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 :ممخص الدراسة

 العممي األداء في نتائجيا تظير عممية ممارسة ىك كالرياضي البدني النشاط أف العمماء يؤكد
 النشاط في اإلبداعي باإلنتاج عميو يطمؽ ما كىذا بالتنفيذ مقترف تفكير إلى كتحتاج التطبيقي
 لمحياة. الجدم لمعمؿ الطفؿ إعداد إال ماىك المعب بأف "جركس" يؤكد حيث الرياضي،

 عمى التركيحية الرياضية االلعاب استخداـ أثر عف البحث الدراسة ىذه ىدؼ كاف حيث
 ستخدـا حيث مف بعض النكادم الرياضية فمبتدئي لدل( الرشاقة-التكافؽ -)التكازف البدنية الصفات
 رفكلكجيةك الم الخصائص حيث مف ككذا العدد حيث مف متجانستيف لعينتيف التجريبي المنيج
كتككنت عينة البحث مف مجمكعتيف إحداىما تجريبية اختبارات  3تـ اختيار إذ  كالبدنية. كالنفسية

ىـ  النتائج المتكصؿ أكمف  ف،مبتدئي( 10) عشرة كاألخرل ضابطة حيث تككنت كؿ مجمكعة مف
في مجاؿ التدريب  لؤللعاب الرياضية التركيحيةأف الدراسة ساىمت في إبراز الدكر الكبير لييا إ

ياضية التركيحية يككف اكثر جدية داء المبتدئيف لؤلنشطة بكجكد االلعاب الر بصفة عامة إذ أف أ
حيث اف   نضج كتككف المشاركة مرتفعة بنسبة كبيرة كىذا ما لـ يحققو التدريب بالطرؽ االخرل،كأ

 . االستنتجاتا بالتنائج  ك بعد مقارتني تحققت المقترحة كؿ الفرضيات

: éesumR 

     Les scientifiques confirment que l'activité physique sportive est un exercice pratique 

dont les résultats se manifestent par des performances pratiques et appliquées, et qui 

nécessite une réflexion associée à la mise en œuvre, et cela s'appelle la production 

créative dans l'activité sportive, car Gross affirme que le jeu n'est rien d'autre que 

préparer un enfant à un travail sérieux pour la vie 

  Là où le but de cette étude était d'étudier l'effet de l'utilisation des sports récréatifs sur 

les caractéristiques physiques (équilibre, compatibilité, agilité) des débutants de certains 

clubs sportifs, où la méthode expérimentale a été utilisée pour deux échantillons 

homogènes en nombre ainsi qu'en termes de caractéristiques morphologiques, 

psychologiques et physiques. Trois (03) tests ont été retenus. L'échantillon de recherche 

était composé de deux groupes, l'un expérimental et l'autre de contrôle, où chaque 

groupe était composé de dix (10) débutants, et l'un des résultats les plus importants était 

que l'étude a contribué à mettre en évidence le grand rôle des sports récréatifs dans le 

domaine de l'entraînement en général, car la performance des débutants aux activités en 

présence de sports récréatifs est plus sérieuse et mature. Et la participation est très 

élevée, et c'est ce que la formation n'a pas obtenu par d'autres méthodes, car toutes les 

hypothèses proposées ont été réalisées après les avoir comparées aux résultats et aux 

conclusions. 
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: ryummaS 

      Scientists confirm that sports physical activity is a practical exercise whose results 

appear in practical, applied performance, and it needs thinking associated with 

implementation, and this is called creative production in sports activity, as Gross asserts 

that play is nothing but preparing a child for serious work for life. 

  Where the aim of this study was to investigate the effect of the use of recreational 

sports on the physical characteristics (balance, compatibility, agility) of beginners from 

some sports clubs, where the experimental method was used for two samples that are 

homogeneous in terms of number as well as in terms of morphological, psychological 

and physical characteristics. Three (03) tests were chosen. The research sample 

consisted of two groups, one experimental and the other controlling, where each group 

consisted of ten (10) beginners, and one of the most important findings was that the 

study contributed to highlighting the great role of recreational sports in the field of 

training in general, as the performance of beginners to activities in the presence of 

recreational sports is more serious and mature And the participation is very high, and 

this is what training did not achieve by other methods, as all the proposed hypotheses 

were achieved after comparing them with the results and conclusions. 
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 ةــمقدم
 إعداده طريؽ عف لمفرد المتكاممة الناضجة الشخصية بناء في نساىـ أف اآلف بكسعنا أصبح لقد

 أف مف يتمكف لكي المرحمية األىداؼ ضكء في المكضكعة الرياضية الخطط كفؽ عمى كتنشئتو
 الصالح الفرد مسؤكليات تكلي مف تمكنو كالتي البلزمة األساسية االجتماعية الخصائص يكتسب
تاحة التركيحي الرياضي البدني كالنشاط المعب في المتمثمة األساسية حاجاتو إشباع ككذلؾ  فرص كا 

 رياضيةال األلعاب تمثؿ المنطمبؽ ىذا كمف كاإلبداع الخمؽ مىع القدرة لديو لتنمك كالكشؼ التجريب
 قاعدة كتككف عامة بصفة كاألطفاؿ بالنشء إلرتباطيا جديدان  كمدخبل إستثنائية أىمية  التركيحية

 ككذلؾ مستكاىـ كلتطكير األحسف نحك بيـ تأخذ التي المستمزمات كافة كتكفير البنياف راسخة متينة
 األلعاب كتكسبيـ الطبيعية كحجاتيـ  كميكليـ رغباتيـ عف لتعبير سبةالمنا الفرص ليـ تتيح

 االجتماعية القيـ كتقبؿ اآلخريف كتقدير كاحتراـ الجماعة مع التعامؿ ميارات التركيحية لرياضيةا
 مزاكلتيـ. خبلؿ مف يكتسبكنيا التي المتعة عف فضبل كالصداقة، كالتعاكف

النفسية لتحقيؽ التكافؽ بأبعاده المختمفة كتنمية  كتمثؿ األلعاب حاجة ىامة لصحة الفرد
الميارات النفسية لدل ىذه الفئة بالنظر إلى المتعة التي تجمبيا لممراىؽ مف خبلؿ الفرص التي 
تتيحيا لو إلشباع مختمفة الراغبات كالحاجات التي يتطمبيا النمك في ىذه المرحمة بصفة مقبكلة 

تماء، الحاجة إلى إثبات النفس، كلتحقيؽ حاجة الرياضي تـ اجتماعيا كنفسيا كالحاجة إلى اإلن
اقتراح مجمكعة مف االلعاب الحركية التركيحية في التدريب مف جية، ك مف جية اخرل لتنمية 

الرياضية االلعاب  القدرات البدنية كالنفسية، لذا ستيدؼ ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف مساىمة
  (211)الخكلي، صفحة  لطفؿ. التركيحية في تنمية القدرات النفسية

 كقد قمنا بتقسيـ بحثا عمى النحك التالي:

 كيحتكم عمى ثبلثة فصكؿ: الجانب النظري:

 . ةالتركيحي لعاب الرياضيةاال الفصل األول:

 صفات الحركية الرشاقة التكازف التكافؽال الفصل الثاني:
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 الرياضية. لنكادما الفصل الثالث: 

 الذكاء الفصل الرابع:

 كقسـ إلى ثبلثة فصكؿ: الجانب التطبيقي:

 الطرؽ المنيجية لمبحث. الفصل األول:
 : عرض كمناقشة النتائج.الفصل الثاني 

 : مقابمة النتائج بالفرضيات. الفصل الثالث
 .كما خمصنا إلى كضع خاتمة عامة مع االقتراحات كالتكصيات

 : البحث شكاليةا – 0
تحتؿ التربية البدنية مكانة متقدمة في حياة الشعكب المتحضرة، كما  تمعب دكرا كبيرا في 
الحياة اليكمية لمفرد حتى اصبحت تمعب دكرا كبيرا في اتزاف شخصية الطفؿ، حيث يكلد الطفؿ 

سػمككا لنباىػة( تنتقػؿ بالكراثػة كتدفعػو إلى أف يسػمؾ امزكدا بعدة غرائز كميكؿ ) الذكاء، الفطنة، 
معينا يحقؽ غرضا خاصا، كتعتبر الحركة أشد ميكؿ الطفؿ الفطريػة ظيػكرا كأبقاىػا في مراحػؿ نمػكه 
فيػي التي تدفعػو إلى استكشػاؼ بيئتػو كمعرفػة كػؿ مػا يػدكر حكلػو كباعتباره كػائف نشط كمستكشػؼ 

 فػإف الجػزء األكػبر مػف تعممػو يأتي مف خبلؿ الحركة.
عػب مثػؿ الجػرم، المطػاردة، السػباحة، السػباؽ، كاأللعػاب الرياضػية المنظمػة كغػير ذلػؾ كيبلحػظ الم

مػػف ألػػكاف النشػػاط الػػتي تصػػرؼ الطاقػػة المتدفقػػة لػػدل الطفػػؿ، باإلضػػافة إلى أىميتػػو الكبػػيرة في 
ي تسػػاعد األطفػػاؿ في تفيميػػـ لممحػػيط الػػذم الػػتعمـ كالتسػػمية، كمػػا يعتػبر مػػف أىػػـ النشػػاطات الػػت

يـ تالحػى أنفسػيـ كعمػػػػى ميعيشػػكف فيػػػػو كأحػػػػد الكسػائؿ اليامة الػػتي يعػبركف مف خبلليػا ع
العامؿ الفعاؿ الذم االلعاب الرياضية التركيحية االجتماعية، فمف خبلؿ مكضكع بحثنا ىذا تعتبر 

ا راجع ألىميتيا الفيزيكلكجية كالنفسية كاالجتماعية، خاصة لمرحمة التعميـ ال يتخمى عنو الطفؿ كىذ
المتكسط التي اكد عمييا عمماء النفس عمى  حالة قمؽ كتكتر نفسي لممراىؽ ىذا راجع إلى النمك 

مدخبل لظاىرة المعب حيث تعتبر جزء ىاـ الرياضية التركيحية البيكلكجي السريع، كتمثؿ األلعاب 
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حيث أف مشاركة األطفاؿ في عممية المعب كبصكرة عامة تؤدم إلى تنمية الجانب  مف التدريب
النفسي كاالجتماعي مف خبلؿ العبلقات التي تنشئ مف خبلؿ ممارسة تمؾ األلعاب، فاحتراـ الذات 
يبنى مف خبلؿ خبرات النجاح كالتعمـ المعب الجماعي، كبذلؾ نرل أف ممارسة االلعاب بأنشطتيا 

إقامة العبلقات مع االخريف ككيفية  ع مف دائرة الطفؿ كمعارفو كتجعمو قادرا عمى الكاسعة تكس
 )اسماعيؿ( التعامؿ مع الجماعة كاحتراميا كالعمؿ بقكانينيا كاالنتماء الييا.

لمقمؽ فقد اتفؽ كؿ مف "رتشارد لكرماف" ك"فرايد " عمى أف المعب كالنشاط الرياضي كمخفض 
الذم ىك كليد اإلحباط كىذا االخير مف شأنو أف يعرقؿ الطاقة الغريزية لمنمك، فعف طريؽ المعب 
يمكف لمطاقة الغريزية أف تتحرر بصفة اجتماعية مقبكلة إذ يستطيع المراىؽ الكصكؿ إلى حؿ أك 

كالبدنية كالعاطفية عمى األقؿ التحكـ في مراعاتو النفسية كيتمكف مف تقسيـ كتقكيـ إمكاناتو النفسية 
كمحاكلة تطكيرىا باستمرار، لذ تحتاج ىذه الفئة إلى رعاية كبيرة كبيذا النشاط الرياضي يتعمـ الطفؿ 

 بعض األلعاب لتحقيؽ أفضؿ النتائج مستقبؿ.
كأكثر ما يجمب انتباه الطفؿ في ىذه المادة ىك المعب بأشكالو المختمفة، سكاء كاف جماعي 

تحسيف االلعاب الرياضية التركيحية في اىنا في ىذا البحث إلى مدل مساىمة أك فردم لذا لفت انتب
 لدل مبتدئي بعض النكادم الرياضية.   -بعض الصفات البدنية 

 التالي: العاـ التساؤؿ إلينا تبادر سبؽ ما كؿ خبلؿ مف
–التكازف –رشاقة )الالصفات الحركية  بعضتحسيف اثر استخداـ االلعاب الرياضية التركيحية في 

 ؟ لدل مبتدئي بعض النكادم الرياضية كالذكاء (التكافؽ
 : كمف ىذا المنطمؽ ارتأينا اف تككف التساؤالت الجزئية مكزعة عمى النحك التالي

 ئية:ساؤالت الجز الت-
معينتيف الضابطة بارات القبيمة كالبعدية لفركؽ ذات داللة إحصائية بيف االختىؿ تكجد  -

 ؟ الصفات الحركيةكالتجربية في اختبار 
لمعينتيف الضابطة القبيمة كالبعديػة فركؽ ذات داللة إحصائية بيف االختبارات ىؿ ىناؾ  -

 ؟ كالتجربية في اختبار الذكاء
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 حث:الب فرضيــات -2
 لعامة:ا الفرضية - 0 – 2

–لرشاقة )االحركية الصفات  بعض  في تحسيف اثر  ستخداـ االلعاب الرياضية التركيحيةال
 ( لدل مبتدئي بعض النكادم الرياضية.   التكافؽ-التكازف 

 لفرعية:ا الفرضيات - 2 – 2
معينتيف الضابطة بارات القبيمة كالبعدية لفركؽ ذات داللة إحصائية بيف االخت ىناؾ -

 كالتجربية في اختبار الصفات الحركية.
لمعينتيف الضابطة القبيمة كالبعديػة فركؽ ذات داللة إحصائية بيف االختبارات ىناؾ  -

 كالتجربية في اختبار الذكاء.
 :إلى البحث ىذا خبلؿ مف نايدفاست :ثالبحــ ـدافأىـ -0
 الطفؿ. شخصية تككيف في المختمفة التركيحية األنشطة ممارسة أىمية إبراز -
 المستقبؿ. في تفيده كالتي البلزمة اإلبداعية القدرات تنمية في التركيحي النشاط دكر إبراز -
 ليذه البلزمة كالعناية األىمية إعطاء إلى األطفاؿ رياض عمى كالمشرفيف المربيف انتباه لفت -

 كالحركية، كاالنفعالية، كالعقمية، كاالجتماعية،   النفسية النكاحي جميع مف متزف نمك لتحقيؽ الفئة
 كالثقافية.

