ذلك _ 
يقفز على شكل افقي على خمسة خطوات متتالية بكلتي الرجلين و ذلك لتحديد 

 . المسافة النهائية

نتائج المحاوالت تقاس المسافة عند آخر خطوة و تؤخذ أحسن نتيجة من : التسجيل  _
  .الثالث

 .خطوات 5يوضح اختبار الوثب ل( 30)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 :التجربة االستطالعية _  0_ 2

  : التاليةوقد أنجزت التجربة االستطالعية  وفق الخطوات 

من خالل  حيث تمثلت الخطوة األولى في قيام الطالبة الباحثة بالدراسة البيبلوغرافية 
االطالع على مختلف المصادر والمراجع وبعض الدراسات السابقة والمشابهة   
واستطالع رأي عدد من األساتذة والدكاترة من أجل الوقوف على مدى استخدام 

وفق اللعب في حصة التربية البدنية ( ، رمي ، وثب عدو)أنشطة ألعاب القوى أطفال 
ويضاف إلى ذلك ما تم المتوصل إليها من خالل والرياضية في المرحلة االبتدائية ، 

ر .ب.تحليل ومناقشة نتائج  االستبيان  الذي تمحور حول مدى تطبيق منهاج  ت

0خ 0خ  4خ  0خ   5خ   مرحل    ا   ا جري ا تمهي ي 

ا  ثب  خمس   ط اتمرحل    
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، ليعطي بذلك  في ظل االمكانات المتوفرة وتكوين االساتذة وأسس التدريس في المادة
ذه ر في المرحلة االبتدائية ، وكان الغرض المتوخى من ه.ب.صورة حول واقع ت

 ةسن( 11_12)كية لتلميذات مابين الخطوة هو تحليل أهم القدرات البدنية والحر 
وقد ت صبة تمكننا من تحسين بعض القـدراوتحسينـها خصوصا أنهـا مرحلة عمريـة خ

سرعة ، مرونة ، )  القدرات البدنيـة أسفر هذا االستطالع عن تحديد بعض عناصر
إذ قدرها المختصون بأنها أكثر المكونات أهمية في هذه  (توافق ، رشاقة ، توازن وقوة

 02وبعد ذلك تمكنت الطالبة الباحثة  من جمع  سنة( 11_12)المرحلة العمرية 
اختبار مقنن لتلك القدرات البدنية والحركية ، حيث نظمت في استمارة عرضت على 

 20انم استرجعنـا أساتذة من معهد التربية البدنية والرياضية بمستغـ 22،  أستاذ 12
، استمارة ألستاذ من  استمـارات 22يمايل مـارات فقط و أرسلنـا عن طريق اإلاست

معهد التربية البدنية والرياضية بورقلة ، واستمارة ألستاذة من كلية التربية الرياضية 
، وأخرى ألستاذ من كلية التربية الرياضية جامعة كفر  للبنات بجامعة االسكندرية

ن مصر وآخر استمارة بعثت ألستاذة من جامعة البصرة ، كلية التربية الشيخ  م
، حيث تم الرد علينا من قبل األستاذة األربعة وعليه  البدنية والعلوم الرياضية بالعراق
 . % 22,20أي ما يعادل نسبة  11بلغ عدد االستمارات المسترجعة 

االختبارات المتفق عليها بعد  و في الخطوة الثانية قامت الطالبة الباحثة بتجريب تلك
، فتم اختيار (الصدق والثبات والموضوعية) عملية الترشيح للتأكد من ثقلها العلمي

 22و المقدر عددهم ب  ةسن( 11-12)وحت أعمارهم ما بين عينة عشوائية ترا
 .تلميذات
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 :ألدوات البحثاألسس العلمية _ 8_2

األسس العلمية لالختبارات كان لزاما علينا إجراء دراسة تجريبية أولية على    لحساب
اوحت أعمارهم مابين لذلك قمنا بتطبيقها على مجموعة من تلميذات تر  صغيرة،عينة 

تلميذات و فيما يلي عرض لألسس العلمية (  22)بلغ عددهم  ،سنة( 11_12)
 :لألداة
 : لصدقا

إذا كان "العلمية التي يجب توافرها في االختبار الصادق يعد الصدق أحد المعامالت 
، أما إذا أعد لقياس سلوك وقاس غيره ال تنطبق عليه  يقيس فعال ما أعد لقياسه

 الصدق الفرضي ، الصدق االحتمالي: ، وللصدق أنواع عديدة منها  صفة الصدق
كما يعد واحدًا من ، (21،ص 0222حامد، ) "صدق المحتوى ، والصدق الذات 

المؤشرات التي يجب توافرها في األداة االختيارية المعتمدة في القياس أي من 
 .( 00، ص  0212الياسري، ) الصفات والظواهر الرياضية

 :صدق المحتوى  -

 بحكم الصدق أو السلـوك عينة صدق أو ،المنطقـي الصدق اسم أحيـانا عليه يطلق
 الصدق من النوع هذا يستخدم و  لالختبار، الداخلية بالصفات متعلق وهو المفهـوم
  تحقيقها المراد الوظيفة وتحديد وصف االختبار تطبيق من الهدف يكون عندما

 المحتوى صدق لحساب الزماً  شرطاً  يعتبر الوصفي الصدق فإن لذا ، االختبار من 
وتمثلت هذه الخطوة باستطالع رأي عدد من األساتذة و الدكاترة وذلك لالستفادة من  

، إلى جانب (راجع الملحق) أستاذ  11مالحظاتهم وآرائهم العلمية والبالغ عددهم 
االعتماد على عدد من المصادر و المراجع وبعض الدراسات السابقة والمشابهة 

، وقد  حركية كمتغير تابع لهذا البحث العلميبغرض تحليل أهم القدرات البدنية و ال
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أسفر هذا االستطالع عن تحديد عدد من القدرات قدرها المختصون بأنها أكثر أهمية 
وفور ذلك شرعت الطالبة الباحثة   و تتماشيا مع خصائص المرحلة العمرية للعينة ،

اختبار مقنن لقياس تلك القدرات البدنية والحركية حيث نظمت في  02في جمع 
 ر و.ب.استمارة استبيانية ثم عرضت على المحكمين مختصين في حقل تدريس ت

 .ذلك ألجل تحديد أدق االختبارات الموجهة لقياس المتغير التابع المستهدف من البحث

 :تيالصدق الذا -

ويطلق عليه أيضا مؤشر الثبات وهو صدق الدرجات التجريبية بالنسبة للدرجات 
الحقيقية التي خلصت من شوائب أخطاء الصدفة ، ومن ثم فان الدرجات الحقيقية 

، وبما إن ثبات االختبار  هي الميزان أو المحك الذي ينسب إليه صدق االختبار
بار بنفسها إذا أعيد االختبار على نفس يعتمد على ارتباط الدرجات الحقيقية لالخت

المجموعة لهذا كانت الصلة وثيقة بين الثبات والصدق الذاتي فهو يحسب من جذر 
 .الثبات

أن كل قيم  (22)ويتضح لنا من خالل النتائج اإلحصائية المدونة في الجدول 
 2,21كأعلى قيمة و  2,22الصدق الذاتي المتحصل عليها والتي هي محصورة بين 

عند مستوى  2,05وهي أكبر من القيمة الجدولية لمعامل االرتباط والتي بلغت كأدنى 
،هذا ما يبين أن االختبارات تتميز  5=  (1_ن)ودرجة حرية  2,25داللة إحصائية 

 .قياسهبدرجة صدق عالية لما وضعت ل

 :الثبات -

هو الذي يعطي نتائج متقاربة أو النتائج نفسها إذا طبق أكثر من مرة في ظروف "
أن هذا األساس "،ويذكر نبيل عبد الهادي (125، ص  0225عليان، ) "مماثلة 

العلمي يعتبر من المقومات األساسية لالختبار الجيد حيث يفترض أن يعطي نفس 
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" النتائج إذا أعيد استخدامه مرة أخرى ، ويقول محمد عبد الحفيظ في هذا الصدد 
ثبات االختبار هو مدى الدقة أو االتساق أو استقرار نتائجه لو طبق على عينة من 

 .(022،ص 0222دودين، ) " األفراد في مناسبتين مختلفتين

 

 .يوضح األسس العلمية لالختبارات:  (30)الجدول رقم 

 

معامل 
 الثبات

معامل 
 العينة الصدق

 االختبارات

 

0,90 0,81 

6 

اختبار الوقوف على قدم واحدة ومد الذراعين 
 .ثانية( 15)للجانب وفتل الجذع يمينا ويسارا

 

 .م من بداية متحركة22اختبار العدو  0,94 0,97

 

 .2اختبار الجري على شكل  0,99 0,99

 

 .اختبار الجري حول الدائرة 0,99 0,99

 

 .خطوات 5اختبار الوثب ل  0,95 0,97

 

 .اختبار الوثب العريض من الثبات 0,89 0,94

 

 .اختبار ثني الجذع من الوقوف 0,97 0,98

 

 (1-ن)ح 7و د  3735عند مستوى الداللة اإلحصائية  3705= ر

 

034 
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نالحظ من خالل الجدول أعاله أن كل قيم الثبات المتحصل عليها وهي 
كأدنى قيمة تتمع بارتباط قوي كونها  2,22كأعلى قيمة و  2,22محصورة بين 

وهي أكبر من القيمة الجدولية لمعامل االرتباط والتي بلغت  1تقترب نحو القيمة 
وعليه تستنتج  5 = (1_ن)ودرجة حرية  2,25عند مستوى داللة إحصائية  2,05

 .الطالبة الباحثة أن االختبارات المستخدمة تتمتع بثبات عالي فيما وضعت لقياسه

 :طريقة إعادة تطبيق نفس االختبار

تعرف هذه الطريقة بإعادة تطبيق أداة البحث على نفس أفراد العينة مرتين أو أكثر 
نتائج التطبيق  تحت ظروف متشابهة قدر اإلمكان ، ثم يحسب معامل االرتباط بين

 .في المرتين ويشير معامل االرتباط لثبات األداة ويسمى هذا بمعامل االستقرار

ولغرض حساب ثبات اختبارات القدرات البدنية والحركية قامت الطالبة الباحثة 
بتطبيق االختبارات على عينة عشوائية تم اختيارها من مجتمع البحث ، بلغ قوامها 

بوعزيز ميلود  ببلدية منداس والية غليزان وبعد فترة زمنية  تلميذات من ابتدائية 22
أمدها أسبوع على التطبيق األول أعيد االختبار على نفس العينة في نفس الظروف   

 .وتم استبعادهم فيما بعد من الدراسة األساسية 

 .يوضح معامل ثبات االختبارات( : 13)الجدول رقم 

 

معامل 
 العينة الثبات

 االختبارات

 

0,90 6 

اختبار الوقوف على قدم واحدة ومد الذراعين 
 .ثانية( 15)للجانب وفتل الجذع يمينا ويسارا

 

 م من بداية متحركة22اختبار العدو  0,97
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 2اختبار الجري على شكل  0,99

 

 اختبار الجري حول الدائرة 0,99

 

 خطوات 5اختبار الوثب ل 0,97

 

 الثبات اختبار الوثب العريض من 0,94

 

 اختبار  ثني الجذع من الوقوف 0,98

 

 (1-ن)ح 7و د  3735عند مستوى الداللة اإلحصائية  3705= ر

 

 

إذ يالحظ من خالل النتائج المتحصل عليها في الجدول أعاله أن كل القيم    
أما أعلى قيمة  0,90المتحصل عليها حسابيا بدت عالية،حيث بلغت أدنى قيمة لها 

عند مستوى الداللة  2,05وهي أكبر من ر الجدولية المقدرة ب  2,22بلغت 
وهذا ما يشير إلى االرتباط القوي بين نتائج  ، 5( =1-ن)ح ,و د  2,25اإلحصائية 

االختـبار القبلي  و البعدي ، وعليه تستخلص الطالبة الباحة أن االختبارات تتمتع 
 .بدرجة عالية من الثبات

 :الموضوعية  -

ال تتأثر بمزاجية وتعني استقاللية النتائج عن ذاتية المقوم ، وهذا يعني أن األداة     
أعيد التقويم من مقوم آخر أو من المقوم نفسه بعد مدة يعطي  المقوم بحيث لو

 النتائج نفسها ومن الجدير بالذكر أن ضعف الموضوعية يؤدي إلى ضعف الثبات
     عدم تأثر االختبارات "و يقصد بها أيضا .(110،  111، ص 0222عطية، )
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العدوي، ) .أو القياس بالعوامل الذاتية للمصحح مثل حالته المزاجية وتقديره  النسبي
  : ،وترجع موضوعية االختبارات في األصل إلى النقاط التالية (122، ص 0222

حيث ، الدرجاتوضوح التعليمات الخاصة بتطبيق االختبار و حساب  -
   الوضوحاستخدمت الطالبة الباحثة مجموعة من االختبارات تتميز بالسهولة و 

  .كذلك حساب الدرجات على مستوى كل اختبار بعيدا عن الصعوبة و

ة و الوضوح أما لغة التعامل في إطار عرض و توجيه المختبرين فتميزت بالبساط -
وغير قابلة للتأويل باإلضافة إلى تعزيز المختبرين بكل متطلبات االختبارات كما قدم 

 .لهم عرض نموذجي مفصل لكل اختبار

التزمت الطالبة الباحثة خالل العمل الميداني بمراعاة بعض العوامل مثل الفترة  _ 
، درجة الدافعية لدى  ختبار، طبيعة العينة ، إدارة اال الزمنية التي يستغرقها االختبار

 .، أداء االختبارات أثناء التعب المستوى المهاري  ، المختبرين

 و الزمـانية( ساحة المدرسة)أنجزت االختـبارات في نفس الظروف المكـانية _ 

 .الجوية و( سا  15,22_سا  12,25) 

الجو التربوي للمختبرين تميز في كل مراحل االختبارات بالحيوية و االستعداد  أما_ 
 .دون التأثر بمتغيرات

تم إجراء التعديالت حسب توجيهات المحكمين في ضوء نتائج الدراسة _
 .االستطالعية حتى يتحقق شرط الموضوعية

المقترحة تتمتع و استنادا على كل اإلجراءات الميدانية نستخلص أن االختبارات 
 .بدرجة عالية من الموضوعية
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 :تنظيم سير الوحدات التعليمية خالل التجربة األساسية_ 0_ 2

لقد أشرفت الطالبة الباحثة شخصيا على تدريس عينتي البحث طيلة التجربة 
 ل مع المعلم بالشكل المعتاد لها األساسية بحيث تركت العينة الضابطة لحالها تعم

 لتجريبية فقد استخدمت الطالبة الباحثة معها وحدات تعليمية باستخدام بينما العينة ا
، حيث تضمن  وفق التعلم باللعب( عدو ، وثب ، رمي ) ألعاب القوى أطفال أنشطة 

صميم جوهرها وضعيات تهدف إلى تحسين بعض المكونات القدرات البدنية والحركية 
لمتحصل عليها من جراء تنفيد و استنادا على كل من النتائج ا. في هذه المرحلة

   االختبارات القبلية و كذا التوجيهات البيداغوجية المدونة في منهاج التربية البدنية 
لى جانب توجيهات االستاذ المشرف قامت الطالبة  و الرياضية للتعليم االبتدائي ، وا 

و ، عد) ألعاب القوى أطفال  أنشطة وحدات تعليمية باستخدام 12الباحثة بإعداد 
وفق التعلم باللعب ، طبقت بمعدل حصة واحدة في األسبوع ، إذ ( وثب ، رمي 

حاولنا برمجتها بمعدل حصتين إال أن ذلك حال دون استطاعتنا نظرا ألن أفراد 
التلميذات مقبالت على اجراء امتحان نهاية السنة للتعليم االبتدائي وال توجد )العينة 

وكانت لها أهداف إجرائية رئيسية إذ ( ها ساعات اضافية فارغة يمكن استغالل
عرضت قبل الشروع في تنفيذها على بعض المختصين في حقل تدريس التربية 
البدنية بغرض االستفادة من خبراتهم في هذا المجال التدريسي ، وهذا من أجل 
ضمان التخطيط العلمي و الفعال لهذه الوحدات التعليمية الموجهة إلى تحسين بعض 

 لقدرات البدنية والحركية لتلميذات المرحلـة االبتدائيـة ترواحت أعمارهم مابينعناصر ا
  التوافق ، التوازن و ، المرونة كالسرعة االنتقـالية ، القوة ، الرشاقة سنة (11_12)

إذ يوضح الجدول الموالي مجموعة األهداف اإلجرائية الرئيسية التي عملت الطالبة 
 :الباحثة على تحقيقها مع العينة التجريبية
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يوضح مجموعة األهداف اإلجرائية الرئيسية المنجزة على امتداد التجربة (11) جدول رقم 
 :الرئيسية

 

ت الزائدة ويقوم بحركات قاعدية يسيطر على جسمه ويتخلص من الحركا: الكفاءة الشاملة 
 .سليمة ويبني مشاريع وخططا بسيطة تستدعيها المواقف

 .يتمكن من تنفيذ مختلف الوضعيات والتنقالت األساسية البسيطة :الكفاءة الختامية 
 األهداف االجرائية التاريخ الرقم

 .              الجري أن يشارك التلميذ مع زمالؤه في إنجاز سباق 25/21/0202 21
يشارك التلميذ فريقه الجري فوق وخالل سلم  والعودة في  أن  10/21/0202 20

 .اقل وقت 
يشارك التلميذ فريقه الجري فوق عوائق منخفضة وبشكل أن  12/21/0202 22

 .مائل
ن يتعاون التلميذ مع فريقه في انجاز سباق التتابع المركب     أ 02/21/0202 22

 (.العدو المستقيم والحواجز والعدو المتعرج )
 أن يشارك التلميذ مع زمالؤه في الوثب من وضعيات مختلفة 20/20/0202 25
 .                أن يشارك التلميذ مع زمالؤه في الوثب ألبعد مسافة ممكنة 22/20/0202 22
 .  أن يتمكن التلميذ من ربط الجري بالرمي 12/20/0202 20
 .               أن يشارك التلميذ مع زمالؤه في الرمي ألبعد مسافة ممكنة  02/20/0202 22
 .أن يشارك التلميذ مع زمالؤه في الرمي ألعلى نقطة ممكنة 21/22/0202 22
 .               أن يستمثر القوة المكتسبة من السرعة في الرمي وفي الوثب 22/22/0202 12
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كما انتظمت مجموعة الوحدات التعليمية المطبقة على العينة التجريبية للبحث في 
 :ثالث مراحل توجزها الطالبة الباحثة فيما يلي

 :وتقسم بدورها إلى جزئين : المرحلة التحضيرية _1

جزئ إداري تنظيمي يتم فيه تفقد التلميذات من الناحية الصحية والتأكد من  :أوال 
ة إلى تنظيمهم في شكل أفواج ، ويتم خالل هذا الجزء التركيز على سالمتهم باإلضاف

حث التلميذات على العمل وتحفيزهم من خالل استثارة دافعيتهم للتعلم وممارسة 
 .األنشطة الرياضية من جهة وشرح هدف الخاص بالحصة

من خالل بعض التمارين ( العام والخاص)جزء خاص بعملية اإلحماء  : ثانيا
وبعض األلعاب من أجل تهيئة األجهزة الحيوية للجسم والرفع من كفاءتها  التحضيرية

مع مراعاة مبادئ التدرج في التمارين من حيث الصعوبة وذلك لوقاية التلميذات من 
 .اإلصابات المحتملة الحدوث

  : و انتظمت في جزئين رئيسين هما: المرحلة الرئيسية _2

  ويتمثل في الشرح و العرض لمضمون القسم الرئيسي من  :التعليميالجزء 

شرح اللعبة / توزيع األدوار على التلميذات وشرح النقاط الصعبة فيها  :حيث
 . بالتفصيل وذلك إلتقان قوانينها و التأكد من صالحيتها للعمل

   و يتمثل في االنجاز الفعلي للواجبات الحركية المقصودة :الجزء التطبيقي. 

 :تمثلت في  :التقَويمالمتابعة و  مرحلة_3

  القيام بتمارين االسترخاء بغرض العودة بأجهزة الجسم إلى الحالة الطبيعية
وتمثلت في الجري  ،الراحةوالى مستواها الوظيفي االعتيادي في حالة 

  .الخفيف المشي تمارين المرونة المفصلية و التمديد العضلي
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  سالمة التلميذات و الثناء على عملهن و االبتعاد عن كل من شأنه أن  تفقد
يثبط من همة التلميذات ويقلل من عزيمتهن أو يجعلهن ينفرن من األداء و 

 .اللعب
   ثارة رغباتهن في ممارسة الدروس ارتباط التلميذات عاطفيا بالدرس وا 

 .الالحقة

 :الوسائل اإلحصائية المستعملة _ 13_2

الطالبة الباحثة بتفريغ وتحليل البيانات من خالل برنامج الحزمة اإلحصائية قامت 
،حيث قامت الطالبة الباحثة باستخدام األدوات  00SPSSللعلوم االجتماعية 
 :اإلحصائية التالية

   لغرض حساب معامل الثبات لالختبارات: اختبار ألفا كرونباخ. 
  ختباراتلمعرفة مدى صدق اال: معامل ارتباط بيرسون. 
  لتحليل اجابات أفراد عينة الدراسة االستطالعية  :التكرارات والنسب المئوية. 
  تم حسابه بغية التعرف على متوسط إجابات المبحوثين : المتوسط الحسابي

 .(100ص 0222طعمة، ) حول االستبيان
  وذلك من أجل التعرف على مدى انحراف استجابات أفراد : االنحراف المعياري

الدراسة االستطالعية ويوضح التشتت في استجابات أفراد الدراسة فكلما 
اقتربت قيمته من الصفر فهذا يعني تركز اإلجابات وعدم تشتتها وبالتالي 

 (00ص 0222البلداوي، ) . تكون أكثر مصداقية 
 لغرض التحقق من ارتباط فقرات االستبيان مع الدرجة  :ار االتساق الداخلياختب

 .الكلية للمحور
  (152، ص 0212بشير، ) :الصدق الذاتي 
  المرجح المتوسط. 
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 لمعرفة داللة الفروق بين استجابات عينة البحث : 2اختبار حسن المطابقة كا
 .على كل فقرة

  (252ص022ابراهيم، ) "ت ستودنت "اختبار داللة الفروق. 