 :ثأىمية البح  -0

الى المكتبة كقياـ بمسح المذكرات  تتمثؿ أىمية البحث العممية في التكجو :يةمية العممأى -
 .االلعاب الرياضية التركيحيةكالكتب المتعمقة ب

تتمثؿ أىمية البحث العممية في التكجو الى الميداف كالقياـ باالختبارات ثـ  :يةمية العممأى -
 التدريبي.تطبيؽ البرنامج التدريبي ثـ إعادة تطبيؽ االختبارات مف اجؿ معرفة مدل نجاعة البرنامج 

  :حاتديد المصطمتح -6
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ىي تمؾ األلعاب التي تظير الدكر الكاضح لمحركات األساسية  :يةرياضية الترويحعاب الاألل
األلعاب أك الرياضات التي تمارس في أكقات الفراغ كالخالية  تمػؾ كىي كذلؾكفي محتكل المعب،

 خارج اإلطار الفيدرالي كالتنظيمي التي تمارس مف المنافسة الشديدة أك بمعنى آخر ىي الرياضػات
كقت الفراغ كليذه األسباب نرل أف  مثؿ كسيمة مف كسػائؿ شػغؿت لعاب الرياضية التركيحيةفاأل

النشاط البدني الرياضي يحتؿ مكانة ىامة فػي حيػاة الشػعكب كخاصػة المتطكرة منيا، كىك نشاط 
 .(1990)خكلي،  ياةبدني رياضي مبني عمى مبدأ المتعة كالمتضمف فمسفة الح

مصطمح يشمؿ كيتضمف القدرات العقمية المتعمقة بالقدرة عمى التحميؿ، كالتخطيط،  الذكاء
، كجمع المجردكحؿ المشاكؿ، كبناء االستنتاجات، كسرعة التصرؼ، كما يشمؿ القدرة عمى التفكير 

كتنسيؽ األفكار، كالتقاط المغات، كسرعة التعمـ، كما يتضمف أيضا حسب بعض العمماء القدرة عمى 
بداء المشاعر كفيـ مشاعر اآلخريف  اإلحساس كا 

القدرات الحركية  تمعب دكر كبير في انتاج الشكؿ النيائي  الحركيةة اك القدرات الصفات الحركي
كالسرعة  القكةة  الرئيسية كاالساسي لمحركات الرياضية كالتي تعمؿ باالضافة الى الصفات البدنية

كمطاكلة  السرعةالمميزة بالسرعة كالقدرة االنفجارية كمطاكلة  القكة درات البدنيةككذلؾ الق كالمطاكلة
 . كبذلؾ تتككف الكحدة المتكاممة النتاج الحركات الرياضية القكة

 طة:اسات المرتبالدر 

أىمية استثمار أكقات الفراغ مف خبلؿ  " عنوان:تحت دكتوراه ل مرازقة جمادراسة  -1
مناشط التركيح الرياضي كأثره في الكقاية مف االنحراؼ السمككي لدل طالب المرحمة الثانكية 

  ".ـ2013بالجزائر

استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كتػـ اختيار العينة بالطريقة العشكائية  :نةنيج والعيالم
ناث بمغت المقصكدة كىـ تبلميذ المرحم مكزعيف عمى جميع المؤسسات  454ة الثانكية ذككر كا 

 .ثانكية مف بعض ثانكيات الجزائر 18التربكية التي أجريت عمييا الدراسة بمجمكع 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://www.sport.ta4a.us/fitness/1078-muscle-power.html
https://www.sport.ta4a.us/fitness/1078-muscle-power.html
https://www.sport.ta4a.us/fitness/1533-speed2.html
https://www.sport.ta4a.us/fitness/1078-muscle-power.html
https://www.sport.ta4a.us/fitness/1078-muscle-power.html
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أف ىناؾ فركؽ إيجابية ذات داللة إحصائية لدل عينة البحث فيما يتعمؽ المشاركة في  ج:نتائال
 الختبار مشارؾ دائما.األنشطة التركيحية الرياضية كىذا لصالح ا

" دكر االلعاب الشبو الرياضية في تنمية  بعنوان: قيمر عبد القادر وذلك دراسة -2
" سنة كالتي اشرؼ عمييا األستاذ جكادم 12 – 9الجانب الحسي الحركي لدل ممارسي كرة اليد " 

ىـ حيث كانت طبيعة الدراسة دراسة ميدانية لثبلثة فرؽ كطنية ك  ،2010 –2006خالد دفعة 
سطيؼ كتمثمت إشكالية الدراسة في ىؿ أللعاب شبو الرياضية  –برج بكعريريج  –كالتالي: المسيمة 

 سنة؟ 12 – 9دكر في تنمية الجانب الحسي الحركي لدل ممارسي كرة اليد 

تساىـ االلعاب شبو الرياضية في الكصكؿ بالطفؿ إلى االداء الجيد لمحركة، كقد اعتمدكا 
لمسحي الذم يعتمد عمى جمع البيانات الميدانية ىذا ككانت أداة البحث عمى المنيج الكصفي ا

مدرب لكرة اليد عمى مستكل ثبلثة كاليات مف  20ستبياف كتمثمو عينة البحث كشممت تقنية اال
 : ستمارات عمييـ كذلؾ بغية تزكيد بحثيـ ككاف مف أىداؼ الدراسةالقطر الكطني، تـ تكزيع اال

  ابراز أىمية األلعاب الشبو الرياضية في تنمية القدرات الحسية الحركية ككذلؾ معرفة أىمية
االلعاب الشبو الرياضية في تنمية بعض الجكانب الحسية الحركية لمطفؿ، معرفة فائدة االلعاب 

صحية الشبو الرياضية بالنسبة لمرحمة الطفكلة مف جميع النكاحي ) النفسية اإلجتماعية البدنية ال
الرياضية ليا دكر ايجابي في  الخمقية( كقد تكصؿ ىذا البحث إلى نتيجة مفادىا أف : االلعاب شبو 

 تحسيف السمكؾ الحسي لمطفؿ بحيث تساىـ في الكصكؿ بالطفؿ إلى االداء الجيد لمحركة.

فعالية النشاط الرياضي التركيحي في الكقاية مف  " وان:بعن اسة بوزايدي منيردر  -3
 "ـ2006 ،حاالت القمؽ عند الطمبة الجامعيف

استخدـ الباحث المنيج الكصفي، كاختار عينة تشمؿ طمبة المدرسة الكطنية  ة:نيج والعينالم
سنة مف جنس الذككر،  21ك 17التحضيرية لدراسات ميندس بالركيبة، تتراكح أعمارىـ مابيف 

 طالب. 346اشتممت العينة عمى كبذلؾ 
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كجد الباحث أف المتكسط الحسابي لدرجات القمؽ عند الطمبة الممارسيف لمنشاط الرياضي  ج:نتائال
التركيحي منخفض مقارنة بالمتكسط الحسابي لدرجات المجمكعة غير الممارسة، كما كجد فركؽ 

في مستكل القمؽ دالة إحصائيا بيف المجمكعتيف الممارسة كغير الممارسة لمنشاط الرياضي 
 .التركيحي

 :مشابيةفادة من الدراسات السابقة والستاال-

اشتممت الدراسات السابقة عمي أحجاـ مختمفة لعينات، فقد تػمت االستفادة منيا في اختيار 
أنسب الطرؽ اإلحصائية المناسبة لطبيعة البيانات المستخمصة مف البحث كاالستفادة منيا في 

 مناقشة النتائج النيائية.

في اختيار أدكات جمع البيانات المناسبة، كما أنيا شكمت  ىذه الدراسات ساعدت الباحث
قاعدة انطبلؽ لمبحث الحالي استشيادا بالنتائج التي تكصمت إلييا كمقارنة كالمامان باألساليب 

المنيجية كمحاكلة معالجة بعض جكانب قصكر ىذه الدراسات السابقة، سعيان لتحقيؽ نتائج أفضؿ 
 ف نبراسان لمباحثيف.كفكائد اكثر كصكال لتكصيات تكك 

كلقد استفدت مف خبلؿ ىذه الدراسات في معرفة جميع الصعكبات التي كاجييا الباحثكف، ككذلؾ 
االستفادة منيا كأخذ العبرة مف األخطاء التي كقع فييا الباحثكف، كىذا ما سمح لي باإللماـ كالربط 

 بحيثيات المكضكع، كضبط متغيرات الدراسة.
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 تمييد :

العبلقة بيف الطفؿ كالمعب عبلقة كثيقة جدان، فالمعب ىك حب الطفؿ كمبلذه كعالمو كحياتو، كأسعد 
لحظات حياتو تمؾ التي يقضييا مع لعبتو، يحادثيا كيحكي ليا حكاية، يشكك ليا، كيعرض عمييا 

يمعبكف  مشكمتو، يضربيا، يبعثرىا يفكيا كيعيد تركيبيا، يتخيميا أشخاصان أمامو كمعو، كاألطفاؿ
عندما ال يككف ىناؾ شيء آخر ينشغمكف بو، أم عندما يككنكف مرتاحيف جسميان كنفسيان، كالمعب 
كال شؾ ىك أكثر مف مجرد تركيح، بؿ ىك عممية ميمة في سبيؿ النمك، كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو 

المعب لدل بقكة في ساحة التربية كعمى عمماء النفس كالميتميف بالطفكلة في العصر الحديث: ىؿ 
 أطفالنا. عبث أـ أنو يمكف أف يككف كسيمة لخفض القمؽ كالتكتر لدل األبناء؟ 
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 مفيوم المعب : -0

أحد تعريفات المعب أنو: ذلؾ النشاط الحر الذم يمارس لذاتو، كالمعب: ميؿ مف أقكل الميكؿ 
كؾ طبيعي كتمقائي صادر عف كأكثرىا قيمة في التربية االجتماعية كالرياضية كالخمقية، فيك سم

رغبة الشخص أك الجماعة. ففي الصغر يميؿ الطفؿ إلى المعب االنفرادم ككمما تقدمت بو السف 
 زاد ميمو إلى المعب الجماعي.