 :صعوبات البحث_ 11_ 2

  :الصعوبات النظرية

تمثلت في نقص المراجع والمصادر الحديثة المتعلقة بخصائص الطفولة المتأخرة 
 .وكذا القدرات البدنية والحركية وصعوبة الحصول

 : الصعوبات االدارية 

واجهت الطالبة الباحثة صعوبات كبيرة على مستوى مديرية التربية لوالية غليزان فيما 
، إذ استغرق ذلك وقت طويل  يخص الموافقة على تسهيل المهمة الخاصة بالبحث

أدى إلى ضياعها على مستوى مكتب األمانة ، مما اضطرنا إلى إرفاق طلب تسهيل 
بعض المعلومات الخاصة بتعداد  جهنا صعوبة في الحصول علىمهمة جديد كما وا

  .مجتمع البحث

 .صعوبة تنظيم لقاء مع مفتشي الطور االبتدائي_ 

 :الصعوبات الميدانية 

 .انعدام االمكانيات والوسائل البيداغوجية في المؤسسة -
 (.بيروقراطية الوثائق)صعوبات ادارية  -
 .المدرسةصعوبات ميدانية تتعلق بتهيئة فيناء  -
 .عدد الحصص الفعلية مما أدى إلى تقليص كورونا وباءتفشي  -
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 :الخالصة 

إن نجاح أي بحــث مهما بلغــت درجته العلميــة مرتبــط بشكل أساسي بإجراءات 
ومن خالل هذا الفصل حاولنا تبيان الخطوات المنهجية التي  البحــث الميــدانية ،

يجب أن يتبعها الطالب  الباحث من أجل اإلجراءات الميدانية الخاصة بالبحث وكذا 
توضيح أهم الطرق واألدوات المستعملة في جمع المعلومـات وتنظيمها ، كما قمنا 

ها باإلضافة إلى بعرض هذه الطرق واألدوات بالتفصيل وتوضيح كيفية استعمال
عرض طبيعة المنهج المتبع و المجاالت التي تم فيها البحث من المجال المكاني 
والزماني والبشري إذ حددنا كل من مجتمع وعينة البحث الذي تمحورت حوله الدراسة 
كما تم التطرق إلى مختلف الوسائل اإلحصائية المستخدمة المعتمدة في هذا البحث 

الباحثة إلى الصعوبات التي اعترضتها أثناء قيامها بالبحث كل  ، وقد أشارت الطالبة
هذه اإلجراءات تعمل على جمع المعلومات في أحسن الظروف و تسمح بعرضها في 
نما الغاية هو الوصول  أحسن الصور ولكن جمع هذه المعلومات ليس هو الغاية وا 

كلة المطروحة سابقا إلى نتائج مصاغة بطريقة بعلمية تساعد على إيجاد الحلول للمش
، وفي األخير يمكن القول أن الطالب الباحث الذي يتبع هذه الخطوات واإلجراءات 
أثناء انجازه لبحثه يكون قد حقق خطوة كبيرة في إثبات صدق عمله وكذلك توضيح 
الركائز العلمية التي  بني عليها بحثه ، للوصول إلى نتائج علمية ودقيقة يمكن 

ويلزم بعد هذه الخطوة عرض وتحليل  تى امكانية تعميمها ،االعتماد عليها وح
ومناقشة النتائج التي تم التوصل إليها من خالل أدوات جمع البيانات  وهذا ما 

 .سنتطرق إليه في الفصل الموالي

 

 

 



 

 

 

 

 

 .تمهيد -

.عرض و مناقشة نتائج االختبارات القبلية لعينتي البحث -3-1  

مقارنة نتائج االختبارات القبلية البعدية لعينتي البحث التجريبية و  -3-2
.الضابطة  

.لعينتي البحث الضابطة و التجريبية  مقارنة نتائج االختبارات البعدية -3-3  

 .تالستنتاجاا -3-4

 .مناقشة فرضيات البحث -3-5

 .الخالصة العامة -3-6

 .االقتراحات -3-7

 .المصادر و المراجع

 .المالحق

 

 عرض: الفصل الثالث

 و تحليل و مناقشة النتائج
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  :تمهيد

إن قيمة البحث العلمي تكمن في مدى مالمسته للواقع باعتباره المرجع 
، و نحن لم نقف على  الحقيقي لقياس درجة تطابق المعارف النظرية و الميدانية

و المعلومات الميدانية من الواقع إال لغرض الوصول إلى تحليل  جمع البيانات
ج المتوصل إليها وعرضهـا وفقا لمتطلبـات وتفسير هذه البيانات و من ثم ترجمة النتـائ

، و من خالل هذا الفصل سنقوم بعرض و تحليل و تفسير البيانات الميدانية  البحث
المرفقة بعرض النتائج التي خلصت إليها الدراسة تماشيا و التحديد النظري لمشكلة 

 .البحث

 :عرض و مناقشة نتائج االختبارات القبلية لعينتي البحث .3.1

دار أحكام موضوعية حول طبيعة التجانس القائم بين عينتي البحث بهدف إص 
الضابطة و التجريبية من خالل نتائج مجموع االختبارات القبلية عملت الطالبة 
الباحثة على معالجة مجموع الدرجات الخام المتحصل عليها و ذلك باستخدام اختبار 

اسبا للمقارنة فيما بين الذي يقدم لنا أسلوبا إحصائيا من"  ت "داللة الفروق 
متوسطات النتائج و من ثم إصدار أحكام حول داللة الفروق كما هو مبين في 

 :الجدول اآلتي 
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 و التجريبية في نتائج االختباراتيوضح مدى التجانس بين العينة الضابطة ( 31)جدول رقم  

 ت" الفروق  القبلية باستخدام اختبار داللة

 12(=1-ن1)ودرجة الحرية  0,0,عند مستوى الداللة *

من خالل المعالجة االحصائية لمجموع النتائج الخام القبلية لعينتي البحث    
كما هو موضح في الجدول " ت"الضابطة والتجريبية باستخدام اختبار داللة الفروق 

  1,24-كأكبر قيمة و 29,1التي تراوحت بين "ت"نالحظ أن جميع قيم ( 21)رقم 

الداللة 
 اإلحصائية

قيمة ت  
 الجدولية

قيمة ت 
 المحسوبة

 االختبارات القبلية

 االختبارات
 العينة التجريبية العينة الضابطة

 3ع
 

 3س
 

 3ع
 

 3س
 

 ير دالغ

2,048 

 ثني الجذع من الوقوف 0,33 3,48 1,333 2,29 0,90

 6,43 0,68 6,17 0,55 1,11 غير دال
م  من بداية  03العدو

 متحركة

 ل خطوات1الوثب  8,17 0,98 8,03 0,77 0,41 غير دال

 8الجري على شكل 8,84 1,06 8,27 1,40 1,21 غير دال

 الوثب العريض من الثبات 1,43 0,14 1,45 0,19 0,36- غير دال

 الوقوف على قدم واحدة 8,20 2,21 6,80 1,52 1,95 غير دال

 الجري حول الدائرة 16,20 1,35 15,57 1,33 1,24- غير دال
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عند رجة حرية  193,8الجدولية المقدرة ب " ت"كأصغر قيمة وهي أصغر من 
هذا ما يدل على عدم وجود فروق معنوية بين  ، 3931ومستوى داللة  18(=1-ن1)

هذه المتوسطات أي أن الفروق الحاصلة بين المتوسطات ليست لها داللة احصائية 
ريبية في كل االختبارات وذلك قبل اجراء التجربة بين عينتي البحث الضابطة والتج

األساسية،وعليه فإن هذا التحصيل اإلحصائي يؤكد على مدى التجانس بين عينتي 
ت البدنية والحركية والسن البحث من حيث التماثل في مستوى بعض عناصر القدرا

 .والطول

 .ية و الضابطةمقارنة نتائج االختبارات القبلية البعدية لعينتي البحث التجريب .1.1
       يوضح داللة الفروق بين متوسطات نتائج االختبارات القبلية( : 31)جدول رقم 

 .و البعدية لعينتي البحث الضابطة و التجريبية
 

 م. ت  الداللة

 العينة الضابطة

 م. ت  الداللة

 المقاييس  العينة التجريبية 

  

 االختبارات

 اختبار قبلي بعدياختبار  اختبار قبلي اختبار بعدي

 3س 3ع 1س 1ع 3س 3ع 1س 1ع

 6,43 0,66 6,14 0,99 1,41 دال.غ 6,17 0,54 6,39 0,58 1,25 دال.غ
م  من  ,1العدو 

 بداية متحركة

 2الجري على شكل  8,84 1,06 7,97 0,70 2,60 دال 8,27 1,40 9,09 0,97 2,44 دال

 الجري حول الدائرة  16,20 1,35 14,17 1,08 11,54 دال 15,57 1,30 15,21 1,45 2,86 دال

 ل خطوات0الوثب    8,17 0,98 8,48 1,02 2,66 دال 8,03 0,77 7,74 0,69 1,28 دال.غ

 1,43 0,14 1,79 0,16 8,24 دال 1,45 0,19 1,41 0,21 1,43 دال.غ
الوثب العريض من  

 الثبات



 تحليل و مناقشة النتائج عرض و                                 الفصل الثالث   
 

 

 121 

 0,33 3,48 3,47 1,88 5,02 دال 1,33 2,29 2,00 1,41 1,35 دال.غ
ثني الجذع من 

 الوقوف

 دال.غ
1,54 2,39 7,73 1,52 6,80 

 دال
3,37 1,92 9,87 2,14 8,20 

الوقوف على قدم 
 واحدة

 

 .م من بداية متحركة ,1مقارنة النتائج القبلية البعدية لعينتي البحث في اختبار العدو  .3.1.1

لبحث في متغير يوضح مقارنة النتائج القبلية البعدية عند عينات ا( 31)جدول رقم 
 .االنتقاليةالسرعة 

الداللة 
 االحصائية

 م"ت"

 اختبار بعدي اختبار قبلي

 حجم

 العينة

المقاييس 
      اإلحصائية

 1س 1ع 3س 3ع لعينة البحث   

 العينة التجريبية 21 6,14 0,99 6,43 0,66 29,2 دال. غ

 العينة الضابطة 21 6,39 0,58 6,17 0,54 2911 دال. غ

 31( =3-ن)و درجة الحرية  0,.,عند مستوى الداللة  1.31=ج .ت

     

أسفرت النتائج المدونة في الجدول أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي في      
م من بداية متحركة  03االختبار القبلي للعينة الضابطة في نتائج اختبار العدو 

البعدي لنفس العينة فقد  ، أما في االختبار ,391وانحراف معياري قدره  7926بلغت 
 ،أما فيما يخص  3918وانحرافها المعياري قيمة  ,790بلغ متوسطها الحسابي قيمة 
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العينة التجريبية المطبق عليها الوحدات التعليمية باستخدام أنشطة ألعاب القوى 
أطفال وفق أسلوب التعلم باللعب فقد بلغ متوسطها الحسابي في االختبار القبلي قيمة 

، أما في االختبار البعدي فقد بلغ المتوسط  3977وانحرافها المعياري  79,0
و بعد المعالجة االحصائية  ,,39واالنحراف المعياري بلغ قيمة  ,792الحسابي قيمة 

المحسوبة للعينة " ت"ستودنت ،تبين أن قيمة " ت"باستخدام اختبار داللة الفروق 
عند  ,192لجدولية المقدرة ب ا" ت"وهي أصغر من  2911الضابطة بلغت قيمة 

، مما يدل على أنه ال توجد داللة  3.31ومستوى داللة  ,2( =2-ن)درجة حرية 
إحصائية وبالتالي ال يوجد فرق معنوي بين متوسط النتائج القبلية و البعدية للعينة 

وهي  29,2المحسوبة " ت"الضابطة،أما بالنسبة للعينة التجريبية فقد بلغت قيمة 
 ,2( =2-ن)درجة حرية عند عند  ,192قيمة الجدولية التي بلغت " ت"أصغر من 

مما يدل على أنه ال توجد داللة إحصائية وبالتالي ال يوجد  ، 3.31ومستوى داللة 
فرق معنوي بين متوسط النتائج القبلية و البعدية للعينة التجريبية وعليه استخلصت 

ة  باستخدام أنشطة ألعاب القوى أطفال الطالبة الباحثة أن استخدام الوحدات التعليمي
وفق التعلم باللعب ساهم بشكل فعال في تحسين أحد عناصر ( عدو ، وثب ، رمي)

وتشير الطالبة الباحثة أن النتائج المتحصل وجاءت هذه  ( .السرعة) القدرات البدينة
التي أشارت أن (  ,132) النتـائج عكس دراسة خالدي زكريـا ومصبـاح مخـتار 

وحدات التعليمية المقترحة باستخدام أسلوب التدريس المتعدد المستويات المطبقة ال
على العينة التجريبية أثرت ايجابيا في تنمية متغير السرعة ودراسة بوفير محمد وبن 

و التي أرجعت ذلك  إلى فاعلية الوحدات التعليمية المطبقة (  1327)زرفة محمد 
للعب باستخدام أنشطة ألعاب القوى اطفال في تحسين على العينة التجريبية بالتعلم با

  .صفة السرعة
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م  ,1اختبار العدو يوضح مقارنة النتائج القبلية البعدية لعينتي البحث في ( 2,)شكل رقم 
 .من بداية متحركة

 

 

 .2مقارنة النتائج القبلية البعدية لعينتي البحث في اختبار الجري على شكل  .1.1.1

 .ارنة النتائج القبلية البعدية في متغير التوافق   يوضح مق( 30)جدول رقم 

الداللة 
 االحصائية

 م"ت"
 اختبار بعدي اختبار قبلي

 حجم العينة
 المقاييس اإلحصائية

 لعينة البحث  
 1س 1ع 3س 3ع

 العينة التجريبية  21 7,97 0,70 8,84 1,06 1973 دال

 العينة الضابطة 21 9,09 0,97 8,27 1,40 ,,19 دال

 31( =3-ن)و درجة الحرية  0,.,عند مستوى الداللة  1.31=ج .ت

 

6,00

6,05

6,10

6,15

6,20

6,25

6,30

6,35

6,40

6,45

                               

6,43

6,17

6,14

6,39
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 تشير نتائج الجدول أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي في االختبار القبلي للعينة   

وانحراف معياري قدره  8,27بلغت 8اختبار الجري على شكل  الضابطة في نتائج
 9,09متوسطها الحسابي قيمة  أما في االختبار البعدي لنفس العينة فقد بلغ 1,40

،أما بالنسبة للعينة التجريبية المطبق عليها الوحدات  0,97وانحرافها المعياري قيمة 
التعليمية باستخدام أنشطة ألعاب القوى أطفال وفق أسلوب التعلم باللعب فقد بلغ 

 1,06وانحرافها المعياري قيمة  8,84متوسطها الحسابي في االختبار القبلي قيمة 
واالنحراف المعياري  7,97أما في االختبار البعدي فقد بلغ المتوسط الحسابي قيمة 

" ت"و بعد المعالجة االحصائية باستخدام اختبار داللة الفروق   0,70بلغ  قيمة  
ر كبوهي أ ,,19المحسوبة للعينة الضابطة بلغت قيمة " ت"ستودنت تبين أن قيمة 

ومستوى داللة  ,2( =2-ن)درجة حرية د عن ,192الجدولية المقدرة ب " ت"من 
، مما يدل على أنه توجد داللة إحصائية وبالتالي يوجد فرق معنوي بين  3.31

أما بالنسبة للعينة التجريبية فقد  ، متوسط النتائج القبلية و البعدية للعينة الضابطة
 ,192قيمة الجدولية التي بلغت " ت"وهي أكبر من  1973المحسوبة " ت"بلغت قيمة 
مما يدل على أنه توجد  ، 3.31ومستوى داللة  ,2( =2-ن)درجة حرية عند عند 

وعليه استخلصت الطالبة . داللة إحصائية وبالتالي يوجد فرق معنوي بين المتوسطات
الباحثة أن استخدام الوحدات التعليمية ساهم بشكل فعال في تحسين أحد عناصر 

البة الباحثة أن النتائج المتحصل عليها اتفقت وتشير الط(. التوافق) القدرات الحركية 
التي أشارت أن الوحدات التعليمية ( 1321)مع دراسة يحيى فريد وفوزية بلغالي 

يجابيا المقترحة وفق نظام العاب القوى أطفال المطبقة على العينة التجريبية أثرت ا
أن  التي أشارت إلى( 1327)ودراسة علي صحراوي في تنمية متغير التوافق 
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للوحـدات التعليميـة المقترحـة باسـتخدام إسـتراتيجية التـدريس باللعـب المطبـق علـى 
 .العينـة التجريبيـة أثـر ايجابي في تنمية متغير التوافق

 

   اختبار الجري على يوضح مقارنة النتائج القبلية البعدية لعينتي البحث في( 9)شكل رقم
 .2شكل 

 

 .البعدية لعينتي البحث في اختبار الجري حول الدائرةمقارنة النتائج القبلية  .1.1.1

 .يوضح مقارنة النتائج القبلية البعدية عند عينات البحث في متغير الرشاقة(  31) جدول رقم 

الداللة 
 االحصائية

 م"ت"

 اختبار بعدي اختبار قبلي

 حجم العينة

المقاييس 
       اإلحصائية

لعينة        
 البحث

 1س 1ع 3س 3ع

 العينة التجريبية  21 14,17 1,08 16,20 1,35 ,2291 دال

 العينة الضابطة 21 15,21 1,45 15,57 1,30 1987 دال

 31( =3-ن)و درجة الحرية  0,.,عند مستوى الداللة  1.31=ج .ت

7,40

7,60

7,80

8,00

8,20

8,40

8,60

8,80

9,00

9,20

                               

8,84

8,27

7,97

9,09
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نالحظ أن قيمة المتوسط الحسابي لنتائج المسجلة في الجدول أعاله من خالل ا    
بلغت  الجري حول الدائرة للعينة الضابطة في نتائج اختبارفي االختبار القبلي 

، أما في االختبار البعدي لنفس العينة فقد  2903وانحراف معياري قدره    21916
أما بالنسبة  ، 29,1وانحرافها المعياري قيمة  21912بلغ متوسطها الحسابي قيمة 

ام أنشطة ألعاب القوى للعينة التجريبية المطبق عليها الوحدات التعليمية باستخد
أطفال وفق أسلوب التعلم باللعب فقد بلغ متوسطها الحسابي في االختبار القبلي قيمة 

، أما في االختبار البعدي فقد بلغ المتوسط  2901 وانحرافها المعياري  27913
و بعد المعالجة  2938 واالنحراف المعياري بلغ قيمة 2,926الحسابي قيمة 

"  ت "تبين أن قيمة  ستودنت ،" ت"اختبار داللة الفروق   االحصائية باستخدام
الجدولية المقدرة بـ " ت"وهي أكبر من  1987المحسوبة للعينة الضابطة بلغت قيمة 

، مما يدل على أنه  3.31ومستوى داللة  ,2( =2-ن)  درجة حرية عند  ,192
القبلية و البعدية  توجد داللة إحصائية وبالتالي يوجد فرق معنوي بين متوسط النتائج

 ,2291المحسوبة " ت"للعينة الضابطة،أما بالنسبة للعينة التجريبية فقد بلغت قيمة 
( 2-ن)درجة حرية عند عند  ,192قيمة الجدولية التي بلغت " ت"وهي أكبر من 

مما يدل على أنه توجد داللة إحصائية وبالتالي يوجد  ، 3.31 ومستوى داللة  ,2=
توسطات ،وعليه استخلصت الطالبة الباحثة أن استخدام الوحدات فرق معنوي بين الم

، (الرشاقة) التعليمية  ساهم بشكل فعال في تحسين أحد عناصر القدرات الحركية
وتشير الطالبة الباحثة أن النتائج المتحصل عليها اتفقت مع دراسة كل من يحيى 

يمية المقترحة وفق نظام ، التي أشارت أن الوحدات التعل(1321)فريد وفوزية بلغالي 
العاب القوى أطفال المطبقة على العينة التجريبية أثرت ايجابيا في تنمية متغير 

 التي أشارت إلى أن للوحـدات التعليميـة ( 1327) الرشاقة ودراسة علي صحرواي 
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 المقترحـة باسـتخدام إسـتراتيجية التـدريس باللعـب المطبـق علـى العينـة التجريبيـة أثـر
  .ايجابي في تنمية متغير الرشاقة

 .الجري حول الدائرةيوضح مقارنة النتائج  القبلية البعدية لعينتي البحث في (  ,3) شكل رقم 

 

 .خطوات 0مقارنة النتائج القبلية البعدية  لعينتي البحث في اختبار الوثب ل .1.1.1

 .قوة العضليةيوضح مقارنة النتائج القبلية البعدية في متغير ال( 31)  جدول رقم 

الداللة 
 االحصائية

 م"ت"
 اختبار بعدي اختبار قبلي

 حجم العينة
المقاييس 
       اإلحصائية

 1س 1ع 3س 3ع لعينة البحث   

 العينة التجريبية  21 8,48 1,02 8,17 0,98 1977 دال

 العينة الضابطة 21 7,74 0,69 8,03 0,77 2918 دال.غ

 31( =3-ن)و درجة الحرية  0,.,لة عند مستوى الدال  1.31=ج .ت

 

13,00

13,50

14,00

14,50

15,00

15,50

16,00

16,50

                               

16,20

15,57

14,17

15,21
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 تشير نتائج الجدول أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي في االختبار القبلي للعينة  

و انحراف معياري قدره  8,03بلغت  خطوات 1ـاختبار الوثب ل الضابطة في نتائج
أما في االختبار البعدي لنفس العينة فقد بلغ متوسطها الحسابي قيمة  0,77
أما بالنسبة للعينة التجريبية المطبق عليها  ، 0,69وانحرافها المعياري قيمة 7,74

الوحدات التعليمية باستخدام أنشطة ألعاب القوى أطفال وفق أسلوب التعلم باللعب فقد 
وانحرافها المعياري قيمة  8,17بلغ متوسطها الحسابي في االختبار القبلي قيمة 

واالنحراف  8,48قد بلغ المتوسط الحسابي قيمة أما في االختبار البعدي ف 0,98
و بعد المعالجة االحصائية باستخدام اختبار داللة الفروق   1,02المعياري بلغ قيمة 

     2918المحسوبة للعينة الضابطة بلغت قيمة " ت"تبين أن قيمة  ستودنت ،" ت"
 ,2( =2-ن)درجة حرية عند  ,192الجدولية المقدرة ب " ت"و هي أصغر من 

يدل على أنه ال توجد داللة إحصائية وبالتالي ال يوجد  ، مما 3.31ومستوى داللة 
فرق معنوي بين متوسط النتائج القبلية و البعدية للعينة الضابطة،أما بالنسبة للعينة 

قيمة الجدولية " ت"وهي أكبر من  1977المحسوبة " ت"التجريبية فقد بلغت قيمة 
مما يدل  ، 3.31ومستوى داللة  ,2( =2-ن)ية درجة حر عند  ,192التي بلغت 

على أنه توجد داللة إحصائية وبالتالي يوجد فرق معنوي بين المتوسطات وعليه 
استخلصت الطالبة الباحثة أن استخدام الوحدات التعليمية ساهم بشكل فعال في 

أن  وتشير الطالبة الباحثة(  .القوة العضلية) تحسين أحد عناصر القدرات البدينة  
التي (  1321)النتائج المتحصل عليها اتفقت مع دراسة يحيى فريد وفوزية بلغالي 

لعاب القوى أطفال المطبقة على أات التعليمية المقترحة وفق نظام أشارت أن الوحد
، ودراسـة عوينتـي القوة العضلية  العيـنة التجريبـية أثرت ايجـابيـا فـي تنمية متغير
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ارت أن للبرنامج المقترح لأللعاب الحركية أثر إيجابي على ، التي أش(1328)هواري 
  .سنوات( 22-,)تنمية القدرة العضلية لتالميذ الطور االبتدائي 

 0ـاختبار الوثب ليوضح مقارنة النتائج القبلية البعدية لعينتي البحث في (  33)شكل رقم 
 .خطوات

 

اختبار الوثب العريض من مقارنة النتائج القبلية البعدية  لعينتي البحث  في  .0.1.1
 .الثبات

 .يوضح مقارنة النتائج القبلية البعدية في اختبار متغير القوة العضلية(  32) جدول رقم 

الداللة 
 االحصائية

 م"ت"
 اختبار بعدي اختبار قبلي

 حجم العينة
 المقاييس اإلحصائية

لعينة              
 1س 1ع 3س 3ع البحث

 العينة التجريبية  21 1,79 0,16 1,43 0,14 ,891 دال

 العينة الضابطة 21 1,41 0,21 1,45 0,19 29,0 دال.غ

 31( =3-ن)و درجة الحرية  0,.,عند مستوى الداللة  1.31=ج .ت

 تظهر نتائج الجدول أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي في االختبار القبلي للعينة       