مما ال شؾ فيو أف التربية الحديثة تجعؿ مف المعب كسيمة لتنمية قدرات الطفؿ كتنمية الذكاء  ك
كالتفكير االبتكارم منذ السنكات األكلى إذ تعمؿ عمى تكفير المعب المختمفة في دكر الحضانة 

 كلمعب كظائؼ ميمة منيا: 

 زامات كالقيكد كاإلحباط المعب يييئ لمطفؿ فرصة فريدة لمتحرر مف الكاقع المميء بااللت
كالقكاعد كاألكامر كالنكاىي. لكي يعيش أحداثان كاف يرغب في أف تحدث كلكنيا لـ تحدث أك 
يعدؿ مف أحداث كقعت لو بشكؿ معيف ككاف يرغب في أف تحدث لو بشكؿ آخر، إنو 

يس ىذا انطبلقة يحؿ بيا الطفؿ كلك كقتيان التناقض القائـ بينو كبيف الكبار كالمحيطيف بو، ل
فحسب، بؿ إنو انطبلقة أيضان لمتحرر مف قيكد القكانيف الطبيعية التي قد تحكؿ بينو كبيف 
التجريب كاستخداـ الكسائؿ دكف ضركرة لمربط بينيا كبيف الغايات أك النتائج إنو فرصة 

 ·لمطفؿ كي يتصرؼ بحرية دكف التقيد بقكانيف الكاقع المادم كاالجتماعي

  الطفؿ الميارات الحركية المتعددة كيظير مكاىبو كقدراتو الكامنة المعب كنشاط حر يكسب
نما ىك الفرصة المثمى التي يجد فييا  فالنشاط الحر ال يحدث فقط عمى سبيؿ الترفيو كا 
الطفؿ مجاالن ال يعكض لتحقيؽ أىداؼ النمك ذاتيا كاكتساب ما يعز اكتسابو في مجاؿ 

كىـ منشغمكف في كضع الخكابير في الثقكب،  الجد، كىذا الكبلـ ليس بمستغرب، فاألطفاؿ
أك في كضع الصناديؽ الكبيرة كبداخميا الصناديؽ الصغيرة، أك في إضاءة الضكء ثـ 
إطفائو، أك في تشغيؿ المكنسة الكيربائية ثـ إبطاليا، أك الراديك كالتمفاز، يكتسبكف ميارات 

األمر الذم يعتبر إضافة ميمة حركية ميمة جدان، فتصبح حركتيـ أكثر دقة كأكثر تحديدان، 
 ·لنمك الشخصية الطفكلية
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  المعب يمكف الطفؿ مف اكتشاؼ القكانيف األساسية لممادة كالطبيعة· 

   المعب يييئ الفرصة لمطفؿ لكي يتخمص كلك مؤقتان مف الصراعات التي يعانييا كأف يتخفؼ
 ·مف حدة التكتر كاإلحباط المذيف ينكء بيما

   ة الطفؿ كنمكه االجتماعي، ففي سياؽ المعب يككف لدل الطفؿ المعب يساعد عمى خبر
الفرصة لمعب األدكار، كفي المعب اإلييامي يقكـ الطفؿ بأدكار التسمط كأدكار الخضكع 
كدكر الكالد كدكر الرضيع مثبلن، كغير ذلؾ كدكر األسد كدكر الفريسة، كىـ في ذلؾ كمو 

 ·تماعي التي تبلئـ كؿ مكقؼيجربكف كيختبركف كيتعممكف أنكاع السمكؾ االج

كتتعدد كظائؼ المعب فمنيا التربكية كالفسيكلكجية كالنفسية كالتشخيصية كالعبلجية ، كمف حيث 
الجانب العبلجي يرل عمماء التحميؿ النفسي أف الطفؿ في لعبو يعاكد ترتيب األحداث الحياتية 

 ـ( 2002قو . )سيد ، بالشكؿ الذم يراه أك عمى األقؿ ال يضايقو كبيذا يتخمص مف قم

ف المركنة التي يقبؿ بيا غالبية األطفاؿ عمى التعامؿ مع أدكات المعب ال تعني أف كؿ الكسائؿ  كا 
نما ينبغي مراعاة حالة الطفؿ مف  يمكف تقديميا إلى جميع األطفاؿ بصرؼ النظر عف الظركؼ كا 

إناء الرمؿ يقبؿ عميو معظـ  الكؼ أك القمؽ أك المخاكؼ كذلؾ مراعاة عمره الزمني ، مثاؿ ذلؾ أف
األطفاؿ كلكف األطفاؿ القمقيف أك المكبكتيف قد يتييبكف مف المعب كالنشاط كيقفكف بدكف عمؿ 
مراقبيف لزمبلئيـ كحتى مع محاكالت التشجيع يظؿ البعض متييبان ،كمثؿ ىؤالء األطفاؿ مف 

 ـ( 1991ب . ) عبدالفتاح ، األفضؿ تحكيميـ إلى نشاط آخر مثؿ الرسـ كالتمكيف أك المعب بالطك 

كفي ىذا البحث يتـ تناكؿ المعب ككسيمة لمعبلج في خفض سمة القمؽ لدل المعاقيف حركيان مف 
لممشكبلت النفسية لئلعاقة في المؤتمر  Klimic)األطفاؿ كالذم يؤكد كجكده تمخيص ) كميمؾ ، 

 -مشكبلت كاآلتي:ـ بنيكيكرؾ إلى مجمكعة مف ال1968الدكلي الثامف لرعاية المعكقيف 

 . الشعكر الزائد بالنقص مما يعكؽ تكيفو االجتماعي 

 . الشعكر الزائد بالعجز مما يكلد لديو اإلحساس بالضعؼ كاالستسبلـ لئلعاقة 

 . عدـ الشعكر باألماف مما يكلد لديو القمؽ كالخكؼ مف المجيكؿ 
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 .عدـ االتزاف االنفعالي مما يكلد لديو مخاكؼ كىمية مبالغ فييا 

  اإلسقاط كاألفعاؿ العكسية.سيادة مظاىر السمكؾ الدفاعي كأبرزىا اإلنكار كالتعكيض ك  (
 ـ( 2002، سيد

ابات الطفكلة عمى النحك كما كيصنؼ المرشد الطبي النفسي األمريكي الفئات الرئيسية الضطر  
 التالي:

صعكبات  –مشكبلت النمك المغكم  –مشكبلت متعمقة بالنمك: التخمؼ العقمي أك الدراسي  -1
 التعمـ.

 –تشتت االنتباه  –العدكاف  –مشكبلت متعمقة باضطراب السمكؾ: اإلفراط الحركي )الحراكية(  -2
 االنحرافات الجنسية. –الكذب  –الجنكح  –التخريب 

 تحاشي أك تجنب االحتكاؾ باآلخريف. –القمؽ االجتماعي  –مشكبلت القمؽ: قمؽ االنفصاؿ  -3

 –السمنة  –النيـ  –كؿ كالطعاـ: اليزاؿ أك النحافة المرضية االضطرابات المرتبطة بسمكؾ األ -4
 التياـ المكاد الضارة.

 قضـ األظافر. –مص األصابع  –المكاـز الحركية: نتؼ الشعر  -5

 التغكط. –اضطرابات اإلخراج: التبكؿ البلإرادم  -6

 الحبسة الصكتية. –البكـ  –اضطرابات الكبلـ كالمغة: التيتية  -7

 ـ(1993السمكؾ اإلجترارم .) ابراىيـ كآخركف ،  –الطفكلة  اضطرابات أخرل: ذىاف -8

كيظؿ اعتبار المعب كسيمة السيطرة عمى األحداث المثيرة لبلضطراب كالقمؽ، تفسيران يتفؽ مع    
السعي إلى المذة كتجنب األلـ، حيث إف التكرار يسبب انخفاض االضطراب غير السار. )ميمر، 

 ـ(1987

 :األطفالنظرة اإلسالم لمعب  0-2
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المعب فعؿ يرتبط بعمؿ ال يجدم أك بالميؿ إلى السخرية بؿ ىك نشاط ضد الجد . جاء في  
( كفي مكضع آخر:" 70" ) األنعاـ آية الذين اتخذوا دينيم لعبا وليوا القرآف الكريـ بقكلو تعالى :" 

( . كجاء المعب بمعنى االستمتاع كالتسمية عمى لساف  83" ) الزخرؼ آية  فذرىم يخوضوا ويمعبوا
( كليذا فإف المعب  12" ) يكسؼ آية  أرسمو معنا يرتع ويمعبإخكة يكسؼ ألبييـ ، قاؿ تعالى :" 

في المجتمعات العربية اختمط فيمو عند العامة إلى درجة التبايف ، فعندما ننظر إليو في إطار 
قابؿ النشاط الديني لغاية التفاضؿ فإنو يشكؿ نشاطان عبثيان ، كأما إذا ُفيـ بأنو نشاط النشاط الذم ي

لمصغار كالكبار في إطار تقسيمي ال يفضؿ النشاط الديني فإنو يقبؿ مع التحفظ . ) الحيمة ، 
 ـ(2005

كاألصؿ في المعب أنو مرغكب كمطمكب لمطفؿ مف كجية نظر اإلسبلـ كذلؾ لما يضفيو مف 
ة عمى الطفؿ كيكسبو مف خبرات ، فإخكة يكسؼ عميو السبلـ حيف طمبكا مف أبييـ السماح سعاد

بأخذه معيـ عممكا ذلؾ بأنو سكؼ يرتع كيمعب كأنيـ سكؼ يحافظكف عميو كلك لـ يكف ذلؾ مقبكالن 
بؿ حقان مف حقكؽ الطفؿ لما سمح أبكىـ ليـ بمصاحبة يكسؼ كأخذىـ لو  )حنكرة ، عباس 

 ـ(. 1996

كالحسف كالحسيف يمعباف  ل البزار عف سعد بف أبي كقاص قاؿ: دخمت عمى رسكؿ اهلل كرك 
عمى بطنو، فقمت يا رسكؿ اهلل أتحبيما؟ فقاؿ :) كما لي ال أحبيما؟ كىما ريحانتام(. كعف عائشة 

، فدعاني رسكؿ في يكـ عيد رضي اهلل عنيا قالت: كجاءت السكداف يمعبكف بيف يدم رسكؿ اهلل 
 ـ(. 2004، عاتقو، حتى كنت أنا التي انصرفت. ركاه نسائي ) سكيدفكنت أطمُع عمييـ فكؽ  اهلل 

ة يداعب حفيدتو إمامة بنت العاص رضي اهلل عنيا حيث كاف عميو الصبل ككاف الرسكؿ  
ذا رفع رفعيا . أخرجو البخارم عف أبي كالسبلـ يضعيا عمى عاتقو فيصمي، فإذا ركع كضع، كا 

 ـ(.1981، الصحابة ) البخارم دة: عف حياةقتا

كتطرؽ العمماء العرب األكلكف الميتمكف بالتربية كالغزالي إلى مكضكع معرفة الطبيعة  
البشرية عند الكلد . فنرل الغزالي في كتابو " إحياء عمكـ الديف " ييتـ بمكضكع المعب الذم يحث 

راحتو عميو الطفؿ ألف لو ثبلث كظائؼ أساسية : تركيض جسـ الكلد ، إد خاؿ السركر إلى قمبو ، كا 
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. ـ النفس العاـ كالتربكم بشكؿ خاصمف تعب الدركس في الكتّاب. ككؿ ىذه األفكار ينادم بيا عم
 ـ(1983 ) عكيمة، ىكانة، طو،

ـ( التعرؼ عمى الكاقع الفعمي لمعب األطفاؿ في 2007، تيدفت دراسة ) الجركاني كالمشرفيكاس
ة بحثان عف العكامؿ المعكقة أك المساىمة في أساليب كطرؽ المستشفيات بمحافظة اإلسكندري

استخدامو، كاتجاىيا نحك معالجة أكجو القصكر كما قد تستدعيو ذلؾ مف كضع تصكر مقترح لرؤية 
لمعب األطفاؿ بالمستشفيات في مستقبمية لمدعائـ األساسية التي يمكف أف يرتكز عمييا تطبيؽ برامج 

ت مستشفى كاستخدم 12طبيب أطفاؿ يعممكف في  68عمى  ، كقد اشتممت عينة البحثمصر
، كبينت النتائج عدـ تحقيؽ جميع المحاكر الثبلثة لئلستبانة ) برامج اإلستبانة أداة في ىذه الدراسة

( ما أخصائي لعب المستشفيات ،الفيزيقية لمعب أطفاؿ المستشفياتالبيئة  ،لعب أطفاؿ المستشفيات
محكر الثاني كالخاص " بكجكد مكاف مخصص لممارسة المعب ألطفاؿ عدا المفردة  الثانية مف ال

المستشفى خارج مبنى المستشفى " كذلؾ في المستشفى الجامعي فقط كما أكضح البحث أىمية 
 استخداـ أسمكب لعب المستشفيات ككضع تصكر مقترح لتفعيؿ استخداـ أسمكب لعب المستشفيات. 

إلى معرفة مدل فاعمية استخداـ نمكذج المعب  ـ1986كما ىدفت دراسة محمد الكرش عاـ 
في تعمـ الميارات األساسية في الجمع كالطرح لمجمكعة مف التبلميذ المتخمفيف عقميان كتكصمت 
الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان لصالح المجمكعة التجريبية كالذيف درسكا باستخداـ نمكذج 

، كأكصت الدراسة بأف التدريس الجمع كالطرح ميارات األساسية فيالمعب كذلؾ في تعمـ ال
لممتخمفيف عقميان يفضؿ أف يككف مف خبلؿ نماذج مختمفة مف المعب تتبلءـ مع طبيعة كؿ كحدة 

 ـ(.2001، ر مف الخبرة النظرية ) عبدالرحمفكاإلكثار مف الخبرة المحسكسة أكث

التدخبلت المتعددة بالمعب،  أما فيما يتعمؽ بحاالت العجز الجسمي فيمكف االستفادة مف برامج
عداد األجيزة  كيجب عمى المعالج أف يمتمؾ البراعة في االختيار لؤللعاب كاألجيزة كطرؽ تجييز كا 

أساسان عمى  كيرتب كيتعامؿ مع بعض التفاصيؿ اإلضافية التي تتعمؽ بيذه الفئة كالمسألة تعتمد
إلرشاد النفسي كلكف بعد أف يقدـ ليا قدر كيمكف أيضان أف تستفيد األسرة مف ا ،احتياجات تمؾ الفئة

 Interdisciplinaryفمنيج التدخبلت المتعددة الجكانب  ،غير عادم مف المساعدة كالمعمكمات
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فالعبلج  ،المتعددة التي يأتي بيا المعكقكفيمكف أف يككف لو قيمة في التعامؿ مع المشكبلت 
كقيف كيجب أيضان االستفادة مف طاقاتيـ بالمعب يتـ تعديمو ليناسب احتياجات كؿ األطفاؿ المع

كتنميتيا ككسيمة لمساعدتيـ عمى مكاجية المشكبلت التي تحدث بسبب إعاقتيـ كبسبب صعكبة 
اعتمادىـ عمى أنفسيـ كاألطفاؿ المعكقكف يستفيدكف مف العبلج بالمعب، ألف ىذا النشاط يتضمف 

لمعميؿ باالستقبللية كيؤكد عمى انعكاس االيجابية في تقبؿ العبلقة بيف المعالج كالعميؿ كيسمح 
المشاعر. لكؿ ىذه العكامؿ يككف العبلج بالمعب مناسبان لبلستخداـ مع حاالت المعكقيف كىك أكثر 

 ـ(.2001، ية كاستخدامان  ) عبدالباقيالكسائؿ فعال

 :أىمية األلعاب التربوية 0-0

التطكيرية عممية إيجاد أك تطكير بيئات يمثؿ التعميـ في ضكء فمسفة " بياجيو " التربكية 
ة عمميات معرفية ) عقمية ( تعميمية تعمؿ عمى تزكيد المتعمـ بخبرات تعميمية تمكنو مف ممارس

كيعتقد " بياجيو " أف البنى المعرفية ال تنمك إال إذا  ، ناه المعرفية كتطكرىا، كتسيؿ ظيكر بمعينة
ىذا يعني أف التعمـ يجب أف يككف تمقائيان ، بيد أف " تمقائية باشر المتعمـ خبراتو التعميمية بنفسو ، ك 

التعمـ " أك " مباشرة المتعمـ لخبراتو بنفسو " تتطمب أساسان كجكد بيئة تعميمية تنطكم عمى نشاطات 
 .لمعرفية لممتعمـ مكضكع االىتماـتتفؽ مع البنى ا

كالتعمـ ال  ،ي عممية التعمـمف ىنا تبرز أىمية األلعاب التربكية في ىذا النمط كأثرىا ف 
 ، تساعد األلعاب التربكية عمى ذلؾيحدث إال إذا كاف المتعمـ مستعدان نفسيان لعممية التعمـ كقد 

راتو المعرفية كبتعبير آخر إف التعمـ عممية تكيفية يمارسيا المتعمـ لتحقيؽ حالة مف التكازف بيف قد
فعاالن كأف يككف التعمـ استكشافيا أك استقرائيان كأف كيجب أف يككف المتعمـ نشطان ، كمتغيرات البيئة

، كيظير عاب التربكية دكران أساسيان فيياتككف البيئة غنية بالمثيرات الحسية كأف يحتؿ المعب كاألل
، كنشاطات تعميمية تمكف المتعمـ مف ؿ قدرتو عمى تنظيـ خبرات تعميميةدكر المعمـ مف خبل

 ـ(2005كتسيؿ تطكر بناه المعرفية . ) الحيمة ، ممارسة عمميات االكتشاؼ الذاتي 

 أىمية المعب في حياة الطفل: 0-0

 كترجع أىمية المعب لمحقائؽ التالية:   
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المعب ىك كسيمة الطفؿ في إدراؾ العالـ المحيط ككسيمة الستكشاؼ ذاتو كقدرتو المتنامية ،  -0
كسيمة لمتحرر مف التمركز حكؿ الذات ، كأداة دافعة لمنمك تتضمف أنشطة كافة العمميات العقمية ، ك 

ككسيمة تعمـ فعالة تنمي كافة الميارات الحسية كالحركية كاالجتماعية كالمغكية كالمعرفية كاالنفعالية 
 ـ(.2001كحتى القدرات االبتكارية ، كىك كذلؾ ساحة لتفريغ االنفعاالت ) السيد ، 

صحتو ، كأكثر ما تبتدئ ىذه الحركة في حركة الطفؿ أثناء المعب مظير مف مظاىر حيكيتو ك  -2
مرحمة الطفكلة المبكرة التي يككف فييا المعب طبيعة فطرية في الطفؿ لذا فمف قدرة الخالؽ أف جعؿ 
طفكلة البشرية أطكؿ الطفكالت بيف الكائنات الحية، كقد جعؿ المعب كالحركة لدل الطفؿ غريزة في 

يو عمى النمك، أم بناء جسـ الطفؿ يككف أكثر نفسو ليساعد عضبلت جسمو كأعصابو ككؿ جزء ف
كيمكف مبلحظة نمك جسـ الطفؿ  ،نمكان في مرحمة الطفكلة عف غيرىا مف مراحؿ عمر اإلنساف

دراكو معان مف حركاتو أثناء المعب التي ُتظير العبلقة بيف إدراكو الحسي كنشاطو الحركي )  كا 
 ـ(.2006ياسيف، 

بط بيا مف إعداد كتمريف لمقدرات كالميارات أك تنفيس عف لعب الطفؿ داخؿ األسرة كما يرت-3
الصراعات أك القمؽ، فيك أيضان لو دكره في تككيف حب النظاـ المتمثؿ في كضع األشياء كضعان 

تماـ ىذا النظاـ دراؾ لو معينان في الزمف أك المكاف بناءن عمى قكاعد، كا  ، يصحبو شعكر باالنسجاـ كا 
ية تثقيفية اجتماعية تسربت بكادرىا مف ىندسة المباني كاألثاث كميؿ الطفؿ إلى النظاـ عمم

نما ىك نظاـ البيئة االجتماعية الكبيرة  كالمبلبس، كىذا يجعؿ النظاـ ال يبتعد عف المعنى المطمؽ كا 
 ـ(.2003التي يحيا فييا الطفؿ )الشربيني، صادؽ، 

ص أسباب ما يعانكف مف يعتبر المعب مدخبلن لدراسة األطفاؿ كتحميؿ شخصياتيـ كتشخي -4
مشكبلت انفعالية تصؿ إلى مستكل األمراض النفسية كيتخذ أطباء النفس مف المعب كسيمة لمعبلج 
لكثير مف االضطرابات االنفعالية التي يعانييا األطفاؿ ألف الطفؿ يككف في المعب عمى سجيتو 

لؾ يمكف تفسير ما يعاني مف فتنكشؼ رغباتو كميكلو كاتجاىاتو تمقائيان كيبدك سمككو طبيعيان كبذ
 ـ(. 1990مشكبلت )المبابيدم كخبليمة، 
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إف الميؿ الطبيعي كحده ىك الذم يدفع الطفؿ لمزاكلة المعبة باعتبار أف المعبة ظاىرة طبيعية  -5
 كنشاط غريزم. 

إف الطفؿ يجد في المعب فرصة لمحركة كالنشاط كالتعبير عف النفس بما يحقؽ لو المرح  -6
 السعادة كاالستمتاع.كالسركر ك 

 انو يشبع حاجة أساسية لمطفؿ الكتساب الخبرة ككسيمة الستنفاذ الطاقة الزائدة. -7

 عف التكتر الجسمي كاالنفعالي عند الطفؿ. ينفس -8

 الخصكبة كالتنكع في حياة الطفؿ. يدخؿ -9

يندفع فيو إلى العمؿ مف يجذب انتباه الطفؿ إلى التعمـ، فالتعمـ بالمعب يكفر لمطفؿ جكان طميقان  -10
 تمقاء نفسو.

تأثير مباشر في تككيف الشخصية المتزنة لمطفؿ كتنميتيا كىك الغرض األساسي لمعب  لو -11
المنظـ، إذ يساعد المعب المنظـ بقدر كافر في تقكية الجسـ كتحسيف الصحة العامة، كيساىـ في 

تاحة الفرصة لمتعب  ير الجماعي.المساعدة عمى النمك العقمي كالخمقي كا 

لو أثره العظيـ في تنمية الشخصية االجتماعية، فالشخصية االجتماعية المتزنة أساس العبلقة  -12
 الطيبة مع الغير، كالمعب مع الجماعة يعتبر سر حياة الطفؿ.

، إذ أف المعب يعمـ الطفؿ االلتزاـ بالمعبة كالتقيد ب يعمؿ عمى تقكية إرادة الطفؿكما أف المع -13
ىا كما يعممو القدرة عمى التحمؿ كالصبر حيث يمكف اعتبار المعب بمثابة مدرسة حياتية بقكاعد

 يتعمـ منيا الطفؿ االنصياع كالتقيد بمبادئ المعب كنظمو كبالتالي احتراـ حقكؽ اآلخريف كتقديرىـ.
 ـ(2004)آؿ مراد، 

 فوائد المعب: 0-0

 تمخص في النقاط التالية:لمعب كتلمعب فكائد كقيـ عديدة شممتيا سيككلكجية ا   
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القيمة الجسدية: المعب اليادؼ المكجو ضركرم لنمك عضبلت الطفؿ فيك يتعمـ خبللو  -1
ميارات عدة، االكتشاؼ كتجميع األشياء كتنمية الحكاس بتعكيدىا كتدريبيا عمى معرفة 

 حقيقة األشياء مف خبلؿ مممسيا أك صكتيا أك لكنيا أك شكميا.

المعب يفسح المجاؿ أماـ الطفؿ كي يتعمـ أشياء كثيرة مف خبلؿ أدكات القيمة التربكية: إف  -2
المعب المختمفة كمعرفة الطفؿ لؤلشكاؿ المختمفة كفائدة كؿ منيا كالمنشار لمنجار 
كالمطرقة لمحداد كاستخداـ الكيرباء كالنار في المنازؿ كمعمكمات كثيرة ال يمكف الحصكؿ 

 عمييا مف مصادر أخرل أحيانان.

ة االجتماعية: يتعمـ الطفؿ مف خبلؿ المعب كيؼ يبني عبلقات اجتماعية مع القيم -3
اآلخريف ككيؼ يتعامؿ معيـ بنجاح كبذلؾ يكسبو معايير السمكؾ االجتماعية المقبكلة في 

 إطار الجماعة.

القيمة الخمقية: يتعمـ الطفؿ مف خبلؿ المعب مفاىيـ الصكاب كالخطأ، كما يتعمـ بعض  -4
 لخمقية كالعدؿ كالصدؽ كاألمانة كضبط النفس كالصبر كالركح الرياضية.المبادئ كالقيـ ا

القيمة االبداعية: يستطيع الطفؿ أف يعبر عف طاقاتو اإلبداعية كذلؾ بأف يجرب األفكار   -5
التي يحمميا، كيحكليا إلى حركات إبداعية مما يؤدم إلى الكشؼ المبكر عف ىكاياتو 

مكانياتو كالعمؿ عمى تنميتيا كصق  ميا.كا 

القيمة الذاتية: يكشؼ الطفؿ الشيء الكثير عف نفسو لمعرفة قدراتو كمياراتو مف خبلؿ  -6
 .تعامؿ مع مشاكمو ككيفية مكاجيتياتعاممو مع زمبلئو كمقارنة نفسو بيـ، كما أنو يتعمـ ال

القيمة العبلجية: يعرؼ الطفؿ عف طريؽ المعب التكتر كالخكؼ كالكبت الذم قد يككف  -7
يجة القيكد المختمفة التي تفرض عميو مف بيئتو، لذا نجد األطفاؿ الذيف يعانكف تكلد لديو نت

مف القيكد كاألكامر مف أىالييـ ينشدكف االنطبلؽ كالتحرر كالمعب أكثر مف غيرىـ، 
 ـ(2004كيجدكف فيو متنفسان لتصريؼ ما بداخميـ مف عدكاف مكبكت. )سكيد ،

 خصائص لعب الطفل: 0-6
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 لمعب في مرحمة الطفكلة المبكرة كاآلتي:يمكف تمخيص خصائص ا

 تنمك قدرة الطفؿ عمى الحركة كالقفز كالتسمؽ. -1

 تزداد قدرة الطفؿ عمى االستطبلع كينشط التخيؿ عنده. -2

 يفضؿ الطفؿ األلعاب التي تستخدـ فييا العضبلت الكبيرة. -3

 عب بالدمى.في بداية ىذه المرحمة يككف المعب الرمزم أكثر األلعاب شيكعان ممثبلن في الم -4

فالمعب بالطيف كالصمصاؿ كنحكىا مف األنماط  تنشط ألعاب البناء كالتراكيب عند الطفؿ، -5
 المحببة لمطفؿ.

 يميؿ المعب تدريجيان في ىذه المرحمة إلى الكاقعية، كيقؿ تدريجيان المعب التمثيمي. -6

المجمكعة أثناء تبدأ مقكمات المعب االجتماعي الذم تحدده قكانيف العبلقة بيف أفراد  -7
 ـ(1998)عقؿ،  المعب.

 أما خصائص المعب لمرحمة الطفولة المتأخرة: 0-6-0

يستمر المعب التخيمي الذم يمعب فيو الخياؿ كالتصكر دكران بارزان كلكنو يؤدم كظيفة  -1
 سيككلكجية ايجابية تتصؿ بالتعبير كاإلبداع.

الحياكة كالخياطة كالصناعات اليدكية تظير األلعاب اإلجرائية أك الشعبية المألكفة كأعماؿ  -2
 كالحرفية كالرسـ كالدكمينك كالشطرنج كىذا يساعد في تككيف التفكير المنطقي.

المعب اليادؼ المخطط يكفر لؤلطفاؿ فرص النمك العقمي كالكجداني كالجسدم المنظـ  -3
بات فتساعده عمى تنمية ميارات التكاصؿ كالتعاكف مع اآلخريف كاحتراـ الحقكؽ كالكاج
 كتنمي الذات كتزيد مف قدرتو عمى تفيـ حاجات اآلخريف كاكتساب العادات االجتماعية.