7,20

7,40

7,60

7,80

8,00

8,20

8,40

8,60

                               

8,17

8,03

8,48

7,74
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وانحراف معياري قدره  1,45بلغت  اتالوثب العريض من الثبالضابطة في نتائج 
 1,41أما في االختبار البعدي لنفس العينة فقد بلغ متوسطها الحسابي قيمة  0,19

أما بالنسبة للعينة التجريبية المطبق عليها الوحدات  0,21وانحرافها المعياري قيمة 
بلغ  التعليمية باستخدام أنشطة ألعاب القوى أطفال وفق أسلوب التعلم باللعب فقد

أما في  0,14وانحرافها المعياري1,43متوسطها الحسابي في االختبار القبلي قيمة 
واالنحراف المعياري بلغ قيمة  1,79االختبار البعدي فقد بلغ المتوسط الحسابي قيمة 

 ستودنت " ت"ختبار داللة الفروق  و بعد المعالجة االحصائية باستخدام ا 0,16
" ت"وهي أصغر من  29,0لعينة الضابطة بلغت قيمة المحسوبة ل" ت"تبين أن قيمة 

، مما  3.31ومستوى داللة  ,2( =2-ن)درجة حرية عند  ,192الجدولية المقدرة بـ
يدل على أنه ال توجد داللة إحصائية وبالتالي ال يوجد فرق معنوي بين متوسط 

ية فقد بلغت قيمة النتائج القبلية و البعدية للعينة الضابطة، أما بالنسبة للعينة التجريب
عند عند  ,192قيمة الجدولية التي بلغت " ت"وهي أكبر من  ,891المحسوبة " ت"

مما يدل على أنه توجد داللة  ، 3.31 ومستوى داللة ,2( =2-ن)درجة حرية 
إحصائية وبالتالي يوجد فرق معنوي بين المتوسطات وعليه استخلصت الطالبة 

مية ساهم بشكل فعال في تحسين أحد عناصر الباحثة أن استخدام الوحدات التعلي
وتشير الطالبة الباحثة أن النتائج المتحصل عليها (. القوة العضلية)القدرات البدينة

و التي أرجعت ذلك إلى (  1327)اتفقت مع دراسة  بوفير محمد وبن زرفة محمد 
باستخدام بالتعلم باللعب  فاعلية الوحدات التعليمية المطبقة على العينة التجريبية

التي استخلصت ( ,132)طفال في تحسين صفة القوة ودراسة ألعاب قوى أأنشطة 
أن للوحدات التعليمية المقترحة باستخدام أسلوب التدريس المتعدد المستويات تأثير 

  .إيجابي في تطوير القوة الميزة بالسرعة عند تالميذ الطور المتوسط
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اختبار الوثب قبلية البعدية لعينتي البحث في  يوضح مقارنة النتائج ال(   31) شكل رقم 
 .العريض من الثبات

 

 
اختبار ثني الجذع من مقارنة النتائج القبلية البعدية لعينتي البحث في  .1.1.1

 .الوقوف

 .يوضح مقارنة النتائج القبلية البعدية متغير المرونة(  39)جدول رقم 

الداللة 
 االحصائية

 م"ت"
 اختبار بعدي اختبار قبلي

 العينة حجم
 المقاييس اإلحصائية

لعينة            
 1س 1ع 3س 3ع البحث

 العينة التجريبية  21 3,47 1,88 0,33 3,48 1931 دال

 العينة الضابطة 21 2,00 1,41 1,33 2,29 2901 دال.غ

 31( =3-ن)و درجة الحرية  0,.,عند مستوى الداللة  1.31=ج .ت
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 ن قيمة المتوسط الحسابي في االختبار القبلي للعينةتوضح نتائج الجدول أعاله أ    

 وانحراف معياري  33 ,1بلغت  ثني الجذع من الوقوفالضابطة في نتائج اختبار 

أما في االختبار البعدي لنفس العينة فقد بلغ متوسطها الحسابي قيمة  2,29قدره  
ة المطبق عليها أما بالنسبة للعينة التجريبي 1,41وانحرافها المعياري قيمة  2,00

الوحدات التعليمية باستخدام أنشطة ألعاب القوى أطفال وفق أسلوب التعلم باللعب فقد 
وانحرافها المعياري  قيمة  0,33بلغ متوسطها الحسابي في االختبار القبلي قيمة 

واالنحراف   3,47أما في االختبار البعدي فقد بلغ المتوسط الحسابي قيمة  3,48
و بعد المعالجة االحصائية باستخدام اختبار داللة الفروق  1,88مة المعياري بلغ قي

وهي  2901المحسوبة للعينة الضابطة بلغت قيمة " ت"ستودنت ، تبين أن قيمة " ت"
ومستوى  ,2( =2-ن)درجة حريـة  عند  ,192الجدولية المقدرة بـ" ت"أصغر من 

بالتالي ال يوجد فرق ، مما يدل على أنه ال توجد داللة إحصائية و  3.31داللة 
معنوي بين متوسط النتائج القبلية و البعدية للعينة الضابطة،أما بالنسبة للعينة 

الجدولية  قيمة" ت"وهي أكبر من  1931المحسوبة " ت"التجريبية فقد بلغت قيمة 
مما يدل  ، 3.31ومستوى داللة  ,2( =2-ن)درجة حرية  عند ,192التي بلغت 

صائية وبالتالي يوجد فرق معنوي بين المتوسطات وعليه على أنه توجد داللة إح
استخلصت الطالبة الباحثة أن استخدام الوحدات التعليمية ساهم بشكل فعال في 

وتشير الطالبة الباحثة أن النتائج (  المرونة) تحسين أحد عناصر القدرات البدنية
دراسة يحيى و ( 1326)المتحصل عليها اتفقت مع دراسة  كل من  بوعزيز وآخرون 

 ات التعليمية المقترحة وفق نظام التي أشارت بأن للوحد( 1321)فريد وفوزية بلغالي 
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لعاب القوى أطفال المطبقة على العينة التجريبية أثرت ايجابيا في تنمية متغير أ
 .المرونة 

ثني اختبار يوضح مقارنة النتائج القبلية البعدية لعينتي البحث في  اختبار ( 31)شكل رقم  
 .الجذع من الوقوف
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الوقوف على قدم مقارنة النتائج القبلية البعدية  لعينتي البحث  في  اختبار   .1.1.1

 .ثانية( 30)واحدة ومد الذراعين للجانب وفتل الجذع يمينا ويسارا

 . يوضح مقارنة  النتائج  القبلية  البعدية في متغير التوازن( ,1) جدول رقم 

الداللة 
 االحصائية

 م"ت"
 اختبار بعدي اختبار قبلي

 حجم العينة

المقاييس 
   اإلحصائية

 1س 1ع 3س 3ع لعينة البحث

 العينة التجريبية 21 9,87 1,92 8,20 2,14 0906 دال

 العينة الضابطة 21 7,73 2,39 6,80 1,52 ,291 دال.غ

 31( =3-ن)و درجة الحرية  0,.,عند مستوى الداللة  1.31=ج .ت

خالل النتائج الموضحة في الجدول أعاله أن قيمة المتوسط الحسابي في  من     
 بلغتاختبار الوقوف على قدم واحدة  االختبار القبلي للعينة الضابطة في نتائج

أما في االختبار البعدي لنفس العينة فقد بلغ  1,52وانحراف معياري قدره  6,80
،أما بالنسبة للعينة 2,39قيمة وانحرافها المعياري  7,73متوسطها الحسابي قيمة 

التجريبية المطبق عليها الوحدات التعليمية باستخدام أنشطة ألعاب القوى أطفال وفق 
 8,20أسلوب التعلم باللعب فقد بلغ متوسطها الحسابي في االختبار القبلي قيمة 

أما في االختبار البعدي فقد بلغ المتوسط الحسابي  2,14وانحرافها المعياري قيمة 
و بعد المعالجة االحصائية  1,92واالنحراف المعياري بلغ قيمة  9,87قيمة 

المحسوبة للعينة " ت"ستودنت ،تبين أن قيمة " ت"باستخدام اختبار داللة الفروق 
عند  ,192الجدولية المقدرة ب " ت"وهي أصغر من  ,291الضابطة بلغت قيمة 

على أنه ال توجد داللة  ، مما يدل 3.31ومستوى داللة  ,2( =2-ن)درجة حرية 
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إحصائية وبالتالي ال يوجد فرق معنوي بين متوسط النتائج القبلية و البعدية للعينة 
هي  و 0906المحسوبة " ت"الضابطة،أما بالنسبة للعينة التجريبية فقد بلغت قيمة 

 ,2( =2-ن)درجة حرية عند عند  ,192قيمة الجدولية التي بلغت " ت"أكبر من 
مما يدل على أنه توجد داللة إحصائية وبالتالي يوجد فرق  ،3.31 ومستوى داللة

معنوي بين المتوسطات، وعليه استخلصت الطالبة الباحثة أن استخدام الوحدات 
(.  التوازن)التعليمية ساهم بشكل فعال في تحسين أحد عناصر القدرات الحركية

دراسة  كل من  دراسة   وتشير الطالبة الباحثة أن النتائج المتحصل عليها اتفقت مع
ات التعليمية المقترحة ، التي أشارت أن الوحد(1321)يحيى فريد و فوزية بلغالي 

يجابيا في تنمية لعاب القوى أطفال المطبقة على العينة التجريبية أثرت اأوفق نظام 
التي أشارت إلى أن للوحـدات ( 1327)ودراسة علي صحراويمتغير التوازن، 
رحـة باسـتخدام إسـتراتيجية التـدريس باللعـب المطبـق علـى العينـة التعليميـة المقت

  .التجريبيـة أثـر ايجابي في تنمية متغير التوازن

اختبار الوقوف على قدم يوضح مقارنة النتائج القبلية البعدية لعينتي البحث ( 31)شكل رقم 
 .ثانية( 30)واحدة ومد الذراعين للجانب وفتل الجذع يمينا ويسارا
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 . مقارنة نتائج االختبارات البعدية  لعينتي البحث الضابطة و التجريبية  .1.1
يوضح مقارنة نتائج االختبار البعدي باستخدام اختبار داللة الفروق ( : 13)جدول رقم

 ."ت" 

الداللة 
 اإلحصائية

قيمة ت  
 الجدولية

قيمة ت 
 المحسوبة

 االختبارات البعدية

 العينة التجريبية ةالعينة الضابط االختبارات

 1س 1ع 1س 1ع

 دال 

2,048 

  

 ثني الجذع من الوقوف 3,47 1,88 2,00 1,41 2,33

 م  من بداية متحركة ,1العدو  6,14 0,96 6,39 0,55 0,84 غير دال

 ل خطوات0الوثب    8,48 1,02 7,74 0,69 2,25 دال 

 2الجري على شكل  7,97 0,70 9,09 0,97 3,51 دال 

 الوثب العريض من الثبات  1,79 0,16 1,41 0,20 5,52 دال 

 9,87 1,88 7,73 2,22 2,74 دال 
الوقوف على قدم واحدة ومد االذراعين  

 جانبا وفتل الجذع يمينا وشماال

 الجري حول الدائرة  14,17 1,08 15,21 1,42 2,18 دال 

  

  12(=1-ن1)ودرجة الحرية  0,0,عند مستوى الداللة *
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مقارنة نتائج االختبارات البعدية  لعينتي البحث الضابطة و التجريبية في  .3.1.1
 متغير المرونة

ثني جذع من  يوضح الفرق بين المتوسط الحسابي لالختبار البعدي لعينتي( 11)الجدول رقم 
 .الوقوف

داللة 
 الفروق

 م"ت" ج"ت"

 المقاييس اإلحصائية عينة الضابطة عينة التجريبية

 

 3س 3ع 1س 1ع ختباراال

 ثني الجذع من الوقوف 1933 29,2 09,6 2988 1900 193,8 دال

 12(=1-ن1)و درجة حرية( 0,0,)عند مستوى الداللة  

 

الخاصة باالختبارات البعدية لعينتي ( 11)لقد أظهرت النتائج المدونة في الجدول    
الوقوف أن قيمة المتوسط البحث الضابطة و التجريبية في اختبار ثني الجذع من 

، أما 29,2واالنحراف المعياري بلغت  1933الحسابي للعينة الضابطة بلغت 
المتوسط الحسابي للعينة التجريبية المطبق عليها الوحدات التعليمية باستخدام أنشطة 

و انحرافها المعياري  09,6ألعاب القوى أطفال وفق أسلوب التعلم باللعب بلغ قيمة 
" ت"و بعد المعالجة االحصائية باستخدام اختبار داللة الفروق  2988بلغ قيمة 

الجدولية المقدرة " ت"أكبر من  1900المحسوبة المقدرة ب " ت"ستودنت ، تبين أن 
وعليه توجد فروق  3931ومستوى داللة  18(=1-ن1)عند درجة حرية  193,8ب 

وترجع الطالبة .نةذات داللة احصائية لصالح العينة التجريبية في متغير المرو 
 الباحثة ذلك إلى كفاية الوحدات التعليمية في استثمار الطاقة الزائدة لعينة البحث إذ 
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توجد قوة فائضة ووقت فائض ال يستخدمان في تزويد احتياجات معينة وعلى "أنه 
هذا فان لإلنسان قوى معطلة لفترات طويلة ، وفي أثناء فترة التعطيل هذه تتراكم 

مراكز األعصاب السليمة النشطة ويزداد تراكمها وبالتالي ضغطها حتى الطاقة في 
يصل إلى درجة يتحتم معها وجود منفذ لها، واللعب هو الوسيلة الممتازة الستنفاذ هذه 

،وقد أحسن توجيهها ( 233، ص  1321طلبة، ) " الطاقة الزائدة المتراكمة
مما أدى إلى تحسن ( عدو ، وثب ، رمي )تخدام العاب القوى أطفال واستثمارها باس

 .ملحوظ في متغير المرونة

يوضح  النتائج البعدية لعينتي البحث الضابطة و التجريبية  في متغير (  30)شكل بياني رقم 
 .المرونة
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مقارنة نتائج االختبارات البعدية  لعينتي البحث الضابطة و التجريبية في  .1.1.1
 ر السرعة االنتقاليةمتغي

يوضح الفرق بين المتوسط الحسابي لالختبار البعدي لعينتي البحث في ( 11)الجدول رقم 
 .م  من بداية متحركة ,1اختبار العدو 

     

الخاصة باالختبارات البعدية لعينتي ( 10)لقد أفرزت النتائج المدونة في الجدول     
وسط م من بداية متحركة أن قيمة المت 03البحث الضابطة و التجريبية الختبار العدو

أما  3911واالنحراف المعياري بلغ قيمة  ,790الحسابي للعينة الضابطة بلغت 
المتوسط الحسابي للعينة التجريبية المطبق عليها الوحدات التعليمية باستخدام أنشطة 

وانحرافها المعياري  ,792ألعاب القوى أطفال وفق أسلوب التعلم باللعب بلغ  قيمة 
" ت"ة االحصائية باستخدام اختبار داللة الفروق  و بعد المعالج 39,7بلغ قيمة 

الجدولية المقدرة " ت"أصغر من  ,398المحسوبة المقدرة ب " ت"ستودنت ، تبين أن 
وعليه التوجد فروق   3931ومستوى داللة  18(=1-ن1)عند درجة حرية  193,8بـ

 النتقالية ذات داللة احصائية لعينتي البحث الضابطة والتجريبية في متغير السرعة ا

داللة 
 الفروق

 م"ت" ج"ت"

 المقاييس اإلحصائية عينة الضابطة عينة التجريبية

 

 لعينة البحث
 3س 3ع 1س 1ع

غير  
 دال

 م  من بداية متحركة ,1العدو ,790 3911 ,792 39,7 ,398 193,8

 
   

 12(=1-ن1)و درجة حرية( 0,0,)عند مستوى الداللة  
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وتشير الطالبة الباحثة أن ذلك راجع إلى العامل الوراثي أي أن صفة السرعة جزء 
منها موروث وجزء آخر مكتسب والجزء الموروث يكمن في الخصائص التركيبية 
لأللياف العضلية ،إذ تكون األلياف البيضاء سريعة واأللياف الحمراء بطيئة ، لذا 

كثر من الجانب التدريبي هذا ما يؤكده أبو العال أحمد فهي تتأثر بالجانب الوراثي أ
السرعة تتأثر من الناحية الفسيولوجية "عبد الفتاح وأحمد نصر الدين سيد بأن 

بالعامل الوراثي الذي يتحكم في تشكيل نسبة األلياف العضلية السريعة والبطيئة وما 
 .(283،ص  1330الفتاح، )يتبع ذلك من تكوين عدد الوحدات الحركي

يوضح  النتائج البعدية للعينتي البحث الضابطة و التجريبية  في (  31)شكل بياني رقم 
 .متغير السرعة االنتقالية
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مقارنة نتائج االختبارات البعدية  لعينتي البحث الضابطة و التجريبية في  .1.1.1
 .متغير القوة العضلية

فرق بين المتوسط الحسابي لالختبار البعدي لعينتي البحث في يوضح ال( 11)الجدول رقم 
 .ل خطوات 0اختبار  الوثب 

 م"ت" ج"ت" داللة الفروق

المقاييس  عينة الضابطة عينة التجريبية
اإلحصائية                    

 3س 3ع 1س 1ع لعينة البحث

 خطوات 0الوثب لـ  ,696 ,397 89,8 2931 1911 193,8 دال

 . 12(=1-ن1)و درجة حرية( 0,0,)د مستوى الداللة عن 

  

الخاص باالختبار البعدي لعينتي البحث ( ,1)يالحظ من خالل الجدول    
الضابطة والتجريبية في متغير القوة العضلية ، أن الحكم الظاهري على داللة الفروق 

للعينة بالنسبة  ,397وانحراف معياري قيمته   ,696بين المتوسطات المقدرة ب 
بالنسبة للعينة  2931وانحراف معياري قيمته  89,8الضابطة ومتوسط حسابي قدره 

التجريبية يشير إلى نوع التباين الحاصل في المتغير المقاس لصالح العينة التجريبية 
لكن ال يمكن اعتبار أن هذا الحكم صحيحا وموضوعيا إال بعد (.26)، الحظ الشكل 

ستودنت وبعد المعالجة " ت"وق بين المتوسطات استخدام اختبار داللة الفر 
 وهي  1911المحسوبة " ت"اإلحصائية للنتائج الخام المتحصل عليها ، بلغت قيمة 
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ومستوى  18(=1-ن1)عند درجة حرية   193,8ت قيمة أكبر من الجدولية التي بلغ
 ر وعلى أساس هذا التحصيل اإلحصائي تأخذ الطالبة الباحثة بالتفسي 3931داللة 

المقترح  كون أن الفروق الظاهرية الحاصلة بين متوسطي النتائج البعدية لعينتي 
البحث لها داللة احصائية لصالح العينة التجريبية في متغير القوة العضلية ، وترجع 
الطالبة البـاحثة هذا التحسـن فـاعلية الوحـدات التعليمية ،  فضال عن تأثير استخدام 

و تطبيقها وفق التعلم باللعب بطريقة ( العدو الوثب ، الرمي) ألعاب القوى أطفال 
 . موجهة في تحسين متغير القوة العضلية 

يوضح  النتائج البعدية للعينتي البحث الضابطة و التجريبية  في متغير ( 31)شكل بياني رقم 
 .القوة العضلية 
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التجريبية في متغير مقارنة نتائج االختبارات البعدية لعينتي البحث الضابطة و  .1.1.1
 .التوافق

يوضح الفرق بين المتوسط الحسابي لالختبار البعدي لعينتي البحث في ( 10)الجدول رقم 
 .2اختبار الجري على شكل 

داللة 
 الفروق

 م"ت" ج"ت"

 عينة الضابطة عينة التجريبية

المقاييس اإلحصائية                    
 3س 3ع 1س 1ع عينة البحث

 2الجري على شكل  ,93, 39,6 69,6 3963 0912 193,8 دال

 .12(=1-ن1)و درجة حرية( 0,0,)عند مستوى الداللة        

الخاصة باالختبارات البعدية لعينتي ( 11)لقد أفرزت النتائج المدونة في الجدول     
أن قيمة المتوسط الحسابي  8البحث الضابطة و التجريبية الختبار الجري على شكل 

، أما المتوسط  39,6واالنحراف المعياري بلغت  ,93,ينة الضابطة بلغت للع
الحسابي للعينة التجريبية المطبق عليها الوحدات التعليمية باستخدام أنشطة ألعاب 

 3963وانحرافها المعياري بلغ قيمة  69,6القوى أطفال وفق التعلم باللعب بلغ  قيمة 
ستودنت  تبين أن " ت"تبار داللة الفروق و بعد المعالجة االحصائية باستخدام اخ

عند درجة  193,8الجدوليـة المـقدرة بـ " ت"أكـبر من  0912المحسوبـة المقدرة بـ" ت"
وعليه توجد فروق ذات داللة احصائية   3931ومستوى داللة  18(=1-ن1)حرية 

 وتعزو ( الزمن)لصالح العينة التجريبية والتي تحصلت على متوسط حسابي أقل 
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الطالبة الباحثة ذلك إلى تميز هذه المرحلة بتطور قابلية التوافق الحركي وسرعة 
التعلم ويعود سبب ذلك إلى زيادة تطور المستوى الذهني وتطور قابلية االحساس 

، اضافة إلى ذلك فإن (72، ص ,132كماش، )والمالحظة في أداء الحركة 
العدو ، الوثب، )الطفولة يفضلون المهارات المعقدة و المركبة  تلميذات هذه مرحلة

بقوله ( عبد الحميد شرف ) ، ما يتطلب قدرا من التوافق وهذا ما يؤكده (الخ...الرمي
يبدأ في هذه المرحلة تحسن التوافق العصبي العضلي فليس هناك ما يمنع من " 

افق بين األعصاب اعطاء التلميذ بعض الحركات الصعبة والتي تتطلب التو 
الكالبي، بدون سنة ) والعضالت مما يساعد على زيادة التوافق العصب عضلي

023  ،022). 

يوضح  النتائج البعدية للعينتي البحث الضابطة و التجريبية  في (  32)شكل بياني رقم  
 .متغير التوافق
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عينتي البحث الضابطة و التجريبية في مقارنة نتائج االختبارات البعدية  ل .0.1.1
 .متغير القوة العضلية

يوضح الفرق بين المتوسط الحسابي لالختبار البعدي لعينتي البحث في ( 11)الجدول رقم 
 .اختبار الوثب العريض من الثبات

داللة 
 الفروق

 م"ت" ج"ت"

 المقاييس اإلحصائية عينة الضابطة عينة التجريبية

   

 3س 3ع 1س 1ع لعينة البحث

 الوثب العريض من الثبات  29,2 3913 ,296 3927 1911 193,8 دال

 12(=1-ن1)و درجة حرية( 0,0,)عند مستوى الداللة  

 

الخاص باالختبار البعدي لعينتي البحث الضابطة ( 17)يالحظ من خالل الجدول   
  29,2ت المقدرة بـ والتجريبية، أن الحـكم الظـاهري على داللـة الفروق بين المتوسطـا

 ,296بالنسبة للعينة الضابطة ومتوسط حسابي قدره  3913وانحراف معياري قيمته 
بالنسبة للعينة التجريبية يشير إلى نوع التباين الحاصل  3927وانحراف معياري قيمته 

 (.,2)في المتغير المقاس لصالح العينة التجريبية، الحظ الشكل 

لحكم صحيحا وموضوعيا إال بعد استخدام اختبار داللة لكن ال يمكن اعتبار أن هذا ا
 ستودنت وبعد المعالجة اإلحصائية للنتائج الخام " ت"الفروق بين المتوسطات 
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وهي أكبر من الجدولية التي  1911المحسوبة " ت"المتحصل عليها، بلغت قيمة 
وعلى  3931ومستوى داللة  18(=1-ن1)عند درجة حرية  193,8بلغت قيمة 

س هذا التحصيل اإلحصائي تأخذ الطالبة الباحثة بالتفسير المقترح ، كون أن أسا
الفروق الظاهرية الحاصلة بين متوسطي النتائج البعدية لعينتي البحث لها داللة 
احصائية لصالح العينة التجريبية في متغير القوة العضلية  وتعزو الطالبة الباحثة 

مرحلة يميلون إلى ممارسة األنشطة البدنية سبب هذا التحسن إلى أن تالميذ هذه ال
التي تلبي دوافعهم ورغباتهم والتي تحسسهم بذاتهم فنجد أن من شروط التعلم الحركي 

حالة من حاالت التوتر الناتجة عن حاجات أساسية " وجود الدافع للتعلم باعتباره 
 .(,10، ص  1331محجوب، ) "تدفع الفرد أو التلميذ  لممارسة أو تعلم مهارة ما 

يوضح  النتائج البعدية للعينتي البحث الضابطة و التجريبية  في (  39)شكل بياني رقم 
 .متغير القوة العضلية 
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مقارنة نتائج االختبارات البعدية  لعينتي البحث الضابطة و التجريبية في  .1.1.1
 .متغير التوازن

اختبار المتوسط الحسابي لالختبار البعدي لعينتي البحث  يوضح الفرق بين( 11)الجدول رقم 
 .ثانية( 30)الوقوف على قدم واحدة ومد الذراعين للجانب وفتل الجذع يمينا ويسارا

داللة 
 الفروق

 م"ت" ج"ت"

 عينة الضابطة عينة التجريبية

 المقاييس اإلحصائية

 لعينة البحث 
 3س 3ع 1س 1ع

 الوقوف على قدم واحدة  6960 1911 986, 2988 ,196 193,8 دال

 12(=1-ن1)و درجة حرية( 0,0,)عند مستوى الداللة 

    

الخاص باالختبار البعدي لعينتي البحث الضابطة ( 16)يتبين من خالل الجدول    
والتجريبية في متغير التوازن ، أن الحكم الظاهري على داللة الفروق بين المتوسطات 

بالنسبة للعينة الضابطة ومتوسط  1911معياري قيمته  وانحراف 6960المقدرة بـ 
بالنسبة للعينة التجريبية يشير إلى  2988وانحراف معياري قيمته  986,حسابي قدره 

، الحظ الشكل  نوع التباين الحاصل في المتغير المقاس لصالح العينة التجريبية
عد استخدام لكن ال يمكن اعتبار أن هذا الحكم صحيحا وموضوعيا إال ب(. 13)

ستودنت وبعد المعالجة اإلحصائية للنتائج " ت"اختبار داللة الفروق بين المتوسطات 
 وهي أكبر من الجدولية  ,196المحسوبة   " ت"، بلغت قيمة  الخام المتحصل عليها
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وعلى  3931ومستوى داللة  18(=1-ن1) عند درجة حرية 193,8ت قيمة التي بلغ
، كون أن  تأخذ الطالبة الباحثة بالتفسير المقترح أساس هذا التحصيل اإلحصائي

الفروق الظاهرية الحاصلة بين متوسطي النتائج البعدية لعينتي البحث لها داللة 
إحصائية لصالح العينة التجريبية في متغير التوازن، وتعزو الطالبة الباحثة ذلك إلى 

م بقدر كبير في أن النمو البدني يؤثر بصورة واضحة على النمو الحركـي ويسه
تحسين عالقـة قوة العضـالت بثقل الجسـم ، ويحتفظ الطفل في هذه المرحلة بتوازنه 
نتيجة لوجود مركز ثقل الجسم في منطقة بالقرب من قمة العظـم الحرقفي ويسهم 
بدرجة كبيرة في تأمين حركـاته ، وتعتبر هذه المرحلة من أحسن المراحل السنية لتعلم 

 .(210، ص 1338يوسف، ) والقدرات الحركية مختلف المهارات 

البحث الضابطة و التجريبية  في متغير  لعينتييوضح  النتائج البعدية ( ,1)شكل بياني رقم 
 .التوازن
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مقارنة نتائج االختبارات البعدية  لعينتي البحث الضابطة و التجريبية في  .1.1.1
 .متغير الرشاقة

يوضح الفرق بين المتوسط الحسابي لالختبار البعدي لعينتي البحث في ( 12)رقم الجدول 
 .اختبار الجري حول الدائرة

داللة 
 الفروق

 م"ت" ج"ت"

 عينة الضابطة عينة التجريبية

 المقاييس اإلحصائية

   

 لعينة البحث
 3س 3ع 1س 1ع

 الجري حول الدائرة  21912 29,1 2,926 2938 1928 193,8 دال

 12(=1-ن1)و درجة حرية( 0,0,)عند مستوى الداللة  

    

الخاصة باالختبارات البعدية لعينتي ( 18)لقد أفرزت النتائج المدونة في الجدول     
البحث الضابطة و التجريبية الختبار الجري حول الدائرة أن قيمة المتوسط الحسابي 

، أما المتوسط  3911قيمة  واالنحراف المعياري بلغ ,790للعينة الضابطة بلغت 
الحسابي للعينة التجريبية المطبق عليها الوحدات التعليمية باستخدام أنشطة ألعاب 

وانحرافها المعياري بلغ قيمة  ,792القوى أطفال وفق أسلوب التعلم باللعب بلغ قيمة 
ستودنت  " ت"و بعد المعالجة االحصائية باستخدام اختبار داللة الفروق   39,7
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          الجدولية المقدرة " ت"أكبر من  ,398المحسوبة المقدرة ب " ت"أن  تبين
وعليه توجد فروق  3931ومستوى داللة  18(=1-ن1)عند درجة حرية  193,8بـ 

ذات داللة احصائية لصالح العينة التجريبية والتي تحصلت على متوسط حسابي أقل 
ة هذا التحسن الحاصل إلى كون أن في متغير الرشاقة وتعزو الطالبة الباحث( الزمن)

أفضل فترة لتنمية عامل الرشاقة هي مرحلة الطفولة ،إذ أن قابلية األجهزة الداخلية 
تالئم أفضل بكثير منها في المراحل المتأخرة وتكون تنمية الرشاقة أساسا من القدرة 

،  ,,,2الخالق، )على التوافق بين حركات مركبة تتناسب مع المتطلبات الجديدة 
، إذ أن الحركات والفعاليات التي تبنى عليها األلعاب سواء   (276،  277ص 

كانت هذه األلعاب فردية أو جماعية يجب أن توظف إلى توجيه حركات الطفل من 
حركات عشوائية بدون هدف إلى حركات موجهه وذات فائدة يشترك فيها العقل 

بالتالي تعمل على زيادة التوافق واالنسجام في حركات جسمه وتنمية الدقة  والبدن
 .(0,، ص 1330قنديل، )والرشاقة في الحركة 

البحث الضابطة و التجريبية  في متغير  لعينتييوضح  النتائج البعدية (  13)شكل بياني رقم 
 .الرشاقة 
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 :االستنتاجات .1.1

 :ن خالل النتائج المتحصل عليها استنتجت الطالبة الباحثة مايلي م

 بناء على نتائج  ، وهذا ر.ب.نقص كبير في تكوين األساتذة في مادة ت
 (.استبيان ، مقابالت شخصية ) الدراسة االستطالعية 

 البدنية والرياضية في المرحلة االبتدائية ال تحظى باهتمام  أن مادة التربية
تيجة لإلهمال الذي يطالها حيث أن أغلب المؤسسات االبتدائية كبير وهذا ن

تعيش نفس الوضعية من حيث قلة االمكانيات والوسائل البيداغوجية التي 
 ر بصفة عامة .ب.اولة في برنامج تتساعد على اجراء مختلف األنشطة المتن

 خاصة وأن الميزانية( عدو، وثب ، رمي) وتلك الخاصة بأنشطة ألعاب القوى 
 .المخصصة لها شبه منعدمة في بعض المؤسسات

 وفق ( عدو ، وثب ، رمي) ألعاب القوى أطفال  أنشطة أن لتعليمية
التعلم باللعب أثر ايجابي في تحسين بعض عناصر القدرات البدنية 

، ماعدا السرعة االنتقالية لدى  سنة( 22_23)والحركية لدى تلميذات 
 .سنة( 22_23)تلميذات 

  فــي نتــائج القدرات  3931دالــة إحصــائيا عند مستوى داللة توجد فــروق
م من  03البدنية و الحركية  لصالح النتائج البعدية ، ما عدا اختبار العدو 

 .بداية متحركة
  في النتائج البعدية  3931توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

الحركية لصالح المجموعة  بين عينتي البحث فــي متغير القدرات البدنية و
م من بداية متحركة فال توجد فروق ذات  03ماعدا اختبار العدو التجريبية  
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داللة إحصائية وهذا إن دل على شئ فإنه يدل على نجاعة الوحدات التعليمية 
ألعاب القوى أطفال وفق التعلم باللعب فيما طبقت أنشطة  المقترحة باستخدام

 .اصر القدرات البدنية والحركيةمن أجله وهو تحسين بعض عن
 

 :مناقشة فرضيات البحث  .0.1

 :مناقشة الفرضية الجزئية األولى التي تنص على أنه

     فــي نتــائج القدرات البدنية 3931توجد فــروق دالــة إحصــائيا عند مستوى داللة " 
 ". و الحركية  لصالح النتائج البعدية

الداللة اإلحصائية للفروقات الحاصـلة بـين  الـذي يوضـح (20)أفرزت نتائج الجدول
متوسطات نتائج االختبارات القبلية و البعدية لعينتي البحث الضابطة والتجريبـية أن 
العينة الضابطـة سجلت فروق معنوية بين متوسط النتائج القبلية و البعدية في 

ت " واختبار الجري حول الدائرة حيث بلغت قيمة 8اختباري الجري على شكل 
الجدوليـة المقدرة " ت"على التوالي وهي أصغر من  1987و  ,,19المحسوبة 

، بينما لم تسجل  ,2 ( =2-ن)ودرجة حرية   3931عند مستوى داللـة  192,1بـ
أي فروق معنوية بين متوسط النتائج القبلية و البعدية في بقية االختبارات ، ويعود 

د األسلوب األمري في التنفيذ ، حيث ذلك إلى أسلوب الدرس التقليدي الذي يعتم
يكون المعلم  فيها سيد الموقف ومحور العملية التعليمية والتلميذ يقوم بتنفيذ أوامر 

 .المعلم فقط 
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المطبق عليها الوحدات التعليمية باستخدام أنشطة أما في ما يخص العينة التجريبية 
وية بين متوسط النتائج ألعاب القوى أطفال وفق التعلم باللعب فسجلت فروق معن
 1973ت المحسوبة بين "القبلية و البعدية في جل االختبارات ، إذ تراوحت قيمة 

 192,1ت الجدولية المقدرة بـ "كأعلى قيمة وهي أكبر من  ,2291كأدنى قيمة و 
و وتتفق هذه النتائج مع   ,2( =2-ن)ودرجة الحرية  3931عند مستوى داللة 
( 1326)، بوعزيز وآخرون ( 1327)، علي صحراوي ( 1321)دراسة يحى فريد 

بين متوسط النتائـج القبلية و البعدية في في المقابل لم تسجل أي فروق معنوية بين 
م من بداية متحركة وتشير الطالبة الباحثة أن ذلك راجع إلى  03اختبار العدو 

الجزء العامل الوراثي أي أن صفة السرعة جزء منها موروث وجزء آخر مكتسب و 
، إذ تكون األلياف  الموروث يكمن في الخصائص التركيبية لأللياف العضلية

البيضاء سريعة واأللياف الحمراء بطيئة ، لذا فهي تتأثر بالجانب الوراثي أكثر من 
الجانب التدريبي هذا ما يؤكده أبو العال أحمد عبد الفتاح وأحمد نصر الدين سيد بأن 

لفسيولوجية بالعامل الوراثي الذي يتحكم في تشكيل نسبة السرعة تتأثر من الناحية ا"
األلياف العضلية السريعة والبطيئة وما يتبع ذلك من تكوين عدد الوحدات 

وهذا ما يفسر التأثير االيجابي للوحدات  (283،ص  1330الفتاح، )الحركي
(  عدو، وثب ، رمي) القوى أطفـال التعليمية المقترحـة باستخدام أنشطة ألعـاب 

ودورها الفعال في تحسين بعض عناصر القدرات البدنية والحركية قيد الدراسة ، حيث 
أن محتوى تلك الوحدات المقترحة المتمثل في النشاطات البدنية والرياضية والمواقف 

أطفال وفر بيئة خصبة تسمح بتحسين بعض عناصر القدرات القوى الحركية وألعاب 
من أهداف تدريس التربية البدنية ، باإلضافة إلى أنه  البدنية والحركية لدى التلميذات

   التعلق) تنمية الحركات األساسية ( االبتدائي)والرياضية في مرحلة التعليم األساسي 
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واكتساب التوافق األولي للمهارات المكتسبة لألنشطة ( الحجل ، المشي ، الوثب
 .(Khayon, 2002) الرياضية

  تحققتو عليه تستخلص الطالبة الباحثة أن الفرضية األولى. 

 

 :الثانية التي تنص على أنه مناقشة الفرضية الجزئية

في النتائج البعدية بين  3931توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  "
 " ركية  لصالح المجموعة التجريبية عينتي البحث فـي متغير القدرات البدنية و الح

ستودنت ، تبين من " ت"بعد المعالجة االحصائية باستخدام اختبار داللة الفروق   
المحسوبة " ت" أن( 12)خالل النتائج اإلحصائية المستخلصة من الجدول رقم 

الجدولية " كأعلى قيمة وهي أكبر من  ,196كأدنى قيمة و 1928تراوحت بين 
، هذا ما  18(=1-ن1) و درجة حرية( 3931)مستوى داللة عند  193,8المقدرة ب

المطبق عليها  يدل على وجود فروق ذات داللة احصائية لصالح العينة التجريبية
الوحدات التعليمية باستخدام أنشطة ألعاب القوى أطفال وفق التعلم باللعب مما يتوافق 

م من  03يخص اختبار العدو أما فيما ، ( 1326)براهيمي قدور وآخرون مع دراسة 
بداية متحركة فلم تسجل أي فروق ذات داللة احصائية لعينتي البحث الضابطة 

الجدولية " ت"وهي أصغر من  ,398المحسوبة " ت" والتجريبية ، حيث بلغت قيمة 
وهذا عكس ما جاء في   18(=1-ن1)و درجة حرية ( 3931)عند مستوى داللة 

و التي أرجعت ذلك  إلى فاعلية ( 1327)محمد دراسة بوفير محمد وبن زرفة 
 الوحدات التعليمية المطبقة على العينة التجريبية بالتعلم باللعب باستخدام أنشطة 
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      ألعاب القوى اطفال في تحسين صفة السرعة  ، ويذكر في ذلك ريسان مجيد أن
حركية لدى األفراد اللعب يعتبر أحد الوسائل المؤدية إلى تكوين القدرات البدنية وال" 

، كما أشار إلى أن األنشطة الرياضية المدرسية تساعد الفرد في  وخاصة األطفال
التطور الشامل للمهارات الحركية والنمو البدني الطبيعي وتقوية الصحة العامة 

 .(11،ص1333مجيد، ) "والحفاظ عليه 

 الفرضية الثانية تحققت ومنه تستخلص الطالبة الباحثة أن. 

 :الفرضية العامة مناقشة 

عدو ، ) ألعاب القوى أطفال  أنشطة ن لتعليميةأوالتي افترضت فيها الطالبة الباحثة 
وفق التعلم باللعب أثر ايجابي في تحسين بعض عناصر القدرات ( وثب ، رمي

 .سنة( 22_23)البدنية والحركية لدى تلميذات 

(  13، ,2، 28، 26، 27، 21)دونة في الجداول رقم فمن خالل النتائج الم 
، الحظنا أن استخدام أنشطة ( ,2، 20، 21، 22، 23، ,3) واألشكال البيانية 

ألعاب القوى أطفال وفق التعلم باللعب أثر ايجابي في تحسين بعض عناصر القدرات 
دراسة مع مما يتوافق مع دراسة  سنة ،( 22_23)البدنية والحركية لدى تلميذات 

التي أشارت أن الوحدات التعليمية المقترحة وفق ( 1321)يحيى فريد وفوزية بلغالي 
نظام العاب القوى أطفال المطبقة على العينة التجريبية أثرت في تنمية بعض 

التي أشارت إلى أن (  1327)دراسة علي صحراوي عناصر اللياقة البدنية و 
في تنمية بعض القدرات البدنية والحركية لدى  الستخدام استراتيجية التعلم باللعب أثر

 وتعزو الطالبة  Bensikaddour & all( 2020)سنوات ودراسة (  ,_8)   تالميذ 
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الباحثة سبب ذلك إلى فاعلية الوحدات التعليمية المقترحة باستخدام أنشطة ألعاب 
لحركية لدى تلميذات القوى أطفال في تحسين بعض عناصر القدرات البدنية وا

مرحلة بنائية ( االبتدائية)المرحلة األساسية ، إذ يقول الخزاعلة أن ة سن( 22_23)
واالنفعالية ، فضال على النمو ومرحلة نماء شامل في الجوانب العقلية والجسمية 

مادة تعليمية  االجتماعي وتطوير األعمال اإلبداعية ، فاللعب بجميع أنواعه يعتبر
المرحلة  ذا أحسن المعلم تنظيم اللعب واستثماره فييساعد على النمو الشامل خاصة إ

األساسية فعلى معلمي التربية الرياضية في هذه المرحلة معرفة المبادئ النفسية 
والتربوية لأللعاب وعمل مسح لواقع األلعاب المتوفرة في البيئة المحلية وبما يتالءم 

،  1322منصور، )مع خصـائص وحاجات األطفـال النمـائية في هذه المرحلة 
وباعتبار أن هذه المرحلة العمرية مرحلة مهمة  يستطيع الطفل من خاللها   (1,ص

اكتساب القدرات الحركية بشكل سريع  ويعود السبب في ذلك إلى توفر شروط 
ي جميع القدرات البدنية والتوافقية والعضلية المناسبة وتبرز أهمية القدرات الحركية ف

المراحل العمرية ، لكن تزداد أهميتها في مرحلة الطفولة و خصوصا المرحلة 
االبتدائية ، ألنها تعد من أنسب المراحل العمرية لبناء وتطور القدرات والمهارات 

تالميذ هذه المرحلة يفضلون المهارات كما أن ، (Macinel, 2006) الحركية
وهذه جميعها تتطلب ( الركض والوثب والقفز والحجل بالتبادل)المركبة مثل الحركية

يبدأ في هذه المرحلة تحسن " بقوله( عبد الحميد شرف)قدرا من التوافق وهذا ما يؤكده 
التوافق العصبي العضلي فليس هناك ما يمنع من إعطاء الطفل بعض الحركات 

عضالت مما يساعد على زيادة الصعبة والتي تتطلب التوافق بين األعصاب وال
 .(0,،ص1331شرف، )" تحسن التوافق العصب العضلي
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 و عليه تستخلص الطالبة الباحثة أن الفرضية العامة تحققت. 

 

 

 :الخالصة العامة .1.1

ر نظام تربوي عميق االندماج للنظام التربوي العام تخضع لنفس .ب.تعتبر ت
هداف العامة التي تسعى التربية العامة لبلوغها وتحقيقها ، وهي مادة الغايات واأل

تعليمية من ضمن مواد المدارس االبتدائية ، وقد أولتها وزارة التربية الوطنية أهمية 
الصـادر بتاريخ  82_67متميزة بدليل صدور قرارات ومناشير وأوامر وزارية كاألمر 

 0_,8ة البدنيـة والريـاضية ، القانون رقم الذي يتضمن قـانون التربي 10/23/2,67
الذي يتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية  ,31/2,8/,2الصادر بتاريخ 

ر عنصر أساسي للتربية وجعل تعليم .ب.ت 23_,3والرياضية ، وقد اعتبر القانون 
ي ونص على أن التربية البدنية كمادة إجبارية في كل األطوار التربوية والتكوين المهن

، كما أعادت بناء مناهجها في اطار  (36الجريدة الرسمية، العدد ) تتوج بامتحانات
االصالح الشامل للمناهج بالمقاربة بالكفاءات لما لها من اسهام في بلورة وتطوير 

ل بكـل ما شخصية الطفل ولتميزها بالتـأثير المـباشر على التعبير الحركي للطف
ية  تلك التي تكتسي صيغة اللعب يتضمنه من تصرفـات و سلوكات وحركات عفو 

استعداد فطري عند " ويعتبر اللعب المجال األوفر للطفل في المرحلة االبتدائية فهو،
، و هو مقدمة للعمل الجدي الهادف  الطفل يتم من خالله التخلص من الطاقة الزائدة

على التعامل مع اآلخرين وبمقدرته اللغوية والعقلية إذ يشعر الطفل فيه بقدرته 
والجسدية ومن خالله يكتسب المعرفة الدقيقة بخصائص األشياء التي تحيط به 
فللعب فوائد متعددة في هذه المرحلة والمرحلة التي تليها فمن خالله يتعلم التحكم في 
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وتنمي  جة والسرورالذات والتعاون والثقة بالنفس واأللعاب تضيف إلى نفسيته البه
، والوسيلة المثلى لتطوير  (2,، ص 1338السلوم، )"مواهبه وقدراته على اإلبداع 

قدراته البدنية والحركية ، وبناء على ما قمنا به من زيارات ميدانية ومقابالت مع أهل 
في نقطتين مهمتين  االختصاص وما أبرزته الدراسة االستطالعية من نتائج نوجزها

أن مادة التربية البدنية والرياضية في المرحلة االبتدائية ال تحظى باهتمام كبير أولها 
وهذا نتيجة لإلهمال الذي يطالها حيث أن أغلب المؤسسات االبتدائية تعيش نفس 
الوضعية من حيث قلة االمكانيات والوسائل البيداغوجية التي تساعد على اجراء 

ر بصفة عامة ، وتلك الخاصة بأنشطة .ب.طة المتناولة في برنامج تمختلف األنش
خاصة وأن الميزانية المخصصة لها شبه منعدمة ( عدو، وثب، رمي) ألعاب القوى 

نقص كبير في تكوين األساتذة في مادة  في بعض المؤسسات و ثانيها أنه هناك
ات ومراسيم وما ر ، هذا ما يدل على أن الواقع  مخالف لما أصدر من قرار .ب.ت

، هذا  جاء في المنهاج ، أي أنه هناك فجوة علمية بين ما هو نظري وما هو تطبيقي
ما دفع بالطالبة الباحثة إلى تصميم وحدات تعليمية باستخدام أنشطة ألعاب القوى 

والحركية بهدف تحسين بعض عناصر القدرات البدنية ( عدو،وثب، رمي)أطفال 
 اة ما جاء في المنهاج من كفاءات م ذلك بمراعوت ةسن( 22_ 23)لتلميذات 

أن  :ولتحقيق هذه األهداف وجب علينا االنطالق من مجموعة فرضيات أهمها 
وفق التعلم باللعب لها أثر ( عدو ، وثب ، رمي) تعليمية أنشطة ألعاب القوى أطفال 

( 22_23)ايجابي في تحسين بعض عناصر القدرات البدنية والحركية لدى تلميذات 
 .سنة
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، حيث يشمل الباب األول  قامت الطالبة الباحثة بتقسيم البحث إلى بابينوقد  
، و البحوث المشابهة و الدراسات السابقة ،  إذ تطرقت في الفصل   الدراسة النظرية