يتككف لدل الطفؿ اتجاىات مف نكع االعتزاز كاالنتماء إلى بعض الشمؿ كاالنتماء إلى أبناء  -4
 جنسو.
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سية يتأثر المعب أنماطو كمستكياتو في ىذه المرحمة بكثير مف العكامؿ البيئية كالكراثية كالجن -5
 ـ(1990كالثقافية مع أف كقت المعب في ىذه المرحمة يقؿ نسبيان. ) المبابيدم ، خبليمة ،

 األدوار التربوية في لعب األطفال : 0-7

 أىـ األدكار التربكية التي يقكـ بيا الطفؿ أثناء المعب تمخصيا نكاؿ ياسيف فيما يأتي:

داث تفاعؿ مع عناصر البيئة المعب كسيمة تعمـ تربكية يتمكف الفرد بكاسطتيا مف إح -1
 كمكجكداتيا مما يؤدم إلى تنمية شخصيتو التي تؤثر في سمككو مع اآلخريف.

المعب كسيمة تعميمية يدرؾ األطفاؿ بكاسطتيا معاني األشياء كمفاىيميا فيجعميـ قادريف  -2
 عمى التكيؼ مع كاقع الحياة.

طفاؿ لمتمكف مف تعميميـ المعب أداة فعالة تساعد عمى معرفة الفركؽ الفردية لدل األ -3
مكانيات كؿ منيـ.   حسب قدرات كا 

المعب أداة فعالة تساعد بناء شخصية األطفاؿ اجتماعيان فيبتعدكف عف األنانية كحب  -4
الذات كينفتحكف عمى حب الجماعة كيشعركف بمدل ارتباطيـ بيا فتقكل عبلقتيـ بمف 

صؿ مع اآلخريف كالتكيؼ معيـ حكليـ كنتيجة ليذا يتعمـ األطفاؿ قكاعد السمكؾ كالتكا
فيتككف لدييـ نظاـ أخبلقي قيمي مف خبلؿ ذلؾ كيكتسب األطفاؿ معايير السمكؾ 

 االجتماعية المقبكلة .

ليس المعب أداة تكاصؿ فيما بينيـ فحسب بؿ بغض النظر عف لغاتيـ كثقافتيـ كبيئاتيـ  -5
 بؿ انو أداة لمتكاصؿ كالتفاىـ مع الكبار أيضان.

بناءة لنمك شخصيات األطفاؿ كتكازنيا داخميان ألنيا تمبي رغباتيـ كُتشبع المعب كسيمة  -6
ميكليـ إلى حب المعرفة كاإلطبلع، مما يساعد عمى فيـ شخصياتيـ كالكشؼ عف قدراتيـ 
عقميان كنفسيان كثقافيان كالعمؿ عمى تطكير ىذه الشخصيات كتكازنيـ االنفعالي كالعاطفي 

كسابيـ بعض المفاىيـ كالقيـ التي تساعدىـ عمى التكيؼ مع البيئة كتنمية مياراتيـ  كا 
 كقدراتيـ.
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المعب كسيمة عبلجية تساىـ في الكشؼ عف االضطرابات النفسية كالعقمية كالعاطفية لدل  -7
األطفاؿ كمساعدتيـ عمى التخمص مف المؤثرات كاالنفعاالت إلعادة التكازف إلييـ كما 

ية لحؿ مشاكؿ األطفاؿ كاضطراباتيـ حسب يساعد المعب المربيف عمى إيجاد طرؽ عبلج
 مدرسة التحميؿ النفسي عند فركيد. 

المعب رياضة كصحة ألجساـ األطفاؿ فيك المساعد األكؿ عمى تطكيرىا كنمكىا كتشكيؿ  -8
كساب األطفاؿ الميارات الحركية المختمفة التي تساعد عمى تحقيؽ  نضاجيا كا  أعضائيا كا 

 ـ( 2006العديد مف األىداؼ التربكية. )ياسيف، 

 نظريات المعب : 0-8

تناكلت المعب كاألنشطة المرتبطة بو لدل األطفاؿ  ىناؾ عدد مف النظريات في عمـ النفس     
 بالدراسة كالتفسير منيا:

مف عمماء مدرسة عمـ النفس المعرفية "جاف بياجيو"  النظرية المعرفية في تفسير المعب: 0-8-0
الذم ارتبطت نظريتو عف المعب بتعريفو لمذكاء حيث يعرفو بأنو: )تنظيـ الكاقع عمى مستكل الفعؿ 

 مجرد نسخو(، كلكي تتـ عممية تكيؼ الطفؿ مع محيطو الطبيعي كاالجتماعي كالتي تتـ أك الفكر ال
االستيعاب " التمثؿ " كالتبلؤـ .  :بطريقة تدريجية، يسمـ بياجيو بكجكد عمميتيف أساسيتيف ىما

كعممية االستيعاب أك التمثؿ ىي التغيير مف خصائص الشيء حتى تتناسب مع الصكرة المكجكدة 
ف . أما التبلؤـ فيك تغير المعاني الداخمية لتتمشى مع المثيرات الجديدة ، مثاؿ ذلؾ عندما في الذى

تعمـ األـ ابنيا كممة قطة ، فإذا رأل كمبان قاؿ عنو قطة كىذه ىي عممية التمثؿ كعندما تعممو أمو 
 ـ( .1998أف ىذا كمب كليس قطة فإنو يتعمميا فتككف ىذه ىي المكاءمة . ) عاشكر ، 

كيؤكد بياجيو أىمية تحقيؽ التكازف كالتناسؽ بيف العمميات العقمية كالظركؼ المحيطة باإلنساف    
أم التكازف بيف االستيعاب كالمكاءمة كلكف في حالة عدـ كجكد االتزاف ىذا فإف بياجيو يقكؿ إف 

س سكل المعب االستيعاب بشكمو الخالص ، حيث "ىكذا" ال يككف متكازنان بعد التبلؤـ مع الكاقع ، لي
. أما المكاءمة بدكف تكازف مع االستيعاب فإنو يسمى محاكاة أك تقميدان كبذلؾ يككف المعب كالمحاكاة 

 ـ(.1998 جزأيف ميميف لنمك الذكاء . ) عاشكر،
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تشير نظرية التحميؿ النفسي إلى مجمكعة مف نظرية التحميل النفسي في تفسير المعب :  0-8-2
فركيد" التي تؤكد عمى القكل البيكلكجية التي تشكؿ مستقبؿ الكائف الفرضيات ، منيا فرضية "

اإلنساني كمف بيف ىذه القكل الغريزة ، حيث يكلد الطفؿ مزكدان بمجمكعة مف الدكافع الغريزية 
البلشعكرية التي تحرؾ السمكؾ كتكجيو . كيؤكد فركيد عمى أىمية المعب كعبلقتو بالنشاط الخيالي 

السمكؾ اإلنساني يقرره مدل السركر أك األلـ الذم يرافقو أك يؤدم إليو،  لمطفؿ حيث يفترض أف
كأف اإلنساف يميؿ إلى السعي كراء الخبرات الباعثة عمى السركر كالمذة كالمتعة كتكرارىا أما الخبرات 

 ـ(1998 المؤلمة فيحاكؿ المرء تجنبيا كاالبتعاد عنيا. )عاشكر،

 ي تؤكد عمييا نظرية التحميؿ النفسي كىي:كيمكف استخبلص مبادئ المعب الت    

 الربط بيف عممية المعب كالنشاط الخيالي كاإلييامي لمطفؿ. -

 يعبر الطفؿ عف رغباتو كمشاعره مف خبلؿ المعب. -

 يخفؼ المعب مف التكتر النفسي لمطفؿ كيساعده في حؿ مشكبلتو. -

 يمكف دراسة نفسية الطفؿ مف خبلؿ المعب. -

 عممية المعب مف عالـ الكاقع إلى عالـ الكىـ كالخياؿ الحر.ييرب الطفؿ مف خبلؿ  -

 ـ(2005المعب أداة تكاصؿ بيف الطفؿ كالمحيطيف بو. ) الحيمة،  -

: يؤكد أنصار ىذه النظرية كفبلسفتيا أف فترة الطفكلة نظرية اإلعداد لمحياة في تفسير المعب  -0
عمى جميع الميارات التي تمزمو في الطكيمة لئلنساف تساعد طفمو عمى التدرب مف خبلؿ المعب 

لؾ فإف المعب يرتبط بصراع مرحمة الرشد ، كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ تكيفو كالمحافظة عمى بقائو ، كلذ
. كيأخذ المعب عند اإلنساف أشكاالن مختمفة منيا : ألعاب المقاتمة كالمنافسة الجسمية كالعقمية البقاء

اما كأخيران بنشاطات كدية كألعاب التقميد كالمحاكاة كالدر  مثؿ ألعاب الصيد ، كمنيا األلعاب المرتبطة
كقد أكدت ىذه النظرية عمى ىدؼ المعب ككظيفتو كعمى تأثر المعب بالبيئة  ،األلعاب االجتماعية

 ـ(2005) الحيمة،  .ية الحياة االجتماعية كالثقافيةكنكع
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تي يقكـ بيا الكبار كالتي كما تعني ىذه النظرية أف األطفاؿ يمعبكف ليقكمكا باألدكار ال  
يطمب منيـ القياـ بيا مستقببلن عندما يكبركف كأف الطبيعة قد زكدتيـ بالميؿ لمعب لمتدريب عمى 

الطائرة ليتدرب  المياـ كالكظائؼ المختمفة التي يقكـ بيا الكبار فالكلد يمعب بالسبلح أك الحصاف أك
ا كتحيؾ ليا المبلبس كتيدىدىا لتتدرب ، كالبنت تمعب بعركستيا كتصفؼ شعرىعمى دكر المقاتؿ

عمى دكر األمكمة كىكذا . كىناؾ اعتراض عمى ىذه النظرية ىك أف ىناؾ كثير مف األلعاب التي 
يقكـ بيا األطفاؿ يتقمصكف فييا أدكاران مختمفة ال يمكف أف يقكمكا بيا في حياتيـ المستقبمية إما 

المحامي كالميندس بينما ىك في الكاقع المستقبمي لتعددىا كذلؾ أف الطفؿ قد يقكـ بدكر الشرطي ك 
ما لعدـ  ما لتضاربيا كدكر الشرطي كالمص أك المدرس كالتمميذ ، كا  ال يمتيف إاّل دكران كاحدان ، كا 
ما الشتقاقيا مف بيئات أخرل أك شريحة اجتماعية مغايرة تككف  أخبلقيتيا كالمص أك المنحرؼ ، كا 

 ـ(1996عباس ، دكف شريحتو في الرتبة .)حنكره ،

كمضمكف ىذه  Cart: تعكد ىذه النظرية إلى العالـ "كار"  نظرية التنفيس والتييئة 1-8-4
النظرية يتمخص في أف النظـ االجتماعية تقيد كثيران مف الغرائز لدل اإلنساف فيحاكؿ كبتيا مما 

خمص مف يؤدم إلى اضطراب في نفسو كيعد المعب أحد أىـ الكسائؿ إلخراج ىذا الكبت كلمت
 ـ(.1998االضطراب) عاشكر ،

كما يرل أصحاب ىذه النظرية أف الطفؿ يمعب لينفس عف شيء مكبكت كليخفؼ مف صراعاتو   
النفسية كليتغمب عمى مخاكفو الداخمية ، فإذا كاف يخاؼ مف العفريت قاـ بدكر العفريت أك أحضر 

ذا كاف يكره تناكؿ الدكاء سقاه ف كاف يخشى الطبيب  العفريت لخصمو كمف يكرىو ، كا  لمدمية ، كا 
ف كاف يخشى الشرطي يمعب دكر الشرطي أك يحضره لبلنتقاـ مف الدمية كىكذا  لعب دكر الطبيب كا 
. غير أننا لك حمّمنا ألعاب األطفاؿ ال نجدىا تقع كمية في بؤرة اإلسقاطات النفسية فمف األدكار 

ما ىك في مكقع كسط بيف الحب  التي يقكـ بيا الطفؿ ما ىك محبكب كما ىك مكركه كمنيا
كالكراىية كما دامت النظرية قد عجزت عف تفسير بعض جكانب الظاىرة " كىي بعض المعاب ىنا " 

 ـ(1996فيي ال تصمح أساسان لتفسيرىا . )حنكره ، عباس ، 
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تعني ىذه النظرية أف الطفؿ لديو فائض مف الطاقة كىذا الفائض  نظرية الطاقة الزائدة: 0-8-0
اعتراضاف عمى ىذه النظرية  يبحث عف طريقة مشركعة لتصريفو كىذه الطريقة ىي المعب كىناؾ

 ىما:

أف ىناؾ كثير مف األلعاب ال تتطمب بذؿ مجيكد كبير كالتخطيط كالرسـ عمى الرماؿ أك فؾ  -أ
 عاب المغكية .كتركيب بعض األشياء أك األل

أف الطفؿ قد يمعب بعد بذؿ مجيكد مضني استنفذ طاقتو أك يمعب كىك متعب كيرل في المعب  -ب
 راحة لو، إذف ليس لديو طاقة زائدة تبحث عف تصريؼ ليا في المعب.