أهـدافـه   ، أنواعه ، مفهومه إلى التعلم باللعب باستخدام أنشطة ألعاب القوى أطفال ،
 قة ألعاب القوى أطفال  أهدافهـا ياته ، ثم تناولت مفهوم مسابأهميته  خصائصه ونظر 

 ة والحركية ، مفهومها ، تعريفها مبـادئها أمـا الفصل الـثاني فتطرقت إلى القـدرات البدني
 .وأهم العناصر األساسية المكونة لها 

 ، فقسم إلى ثالثة أما الباب الثاني فخصصته الطالبة الباحثة للدراسة الميدانية 
من أجل تثمين ) فصول  حيث تطرقت في الفصل األول إلى الدراسة االستطالعية 

من خطوات وأسس علمية لالستبيان وتحليل نتائجه باستخدام ( مشكلة البحث
، أما في 1التكرارات والنسب المئوية  المتوسط المرجح واختبار حسن المطابقة كا

جراءات ه الميدانية ، وفيه تم التطرق إلى الفصل الثاني فتطرقت إلى منهجية البحث وا 
منهـج البحث حيث استخدمت المنهج التجريبي لمالئمتـه طبيعـة الموضـوع ، وعينة 

أستاذ تعليم  63و  ةسن( 22_23)تلميذة أعمارهم بين  03البحث التي شملت 
ابتدائي ، وكأدوات لجمع المعلومات تم اعتماد مجموعة من االختبارات البدنية 

لمقننة طبقت على التلميذات،حيث تم التطرق إلى األسس العلمية ألدوات والحركية ا
البحث، وذلك بإيجاد معامل الصدق لهم من صدق المحكمين  الصدق الذاتي 

، وذلك  ومعامل الثبات، أما الفصل الثالث فتطرقت إلى عرض النـتـائج و مناقشتها
انحراف معياري ، اختبار باستخدام الوسائل اإلحصائية المناسبة من متوسط حسابي 

حيث تمت المعالجة اإلحصائية باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم " ت"داللة الفروق 
 .ثم إلى مناقشة النتائج بالفرضيات واالستنتاجات   « spss22 »االجتماعية 
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وصفوة القول في األمر كله هو خالصة ما تم التوصل إليه في هذا البحث نجمله 
أن لتعليمية ألعاب القوى أطفال وفق التعلم باللعب أثر : هي في في أهم نقطة و 

_ المرونة _ الرشاقة )  ايجابي في تحسين بعض عناصر القدرات البدنية والحركية 
 .سنة( 22_23)ماعدا السرعة االنتقالية لدى تلميذات ( القوة_ التوافق _ التوازن 

 :االقتراحات والتوصيات   .1.1

لعمل بالوحدات التعليمية المقترحة كنموذج دة و االتنويع في محتوى الما  -
 .ر على نحو فعال و تحقيق الكفاءات المنشودة.ب.إلخراج درس ت

ر لمشروع ألعاب القوى لألطفال وفق أسلوب .ب.ضرورة تضمين مناهج ت  -
التعلم باللعب من أجل تحسين بعض القدرات البدنية والحركية لدى تلميذات 

 .وتالميذ المرحلة االبتدائية بصفة عامة السنة الخامسة بصفة خاصة
أسس حديثة في ألطفال وفق العاب القوى نشطة اأالبحث في استخدامات  -

    أو االجتماعي العاطفي حركي ،قياس تأثيرها على المتغير النفس التعليم ل
 .  أو المعرفي  حسب مخرجات منهاج الجيل الثاني

ريس مادة التربية البدنية والرياضية الحاجة الملحة والضرورية إلسناد مهمة تد  -
 .ألستاذ متخصص من خريجي المعاهد الجامعية نظرا لخصوصية المادة 

ضرورة تدعيم المدارس االبتدائية بالوسائل البيداغوجية الالزمة والمناسبة   -
لسيرورة حصة التربية البدنية والرياضية بالصفة الكافية والتي تناسب مختلف 

 .لشكل الذي يضمن األمن والسالمة للتالميذالمراحل العمرية با
زيادة الحجم الساعي لحصة التربية البدنية والرياضية في المرحلة االبتدائية   -

 .ألن الوقت المخصص غير كاف لتطبيق أهداف المنهاج
 .ة المراحل األخرى و لكال الجنسيناجراء بحوث مشابهة لبقي  -



 
161 

 

 المصادر و المراجع
 :باللغة العربية 
 القرآن الكريم

 (.  101)اآلية  سورة التوبة .1
 (.67)سورة يوسف اآلية  .2

 :الكتب والمؤلفات 
دار الفكر  :القاهرة. طرق تدريس ألعاب الكرات وتطبيقاتها(. 2000. )م. ح, إبراهيم .1

 .العربي
: األردن. أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل الجامعية (. 2000. )ع. م, ابراهيم .2
 .،مؤسسة الوراق1ط
، مؤسسة الوراق  1ط: عمان. الموسوعة العلمية لكرة الطائرة(. 2001. )ع. م, ابراهيم .3

 .للنشر والتوزيع
: عمان. طرق ومناهج البحث العلمي في التربية البدنية والرياضة (.2007. )ع. م, ابراهيم .4

 .دار الثقافة للنشر
عمان األردن، دار الفكر . االحصاء الوصفي واالستداللي(. 2000. )ع. م, ابراهيم .5

 .للطباعة والنشر والتوزيع
 .، دار وائل للنشر والتوزيع 1ط: عمان. مبادئ التدريب الرياضي(. 2001. )ح. ا, أحمد .6
: بغداد. التطبيق الميداني لنظريات وطرائق التدريب الرياضي(. 2002. )ر. م, اسماعيل .7

 .دار الكتب والوثائق
دارة األعمال مع استخدام برنامج(.  2002. )ا. ع, البلداوي .8  spss أساليب االحصاء وا 
 . دار وائل للنشر: عمان. 1،ط
 (.06)الرسمية الجزائرية  العدد  .الجريدة الرسمية .9

: العراق. االختبارات والقياس واالحصاء في المجال الرياضي(. 2002. )ج. ع, حكيمال .11
 .جامعة القادسية ، الطيف للطباعة

 .، مركز الكتاب للنشر2ط : القاهرة. فلسفة اللعب(. 2001. )م. م, الحماحمى .11
 .ية،جامعة اإلسكندر  1ط: مصر. التدريب الرياضي، نظريات، تطبيقات(. 1111. )ع. ع, الخالق .12
 .منشأة المعارف: اإلسكندرية. تطبيقاته_ التدريب الرياضي نظرياته (  2002. )ع. ع, الخالق .13
 .دار الحامد للنشر والتوزيع: األردن. سيكولوجية اللعب(. 2012. )م. س, الختاتنة .14



 
162 

 .دار المناهج للنشر والتوزيع: عمان. اللعب(. 2011. )ع. إ, الخفاف .15
: بغداد . ل التطبيقي في كتابة البحوث النفسية والتربوية الدلي( 2012. ) ع. ح, الخفاجي .16
 . ،الكلمة الطيبة 1ط

دار المناهج : األردن, عمان . اللعب إستراتيجيات تعليم حديثة(. 2010. )ع. إ, الخفاف .17
 .للنشر والتوزيع

 .دار الكتب العلمية: بيروت. أساليب في التعلم الحركي(. 2012. )ع. ن, الدليمي .18
 .ملتزم الطبع والنشر ، دار الفكر العربي: القاهرة. فيسيولوجيا اللياقة البدنية(. 2002. )ا. أ, الدين .19
 . ، مكتبة التجمع العربي للنشر والتوزيع1ط: عمان . علم النفس النمو(. 2011. ) ص. ا, الدين  .21
طرق البحث العلمي والتحليل اإلحصائي في المجالت التربوية (. 2000. )ب. ع, الذيابات .21
 . مدخل الكتاب للنشر: الجزائر. نفسية والرياضيةوال

 دار وائل للنشر. عمان ، األردن. اللياقة البدنية والصحية(. 2001. )س. ح, الرزاق .22
العدد  -مجلة النبا. سيكولوجية اللعب عند األطفال (. 11، ص 2002. )ا. ع, السلوم .23
22. 
. التطبيقات واألسس العلمية )ارات الفسيولوجية والكيميائية االختب(. 2011. ) الشمخاوي .24

 . ،مكتبة دجلة للطباعة والنشر والتوزيع 1ط: عمان 
دار : االسكندرية. الموسوعة العربية في بيوميكانيكيا االتزان(. 2001. )أ, الشادلي .25

 .األكاديمية للطباعة والنشر
 .دار الفكر والنشر,1ط : عمان. بل المدرسة النمو المعرفي لطفل ما ق(. 2002. )ع. م, العارضة .26
 .مطبعة العمرانية: القاهرة . القياس في المجال التربوي الرياضي(. 2002. )ع. ر, العدوي .27
 1ط : عمان. اللعب عند األطفال ، األسس النظرية والتطبيقية(  2012. )ع. ح, العناني .28

  .،دار الفكر ناشرون وموزعون
 .، دارالفكرالعربي1ط: القاهرة. التدريب الرياضي المعاصر(.  2012. )ا. أ, الفتاح .29
 . دار الفكر: القاهرة. فسيولوجيا اللياقة البدنية(.  2002. )ن. أ, الفتاح .31
. دليل األبحاث العلمية لكتابة األبحاث في التربية الرياضية(.  2002. )ا. ن, الكبيسي .31
 .بغداد
 . ،مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع 1ط.انعم. التدريب الرياضي (. 2011. )م. ن, المالكي .32
، النجف  1ط. األسس النظرية الختبارات التربية الرياضية (. 2010. )ج. م, الياسري .33

 األشرف ، دار الضياء
 .جامعة القادسية: القادسية. األسس العلمية للتدريب الرياضي(  2002.) ا.ع, الالمي .34



 
163 

الديوان الوطني للمطبوعات . عية العامة للمناهجالمرج( . 2001)اللجنة الوطنية للمناهج .35
 . لطباعة والتصميم. المدرسية

: القاهرة. االختبارات والقياسات الفيسولوجية في المجال الرياضي(. 1111. )ج. ك, أمير .36
 .، دار الفكر العربي 2ط

 .طباعةدار المسيرة للنشر والتوزيع وال: عمان. األسس النفسية لنمو الطفل(. 2006. )ك, بدير .37
 .، دار المسيرة 2ط: األردن. عمان. األسس النفسية لنمو الطفل (.  2010. )ك, بدير .38
دراسة في سلوك األطفال واضطراباتهم ) سيكولوجيا األطفال (. 2010. )م. ر, بشناق .39

 .دار النقاش: بيروت ، لبنان(. النفسية
دار الوفاء : مصر. ياضيةاالتجاهات الحديثة لدراسة مناهج التربية الر (. 2006)ا. ع, بدوي .41

 .لدنيا الطباعة والنشر
دار : األردن. القياس والتقويم في المجال التربوي الرياضي (. 112، ص 2012. )ل. ي, بشير .41
 .دجلة
  .ديوان المطبوعات: الجزائر. مناهج البحث العلمي(  2010. )ا. ع, بوداود .42
دار : النجف االشرف ، العراق .مبادى التدريب الرياضي وتدريبات القوة (. 2011)ع, تركي .43

 . الضياء للطباعة والتصميم
 . بغداد. موضوعات في التعلم الحركي ( 2001)ل. ق, جبر .44
 .ألعاب القوى للألطفال(.  2012. )ش, جوزولي .45
: القادسية . ، االختبارات والقياس واإلحصاء في المجال الرياضي(2002. )س. ع, جواد .46

 . الطيف للطباعة
 . ،دار ريحانة للنشر والتوزيع 1ط. منهج البحث العلمي. (2007. )خ, حامد .47
،  1ج: القاهرة . القياس والتقويم بالتربية الرياضية والبدنية (. 2001. ) ص. م, حسانين .48
 . ، دار الفكر العربي 2ط

،  2ط: القاهرة . القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضة (. 2001. )ص. م, حسانين .49
 . العربي ، دار الفكر1ج

 2ج, 1ط: القاهرة. القياس والتقويم في التربية البدنية والرياضة( 2002. )ص. م, حسانين .51
 .،دار الفكر العربي

طرق البحث العلمي والتحليل اإلحصائي في المجالت التربوية (. 2000. )ا. ع, حسين .51
 .مركز الكتاب للنشر: القاهرة. والنفسية والرياضية 

برنامج االستكشاف وحل المشكالت في التربية الحركية لرياض (.  2000. )إ. م, حماد .52
 .مركز الكتاب للنشر: القاهرة، مصر. األطفال واالبتدائية



 
164 

 .،دارالفكرالعربي 2ط:القاهرة.التدريب الرياضي الحديث(. 2001.)ا.م, حماد .53
 .دار الفكر: القاهرة. التدريب الرياضي الحديث(.  2001. )إ. م, حمادة .54
دار اليازوري : عمان، األردن. التربية الرياضية لألطفال والناشئة(.  2011. )أ, خطايبة .55

 .العلمية للنشر والتوزيع
النمو والدافعية في توجيه النشاط الحركي للطفل واألنشطة (.  2001. )ك. أ, خليفة .56

 .دار الفكر العربي: القاهرة ، مصر. الرياضية المدرسية
 مكتب الصخرة للطباعة: بغداد . ركي بين المبدأ والتطبيق التعلم الح(. 2002. ) ي, خيون .57

. 
 .،مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية1ط : مصر. أسس البحث العلمي(.  2002. )ع. ف, خفاجة .58
عمان ،  . spss التحليل االحصائي المتقدم البيانات(. 201،ص 2001. )م. ح, دودين .59

 .دار المسيرة: األردن
في   Meta    Analysis خدام أسلوب ما فوق التحليلإست(.  2001. )ا. ع, دويدار .61

 .دار المعرفة الجامعية: اإلسكندرية. الوقوف على أوجه التشابه و اإلختالف في الشخصية
دار زهران : مصر. اللعب التربوي ، المقومات النظرية و التطبيقية(. 2001. )ع. ل, راشد .61

 . للنشر والتوزيع
 ، مكتبة المجتمع العربي للنشروالتوزيع 1ط : عمان. والطفولة اللعب(.2002. )م. ه, ربيع .62

. 
: الجزائر. مناهج و أدوات البحث العلمي في العلوم اإلجتماعية (. 2006. )ر, زرواتي .63
 .، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع1ط

عداد الفريق في األلعاب الجم(. 2001. )ا. ع, زيدان .64 اعية التخطيط واألسس العلمية لبناء وا 
 .، دار الفكر العربي 1ط: القاهرة. نظريات وتطبيقات

 .دار الزهراء: الرياض. علم النفس بين النظرية والتطبيق(. 2002. )م, سليمان .65
 .مركز النشر: القاهرة. القياس واالختبار في التربية الرياضية( 2001. )ل. ف, سيد .66
: القاهرة. ومتحدي اإلعاقة التربية الرياضية للألطفال األسوياء(. 2001. )ا. ع, شرف .67

 .مركز الكتاب للنشر
التربية الرياضية والحركية لألطفال األسوياء ومتحدي اإلعاقة بين (. 2001. )ا. ع, شرف .68

 .، مركز الكتاب للنشر 2ط: القاهرة. النظرية والتطبيق
 ،دار المسيرة 7ط: عمان، األردن. سيكولوجية التنشئة االجتماعية(. 2006. )ج. أ, صالح .69

 .للنشر والتوزيع والطباعة
 .بغداد. موضوعات في التعلم الحركي(. 2001. )ل. ق, صبر .71



 
165 

 .، مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع 1ط: عمان. علم النفس النمو(. 2011. )ا, صالح الدين .71
 .،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة 1ط: عمان. علم النفس اللعب(. 2002. )م. أ, صوالحة .72
 .دار وائل للنشر: عمان. 1اإلحصاء التطبيقي،ط(.  2002. )ع. م, طعمة .73
،دار المسيرة  2ط: عمان، األردن. المهارات الحركية لطفل الروضة(.  2012. )م. ا, طلبة .74

 .للنشر والتوزيع والطباعة
 .دار الفكر: عمان. المنهج المدرسي(. 2002. )س. ج, عبداهلل .75
 .مطبعة االشعاع: مصر. التربية الحركية والبدنيةأساسيات تدريس (. 2002. )ا. ح, عبده .76
. البحث العلمي في التربية مناهجه ،أدواته وسائله اإلحصائية(. 2001. )ع. م, عطية .77

 .دار المناهج للنشر والتوزيع: عمان
 .مركز الكتاب: القاهرة. التنمية اإلدارية في اإلدارة الرياضية ولإلدارة العامة (2002. )م. ج, علي .78
 .دار الفكر للنشر والتوزيع: عمان. مبادئ القياس والتقويم في التربية(. 2001. )ف. ن, عليان .79
مكتبة : القاهرة. االختبارات والمقاييس في التربية الرياضية (. 2006. )ب. م, عمران .81

 .األنجلو
 .دار المناهج للنشر و التوزيع: عمان. منهجية اعداد البحث العملي(.  2007. )غ, عناية .81
الدراسة والتشخيص في ) البحث البعلمي في الخدمة اإلجتماعية (.  2002. )م, عويس .82

 .،دار النهضة العربية 2ط: القاهرة ، مصر(. البحوث الممارسة
سيكولوجية النمو ، دراسة النمو النفسي االجتماعي نحو الطفل (. 1112. )ا. ع, عيساوي .83

 .دار النهضة العربية: بيروت. المراهق
 .دار صفاء للنشر والتوزيع: عمان. أساليب البحث العملي (. 2002). م. ر, غنيـم .84
  2ط: اإلسكندرية . خبرات في األلعاب للصغار والكبار (. 2002. ) و. أ, فرج .85
 .منشآت المعارف: اإلسكندرية. مناهج علم االجتماع(. 2000. )س. م, فرج .86
 .ديةشبكة الخليج السعو . مقال التعلم باللعب(. 2001. )فهد الغامدي .87
 .مكتبة المجتمع العربي: عمان. إصابات-تدريب-كرة اليد ،مهارات(.  2012. )أ. ص, قبالن .88
  .دار دجلة للطباعة: األردن. طرق التدريس العامة (. 2001. ) ك. د, قدورة .89
 .منشأة المعارف: االسكندرية. أهداف مناهج رياض األطفال(. 12، ص 2002. )م. م, قنديل .91
 .ديوان المطبوعات الجامعية: الجزائر. سيكولوجية طفل ما قبل المدرسة(. 2002. ) ف, كركوش .91
مدخل في علوم الحركة لطلبة ) قراءات متقدمة في التعلم والتفكير (.  2011. )ع. م, كزار .92

 .دار الكتب العلمية: بيروت. كليات ومعاهد التربية الرياضية
 .دار زهران للنشر. والحركية ، الطفولةالنمو اإلنساني ، خصائصه البدنية (. 2012. )ل. ي, كماش .93



 
166 

مرشد تطبيقي ألنشطة ( مسابقات الفرق) ألعاب القوى أطفال (. 2002. )ج. ت, ماسن .94
 .، مركز التنمية االقليمي للترجمة 1ط: القاهرة. العاب القوى

 .عمان دار الشروف. ألعاب الحركة(. 2000. )ر, مجيد .95
،دار الفكر  2ط: مدينة النصر. األداء الحركياختبارات (. 1112. )ن. م, محمد حسن عالوي .96

 .العربي
 . 1ط: اإلسكندرية. طرق وأساليب التدريس في التربية البدنية والرياضية(.  2006. )ن. ش, محمد .97
 .دار المسيرة للنشر و الطباعة والتوزيع: عمان.علم نفس اللعب (. 2006. )ص, محمد .98
دار صفاء : عمان. طبيقاته التربويةاللعب عند األطفال وت(.  2011. )م. ا, منصور .99

 .للطباعة والنشر والتوزيع
 .دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت ، لبنان. علم نفس اللعب(.  2002. )ه, موثقي .111
،دار الكتاب 1ط: القاهرة. التربية الرياضة والمعسكرات ألطفال(.  2011. )م. ا, ناجى .111

   . رھالحديث القا
 مكتبة دار العلم: الفيوم. علم النفس النمو(. 2001). م. م, هليل .112
 .دار الكتب للطباعة والنشر: بغداد. البحث العلمي ومناهجه(. 2002. )و, محجوب .113
 .،مطبعة التعليم العالي2ط : بغداد. نظريات التعلم والتطور الحركي(.  2000), وآخرون.م.وجيه .114
، مديرية دار الكتب  2ط: وصلالم. علم الحركة والتعلم الحركي(. 1121. )م, وجيه .115

 .للطباعة والنشر ، جامعة الموصل
دار عالم : عمان(. لعبة تعليمية  100) التعلم عن طريق اللعب (. 2010. )ه, وليد .116

 .الثقتفة للنشر والتوزيع
 : األطروحات و الرسائل الجامعية

بداللة القدرات الحركية وتقدير  القيمة التنبؤية لألداء المهارى(. 27،ص2002. ) ع. ح, الفتالوي .117
 .كلية التربية الرياضية ،جامعة بابل: سنة، بابل( 17-12)الذات المهارية لناشئ الكرة الطـائرة بأعمـار 

تأثير برنامج لأللعاب الصغيرة في تطوير أهم القدرات (. بدون سنة. )ح. أ, الكالبي .118
 .مجلة مركز دراسات الكوفة: العراق. سنوات(  1-2)البدنية والحركية لتالميذ بعمر 

فاعلية استراتيجية التعلم النشط بالورشات لتحسين (. 2011)بن قناب عبد الرحمان  .119
 .)م x 70 2)عنـاصر األداء البدني و اإلنجـاز الرقمـي في فعالية جري التتابع 

 فاعلية التنويــــــــع باستخدام بعض أساليب التدريـــس( 2011)بلحيداس محمد الصديق  .111
المباشرة و غيـــر المباشـــرة في تحسين بعض عناصر األداء البدنــــــي و اإلنجاز الرقمي في 

 .و الوثب الطويل( م10)فعاليتي العدو 



 
167 

البناء الجسمي لالعبي دوري النخبة العراقي بكرة القدم باعتباره (. 2002.)ع. ا, جاسم .111
 .ياضيةكلية التربية الر : الموصل. أحد أسس االنتقاء الرياضي

تصميم دليل مقترح باستخدام بعض االستراتيجيات التدريسية ( 2017)قدوري ابراهيم  .112
 .سنوات في الجانب النفس حركي( 10_2)الحديثة للكشف عن المتفوقين 

أثر استخدام برامج باأللعاب الحركية و االلعاب االجتماعية و المختلطة (. 2002. )ي. ن, مراد .113
 .جامعة الموصل". سنوات ( 7-1)ي لدى أطفال الرياض بعمر في تنمية التفاعل االجتماع

تصميم دليل حركي وقائي لتحسين بعض متغيرات الصحة ، (. 2016. )إ, نورية .114
 . مستغانم. تخصص رياضة والصحة في مرحلة الشيخوخة 

تأثير تمرينات التوافق الحركي في تطوير دقة بعض مهارات الكرة (. 2011. )نجيب وآخرون .115
 .2مجلة علوم التربية ،المجلد : كلية التربية الرياضية جامعة بابل ،. عالقتها بتركيز االنتباه و  الطائرة
فاعلية برنامج حركي مقترح في تعديل السلوكات العدوانية (.،  2002. )،. ف, يوسف .116

 .معهد التربية البدنية والرياضية ،جامعة الجزائر( . سنة12 -1)ألطفال المرحلة االبتدائية 
 : باللغة األجنبية

117. Bensikaddour.H & ALL ,  )2020 ( ,Implications of Kids' Athletics 
Practice using coomperative learning strategy by competitive style in 
primary school. 
118. Björn Wangemann. (2002). IAAF KIDS. 
119. Campenhoudt, L. V. (2011). Manuel de recherche en sciences 
sociales. Paris: (éd. 4).Dunod. 
120. Dessons, d. D. (1991). Traité d’athlétisme, VOL1.Les courses. 
Paris: 2ème Ed , Vigot... 
121. Elio Locatelli. (2002). IAAF KIDS. 
122. ERWIN, N. (1998). L'ENTRAINEMENT SPORTIF DES 
ENFANTS. PARIS: VIGOT. 
123. Khayon, y. (2002). Motivational learning between principle and 
practice. Baghdad, Iraq: Al Sakhra priting office. 
124. M.J.Alter. (2000). sport et strectching. paris: vigot. 
125. Macinel, K. a. (2006). Bewegungsheher sporttmotorik, Abrisseiner 
Theorie dersportchenMotorik  
126. unter pedagogischen Aspekt. Muenchen Swedwestverlag. 