كتعني ىذه النظرية أف الفرد مف لحظة مكلده إلى لحظة اكتماؿ  النظرية التمخيصية: 0-8-6
شبيية بالمراحؿ التي مرت بيا البشرية منذ ُكجد اإلنساف عمى األرض كحتى  نضجو يمّر بمراحؿ

اآلف. كتنطمؽ ىذه النظرية مف افتراض تكريث الصفات المكتسبة كالميارات كالخبرات الثقافية مف 
األجياؿ السابقة لؤلجياؿ البلحقة كيرجع أحد أنصار ىذه النظرية " ميؿ األطفاؿ لمعب بالماء 

َ  تسبح في  كاستمتاعيـ بو إلى المرحمة السمكية في تطكرىـ ، أم عندما كاف أسبلفيـ أسماكان
البحار كيفسر إصرارىـ عمى تسمؽ األشجار كالحكاجز كالجدراف كاستمتاعيـ بذلؾ عمى أنو يرتبط 

بناء –سنة إلى ممارسة أعماؿ الصيد كالبناء  12-8بالمرحمة القردية كما يرجع ميؿ األطفاؿ سف 
كرككب المراكب كاآلليات إلى استعادة أنماط الحياة البدائية التي عاشيا األسبلؼ  –ع البيكت كالقبل

عبر التاريخ ". كنحف ال يمكف أف نقبؿ القكؿ بنظرية تزعـ أف اإلنساف كاف في يكـ ما مف الماضي 
اف كمع ىذا فيناؾ اعتراض ،السحيؽ سمكة أك قردان، بؿ إف اإلنساف خمؽ إنسانان بدءان بآدـ كحكاء

 عمى ىذه النظرية ىما:

يرل كثير مف عمماء الكراثة أف الميارات كالخبرات كالصفات المكتسبة ال تكّرث كأف الخبرات  –أ 
نما فقط يمكف أف كالميارات التي تعمميا جيؿ مف األجياؿ ال يمكف أف يرثيا الجيؿ الذم ي ميو، كا 

 .يتعمميا

د إلى فترات مف حياة البشرية كما يرل إف كانت ىناؾ بعض ألعاب األطفاؿ يمكف أف تر  –ب 
بعض عمماء النفس ، كالربط بيف حب األطفاؿ كالمعب بالماء كاعتماد اإلنساف البدائي عمى البحر 
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كمصدر لطعامو أك الربط بيف حياة اإلنساف البدائي في الغابات كبيف حب األطفاؿ لتسمؽ األشجار 
ب ال يمكف الربط بينيا كبيف مراحؿ التطكر كالتأرجح عمى األغصاف إاّل أف ىناؾ بعض األلعا

اجات كالمعب البشرم كالمعب بالياتؼ كالسيارات كالقطارات كالصكاريخ كالطائرات كرككب الدر 
 .بالكمبيكتر كغير ذلؾ

يرل أصحاب ىذه النظرية أف الطفؿ بعد إنياكو في العمؿ الجاد  نظرية االسترخاء: 0-8-7
، كيركف ألعصاب كاسترخاء العضبلت كالتحرر مف قيكد الكاقعكمكاجية الكبار يحتاج إلى راحة ا

كلكف ىناؾ كثيران مف األلعاب يحتاج بذؿ مجيكد نفسي كبدني كعقمي  ،أف المعب يحقؽ لو كؿ ذلؾ
فترقب الفكز أك اليزيمة مجيكد نفسي، كالجرم أك حركات أعضاء الجسد مجيكد بدني، كعمؿ 

أك دقة التصكيب أك عمؿ خطة تضع في االعتبار جميع  خطط الدفاع كاليجكـ أك اإليقاع بالخصـ
 . كقع مف المنافس مجيكد عقمي كنفسياالحتماالت التي تت

يرل أصحاب ىذه النظرية أف الطفؿ يمعب ليجرب  نظرية المعب جزء من فعالية الطفل: 0-8-8
األشياء ، كالقدرة عمى التصكيب كاإلمساؾ بكما طرأ عمى استعداداتو مف تقدـ معطيات النمك

كالمراكغة مف المنافس كضبط حركة أعضائو أك إعادة التكازف فيحرؾ عضبلت يديو أك قدميو أك 
 عنقو بعد فترة سككف طكيمة.

تقكل بمفردىا عمى تفسير  كبذا تككف كؿ نظرية مما سبؽ تفسر جانبان مف جكانب المعب كال
 ـ(1996 ،)حنكره، عباس .الظاىرة

 أنواع المعب : 0-9

مف أكثر أنكاع المعب شيكعان لدل األطفاؿ، كيمكف مبلحظة ىذا النكع مف  المعب البدني: 0-9-0
 المعب يتطكر مف البسيط كالتمقائي كالفردم إلى األلعاب األكثر تنظيمان كجماعية عمى النحك التالي:

إف بدايات نشاطات المعب تبدأ مع الطفؿ في شيكره األكلى حيث يككف  :المعب الحسي الحركي -
المعب نشاط حر كتمقائي يقكـ بو الطفؿ كيتفكؽ بو كيتكقؼ عنو متى رغب كىك نشاط فردم في 

كتككف نشاطات المعب غالبيتيا استكشافيو كاستطبلعية يحصؿ فييا الطفؿ عمى البيجة ، معظمو
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الجة األشياء كتناكليا بأطرافو، كينزع الطفؿ في المعب االستطبلعي كالمتعة في استثارة حكاسو كمع
ف نقسـ المعب ـ( كيمكننا أ2005إلى تدمير األشياء بجذبيا بعنؼ أك اإللقاء بيا بعيدان. )الحيمة ،

 الحسي الحركي إلى:

 الحركات غير اليادفة التي تسبؽ التحكـ اإلرادم الكامؿ . -أ

 ادفة أك ذات األىداؼ غير الكاضحة.األنشطة الفجائية غير الي -ب

األنشطة المتكررة التي تشمؿ الممارسة التمقائية لمحركات بدءان مف الحركات المتكررة اإلجبارية -ج
إلى المشي كالتسمؽ كالحركة اليادفة التي يقكـ بيا أطفاؿ سف السنتيف أك الثبلثة كانتياء بالحركات 

 ـ(1987يكف مف الكبار .) ميمر ،المدركسة المحسكبة التي يقكـ بيا الرياض

ألعاب السيطرة كالتحكـ : في مرحمة ما قبؿ المدرسة يتحكؿ الطفؿ إلى االىتماـ بنشاطات أكثر  -
تقدمان كتعقيدان ُتعرؼ بألعاب السيطرة أك التحكـ كالتي تمكنو مف تعمـ ميارات حركية جديدة كالتكازف 

تو ىذه بالعاب متعددة تدعى ألعاب الميارة حيث كالتآزر الحس حركي كيسعى الطفؿ الختبار ميارا
ييتـ الطفؿ بالسير عمى الحكاجز في الشكارع كالقفز مف أماكف مرتفعة كالحجؿ عمى قدـ كاحدة 

 كالتقاط الكرات برشاقة ...الخ .

المعب الخشف : يعد ىذا النكع مف المعب أكثر شيكعان لدل األطفاؿ الذككر خاصة في مرحمة  -
طى كالمتأخرة حيث يعمد األطفاؿ إلى اختبار قدراتيـ البدنية عف طريؽ ألعاب تتصؼ الطفكلة الكس

بالخشكنة مثؿ المصارعة كاالشتباؾ باأليدم كقذؼ الكرات . كغالبان ما يرافؽ ىذا النكع مف المعب 
 ـ(2005االنفعاالت الحادة كالصراخ كالكيد لآلخريف كاإليقاع بيـ .) الحيمة ، 

يبدأ المعب الجماعي في كقت مبكر كالرأم الذم يتقبمو الجميع بالنسبة لمتتابع المعب الجماعي:  -
الزمني الذم يسير فيو نحك االرتقاء مع التقدـ في السف ىك أف المعب االنفرادم يعقبو لعب المحاذاة 

ـ(، أم أنو يتماشى تطكر المعب 1987)ميمر ، "المكازم" ثـ لعب المشاركة كأخيران المعب التعاكني.
 الجماعي عند الطفؿ كفؽ نمك سمككو االجتماعي عمى النحك التالي:

 المعب الفردم: كفيو يمعب الطفؿ مستقبلن كحده دكف أف يمتفت لآلخريف مف حكلو. -أ
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 المعب المشاىد: كفيو يكتفي الطفؿ بمشاىدة ألعاب اآلخريف. -ب

فس الطريقة كالمكاف نفسو المعب المكازم: نشاطات لعب متشابية يقكـ بيا طفبلف أك أكثر بن -ج
 .كلكف دكف حدكث أم تفاعبلت اجتماعية فيما بينيـ

المعب المشترؾ: كفيو يتفاعؿ األطفاؿ معان في المعب بما فييا تبادؿ أدكات المعب كالتحدث مع  -د
 بعضيـ البعض لكف يضؿ كؿ كاحد منيـ يقكـ بمعبة كاحدة.

ساعدكف بعضيـ بعضان إلنتاج شيء ما كما المعب التعاكني: كفيو يعمؿ األطفاؿ معان كي -ىػ
 ـ(2005)الحيمة ، يتبادلكف أدكار المعب فيما بينيـ.

يرتبط بقدرة الطفؿ عمى التفكير الرمزم كىذا يتضح بقياـ المعب التمثيمي أو اإلييامي:  0-9-2
يقـك الطفمة بإرضاع دميتيا أك كضعيا في العربة كالتجكاؿ بيا ، كفي نشاطات المعب التمثيمي 

الطفؿ بتقمص شخصيات الكبار كيعكس نماذج الحياة اإلنسانية كالمادية مف حكلو ،كيمكف تمخيص 
 معب التمثيمي عمى الشكؿ التالي:فكائد ال

 عقمية: تعممو التفكير أالبتكارم.-أ

 اجتماعية: تعممو الدكر كاإلعداد لمحياة.-ب

 تعكيضية عبلجية. :نفسية -ج

ؿ المعب التمثيمي حيث يستخدـ الطفؿ الدمى كرمكز تمثؿ كتقـك مقاـ كيعد المعب الرمزم مف أشكا 
( كما أنو يمثؿ فيو رمزيان أكلئؾ الذيف يكد أف يككف 2005)الحيمة ، األشياء كالمكضكعات األخرل.

كيتمثؿ ىذا النكع في األلعاب التي تعتمد عمى  مثميـ سكاء أكاف تمثيبلن ألشخاص أك أحداث،
لقدرة عمى الباحثكف أف ىذا المعب سائد في بداية الطفكلة المبكرة نظران لنمك ا الخياؿ الكاسع ، كيرل

سة فإنو يبتعد عف ككمما تقدـ الطفؿ في العمر كاندمج في مجتمع المدر  ،التخيؿ في ىذه المرحمة
  معب اإلييامي كظائؼ كثيرة منيا:، كيحقؽ الالمعب اإلييامي
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ص في الخياؿ مما يساعد عمى تنمية التفكير ينمي قدرة الطفؿ عمى تجاكز الكاقع كالغك  -1
 أالبتكارم.

 ُيمّكف الطفؿ مف تحقيؽ رغباتو كحاجاتو بطريقة تعكيضية مما يخفؼ القمؽ كالتكتر عنده. -2
 ـ(1998)عقؿ ، 

في سف السادسة مف العمر يبدأ الطفؿ باستخداـ المكاد   المعب اإلنشائي أو التركيبي: 0-9-0
، كينمك المعب التركيبي مع مراحؿ نمك الطفؿ مف مرحمة البناء كالتشييدحددة كمبلئمة في بطريقة م

ص الطفكلة المبكرة حيث يركز عمى بناء النماذج مثؿ عمؿ العجينة كتشكيميا كاستخداـ المق
أما في مرحمة الطفكلة المتأخرة فيتطكر المعب التركيبي ليصبح  ،كالمصؽ كاأللكاف كجمع األشياء

ة بناء الخياـ، تنكعان كتعقيدان كمف المظاىر المميزة لنشاط األلعاب التركيبينشاطان أكثر جماعية ك 
ـ( حيث أنو غالبان ما يككف تشكيؿ 2005، عمؿ نماذج الصمصاؿ ..الخ )الحيمة، األلعاب المنزلية

، كلكف بعد الخامسة ث يضع الطفؿ األشياء بجكار بعضياىذه األشياء في بداية المعب صعبان حي
كمف  ،اإلنتاجيةاألشياء كتركيبيا في شكؿ أصيؿ كيشعر بسعادة غامرة ليذه  يأخذ بتجميع

خصائصو العكدة إلى الكاقع كأنو ينمي ميارات التصنيؼ كالعبلقات بيف األشياء كينمي القدرة 
 ـ(1998)عقؿ،  المكانية.