 
168 

127. Pole de L'est, D. S. (199  (7  Pet collatorateurs , processus de 
planification d'un cours centre sur le devellepement des comptence. 
shaawining an ,college shawining. 
128. ROEGIERS, x. (2000). Unepedagogir de l integration. 
 

 

 



 
 

 

 المالحق
 

 

 .استمارة ترشيح االستبيان -
 .التعليم اإلبتدائياستمارة استبيانية مقدمة ألساتذة  -
 .استمارة استبيانية لترشيح االختبارات -
 نتائج خام للتجربة االساسيبة -
 شهادات ادارية -

 



 
 

 170 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

- مستغانم-جامعة عبد الحميد ابن باديس

 معهد التربية البدنية و الرياضية

 استمارة استبيانية

 :تحية طيبة

السادة األساتذة وبعد السالم يسرني أن أتقدم إليكم بهذه االستمارة التي تعد كدراسة  السادة الدكاترة
استطالعية مهمة لتحكيم فقرات االستبيان،  قصد االستفادة من توجيهاتكم و آرائكم العلمية فيما 
 يخص توجيه و تصويب فقرات االستبيان الموجهة ألساتذة التعليم االبتدائي وذلك إلعطاء الصيغة
العلمية للبحث  من أجل الوصول إلى الهدف المنشود في إطار إنجاز مذكرة تخرج لنيل شهادة 

القوى لعاب أ أنشطة أهمية تعليمية :" :ماستر تخصص نشاط بدني رياضي مدرسي تحت عنوان
وفق التعلم باللعب في تحسين بعض القدرات البدنية والحركية لدى  (عدو ، وثب ، رمي )  طفالأ

 " ةسن( 00-01)تلميذات االبتدائي

 

                                                                                 :اشراف                                                                           :اعداد الطالبة الباحثة

.بن سي قدور الحبيب/د.أ- .بلفضيل خديجة   

 

 

 

 9102/0919:السنة الجامعية
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غير  تعديل
 مناسب

  المتوفرةالواقع الحالي لالمكانيات والوسائل ظل في  ر.ب.تنهاج متطبيق : المحور األول مناسب

 0 .االمكانيات والوسائل المتاحة  تساعد على اجراء مختلف األنشطة المتناولة في برنامج التربية البدنية والرياضة   
 9 السرعة  نشاط لتدريس أرضية صالحة  تتوفر المؤسسة على    
 3 .توفر المؤسسة المنشآت والعتاد الرياضي الالزم لتفعيل النشاط الرياضي الالصفي   
 4 بدليل مرفق في تدريس التربية البدنية والرياضية ين ستعما انادرا    
 5 .في تدريس مادة التربية البدنية والرياضية تواجهنينقص المساحات والمالعب من أهم الصعوبات التي    
 6 .مادة التربية البدنية والرياضية في الطور االبتدائي منهاج  لست مطلع على   
 7 الوثب الطويل  نشاط لتدريس  أرضية صالحة تتوفر المؤسسة على    
 8 .محتوى المنهاج يتناسب مع الوقت المخصص للحصة   
 2 امتحان في مادة التربية البدنية والرياضية كبقية المواد األخرى وفق ماهو موجود في المنهاج  نادرا ما انظم   
 01 ميدانير  مبني على الخبرة دون تنظيم اختبار .ب.التنقيط في ت   
 00 .دفع الجلة نشاطلتدريس أرضية صالحة تتوفر المؤسسة على    
 09 ر.ب.تسمح االدارة والمسؤولون باستعمال المنشآت والوسائل الرياضية خارج أوقات حصة ت   
 03 .تقوم الجمعية الرياضية والثقافية لمؤسستك باجتماعات دورية من أجل التقويم   
 04 المنشآت والعتاد الرياضي الالزم لتفعيل النشاط الرياضي الالصفيتوفر المؤسسة    
 05 . تسخر االدارة من يعاونكم من مدرسين وإداريين في خدمة األنشطة الالصفية   

غير  تعديل
 مناسب

  .تكوين األساتذة وأسس التدريس في التربية البدنية والرياضة: المحور الثاني  مناسب

 0 .تربصات أو دورات تكوينية في مادة التربية البدنية والرياضيةاحضى بلم    
 9  .ندوات خاصة بمادة التربية البدنية والرياضية نادرا ما يبرمج لنا    
 3 . االهداف المنشودة بطاقة فنية لحصة التربية البدنية والرياضية حسب دائما اصمم    
 4 .كاف للتلميذ لتحقيق االشباع في اللعب غير  الحجم الزمني المخصص لحصة التربية البدنية    
 5 .التربية البدنية و الرياضية اعتمد على الخبرة في تدريسعادة ما    
 6 .غــالـبا مــا يتم استخدام التعلم باللعب في تـدريس مـختلف أنشطة ت ب ر   
 7 .التربية البدنية والرياضة بمادة أخرىستبدل حصة دائما ا   
 8 ر.ب.الدرس تستخدم الوسائل البديلة في تدريس بعض فعاليات ألعاب القوى خالل اغالبا ما    
 2 .نادرا ما أصمم مواقف تعليمية في شكل مشكالت والحلول تقدم من طرف للتلميذ   
 01 .الدراسةعادة ما أبرمج نشاطات رياضية ترفيهية خارج أوقات    
 00 .لم يسبق لي برمجة أي نشاط رياضي الصفي تنافسي   
 09 .هناك تنسيق دائم على مستوى المقاطعة بين األساتذة لتفعيل وتطوير منافسات األنشطة الرياضية الالصفية   
 03 .لم أتلقى أي تكوين متخصص في األنشطة الرياضية الالصفية    
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الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية   

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مستغانم_جامعة عبد الحميد ابن باديس  

   معهد التربية البدنية والرياضية           

  .استمارة استبيان موجهة ألساتذة التعليم االبتدائي       

:السالم عليكم ورحمة اهلل  

في اطار انجاز مذكرة لنيل شهادة ماستر تخصص نشاط بدني رياضي مدرسي وكدراسة استطالعية حول واقع 
تدريس التربية البدنية والرياضية في الطور االبتدائي، يشرفني ان أضع بين يديك هذه االستمارة في اطار بحثي 

لعب في تحسين بعض القدرات البدنية التعلم باللعاب القوى اطفال وفق أ أنشطة تعليميةأهمية " تحت عنوان
فإن بالمعلومات المناسبة  وبصفتك الشخص المؤهل لتزويدي، "ةسن( 00-01)دى تلميذات االبتدائيوالحركية ل

اإلجابة على العبارات تتطلب منك أن تكون دقيقا وصريحا ، ألنها ألغراض البحث العلمي الذي يتطلب الدقة 
ت بتأني و كن مطمئنا من أن إجابتك ستحظى بسرية تامة ولن يطلع عليها احد واألمانة ، فعليك قراءة العبارا

 .سوى  الطالبة الباحثة

 وضع إشارة . التترك أّي فقرة بالإجابة  (  )في المكان الذي تراه يناسبك . 

 الخبرة المهنية -  □أنثى      □ذكر: الجنس -: بيانات شخصية:.......... 

.روالتقديولك مني جزيل الشكر   

:تحت اشراف                                                 :                                 من اعداد الطالبة   

 .بن سي قدور الحبيب/د.أ                                     .                                      بلفضيل خديجة-

 

 9102/9191:الجامعيةالسنة 
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ال 
 أوافق

أوافق  أوافق
 بشدة

  المتوفرةالواقع الحالي لالمكانيات والوسائل ظل في  ر.ب.تنهاج متطبيق : المحور األول

 0 .االمكانيات والوسائل المتاحة  تساعد على اجراء مختلف األنشطة المتناولة في برنامج التربية البدنية والرياضة   
 9 السرعة  نشاط لتدريس أرضية صالحة  تتوفر المؤسسة على    
 3 .توفر المؤسسة المنشآت والعتاد الرياضي الالزم لتفعيل النشاط الرياضي الالصفي   
 4 بدليل مرفق في تدريس التربية البدنية والرياضية ين ستعنادرا ما ا   
 5 .في تدريس مادة التربية البدنية والرياضية تواجهنينقص المساحات والمالعب من أهم الصعوبات التي    
 6 .مادة التربية البدنية والرياضية في الطور االبتدائي منهاج  لست مطلع على   
 7 الوثب الطويل  نشاط لتدريس  أرضية صالحة تتوفر المؤسسة على    
 8 .محتوى المنهاج يتناسب مع الوقت المخصص للحصة   
 2 امتحان في مادة التربية البدنية والرياضية كبقية المواد األخرى وفق ماهو موجود في المنهاج  انظمنادرا ما    
 01 ر  مبني على الخبرة دون تنظيم اختبار ميداني.ب.التنقيط في ت   
 00 .دفع الجلة نشاطلتدريس أرضية صالحة تتوفر المؤسسة على    
 09 ر.ب.المنشآت والوسائل الرياضية خارج أوقات حصة ت تسمح االدارة والمسؤولون باستعمال   
 03 . تسخر االدارة من يعاونكم من مدرسين وإداريين في خدمة األنشطة الالصفية   
ال 

 أوافق
أوافق  أوافق

 بشدة
  .تكوين األساتذة وأسس التدريس في التربية البدنية والرياضة: المحور الثاني 

 0 .دورات تكوينية في مادة التربية البدنية والرياضيةتربصات أو احضى بلم    
 9  .ندوات خاصة بمادة التربية البدنية والرياضية نادرا ما يبرمج لنا    
 3 . االهداف المنشودة بطاقة فنية لحصة التربية البدنية والرياضية حسب دائما اصمم    
 4 .كاف للتلميذ لتحقيق االشباع في اللعب غير  الحجم الزمني المخصص لحصة التربية البدنية    
 5 .التربية البدنية و الرياضية اعتمد على الخبرة في تدريسعادة ما    
 6 .غــالـبا مــا يتم استخدام التعلم باللعب في تـدريس مـختلف أنشطة ت ب ر   
 7 .ستبدل حصة التربية البدنية والرياضة بمادة أخرىدائما ا   
 8 ر.ب.الدرس تستخدم الوسائل البديلة في تدريس بعض فعاليات ألعاب القوى خالل اغالبا ما    
 2 .نادرا ما أصمم مواقف تعليمية في شكل مشكالت والحلول تقدم من طرف للتلميذ   
 01 .عادة ما أبرمج نشاطات رياضية ترفيهية خارج أوقات الدراسة   
 00 .رياضي الصفي تنافسيلم يسبق لي برمجة أي نشاط    
 09 .هناك تنسيق دائم على مستوى المقاطعة بين األساتذة لتفعيل وتطوير منافسات األنشطة الرياضية الالصفية   
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

- مستغانم-جامعة عبد الحميد ابن باديس
 معهد التربية البدنية و الرياضية          

 
 استمارة ترشيح االختبارات

 : سالم اهلل عليكم أما بعد

، يشرفني  في إطار انجاز مذكرة لنيل شهادة ماستر تخصص نشاط رياضي مدرسي   
 أهمية تعليمية  :"أن أضع بين أيديكم هذه االستمارة في إطار بحثي تحت عنوان 

وفق التعلم باللعب في تحسين  (عدو ، وثب ، رمي )  لعاب القوى اطفالأأنشطة 
األخذ  ، بغية " ةسن( 00-01)بعض القدرات البدنية والحركية لدى تلميذات االبتدائي

 علما ونحيطكمبآرائكم و توجيهاتكم العلمية حول االختبارات المزمع العمل بها ميدانيا 
 .يتطلب الدقة واألمانة علمي لغرض إال تستعمل لن بها تدلون التي المعلومات أن

و عليه نرجوا من سيادتكم المحترمة النظر في محتوى مجموع االختبارات     
و إعطاء اإلرشادات  للعينة على االختبار المناسب( x)عالمة  المقترحة مع وضع

و المالحظات التي ترونها ضرورية من حيث التعديل ،اإللغاء أو إضافة اختبارات 
ضوء مجموعة اختبارات أخرى مقترحة ضمن االستمارة و لنا في أخرى و هذا على 

 .مساعدتكم جزيل الشكر و التقدير
 :                                                                           اشراف : اعداد الطالبة الباحثة

.بلفضيل خديجة  .بن سي قدور الحبيب/د.أ-  

 

9102/9191:الجامعيةالسنة   
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 االقتراحات والمالحظات: 
- 

 
لغرضا  

وضع عالمة 
(x ) أمام

االختبار 
 المناسب

 
 االختبارات

 

عناصر 
األداء 
 البدني

كغم باليدين من وضع الجلوس على ( 3)اختبار رمي الكرة الطبية   .قٌياس القوة االنفجاريٌة لعضالت الذراٌعين
 .الكرًسي

 القوة

 كغم( 9)الكرة الطبية زنة اختبار رمي   قياس القوة االنفجارية للذراعين
 رمي كرة ناعمة إلى أقصى مسافة ممكنة  قياس القوة المتفجرة

 اختبار الوثب العمودي لسار جنت  قٌياس القوة االنفجارية للرجلين
 الوثب العريض من الثبات  قياس القوة االنفجارية للرجلين
 الثباتالوثب الطويل من   قياس القوة االنفجارية للرجلين

 ثانية( 91)اختبار ثني ومد الركبتين في   .قٌياس القوة المٌميزة للسرعة للرجلين
 الوثب الخماسي  .قياس القوة المميزة بالسرعة لألطراف السفلية

   
 م من بداية متحركة(91) اختبار ركض  .قياس السرعة االنتقالية

 متحركةبداية م من (31)ركض   قياس السرعة االنتقالية السرعة
 م من الوقوف( 91)اختبار   قياس السرعة االنتقالية

   
 اختبار الدوائر المرقمة   قياس التوافق الرجلين والعينين

 التوافق
 (8)اختبار الجري على الشكل  قياس التوافق

 اختبار رمي واستقبال الكرة  قياس توافق اليد والعين
   

 الفالمنجواختبار   قياس التوازن
 اختبار االنتقال فوق العالمات  قياس التوازن أثناء الحركة وبعدها التوازن

 ثا(05)اختبار الوقوف على قدم واحدة   قياس التوازن الحركي للجسم
    

 الجري المكوكي  قياس الرشاقة

 الرشاقة

 اختبار الجري حول الدائرة  الرشاقة قياس

 (run zigzag)الزجزاج بين المقاعد اختبار جري   قياس الرشاقة

 اختبار الشكل السداسي  قياس الرشاقة
   

 المرونة اختبار ثني الجذع من الجلوس  قياس مرونة العمود الفقري على المحور األفقي
  اختبار ثني الجذع من الوقوف  قياس مدى مرونة الجذع
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 الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية 

  وزارة التعليم العلي و البحث العلمي
- مستغانم–جامعة عبد الحميد بن باديس 

 معهد التربية البدنية و الرياضية
   شـهـادة التـحـكيـم

 (صدق المحكمين)
مسهههههجلة   بلفضـــــبل خديجـــــة  ةيشههههههد السهههههادة األسهههههاتذة و الهههههدكاترة المحترمهههههون  أن الطالبههههه        

قهههههد  9102/9191لسهههههنة   نشـــــاط بـــــدني رياضـــــي مدرســـــيفهههههي السهههههنة الثانيهههههة ماسهههههتر تخصهههههص 
حكمهههههههههت أداة بحثهههههههههها المتمثلهههههههههة فهههههههههي  اسهههههههههتمارة  ترشهههههههههيح االختبهههههههههارات لغهههههههههرض تحديهههههههههد انسهههههههههب 

أهميـــــــة " : االختبهههههههارات  لقيهههههههاس المتغيهههههههر التهههههههابع قيهههههههد البحهههههههث و التهههههههي تنهههههههدرج  تحهههههههت عنهههههههوان
ــــة ــــال  أنشــــطة تعليمي ــــوى اطف ــــاب الق ــــي ) ألع ــــب ، رم ــــي ( عــــدو ، وث ــــب ف ــــتعلم باللع ــــق ال وف

 .ةسن( 00-01)تحسين بعض القدرات البدنية والحركية لدى تلميذات االبتدائي

 مكان العمل الدرجة العلمية اسم و لقب األستاذ
 .جامعة مستغانم أ.م..أ .بن زيدان  حسين/ د .أ
 مستغانمجامعة  ع.ت.أ بن قناب الحاج/ د.أ
 جامعة ورقلة د قدوري ابراهيم./د
 جامعة مستغانم أ.م.أ زرف محمد./د

 .مصر/جامعة االسكندرية/كلية التربية الرياضية للبنات  ع.ت.أ بثينة  أحمد فاضل/د.أ
 .مصر/ جامعة كفر الشيخ /كلية التربية الرياضية  ع.ت.أ عادل عبد الحليم حيدر/ د.أ

 جامعة البصرة ، كلية التربية البدنية والعلوم الرياضية العراق  ع.ت.أ الديوانلمياء حسن محمد / د.أ

 جامعة مستغانم ع.ت.أ مقراني جمال / د.أ
 جامعة مستغانم د صابر يوسف./د
 جامعة مستغانم أ.م.أ جغدم بن ذهيبة /د
 جامعة مستغانم ع.ت.أ بن قالوز أحمد تواتي/ د.أ
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 الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية 
 وزارة التعليم العلي و البحث العلمي

- مستغانم–جامعة عبد الحميد بن باديس 
 معهد التربية البدنية و الرياضية

 

   شـهادة التحـكيـم

 (صدق المحكمين)

بلفضـــــــــبل   ةيشههههههههههد السهههههههههادة األسهههههههههاتذة و الهههههههههدكاترة المحترمهههههههههون  أن الطالبههههههههه        
نشـــــــاط بـــــــدني رياضـــــــي مسهههههههجلة  فهههههههي السهههههههنة الثانيهههههههة ماسهههههههتر تخصهههههههص  خديجـــــــة
المتمثلهههههة فهههههي  الدراسهههههة االسهههههتطالعية قهههههد حكمهههههت أداة  9102/9191لسهههههنة   مدرســـــي

اسهههههههههتمارة  اسهههههههههتبيانية موجههههههههههة ألسهههههههههاتذة التعلهههههههههيم االبتهههههههههدائي لغهههههههههرض تحكهههههههههيم فقهههههههههرات 
ــــة " : االسههههتبيان و التههههي تنههههدرج  تحههههت عنههههوان ــــة تعليمي ى ألعــــاب القــــو أنشــــطة  أهمي

ـــالأ ـــب ، رمـــي )  طف ـــدرات ( عـــدو ، وث ـــي تحســـين بعـــض الق ـــتعلم باللعـــب ف ـــق ال وف
 .ةسن( 00-01)البدنية والحركية لدى تلميذات االبتدائي

 مكان العمل الدرجة العلمية اسم و لقب األستاذ
 .جامعة مستغانم ع.ت.أ بن قناب الحاج/ د.أ
 جامعة مستغانم ع.ت.أ مقراني جمال/ د.أ
 جامعة مستغانم أ.م.أ ذهيبةجغدم بن ./د
 جامعة مستغانم أ.م.أ حرباش ابراهيم./د

 جامعة مستغانم ع.ت.أ بن قالوز أحمد تواتي/د.أ
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 التوجيهات الوقت وضعيات التعلم المهام المراحل
 - شرح اهلدف اإلجرائي -حتضري نفسي - املرحلة التحضريية 

 إمحاء خاص للعضالت -إمحاء عام العضالت
 -شرح هدف احلصة، االصطفاف، املناداة، مراقبة البدلة، التحية

 متارين إمحاء عامة وخاصة للمفاصل والعضالت -اجلري حول امللعب
 

 د 01
توضيح اهلدف الرئيسي  -

يق بالشرح والتحليل الدق
اإلمحاء  -   خلطوات األداء

 اجليد لتفادي اإلصابات
 
 

 املرحلة التنفيذية   

 
 

 القدرة على التسيري والتنظيم 
 
 

 الرتكيز على اإلشارة السمعية
 

 اجلري بأقصى سرعة ممكنة

يقف التالميذ على شكل خطني متقابلني :0الموقف التعليمي 
املعلم اسم احدمها ويعطي املدرب لكل جمموعة اسم وعندما يذكر 

يقوم أعضاء الفريق باهلروب إىل مكان حمدد وأما أعضاء الفريق اآلخر 
يقوم مبطاردهتم واإلمساك هبم  وهكذا إىل أن يبقى آخر فرد يف 

                                                    .الفريق فهو يكون الفائز
وضع )خطني جيلس التالميذ على شكل  :9الموقف التعليمي 

ويعطى لكل فرد من الفريقني رقم تسلسله يف  (اجللوس الطويل فتحا
الفريق وعندما يذكر املعلم رقم يقوم صاحب الرقم من كال الفريقني 

فريكض من خلف الفريق مث مير من أمام الفريق ويقفز من بني 
                                       .أقدامهم  وحتسب نقطة للفريق الفائز والذي يصل أوال
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 .اجلري بأقصى سرعة-
 
 
 
 
 .الرتكيز على األرقام -
 

                                    .القيام بتمارين االسرتخاء، مرونة خفيفة - حماولة العودة إىل السكون     املرحلة التقوميية
                             .املشي ومتارين االسرتخاء مع التنفس العميق  -
 القيام بالتحية الرياضية  مجع األدوات  -

 
 د 01

التغذية الراجعة العكسية 
حول املشاركة وقيام كل 

طالب بدوره احملافظة على 
 النظام

 .الثاني : املقطع التعليمي
دنية البالرتبية ب: النشاط. احلركات القاعدية:الميدان

 .رياضيةالو 

يسيطر على جسمه     :شاملةالكفاءة ال
ويتخلص من احلركات الزائدة ويقوم 
حبركات قاعدية سليمة ويبين مشاريع 

 .وخططا بسيطة تستدعيها املواقف

 (10)التعليمية رقم الوحدة 
 .9102/9191 : ةيالسنة الدراس

  .  ميلودبوعزيز  :ابتدائية 
ينجز احلركات القاعدية املرتبطة  :ختاميةالكفاءة ال  

بالرمي والوثب واجلري اليت يتطلبها املوقف بطريقة 
 .سليمة

التلميذ مع  شاركأن ي:  الهدف اإلجرائي
                 اجلري يف إجناز سباق زمالؤه

ساحة : ز أدوات ومكان االنجا
 .،شواخص،ساعة إيقاف،صفارة املؤسسة

 

   

 المحدات التعليمية
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 .الثاني :   املقطع التعليمي
الرتبية :النشاط  احلركات القاعدية :الميدان

 .البدنية والرياضية 

يسيطر على جسمه      :الكفاءة الختامية
ويتخلص من احلركات الزائدة ويقوم حبركات 
قاعدية سليمة ويبين مشاريع وخططا بسيطة 

 تستدعيها املواقف

 (19)التعليمية رقم الوحدة 
 . 9102/9191  :ةيالدراسالسنة 

       .بوعزيز ميلود  :ابتدائية 
ينجز احلركات   :  :يةختامالكفاءة  ال  

القاعدية املرتبطة بالرمي والوثب واجلري اليت 
 .يتطلبها املوقف بطريقة سليمة

يشارك التلميذ فريقه  أن :  الهدف اإلجرائي

 . والعودة في اقل وقت سلم  وخاللالجري فوق 
       ساحة املؤسسة:  االنجازأدوات ومكان 

 .،ساعة إيقاف،صفارة  شواخص

   
 التوجيهات الوقت وضعيات التعلم المهام المراحل

 - شرح اهلدف اإلجرائي -حتضري نفسي - املرحلة التحضريية 
 إمحاء خاص للعضالت -إمحاء عام العضالت

 -شرح هدف احلصة، االصطفاف، املناداة، مراقبة البدلة، التحية
 متارين إمحاء عامة وخاصة للمفاصل والعضالت -اجلري حول امللعب

 
 د 01

توضيح اهلدف الرئيسي  -
بالشرح والتحليل الدقيق 

اإلمحاء  -   خلطوات األداء
 اجليد لتفادي اإلصابات

 
 

 املرحلة التنفيذية   

 
 
 .القدرة على التسيري والتنظيم -
 
 .ضبط خطوات الجري مع التحكم فيه-

 
 . بالمسؤولية االحساس -

 

 

 
 .ديناميكية المنافسة

في شكل قاطرة وعند  التالميذتنظيم  :0الموقف التعليمي 

الذي يقطع المسافة المحددة  األولينطلق التلميذ  اإلشارة

 في النهاية بينهما مسافة  اآلخربقمعين أحدهما عند البداية و 

وتكون وضعية  األرضمتر يتم وضع سلم التوافق على  9.5

البدأ العالي على أمشاط القدمين و و الجري يكون بالخطو 

عبر السلم ثم يعود بأسرع ما يمكن ليلمس الزميل الثاني في 

 .القاطرة وهكذا

ثة أفواج لكل فوج الإلى ث التالميذقسم ي: 9الموقف التعليمي   

مات الرواق خاص به حيث يكون كل رواق يحوي على ع

 األولينطلق التلميذ  اإلشارةناسبة وعند أفقية و مسافات م

من كل فوج ويقوم بالجري لمسافات فوق عوارض للسلم 

محددة لخطوات مختلفة الطول وعند وصول  األرضعلى 

 .ا هكذ و 2التلميذ لخط النهاية ينطلق التلميذ 
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من ألشروط ا مراعاة- 

.                مة الوالس

التركيز و الحفاظ على  -

طول الخطوة لتكون 

 .          مع السلم مالئمة

 . العودة تكون بسرعة -

                                    .القيام بتمارين االسرتخاء، مرونة خفيفة - حماولة العودة إىل السكون     املرحلة التقوميية
                             .املشي ومتارين االسرتخاء مع التنفس العميق  -
 القيام بالتحية الرياضية  مجع األدوات  -

 
 د 01

التغذية الراجعة العكسية 
حول املشاركة وقيام كل 

طالب بدوره احملافظة على 
 النظام
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 التوجيهات الوقت وضعيات التعلم المهام المراحل
 - شرح اهلدف اإلجرائي -حتضري نفسي - املرحلة التحضريية 

 إمحاء خاص للعضالت -إمحاء عام العضالت
 -شرح هدف احلصة، االصطفاف، املناداة، مراقبة البدلة، التحية

 متارين إمحاء عامة وخاصة للمفاصل والعضالت -اجلري حول امللعب
 

 د 01
توضيح اهلدف الرئيسي  -

بالشرح والتحليل الدقيق 
اإلمحاء  -   خلطوات األداء

 اجليد لتفادي اإلصابات
 
 

 املرحلة التنفيذية   

 
 
  .القدرة على التسيري والتنظيم-
 
تعلم ضبط إيقاع الجري التنسيق بين - 

 .الجري والقفز فوق الحواجز

 اإلشارةوعند  باألدوار التالميذترتيب  :0الموقف التعليمي 

قاع ياإل األستاذمتر بعد تحديد 30يجري التلميذ مسافة 

 محاواليجري ن و على التلميذ أ األصواتالمناسب وتنويع 

 .رتقاءات مع إيقاع القرعإلضبط ا
بشكل قاطرة وعند  التالميذتنظيم  9الموقف التعليمي   

مسار مائل يقوم  خاللمن  األولالتلميذ  ينطلق اإلشارة

( األيسر/ األيمن)بتخطي عوائق منخفضة من الجانبين 

ق يتم العائ اجتيازبخطوات متوسطة و أثناء الهبوط بعد 

 .ن الهبوط بكلتا القدمي
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 اجتياز احلواجز-

     
 

 .احملافظة على االيقاع_ 
 .اهلبوط بكلتا الرجلني-

                                    .القيام بتمارين االسرتخاء، مرونة خفيفة - حماولة العودة إىل السكون     املرحلة التقوميية
                             .مع التنفس العميق املشي ومتارين االسرتخاء  -
 القيام بالتحية الرياضية  مجع األدوات  -

 
 دد01

التغذية الراجعة العكسية 
حول املشاركة وقيام كل 

طالب بدوره احملافظة على 
 النظام

 الثاني: املقطع التعليمي
الرتبية البدنية  :النشاط   احلركات القاعدية :الميدان

 .والرياضية 

يسيطر على جسمه      :الكفاءة الختامية
ويتخلص من احلركات الزائدة ويقوم حبركات 
قاعدية سليمة ويبين مشاريع وخططا بسيطة 

 تستدعيها املواقف

 (13)التعليمية رقم الوحدة 
 .9102/9191 : ةيالسنة الدراس

      .بوعزيز ميلود  : :ابتدائية 
ينجز احلركات القاعدية املرتبطة   :يةختامالكفاءة  ال  

بالرمي والوثب واجلري اليت يتطلبها املوقف بطريقة 
 .سليمة

التلميذ فريقه  يشاركأن  :اإلجرائيالهدف 

 .الجري فوق عوائق منخفضة وبشكل مائل
ساحة :  أدوات ومكان االنجاز

 .املؤسسة،شواخص،ساعة إيقاف،صفارة 
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 . الثاني: املقطع التعليمي
دنية البالرتبية ب :النشاط  احلركات القاعدية :الميدان

 .رياضيةالو 

يسيطر على جسمه      :الكفاءة الختامية
ويتخلص من احلركات الزائدة ويقوم حبركات 
قاعدية سليمة ويبين مشاريع وخططا بسيطة 

 .تستدعيها املواقف

 (14)التعليمية رقم الوحدة 
 .9102/9191 : ةيالدراسالسنة 

     ..بوعزيز ميلود :ابتدائية 
ينجز احلركات القاعدية املرتبطة   :يةختامالكفاءة ال  

بالرمي والوثب واجلري اليت يتطلبها املوقف بطريقة 
 .سليمة

ن يتعاون التلميذ مع أ: الهدف اإلجرائي

العدو  )فريقه في انجاز سباق التتابع المركب
 )المستقيم والحواجز والعدو المتعرج

ساحة : أدوات ومكان االنجاز
أطوق   املؤسسة،شواخص،ساعة إيقاف،صفارة ،

 .بالستيكية 

 
 التوجيهات الوقت وضعيات التعلم المهام المراحل

 - شرح اهلدف اإلجرائي -حتضري نفسي - املرحلة التحضريية 
 للعضالتإمحاء خاص  -إمحاء عام العضالت

 -شرح هدف احلصة، االصطفاف، املناداة، مراقبة البدلة، التحية
 متارين إمحاء عامة وخاصة للمفاصل والعضالت -اجلري حول امللعب

 
 د 01

توضيح اهلدف الرئيسي  -
بالشرح والتحليل الدقيق 

اإلمحاء  -   خلطوات األداء
 اجليد لتفادي اإلصابات

 
 

 املرحلة التنفيذية   

 
 
 .القدرة على التسيري والتنظيم -
 
 
 .عدم اسقاط احلواجز-
 
 
 
 

 .ديناميكية املنافسة--

 ( سباق التناوب)لعبة :  0الموقف التعليمي
لمجموعتين اتتموضع . يوزع التالميذ إلى أربع مجموعات

يحتوي األول على أربع حواجز . بشكل متقابل في ممرين

الممر الثاني المحاذي بينما يبقى . تفصل بينها مسافة متساوية

ينطلق تلميذ من المجموعة األولى بسرعة ويتخطى  .فارغا

الحواجز ثم يسلم الشاهد ألول تلميذ من المجموعة الثانية ليتم 

ثم يستمر التناوب بين المجموعتين . الجري في ممره الفارغ

   .حتى وصول آخر عنصر

دد إلى فرق حسب الع التالميذسم يق:  9الموقف التعليمي  

يجري كل تلميذ عبر مسلك يتراوح طول مسافة السباق 

  تقسم إلى منطقة واحدة للعدو بدون عوائق  متر 06حوالي 

و العدو فوق الحواجز و العدو المتعرج حول عواشق أو 

 كعصا تتابع و على بالستيكيحواجز حيث يستخدم طوق 

فوق  األماميةأن يبدؤوا السباق بالدحرجة  التالميذجميع 

فريقه المسلك في  تالميذتبة يفوز الفريق الذي قطع كل المر

 .أقل وقت ممكن
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من ألشروط ا ةاعامر

 . مةالوالس

 

 

 

 

محاولة الحفاظ على   - 

 .  إسقاطالشاهد دون 

التركيز على اجتياز  -

 .الحواجز

                                    .االسرتخاء، مرونة خفيفةالقيام بتمارين  - حماولة العودة إىل السكون     املرحلة التقوميية
                             .املشي ومتارين االسرتخاء مع التنفس العميق  -
 القيام بالتحية الرياضية  مجع األدوات  -

 
 د 01

التغذية الراجعة العكسية 
حول املشاركة وقيام كل 

طالب بدوره احملافظة على 
 النظام
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 .لثاني ا: املقطع التعليمي
الرتبية البدنية :النشاط  احلركات القاعدية :الميدان

 .والرياضية 

يسيطر على جسمه      :الكفاءة الختامية
ويتخلص من احلركات الزائدة ويقوم حبركات 
قاعدية سليمة ويبين مشاريع وخططا بسيطة 

 .تستدعيها املواقف

 (15)التعليمية رقم الوحدة 
 .9102/9191 :الدراسةالسنة 

     .بوعزيز امليلود :ابتدائية 
ينجز احلركات القاعدية املرتبطة   :يةختامالكفاءة  ال  

بالرمي والوثب واجلري اليت يتطلبها املوقف بطريقة 
 .سليمة

التلميذ مع  شاركأن ي: الهدف اإلجرائي
                 .من وضعيات خمتلفة رمياليف  زمالؤه

ساحة : ومكان االنجازأدوات 
،  املؤسسة،شواخص،ساعة إيقاف،صفارة 

 .أطواق ، قنينات بالستيكية 

   
 التوجيهات الوقت وضعيات التعلم المهام المراحل

 - شرح اهلدف اإلجرائي -حتضري نفسي - املرحلة التحضريية 
 إمحاء خاص للعضالت -إمحاء عام العضالت

 -شرح هدف احلصة، البدلة، التحيةاالصطفاف، املناداة، مراقبة 
 متارين إمحاء عامة وخاصة للمفاصل والعضالت -اجلري حول امللعب

 
 د 01

توضيح اهلدف الرئيسي  -
بالشرح والتحليل الدقيق 

اإلمحاء  -   خلطوات األداء
 اجليد لتفادي اإلصابات

 
 

 املرحلة التنفيذية   

 
 

 القدرة على التسيري والتنظيم 
 
 

 باملسؤوليةاالحساس 
 
 
 
 
 

 ديناميكية املنافسة

 (.لعبة قنص الطرائد)  :0الموقف التعليمي 
تنتظم ثالث مجموعات . يقسم التالميذ إلى أربع مجموعات

رة كداخل ورشات بحيث يحاول أعضاؤها تصويب 

 2. أطواق:1)المضرب أو ما شابهها نحو أهداف مختلفة 

ل ورشة ينتقل كداخل (. حبل عال:3. قنينات بالستيكية:

ويتم تغيير . التلميذ إلى المنطقة األبعد في حالة إصابة الهدف

سبع دقائق في اتجاه عقارب  لكالورشات بين المجموعات 

في حالة إسقاط هدف مايجب إيقاف التصويب حتى . الساعة

وتتكلف  .تتم إعادته إلى مكانه من أجل سالمة األطفال

 المحاوالت الناجحةالمجموعة الرابعة بالتنظيم واحتساب 
يقسم التالميذ إلى مجموعات متساوية : 9الموقف التعليمي   

ويقوم التلميذ برمي الكرة بشكل متصاعد  إلى األمام على 

ارتفاع مترين تقريبا ، والتنقل إلى األمام الستقبالها ، تمنح 

للمتعلم الذي تمكن من رمي الكرة ومسكها )+( عالمة 

 ثالث محاوالت ، وتمنح عالمةمرتين على األقل من أصل 

                                     .للمتعلم الذي تمكن من رمي الكرة ومسكها مرة واحدة( -)

 
 
 
 
 

 د 92

 
بر عدد من كإصابة أ -

األهداف المتفاوتة 

 7أو 0، 5)المسافة 

 (.  الخ...أمتار،

 

احترام المنطقة  -

 .المخصصة للرمي

 

 

 

 .الجسمالتأكد من ثبات -

 .دقة حركة الرمي-

                                    .القيام بتمارين االسرتخاء، مرونة خفيفة - حماولة العودة إىل السكون     املرحلة التقوميية
                             .املشي ومتارين االسرتخاء مع التنفس العميق  -
 القيام بالتحية الرياضية  مجع األدوات  -

 
 د 2

التغذية الراجعة العكسية 
حول املشاركة وقيام كل 

طالب بدوره احملافظة على 
 النظام
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 .الثاني: املقطع التعليمي
الرتبية البدنية  :النشاط.   احلركات القاعدية :الميدان

 .والرياضية 

يسيطر على جسمه      : :الكفاءة الختامية
ويتخلص من احلركات الزائدة ويقوم حبركات 
قاعدية سليمة ويبين مشاريع وخططا بسيطة 

 .تستدعيها املواقف

 . (16)التعليمية رقم الوحدة 
 .9102/9191 : ةيالسنة الدراس

     .بوعزيز امليلود  :ابتدائية 
ينجز احلركات القاعدية املرتبطة   :يةختامالكفاءة  ال  

بالرمي والوثب واجلري اليت يتطلبها املوقف بطريقة 
 .سليمة

التلميذ مع  شاركأن ي: الهدف اإلجرائي
                 .الوثب ألبعد مسافة ممكنةيف  زمالؤه

ساحة : أدوات ومكان االنجاز
 .املؤسسة،شواخص،ساعة إيقاف،صفارة 

   

 التوجيهات الوقت وضعيات التعلم المهام المراحل
 - شرح اهلدف اإلجرائي -حتضري نفسي - املرحلة التحضريية 

 إمحاء خاص للعضالت -إمحاء عام العضالت
 -شرح هدف احلصة، االصطفاف، املناداة، مراقبة البدلة، التحية

 متارين إمحاء عامة وخاصة للمفاصل والعضالت -اجلري حول امللعب
 

 د 01
اهلدف الرئيسي توضيح  -

بالشرح والتحليل الدقيق 
اإلمحاء  -   خلطوات األداء

 اجليد لتفادي اإلصابات
 
 

 املرحلة التنفيذية   

 
 

 القدرة على التسيري والتنظيم 
 
 

 الوثب بالقدمني معاالرتكيز على 
 
 
 
 

 الرتكيز على تنويع الوثبات
 
 
 

 تقدير املسافة والوقت

 ( .االرتقاء بالرجلين:) لعبة :0الموقف التعليمي 
الفريقان بقاطرتني وراء خط البدء ويقوم التلميذ بالوثب داخل يقف 

املربعات املوسومة على األرض،وجيب أداء املسابقة يف أرضية ناعمة 
وغري زلقة، وعلى التلميذ القيام بالوثب والقدمني معا واحملافظة على 

ة حىت ينتهي مجيع أعضاء التوافق بني الذراعني وهكذا تستمر اللعب
الفريق من القيام بنفس اللعبة، وجيب العمل أكثر على زيادة صعوبة 

( مزدوج/فردي)األداء أكثر فأكثر وجتربة أنواع خمتلفة من االرتقاء 
والعودة ، وجتربة الدوران والتوازن من االرتقاء بالقدمني والفريق الفائز 

 .ينهي اللعبة
 

 .(الوثب داخل المربعات المتقاطعة)ةلعب: 9الموقف التعليمي   
يقف الفريقان بقاطرتني وراء خط البدء ويقوم التلميذ بالوثب داخل 

يف أرضية ناعمة  رسومة على األرض، وجيب أداء املسابقةملاملربعات ا
وغري زلقة، وعلى التلميذ القيام بالوثب والقدمني معا واحملافظة على 

اللعبة حىت ينتهي مجيع أعضاء  التوافق بني الذراعني وهكذا تستمر
الفريق من القيام بنفس اللعبة ، وجيب الرتكيز على الوثب بالقدمني 

معا وتنويع الوثب بالقدمني معا من اليمني إىل اليسار ومن األمام إىل 
 .اخللف، والفريق الذي ينهي اللعبة يعترب فائزا
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 .حتقيق أطول مسافة ممكنة

 
الرتكيز على قوة الدفع 

 .والطريان
 
 
 

 احملافظة على التوازن
 
 
 
 

احملافظة على التوافق بني 
 الذراعني

                                    .القيام بتمارين االسرتخاء، مرونة خفيفة - حماولة العودة إىل السكون     املرحلة التقوميية
                             .ومتارين االسرتخاء مع التنفس العميق املشي  -
 القيام بالتحية الرياضية  مجع األدوات  -

 
 د01

التغذية الراجعة العكسية 
حول املشاركة وقيام كل 

طالب بدوره احملافظة على 
 النظام
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 التوجيهات الوقت وضعيات التعلم المهام المراحل
 - شرح اهلدف اإلجرائي -حتضري نفسي - املرحلة التحضريية 

 إمحاء خاص للعضالت -إمحاء عام العضالت
 -شرح هدف احلصة، االصطفاف، املناداة، مراقبة البدلة، التحية

 متارين إمحاء عامة وخاصة للمفاصل والعضالت -اجلري حول امللعب
 

 د 01
توضيح اهلدف الرئيسي  -

بالشرح والتحليل الدقيق 
اإلمحاء  -   خلطوات األداء

 اجليد لتفادي اإلصابات
 
 

 املرحلة التنفيذية   

 
 

 الرمي ألقصى نقطة ممكنة
 
 
 
 

 الرتكيز أثناء الرمي 
 
 

 ديناميكية املنافسة

 (.الكرة في الزاوية)لعبة :0الموقف التعليمي 
م  مكعب على زوايا  0يقسم املستطيل إىل جزئني ، وحتدد مناطق 

 .منتصفه ، دون أن مير للمنتصف اآلخرينتشر كل فريق يف .املستطيل
يعني كل فريق حارسني بزوايا مبنطقة اخلصم ، حبيث ال حيق _ 

وعند إشارة البدء حياول الفريق الذي . للحارس اخلروج من منطقته
حبوزته الكرة متريرها إىل أحد حارسيه مبنطقة اخلصم ، دون أن تقع 

 .ح يف ذلكتسجل له نقطة إذا جن.عند عناصر الفريق اخلصم 
 .الفريق الفائز الذي حقق أكرب عدد من النقاط بعد مدة حمددة_ 

 (تجنب الكرة) لعبة : 9 الموقف التعليمي    
يقسم التالميذ إىل فريقني ، مث ترسم دائرة ويتم وضع األقماع على 

يصطف الفريق األول احلامل للكرة على شكل .حميطا لتحديدها 
ئرة ، خلف خط البدء وعلى بعد  قاطرة ، على جهة من حميط الدا

 .م 9بينما ينتشر الفريق الثاين على احمليط بعيدا عنه ب . م منها  0
يرمي العنصر األول يف القاطرة الكرة بعيدا وينطلق جريا حول حميط 

 .الدائرة ، حماوال العودة إىل مكانه دون أن يلمس بالكرة
ا بينه  للمس التلميذ حياول الفريق الثاين اسرتجاع الكرة وتبادهلا فيم

 .تسجل نقطة للفريق األول إذا مل يلمس بالكرة. الذي جيري
تسجل نقطة للفريق الثاين إذا جنح يف ملس الذي جيري ، بعد ذلك 

 .يتم تغيري األدوار
 .الفريق الفائز الذي سجل أكرب النقاط

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د 92

 
 
 
 .الرتكيز على جمال الرمي-
 
 
   

 .الكرةاحملافظة على _ 
 
 
 
 
 
 
 

احملافظة على  -
 .التوازن 

الرتكيز أثناء الرمي  -        
. 