كالتذكؽ ، رية الفنية التي تنبع مف الكجدافتتمثؿ في النشاطات التعبياأللعاب الفنية:  0-9-0
 حيث تعّد رسكمات األطفاؿ بأنيا:الجمالي كاإلحساس الفني مثؿ المكسيقى الرسـ 

 أداة تعبير عف المشاعر كاألحاسيس كالتطكرات. –أ 

 كسيط لبلبتكار كاإلبداع كعمؿ التصاميـ كاألشكاؿ. -ب

 أداة لمتذكؽ كاالستمتاع الجمالي. -ج

 ـ(2005)الحيمة،  لممعالجة.أداة تشخيص لبلضطراب النفسي ككسيمة  -د

يقصد بيا تمؾ النشاطات المثيرة الىتماـ الفرد كالتي تمبي احتياجاتو  األلعاب الثقافية: 0-9-0
كحب االستطبلع لديو كالمتمثمة في الرغبة في المعرفة كاكتساب المعمكمات كالتعرؼ إلى العالـ 
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لمطالعة أك مشاىدة البرامج المسرحية المحيط بو كىذه النشاطات غالبان ما تككف نشاطات ذىنية كا
أك التمفازية، كما كتساعد األلعاب الثقافية عمى اكتساب المعارؼ كالخبرات كتنمي آفاؽ الطفؿ 

 .فاظ عمى اليكية الثقافية لممجتمعكقدراتو الفكرية كبذلؾ فإنيا ُتعّد كسيطان لتربية األطفاؿ كالح
 ـ( 2005)الحيمة ، 

كتتمثؿ في ألعاب التخفي كالمطاردة كالسباقات مع  والترويحية :األلعاب الرياضية  0-9-6
اآلخريف كألعاب الكرة كبعض األلعاب األخرل التي تمتاز بأنيا اجتماعية كليست فردية كأف ليا 
قكاعد كنظـ تحددىا كتعتبر ىذه األلعاب ذات أىمية كبيرة في النمك االجتماعي فيي تنمي ركح 

فاؿ كتمكنيـ مف القياـ بأدكار القائد أك التابع . كما أنيا كسيمة لمعرفة التعاكف كالتنافس بيف األط
 ـ(1998. ) عقؿ ، مة المدرسة االبتدائية كما بعدىاالفرد بنفسو ، كتسكد ىذه األلعاب في مرح

كىي نمط جديد مف األلعاب ظيرت حديثان في القرف العشريف حيث  األلعاب اإللكترونية : 0-9-7
اب بأجيزة معقدة ، كقد أشارت بحكث عديدة أف ىذه األلعاب تنمي التفكير كحّؿ تمارس ىذه األلع

، كلكنيا في مقابؿ ذلؾ تزيد مف تكتر مف قدرتو عمى التركيز كاالنتباه المشكبلت عند الطفؿ ، كتزيد
كتتدرج ىذه األلعاب مف حيث  ،االجتماعي كاالندماج مع اآلخريف الطفؿ كتقمؿ مف فرص التفاعؿ

 ـ(1998)عقؿ ، .بما يتناسب مع مراحؿ النمك تعقيدال

 المعب التركيبي: 0-01

فيك في البداية يقكـ بعممية التركيب أك ، ينمك المعب التركيبي مع مراحؿ نمك الطفؿ المختمفة
ذا ما شكمت ىذه األشياء نمكذجا مألكفا فانو يشعر بالسعادة  ،كضع األشياء بجكار بعضيا كا 

، كالبيجة. لكف في مرحمة متقدمة يقكـ باستخداـ المكاد بطريقة محددة كمعينة كمبلئمة في البناء
ركف البناء كالتركيب  ،كيتطكر المعب التركيبي لديو ليصبح نشاطو أكثر جماعية كتنكعا كتعقيدا

 محدد بحدكد لكي يشعر الطفؿ انو مكجكد في المنطقة.يحتاج إلى مكاف فسيح ك 

كيعتبر االىتماـ بألعاب التركيب جانبان ىامان مف لعب األطفاؿ، ككثيران ما يككف في عمر 
خمسة أك ستة أعكاـ مستخدمان فيو عامؿ الصدفة في المعب، فيك يضع األشياء بجكار بعضيا 

ذ مثمت نمكذجان مألكف ،البعض بدكف خطة مسبقة ان لديو فإنو يبتيج لما حققو، كيمجأ أطفاؿ كا 
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السادسة إلى استخداـ المكاد بطريقة محددة كمبلئمة في البناء كالتشديد، كمع تطكر النمك تنمك قدرة 
الطفؿ عمى التمييز بيف الكاقع كالخياؿ، ثـ يصبح المعب أقؿ إييامية كأكثر بنائية كيختمؼ األطفاؿ 

 ـ(.2003)الينداكم،  .في قدرتيـ عمى البناء كالتركيب

( سنكات إلى ألعاب مخططة كىادفة ىي األلعاب 12-8يتحكؿ لعب األطفاؿ في سف )
التركيبية كالحركية كاأللعاب الثقافية ، كيعكد ىذا التحكؿ إلى طبيعة التغيرات النمائية التي تطرأ 

 ـ(.2005عمى األطفاؿ)الحيمة ، 

-10ي مرحمة الطفكلة المتأخرة )اط المعب فكيعد المعب التركيبي مف المظاىر المميزة لنش
( كيتضح ذلؾ في األلعاب المنزلية كتشييد السدكد. فاألطفاؿ الكبار يضعكف خطة المعبة 12

كمحكرىا كيطمقكف عمى البلعبيف أسماء معينة كيكجيكف أسئمة لكؿ منيـ حيث يصدركف مف خبلؿ 
كنظران ألىمية ىذا النكع مف األلعاب  اإلجابات أحكامان عمى سمكؾ الشخصيات األخرل كيقكمكنيا.

فقد اىتمت كسائؿ التكنكلكجيا المعاصرة بإنتاج العديد مف األلعاب التركيبية التي تتناسب مع مراحؿ 
نمك الطفؿ كبناء منزؿ أك مستشفى أك مدرسة أك نماذج لمسيارات كالقطارات مف المعادف أك 

 (. com/syco /sy9 .htmpsychology-www.kids .) . الببلستيؾ أك الخشب كغيرىا

كيأخذ ىذا المعب بصفة عامة شكؿ العمؿ، كيتحقؽ ارتباط األطفاؿ بمعبيـ خارج المنزؿ، 
كعند البنات المعب التركيبي يتضح في عمؿ الدمى مف الكرؽ كعمؿ مبلبس ليا كفي التمكيف كالرسـ 

مصاؿ، كتميؿ البنات إلى تشكيؿ مناظر أكث ىدكءن لمحياة اليكمية كذلؾ مف كالعمؿ بمعجكنة الص
خبلؿ المعب بالمكعبات، أما األكالد فيككف بناؤىـ لممكعبات أكثر تنكعان في طرقو، كيركزكف أكثر 

 ـ(.2003)الينداكم ، . عمى المناظر خارج المنزؿ

أك ذكم المستكيات األعمى في كفيما يتعمؽ باختيار مكاد المعب يبدم األطفاؿ العاديكف 
الذكاء تفضيبلن لمكاد المعب التي تعتمد كثيران عمى النشاط التركيبي البنائي بدرجة أكبر مف األطفاؿ 
ضعاؼ العقكؿ ، كما يبدم األطفاؿ العاديكف كاألذكياء ثباتان أكبر في طكؿ فترة اىتماميـ بمكاد 

 (.ـ1990المعب التي يختاركنيا)المبابيدم كخبليمة، 

http://www.kids-psychology/


  الفصل األول                                                      األلعاب الرياضية الترويحية 

 
32 

مكانياتو المتاحة إلى حد كبير في نشاط المعب كفي مباشرتو  كتؤثر نكعية المعب كمكاده كا 
لدكره الياـ في بناء األطفاؿ. فإذا زكدنا الطفؿ بألعاب معينة فإنو سكؼ يستخدميا كبالتالي فإف 

ة مثؿ فإذا كانت إمكانيات المعب المتاحة ذات نماذج تركيبية بنائي ،نشاط لعبو سكؼ يتأثر بيا
المكعبات كالرماؿ كاألجيزة التي يقكـ الطفؿ بفكيا كتركيبيا فإف المعب بطبيعة الحاؿ سكؼ يأخذ 

 ـ(.1990ىذا الطابع التركيبي البنائي . ) المبابيدم كخبليمة ، 

كيتصؼ المعب التركيبي بخاصية أساسية ىي أف عالـ الظكاىر المحيطة بنا يعكسو الطفؿ 
يؿ آلة مف أجزاء مختمفة، كعمؿ مبنى أك رسكـ تعبيرية، كينطكم كثير في نكاتج مادية، مثؿ تشك

يارات حركية مف األلعاب التركيبية عمى استثارة قدرات الطفؿ العقمية كالمعرفية، كعمى تككيف م
 ـ(.2003، كما يمكف ربط ىذا النكع مف المعب بأشكاؿ المعب المختمفة) الينداكم ، لديو

في اإلدراكي لمتعمـ لدل الطفؿ، نرل أف المعب يحتاج إلى فيـ كلمعب أثر في المجاؿ المعر 
كحفظ قكاعد المعب كقكانينو البسيطة كالمعقدة كتطبيقيا كيحتاج إلى قدرة األطفاؿ عمى التحميؿ 
كالتركيب كاالبتكار في نطاؽ المعب كقكاعده، كما يحتاج إلى قدرة الطفؿ عمى تككيف صكر عقمية 

ي نطاؽ األلعاب التي تتطمب تصكر المكقؼ كتكقع حركات أك نقبلت لؤلشياء كالحركات كخاصة ف
الخصـ، كما يتمثؿ في ألعاب التركيب كالبناء "تصكر الشكؿ قبؿ بنائو" كألعاب الدكمينك كالشطرنج 
كالكرة، كألعاب التمثيؿ كغيرىا مف األلعاب التعميمية كالتربكية التي يمارسيا األطفاؿ كتعتبر جماعة 

مصغران يتعمـ الطفؿ مف خبلؿ التفاعؿ معيا قكاعد السمكؾ كاألخبلؽ كالقيـ  المعب مجتمعان 
كالعبلقات االجتماعية، فيكتسب مفاىيـ التعاكف كالمحبة كالقيادة كالدكاـ كالثبات كتقبؿ الفشؿ 
كالمسؤكلية إلى غير ما ىنالؾ مف مكاقؼ كاتجاىات يعتبر المعب خير كسط لتعمميا ) بمقيس ، 

 ـ(.1987مرعي 

كيتـ مف خبلؿ ىذا النكع مف المعب تحكيؿ كتطكيع شخصية الطفؿ مف قبؿ الطفؿ نفسو، 
كذلؾ محاكلة منو ليتكيؼ مع الدكر المطمكب منو أك الذم يقكـ بو، فيذا النكع مف المعب يأخذ 
مكانو في نتصؼ الطريؽ بيف المعب كالتقميد مما لو دكر كبير في التطكر العقمي كصياغة األفكار 
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. لكيات، كىذا قد يككف انطبلقة مشابية لمتفكير المطمكب في المراحؿ الدراسية البلحقةكاألك 
 ـ(. 2003)التركيت ، 

 :خصائص المعب التركيبي -0

 كمف أبرز خصائص المعب " التركيبي ":   

تساعد عمى التفكير اإلبداعي كتشجع عمى االبتكار مف خبلؿ عمميات التجريب التي يمارسيا  -1
عمى مكاد األلعاب التركيبية فعف طريؽ المعب بالرمؿ يتعممكف الكتابة كالرسـ، ك تطكير األطفاؿ 

المفاىيـ كتفريغ انفعاالتيـ كعف طريؽ المعاجيف يصبغكف أفكارىـ بطرؽ رمزية كيكتسبكف ميارات 
نضاج أجيزتيـ  حركية أدائية كاإلتقاف كالدقة كالسرعة كاإلنجاز كتطكير عضبلت أجساميـ كا 

كسابيـ ميارات خاصة.العصبي  ة كا 

تمثؿ األلعاب التركيبية بصكرة عامة مختبران غنيان يساعد األطفاؿ عمى اختبار أفكارىـ  -2
كتصكراتيـ كخياليـ كرغباتيـ التي تتبلءـ مع احتياجاتيـ النفسية كمتطمباتيـ النمائية كقدراتيـ 

 العقمية كزيادة كعييـ ألشياء كثيرة في كاقعيـ البيئي. 

يط تربكم فعاؿ يساعد األطفاؿ عمى إنماء العمميات العقمية التي تتمثؿ في التخيؿ كس -3
كالتصكير كالتفكير كاإلبداع كالتذكر كاإلدارة كاالحتماؿ كالصبر كزيادة إدراكيـ لمفاىيـ األشياء 
كطبيعة المكاد كخصائصيا كصفاتيا كبالتالي التمكف مف استخداميا في حؿ مسائؿ حياتية. كما 

المبلحظة ، التنبؤ ،ـ الطفؿ مف خبللو ميارات ذات عبلقة لتنمية تفكيره العممي مثؿ: المقارنةيتعم
كذلؾ يميز الطفؿ التشابو كاالختبلؼ بيف األشكاؿ كيبتكركف أنماطا ، كمفيكـ مبدأ التكازف، كالتحميؿ

 مف البناء.