                                    .القيام بتمارين االسرتخاء، مرونة خفيفة - حماولة العودة إىل السكون     املرحلة التقوميية
                             .املشي ومتارين االسرتخاء مع التنفس العميق  -
 القيام بالتحية الرياضية  مجع األدوات  -

 
 د 01

التغذية الراجعة العكسية 
حول املشاركة وقيام كل 

طالب بدوره احملافظة على 
 النظام

 .الثاني :  املقطع التعليمي
 .الرتبية البدنية والرياضية  :النشاط  احلركات القاعدية :الميدان

يسيطر على جسمه      :الختاميةالكفاءة 
ويتخلص من احلركات الزائدة ويقوم حبركات 
قاعدية سليمة ويبين مشاريع وخططا بسيطة 

 .تستدعيها املواقف

 (17)التعليمية رقم الوحدة 
 .9102/9191 : ةيالسنة الدراس

    . بوعزيز امليلود  :ابتدائية 
ينجز احلركات القاعدية املرتبطة بالرمي   :يةختامالكفاءة  ال  

 .والوثب واجلري اليت يتطلبها املوقف بطريقة سليمة

من التلميذ  يتمكنأن  :اإلجرائيالهدف 
                 .ربط اجلري بالرمي

 شواخص ساحة املؤسسة:  أدوات ومكان االنجاز
 . ، كرات ،ساعة إيقاف،صفارة
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 .الثاني :  املقطع التعليمي
الرتبية البدنية  :النشاط  احلركات القاعدية :الميدان

 .والرياضية 

يسيطر على جسمه      :الكفاءة الختامية
ويتخلص من احلركات الزائدة ويقوم حبركات 
قاعدية سليمة ويبين مشاريع وخططا بسيطة 

 .تستدعيها املواقف

 (18)التعليمية رقم الوحدة 
 .9102/9191 : ةيالسنة الدراس

    . بوعزيز ميلود  :ابتدائية 
ينجز احلركات القاعدية املرتبطة   :يةختامالكفاءة  ال  

بالرمي والوثب واجلري اليت يتطلبها املوقف بطريقة 
 .سليمة

التلميذ مع  شاركأن ي :اإلجرائيالهدف 
                 الرمي ألبعد مسافة ممكنةيف  زمالؤه

 املؤسسةساحة :  أدوات ومكان االنجاز
  ، كرات ، سالل ،ساعة إيقاف،صفارة شواخص

   
 التوجيهات الوقت وضعيات التعلم المهام المراحل

 - شرح اهلدف اإلجرائي -حتضري نفسي - املرحلة التحضريية 
 إمحاء خاص للعضالت -إمحاء عام العضالت

 -شرح هدف احلصة، االصطفاف، املناداة، مراقبة البدلة، التحية
 متارين إمحاء عامة وخاصة للمفاصل والعضالت -امللعب اجلري حول

 
 د 01

توضيح اهلدف الرئيسي  -
بالشرح والتحليل الدقيق 

اإلمحاء  -   خلطوات األداء
 اجليد لتفادي اإلصابات

 
 

 املرحلة التنفيذية   

 
 

 الرمي ألقصى نقطة ممكنة
 
 
 
 

 الرتكيز أثناء الرمي 
 
 

 ديناميكية املنافسة

 (الكرات المسافرة)لعبة :0التعليمي الموقف 
التقط الكرة وأسددها لتصل تدرجييا إىل املنطقة املستهدفة ، حيث 

عرضه ثالثة ني متوازيني يتوسطهما ممر فاصل يقسم الفضاء إىل ملعب
أمتار وبكل واحد منهما فريق ،حياول كل فريق ايصال  مجيع الكرات 

املقابلة ، ألجل ذلك حيتم من مربع يف أقصى امللعب إىل آخر اجلهة 
املتواجد ( عنصر من الفريق املنافس) تبادل التمريرات وجتاوز املدافع 

داخل املمر ، تفوز اجملموعة اليت يتمكن عناصرها من نقل أكرب عدد 
  .د2من الكرات ، أو عند انقضاء 

 (أصوب األدوات داخل السلة) لعبة : 9 الموقف التعليمي   
أربع جمموعات تقف أمام ممرات طوهلا سبعة يقسم التالميذ إىل 

حياول العنصر األول من كل جمموعة ادخال أدوات .أمتار
سلة ، علبة من الورق املقوى ) داخل اطار ( اخل ...كرات،علب)

وعند انتهاء عناصر كل جمموعة حيتسب عدد ( متوسطة احلجم 
 .األدوات املوجودة يف سلتها 
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واسطة نقل الكرات ب

التمريرات من نقطة ألخرى 
 .يف وقت حمدد 

 
 الدقة يف الرمي

 
 
 
 

 احملافظة على استقامة اجلسم
 

 .ثبات اجلسم
 

 

                                    .القيام بتمارين االسرتخاء، مرونة خفيفة - حماولة العودة إىل السكون     املرحلة التقوميية
                             .مع التنفس العميق املشي ومتارين االسرتخاء  -
 القيام بالتحية الرياضية  مجع األدوات  -
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 .الثاني: املقطع التعليمي
الرتبية البدنية  :النشاط  احلركات القاعدية :الميدان

 .والرياضية 

يسيطر على جسمه      :الكفاءة الختامية
ويتخلص من احلركات الزائدة ويقوم حبركات 
قاعدية سليمة ويبين مشاريع وخططا بسيطة 

 تستدعيها املواقف

 (12)التعليمية رقم الوحدة 
 .9102/9191 : ةيالسنة الدراس

     . بوعزيز ميلود  :ابتدائية 
ينجز احلركات القاعدية املرتبطة   :يةختامالكفاءة  ال  

بالرمي والوثب واجلري اليت يتطلبها املوقف بطريقة 
 .سليمة

التلميذ مع  شاركأن ي: الهدف اإلجرائي
                 .الرمي ألعلى نقطة ممكنةيف  زمالؤه

ساحة : أدوات ومكان االنجاز
 املؤسسة،شواخص،ساعة إيقاف،صفارة 

 .كرات   حبل ،

   
 التوجيهات الوقت وضعيات التعلم المهام المراحل

 - شرح اهلدف اإلجرائي -حتضري نفسي - املرحلة التحضريية 
 إمحاء خاص للعضالت -إمحاء عام العضالت

 -شرح هدف احلصة، االصطفاف، املناداة، مراقبة البدلة، التحية
 للمفاصل والعضالتمتارين إمحاء عامة وخاصة  -اجلري حول امللعب

 
 د 01

توضيح اهلدف الرئيسي  -
بالشرح والتحليل الدقيق 

اإلمحاء  -   خلطوات األداء
 اجليد لتفادي اإلصابات

 
 

 املرحلة التنفيذية   

 
 
 .القدرة على التسيري والتنظيم -
 
 
 
 .حماولة الرمي خلف  احلبل -
 
 
 .احملافظة على الكرة ومسكها دون أخطاء -
 
 
 .املنافسة ديناميكية-

 (:الرمي ألعلى ) لعبة  :0الموقف التعليمي 
 .أرمي األداة بشكل تصاعدي لألمام وصوب أبعد نقطة 

أطواق )جترى املنافسة بني أربع جمموعات حياول عناصرها رمي أدوات 
إىل أبعد مدى ممكن من فوق حبل مرتفع مرتين ( اخل ...،كرات

تقدر بثالث أمتار ، حيث واملسافة الفاصلة بني نقطة الرمي واحلبل 
يقسم اجملال املمتد خلف احلبل إىل مناطق متوالية بعرض مرت واحد 

 . لكل منها ، وحياول املتبارون استهداف املنطقة األكثر قيمة 
 .          حتتسب النقاط احملصل عليها لإلعالن عن الفائزين

 ( أقذف صوب هدف معلق) لعبة : 9الموقف التعليمي   
بع جمموعات ، حبيث يتناوب كل واحد من عناصرها على تنافس أر 

قذف الكرة بقوة حنو احلائط باستعمال اليد مث االنسحاب إىل اخللف 
 .أمتار  3ليلتقطها زميله املوايل من مسافة ال تقل عن 

 .يفوز الفريق الذي متكنت عناصره من استكمال املهمة دون خطأ 
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ل توجيه قوة الدفع من أج
الرمي بشكل صاعدي 
لألمام بدون خطوات 

 .استعدادية
 
 
 

التوافق بني اجلذع _ 
 .والذراعني

                                    .القيام بتمارين االسرتخاء، مرونة خفيفة - حماولة العودة إىل السكون     املرحلة التقوميية
                             .املشي ومتارين االسرتخاء مع التنفس العميق  -
 القيام بالتحية الرياضية  مجع األدوات  -

 
 د 01

التغذية الراجعة العكسية 
حول املشاركة وقيام كل 

طالب بدوره احملافظة على 
 النظام
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 .الثاني:  املقطع التعليمي
الرتبية البدنية  :النشاط   احلركات القاعدية :الميدان

 .والرياضية 

يسيطر على جسمه      :الختاميةالكفاءة 
ويتخلص من احلركات الزائدة ويقوم حبركات 
قاعدية سليمة ويبين مشاريع وخططا بسيطة 

 .تستدعيها املواقف 

 (01)التعليمية رقم الوحدة 
 .9102/9191  : ةيالسنة الدراس

      .بوعزيز ميلود  :ابتدائية 
ينجز احلركات القاعدية املرتبطة   :يةختامالكفاءة  ال  

بالرمي والوثب واجلري اليت يتطلبها املوقف بطريقة 
 .سليمة

يستمثر القوة أن  :اإلجرائيالهدف 
                .املكتسبة من السرعة يف الرمي ويف الوثب

ساحة :  أدوات ومكان االنجاز
  املؤسسة،شواخص،ساعة إيقاف،صفارة 

 .مناديل ، كرات  

   
 التوجيهات الوقت وضعيات التعلم المهام المراحل

 - شرح اهلدف اإلجرائي -حتضري نفسي - املرحلة التحضريية 
 إمحاء خاص للعضالت -إمحاء عام العضالت

 -شرح هدف احلصة، االصطفاف، املناداة، مراقبة البدلة، التحية
 متارين إمحاء عامة وخاصة للمفاصل والعضالت -اجلري حول امللعب

 
 د 01

توضيح اهلدف الرئيسي  -
بالشرح والتحليل الدقيق 

اإلمحاء  -   خلطوات األداء
 اجليد لتفادي اإلصابات

 
 

 املرحلة التنفيذية   

 
 
 القدرة على التسيري والتنظيم -
 
 .احملافظ على السرعة أثناء الرمي -
 
 
 
 
 .احلفاظ على التنظيم يف العمل -
 
 
 
 
 
 

 

 (.الكرة الميقاتية لعبة)  :0الموقف التعليمي 
يقسم التالميذ فريقان متساويان يف العدد األول بشكل دائرة قطرها 

 .م منها  4م ، والثاين قاطرة على بعد  8
 .تعطى لواحد من الدائرة كرة ولألول من القاطرة منديل 

عند اإلشارة ، فريق الدائرة يقوم يتمرير الكرة فيما بني عناصره وكلما 
احتسبت نقطة ، بينما ينطلق األول من القاطرة عادت الكرة لألول 

باملنديل ويدور حول الدائرة  ليعود  ويسلم املنديل لزميله الذي يقوم 
عند مرور كل عناصر القاطرة ، يتبادل الفريقان .يقوم بنفس العمل 

 .املوقع وجترى نفس العملية 
 .الفريق الفائز الذي حقق أكرب عدد من التمريرات 

 (.المطاردة بالمنديل)لعبة  : 9عليمي الموقف الت  
 .ينتشر التالميذ داخل امللعب ، وخيتار املعلم تلميذا ويعطيه منديال 

عند اإلشارة يطارد صاحب املنديل البقية ، من يلمس ويقوم بنفس 
 .العملية

إذا مل يلمس أحد يتم تغيري صاحب املنديل ( دقيقة مثال ) بعد مدة 
                                       . وهكذا 
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احملافظة على السرعة أثناء -

 .اجلري
 .الربط بني اجلري والرمي-
 

حتقيق أقصر وقت  _ 
 .ممكن

 
 
 

                                    .، مرونة خفيفة القيام بتمارين االسرتخاء - حماولة العودة إىل السكون     املرحلة التقوميية
                             .املشي ومتارين االسرتخاء مع التنفس العميق  -
 القيام بالتحية الرياضية  مجع األدوات  -

 
 د 01

التغذية الراجعة العكسية 
حول املشاركة وقيام كل 

طالب بدوره احملافظة على 
 النظام
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 نتائج االتساق الداخلي للمحور االول

 

 

 

 

 

 نتائج االتساق الداخلي للمحور الثاني

 

Correlations

17-APR-2020 19:42:55

Data E:\2 ENCADREMENT\encadrement 

 d2.savActive بلفوضيلUntitle\بلفوضيل خديجة\2020..2019

Dataset

DataSet1

Filter <none>

Weight <none>

Split File <none>

N of 

Rows in 

15

Definition 

 of 

User-defined missing values are treated as 

missing.Cases 

Used

Statistics for each pair of variables are 

based on all the cases with valid data for CORRELATIONS

  /VARIABLES=4المحور01 م1س2 م1س3 م1س Process

or Time

00:00:00,03

Elapsed 

Time

00:00:00,33

Notes

Output Created

Comments

Input

Missing 

Value 

HandlingSyntax

Resourc

es

[DataSet1] E:\2 ENCADREMENT\encadrement 2019..2020\بلفوضيل خديجة\Untitleبلفوضيل d2.sav

المحور01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Pearson 

Correlati

1 ,476** ,370** ,573** ,329** 0,358 ,258* ,516** ,284 ,313 ,286* ,548** ,361** ,574**

Sig. (2-

tailed)

0,002 ,003 ,000 ,009 0,002 ,043 ,000 ,001 ,006 ,024 ,000 ,004 ,000

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlationsاالتساق الداخلي للمحور االول   

المحور01

Correlations

17-APR-2020 19:45:09

Data E:\2 ENCADREMENT\encadrement 

Active DataSet1

Filter <none>

Weight <none>

Split File <none>

N of 15

Definition User-defined missing values are treated as 

Cases Statistics for each pair of variables are 

CORRELATIONS

Process 00:00:00,13

Elapsed 00:00:00,43
Resourc

es

Notes

Output Created

Comments

Input

Missing 

Value 
Syntax
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المحور02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pearson 

Correlati
1 ,284

*
,419

**
,331

**
0,776 0,533 ,446

**
0,589 ,537

**
0,609 ,437

**
,347

**
,431

**

Sig. (2-

tailed)
,025 ,001 ,009 0,007 0,003 ,000 0,002 ,000 0,001 ,000 ,006 ,000

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Correlations االتساق الداخلي للمحور الثاني    

المحور02

RELIABILITY

  /VARIABLES=  1 م1س 13   م1س 12   م1س 11   م1س 10   م1س 9   م1س 8   م1س 7   م1س 6   م1س 5   م1س 4   م1س 3   م1س 2   م1س

م2س 12   م2س 11   م2س 10   م2س 9   م2س 8   م2س 7   م2س 6   م2س 5   م2س 4   م2س 3   م2س 2   م2س 1   
  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL

  /MODEL=ALPHA

  /SUMMARY=TOTAL.

Reliability

17-APR-2020 21:06:27

Data E:\2 ENCADREMENT\encadrement 

Active Dataset DataSet1

Filter <none>

Weight <none>

Split File <none>

N of Rows in Working Data 62

Matrix Input

Definition of Missing User-defined missing values are 

Cases Used Statistics are based on all cases with 

RELIABILITY

Processor Time 00:00:00,03

Elapsed Time 00:00:00,14

Scale: ALL VARIABLES

N %

Valid 15 100,0

Excluded
a 0 0,0

Total 15 100,0

Cronbach's Alpha N of Items

,771 25

Resources

Case Processing Summary

Cases

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Notes

Output Created

Comments

Input

Missing Value Handling

Syntax

Reliability المحور االول

Scale: ALL VARIABLES

N %

Valid 15 100,0

Excluded
a 0 0,0

Total 15 100,0

Cronbach's Alpha N of Items

,663 12

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Case Processing Summary

Cases
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نتائج التجربة االستطالعية

اختبار الوقوف على قدم واحدة  ومدا الذراعين جانبااختبار العدو 30م من بداية متحركةاختبار الجري على شكل 8اختبار الجري حول الدائرةاختبار الوثب ل5 خطواتاختبار الوثب العريض من الثباتاختبار  ثني الجذع من الوقوف االختبارات

اختبار بعدي اختبار قبلي اختبار بعدي اختبار قبلياختبار بعدياختبار قبلي اختبار بعدي اختبار قبلي اختبار بعدياختبار قبلياختبار بعدي اختبار قبلي اختبار قبلياختبار بعدي العينة

0 0 1,35 1,2 8,7 8,62 17 17,4 8,35 8,2 6,4 6,3 9 8 1

2 1 1,56 1,5 6,95 6,9 14,8 14,9 7,9 7,87 6,41 5,9 9 10 2

1 1 1,3 1,5 8,9 7,8 16,36 16,2 7,2 7,2 7,51 7,4 5 5 3

0 -1 1,82 1,75 9,35 9,48 17,1 17 6,69 7,1 6,31 6,12 9 7 4

2 2 1,46 1,42 7 6,96 14,1 13,9 10,75 10,8 5,66 5,4 7 6 5

3 3 1,28 1,38 8,3 8,1 15,35 15,5 7,4 7,2 7,35 6,68 8 8 6

 

 

 

 

 

 

 

 

Reliability المحور الثاني

Scale: ALL VARIABLES

N %

Valid 15 100,0

Excluded
a 0 0,0

Total 15 100,0

Cronbach's Alpha N of Items

,766 13

Cases

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Case Processing Summary
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 :جدول يوضح متغيرات النمو للعينتين الضابطة و التجريبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوزن الطول السن العينة
 التجريبية الضابطة التجريبية الضابطة التجريبية الضابطة

1 11 11 1311 1311 1131 1131 
1 11 11 1311 1311 1131 11 
1 11 11 1311 1311 13 1133 
3 11 11 1311 1311 1132 1131 
1 11 11 1311 1331 1133 3131 
6 11 11 1311 1331 1131 1231 
1 11 11 1311 1331 16 1131 
3 11 11 1331 1313 1133 3131 
2 11 11 1331 1331 1132 3331 

11 11 11 1311 1311 1136 1131 
11 11 11 1311 1311 1132 3231 
11 11 11 1311 1331 1331 1333 
11 11 11 1312 1311 1336 1231 
13 11 11 1331 1311 1131 12 
11 11 11 1331 1311 1131 1131 
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نتائج االختبارات القبلية  لعينتي البحث الصابطة و التجريبية 

االختبارات

ع.تجريبية ع.ضابطةع.تجريبية ع.ضابطةع.تجريبية  ع.تجريبية ع.ضابطة ع.تجريبية ع.ضابطةع.تجريبية ع.ضابطة ع.تجريبيةع.ضابطة
ع.ضابطة العينة

-1 1 1,55 1,64 8,62 9,25 14,9 13,6 10,4 6 5,7 6,3 8
6 1

3 -1 1,33 1,3 6,9 7,37 17,4 17 8,2 7,8 6,4 5,9 6
7 2

-5 1 1,46 1,47 8,74 8,9 15,8 13,9 7,2 6 5,7 6,4 10
7 3

0 0 1,4 1,64 7,92 8,43 16,8 15,8 9 8,9 7,2 5,6 4
5 4

-3 0 1,57 1,58 9,29 8,5 17,8 13,6 8,4 7,8 6,8 5,6 10
9 5

2 0 1,57 1,18 7,8 7,9 17,8 17,6 10 9,4 7 6,3 9
7 6

-2 3 1,65 1,4 8,12 8,5 18,5 16,2 8 9,9 5,9 6,6 10
9 7

4 6 1,37 1,67 8,37 8,75 17,1 15,9 8 7 6,3 6,7 8
6 8

2 2 1,42 1,69 8,23 8,51 16,2 14,9 9 8 6,7 5,6 8
4 9

-4 5 1,52 1,05 8,26 6,75 14,8 17 7 10,8 6,5 5,6 6
7 10

-5 2 1,29 1,43 9,85 7,8 16,5 14,9 10 7,8 7,8 7,4 7
6 11

5 1 1,35 1,51 9,48 6,75 13,9 15,7 9,5 7,8 7,2 6,1 11
9 12

1 0 1,1 1,43 6,26 7,25 15,5 15,2 10,2 8,8 5,8 6,1 11
7 13

4 3 1,44 1,48 6,94 8,25 15 14,8 8,7 8 5,6 5,5 5
5 14

4 -3 1,37 1,26 7,7 7,5 15 17,5 9 10,1 5,8 6,8 10
8 15

0,33 1,33 1,43 1,45 8,17 8,03 16,20 15,57 8,84 8,27 6,43 6,17 8,20 6,80

3,48 2,29 0,14 0,19 0,98 0,77 1,35 1,33 1,06 1,40 0,68 0,55 2,21 1,52

 العدو30 م  من بداية متحركة الوقوف على قدم واحدة الجري على شكل8الجري حول الدائرة   الوثب 5ل خطوات الوثب العريض من الثباتثين اجلذع من الوقوف
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اختبار ثني الجذع من الوقوفاختبار الوثب العريض من الثباتاختبار الوثب ل5 خطوات

اختبار قبلياختبار بعدياختبار قبلياختبار بعدياختبار قبلياختبار بعدياختبار قبلي اختبار بعدي اختبار قبلي اختبار بعدي اختبار قبلي اختبار بعدي اختبار قبلي اختبار بعدي

6 8 6,3 6,2 6 7,6 13,6 12,86 9,75 9,8 1,64 1,66 1 1
4 7 5,9 6,8 10,8 8,9 17 16,95 7,37 7,3 1,3 1,48 -1 -1
7 10 6,4 6,51 6 9,8 13,9 14 8,9 9 1,47 1,42 1 1
5 3 5,6 6,12 8,9 8,4 15,8 15,6 8,43 8,48 1,64 1,58 0 0
9 11 5,6 5,41 7,8 9,09 13,6 12,8 10,23 10,25 1,58 1,76 0 0
5 7 6,3 6,72 9,4 11,1 17,6 17,3 7,91 8,1 1,18 1,2 0 0
8 8 6,6 6,12 9,9 7,9 16,2 16 8,9 8,8 1,4 1,49 3 3
6 10 6,7 5,81 7 8,2 15,9 15,7 8,74 8,85 1,67 1,9 6 6
4 8 5,6 6,31 8 9,2 14,9 13,4 8,51 8,4 1,69 1,51 2 2
2 6 5,6 7,42 10,8 9,9 17 15,9 6,77 6,8 1,05 1 5 5
3 5 7,4 7,2 7,8 8,9 14,9 15,1 9,31 9,31 1,43 1,45 2 2
9 6 6,1 5,71 7,8 8,4 15,7 15,74 8,28 9,2 1,51 1,44 1 1
7 11 6,1 6,11 8,8 9,6 15,2 15 7,28 7,4 1,43 1,46 0 0
5 8 5,5 6,62 8 8,8 14,8 14,9 8,34 8,2 1,48 1,5 3 3
8 8 6,8 6,82 10,1 10,6 17,5 16,95 7,5 7,56 1,26 1,2 -3 -3

العينة الضابطة

اختبار الجري على شكل 8اختبار العدو 30 م من بداية متحركةاختبار الوقوف على قدم واحدة ومد الذراعين جانبا وفتل الجذع يمينا ويسارا اختبار الجري حول الدائرة

العينة التجريبية

اختبار الجري في شكل 8اختبار العدو30 م من بداية متحركةاختبار الوقوف على قدم واحدة ومد اليدين جانبا وفتل الجذع يمينا ويسار

اختبار قبلي اختبار بعدي اختبار بعدياختبار قبلي اختبار بعدياختبار قبلي اختبار قبلي اختبار قبلياختبار بعدي اختبار بعدي اختبار قبلي اختبار بعدي اختبار قبلي اختبار بعدي

8 10 5,7 4,31 10,4 8,7 14,9 12,7 8,62 8,85 1,55 1,63 -1 0
6 9 6,4 6,3 8,2 9,8 17,4 15,65 6,9 7,2 1,33 1,36 3 5

10 12 5,7 5,72 7,2 8,3 15,8 14,9 8,74 8,8 1,46 1,63 -5 -3
4 6 7,2 5,51 9 8 16,8 15,55 7,92 8,1 1,4 1,56 0 1

10 10 6,8 6,01 8,4 9,3 17,8 17,85 9,29 9,1 1,57 1,63 -3 -2
9 12 7 7,2 10 7,1 17,8 17,8 7,8 7,95 1,57 1,6 2 3

10 8 5,9 5,41 10 8,7 18,5 17,7 8,12 8,4 1,65 1,55 -2 0
11 11 6,3 6,22 10 7,9 17,1 16,65 8,37 9,3 1,37 1,49 4 5
8 11 6,7 6,31 10,2 8,4 16,2 16,3 8,23 9,5 1,42 1,36 2 4
6 10 6,5 7,3 11 8,9 14,8 15,1 8,26 9,35 1,52 1,47 -4 0
7 7 7,8 8,2 10,6 9,6 16,5 14,95 9,85 9,8 1,29 1,75 -5 0

11 9 7,2 5,92 9,5 8 13,9 12,7 9,48 9,25 1,35 1,89 5 5
11 12 5,8 6,91 10,2 9 15,5 15,25 6,26 6,2 1,1 1,15 1 2
5 9 5,6 5,41 8,7 7,3 15 14,3 6,94 7,1 1,44 1,55 4 6

10 12 5,8 5,41 9 7,1 15 14,85 7,7 8,3 1,37 1,53 4 6

اختبار الجري حول الدائرة اختبار الوثب ل5 خطوات اختبار الوثب العريض من الثبات اختبار ثني الجذع من الوقوف

 

 

 

 

 



 
 

 194 

 



 
 

 195 

  



 
 

 196 

  



 
 

 197 

 



 
 

 198 

  



 
 

 199 

 

  



 
 

 200 

 

  



 
 

 201 

 

 

 



 
 

 202 

 بعض الصور الميدانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