ـ األشياء كطبيعة المكاد تساعد األطفاؿ عمى إنماء العمميات العقمية كزيادة إدراكيـ لمفاىي -3
كخصائصيا كصفاتيا كبالتالي التمكف مف استخداميا في حؿ مسائؿ حياتية. فيتعمـ الطفؿ مفاىيـ 

 اإلعداد كاألجزاء. ،المساحة ،األطكاؿ ،التسمسؿ، أساسية في الرياضيات مثؿ التصنيؼ
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يؿ كالتصكر اإلبداعي. تساعد األطفاؿ عمى النماء العقمي كتطكير القدرات الحركية كقدرة التخ -4
فتزيد مقدراتو المغكية كتتطكر ميارتو في المحادثة  ،كيسيـ في النمك المغكم كاالجتماعي لمطفؿ

 ـ(.2005)الحيمة ، .كالحكار

الف ىذه األلعاب تساعد الطفؿ ، كىذا النكع مف المعب يساعد عمى تنمية قدرة الطفؿ عمى التخطيط
عند إشراؾ الطفؿ مع  ،العشكائي إلى مرحمة التخطيط ألعماليـعمى االنتقاؿ مف مرحمة البناء 

التعاكف كاحتراـ عمؿ ، مجمكعة أثناء المعب فانو يتعمـ العديد مف الميارات االجتماعية كالمشاركة
اآلخريف. كينمي شعكر الطفؿ باالنجاز أثناء المعب ينمي ثقتو بنفسو كيعزز صكرتو االيجابية عف 

 ذاتو.

 وجوانب نمو الطفل :المعب التركيبي 

تبدأ ألعاب البناء عندما ينجح الطفؿ مصادفة في كضع  المعب التركيبي والنمو العقمي: -0
جسميف أحدىما فكؽ اآلخر، أما البناء باستخداـ الطكب أك المكاد األخرل كعمؿ أبنية معقدة كبيرة 

سف العاشرة، كتتيح فيي مف األنشطة التي يمارسيا األطفاؿ كخصكصان الذككر مدة طكيمة حتى 
ف  مكاد البناء الصمبة التي تحتفظ بشكميا مجاالن ألف يبدع الطفؿ في تككيف أشكاؿ جديدة معقدة كا 
كانت أقؿ مركنة مف الصمصاؿ كالرسـ باأللكاف كيستمر استمتاع الطفؿ بالرسـ مدة أطكؿ مف 

ت أف ىـ الطفؿ األكؿ ممارستو البناء، كقد أظير كثير مف الدراسات التي أجريت في الثبلثينيا
عندما يبدأ في ممارسة الرسـ ىك أف يظير شكبلن كاضح المعالـ يسيؿ التعرؼ عميو مثؿ مبلمح 

كيستخدـ  الطفؿ األلكاف في مرحمة تالية متأخرة حقان إف األطفاؿ  ،شخص أك شكؿ منزؿ أك أشجار
كافي الستخداـ ه الالصغار يتعرفكف عمى األكاف كيحبكنيا كلكنيـ يعجزكف عف تخصيص االنتبا

، ككمما كبر سف الطفؿ كارتفع مستكل ذكائو زادت قدرتو عمى إبراز التفاصيؿ األلكاف عند الرسـ
ضفاء معنى كمفيـك عميو  1987 ،)ميمر كالعناية بالنسب المختمفة في الرسـ كزيادة تعقيد الرسـ كا 

 ـ(. 

ؿ لؤللكاف المختمفة كالتعرؼ كمف األلعاب المسمية كالمفيدة في نفس الكقت ىك استخداـ الطف
إلى طريقة تركيبيا كخمطيا كدمجيا لتككيف أنماط جديدة كألكاف مختمفة، كما أف استخداـ التمكيف 
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تعميـ  –العمؿ الفردم أك الجماعي  –اإلبداع  –يككف لو فكائد عديدة يمكف حصرىا في: " االبتكار 
تقميد  –استكشاؼ مكاىب كامنة  – التعبير عف الذات –تنمية خياؿ الطفؿ  –الطفؿ اليدكء 

استخداـ جميع أنكاع الخامات المتكافرة كتجريبيا مف ألكاف  –خمط كدمج األلكاف  –اآلخريف 
 ديو كرجميو في التشكيؿ كالتصميـاستخداـ الطفؿ ي –كقصاصات كصمصاؿ كخامات متنكعة 

 ـ(.2003 التركيت،)

تي قد نعتبرىا لغكية أك تساعد عمى اكتساب مف األلعاب ال المعب التركيبي والنمو المغوي: -2
المغة كالتعبير عف الذات أحكاض الرمؿ كالماء كالتي تككف مصحكبة بأدكات كألعاب صغيرة تشجع 

الجديدة، كما أف المعب بالرمؿ يعتبر أساسيان في تنمية عقؿ  المفرداتعمى المشاركة المغكية كتعمـ 
يف الجاؼ كالرطب، كتككيف األشكاؿ كالبيكت كالقصكر الطفؿ لما لو مف فائدة في معرفة الفرؽ ب

كما أنيا تسيـ في تمييز الفرؽ بيف الكبير  ،كالحيكانات كالمجسمات المختمفة المكجكدة في الطبيعة
كالصغير، أما المعب بالماء فيساعد الطفؿ عمى معرفة األكزاف كاألثقاؿ كالمكاييؿ كحركة عجبلت 

لى المياه الصالحة الماء، أيضان يمكف أف يتعرؼ ال طفؿ إلى حاالت الماء المكجكدة في الطبيعة كا 
لمشرب كالمياه الممكثة كنكعيات التمكث المختمفة مف طيف كألكاف كنشارة الخشب أك المكاد العضكية. 
إف بساطة ركف الرمؿ كالماء ال تعني أف المعمكمات التي يتمقاىا الطفؿ بسيطة بؿ ىي معقدة لدرجة 

ة أك الكبار يككف مطمكبان في معظـ األحياف لمتأكد مف صحة المعمكمات التي أف تدخؿ المعمم
 ـ(.2003يتمقاىا الطفؿ بنما ىك يعتقد بأنو يمعب كيستمتع) التركيت ، 

" الرسـ كالتمكيف كالتصكير الفكتكغرافي " تكمف أىمية  المعب التركيبي كالنمك االجتماعي: -3
أشكاؿ األفراد كالمجسمات كالحيكانات حسب مشاعره  ىذه األنشطة في السماح لمطفؿ بتغيير

الداخمية نحكىا، فيستطيع الطفؿ إظيار غضبو باستخداـ المكف األسكد أك تمكيف الشخصيات 
المكركىة عنده بالمكف األحمر بينما يعبر عف سعادتو كامتنانو لبعض الشخصيات برسميا أك 

االجتماعية بكثرة مع األطفاؿ الذيف ال يحسنكف تشكيميا باأللكاف الزاىية. كتستخدـ ىذه األلعاب 
( ، كىناؾ مثاؿ قديـ يتمثؿ في أسمكب لكفنفيمد 2003استخداـ المفردات المغكية بطبلقة)التركيت ، 

Lowenfeld " " المسمى بػ " صكرة العالـWorld picture كتتككف مادة ىذا االختبار مف نماذج "
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كأسكار كمنازؿ كأشجار كجسكر كما إلى ذلؾ، ثـ يكضع ذلؾ مصغرة طبؽ األصؿ ألناس كحيكانات 
في متناكؿ الطفؿ مع الماء كالصحاؼ المممكءة بثبلثة أنكاع مف الرمؿ، كيطمب منو أف يمعب بيذا 
كمو كما يشاء كيحب، كمف الممكف أف ينشأ عف العجائف الناتجة عف ذلؾ " عكالـ " مصغرة تشتمؿ 

لناس أك الحيكانات أك ربما تككف نتيجة ذلؾ نماذج كاقعية عمى جباؿ ككدياف كمنظر مميئة با
مصغرة لمدف صغيرة ذات صفكؼ صغيرة مف المنازؿ األنيقة أك ربما تككف صكر خيالية تحتكم 
عمى الحيكانات المتكحشة التي تزحـ المكاف برمتو، أك قد ال تضـ أناسان أك حيكانات عمى اإلطبلؽ 

ىذا " العالـ " الذم صنعو كأنو يشرحو لشخص يجيؿ كيطمب مف الطفؿ أف يشرح لممعالج 
 ـ(.1987المكضكع تمامان كأف يخبره بما سيحدث بعد ذلؾ) ميمر ، 

مف األلعاب التي تنمي الجانب الحسي لدل الطفؿ كتككف  :حسيالمعب التركيبي والنمو ال -0
في تطكير الناحية  مسمية في نفس الكقت المعب بالماء كالرمؿ كما بو مف فائدة تعكد عمى الطفؿ

الحسية لديو مف اإلمساؾ بالمحسكسات كالمعب بيا كمعرفة الحار كالبارد كاألكزاف كاألثقاؿ، كالرسـ 
كالتمكيف الذم يستطيع بو الطفؿ تنمية حكاسو حيث يتعرؼ بالنظر إلى أنكاع األلكاف كتسميتيا 

 ـ(.2003) التركيت، . ككيفية خمطيا كاستخداماتيا

تراكح ما بيف اثني عشر شيران أك خمسة عشر شيران يستطيع أف يبلءـ بيف الطفؿ في عمر ي
أحجاـ األشياء فيثبت العصا المصمتة في عصا أخرل مجكفة كيضع المكعبات المفرغة داخؿ 

كقد أشار رجركز إلى اآلثار المدىشة التي قد تنجـ عف  ،بعضيا البعض مراعيان التدرج في الحجـ
يف فما يدرؾ الطفؿ ما يحدثو مف آثار عمى المكاد المختمفة بأعمالو خكض الطفؿ في بركة مف الط

حتى يقكـ بتكرار ىذه األعماؿ عدة مرات إال إذا عجزت قدراتو عف التعامؿ مع طبيعة المادة التي 
يجرب فييا أعمالو فركؿ المياه بقدمو كصب الماء في إناء آخر كالقبض عمى حفنة مف الرماؿ ثـ 

تتسرب مف بينيا أك نقؿ كمية مف الرماؿ مف مكاف إلى آخر كؿ ذلؾ ال  فتح األصابع لتركيا
يتطمب ميارات أك متطمبات كبيرة كلكنيا تتسبب في إحداث تغيرات ظاىرة بشكؿ مستمر كفكرم 

 ـ(. 1987)ميمر، 
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المعب التركيبي كالنمك الحركي : تعميـ الطفؿ تآزر العضبلت كالتكازف كالسيطرة عمى الجسـ  -5
 ـ(. 2003) التركيت، . وكتحركات

 خطوات إعداد األلعاب التربوية: 0-00

عداد لعبة تربكية كىذه الخطكات ىي:     يذكر ركميسكفسكي عدة خطكات لتصميـ كا 

 اختيار المكضكع أك المحتكل أك األفكار الرئيسية كالثانكية التي تتضمنيا المعبة. -1

أف يفعمو الطمبة بعد دراستيـ المعبة، كلـ يكف تحديد األىداؼ التعميمية بشكؿ يكضح ما يمكف  -2
 يفعمكنو مف قبؿ.

 تحديد الكقت البلـز لدراسة المعبة، كتبياف إستراتيجيتيا الرئيسية. -3

 تحديد خصائص الفئة المستيدفة، كتبياف أدكار البلعبيف. -4

 تحديد المصادر التي ستستخدـ في المعبة مف أدكات كأجيزة كمكاد تعميمية.  -5

تحديد قكانيف المعبة، كتبياف كيفية تفاعؿ البلعبيف مع بعضيـ بعضان، حيث تصاغ أحداث  -6
المعبة بشكؿ متسمسؿ، كتكضح األدكار التي يجب أف يقكـ بيا البلعب لتحقيؽ اليدؼ، كتبيف نكع 

 حركات البلعب كاتجاىاتيا، كالعكائؽ التي قد تصادفو في المعب. 

أم ىؿ الكصكؿ  ،بلعبيف عمى الفريؽ اآلخر، كمتى يككف ذلؾتكضيح كيفية فكز فريؽ مف ال -7
تقانو أكالن يعني الفكز؟ أك ىؿ يعتمد ذلؾ عمى نكعية مقدار تحقيؽ األىداؼ؟   إلى ىدؼ محدد كا 

كصؼ كتحديد المكاد كاألجيزة كاإلمكانات المتكافرة لتنفيذ المعبة، كيمكف ىنا تحديد األثاث  -8
مكانية تكافر مكادىا أك شرائيا أك إنتاجيا كتكافر أماكف جمكس البلـز لمعبة مثؿ لكحة المعب ة، كا 

 الطمبة كتحيدييا بالكيفية التي تنفذ فييا المعبة.

 تجربة المعبة عمى عينة مف الطمبة بغرض حّؿ المشكبلت التي قد تطرأ أثناء تطبيقيا. -9

 ناصر حكؿ:إعداد اقتراحات لممناقشة بعد االنتياء مف المعبة كيتضمف ذلؾ ع -10
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 اإلدراؾ األكلي لمعبة، أك النظرة العامة عف طبيعة كأىمية المعبة. -أ

 تصميـ المعبة بشكؿ عاـ (.)نمكذج المعبة   -ب

 إجراءات كخطكات تنفيذ المعبة كمدل أثر كؿ خطكة في تقدـ الطمبة نحك تحقيؽ األىداؼ .  -ج

 نتائج المعبة ذاتيا. -د

 انجاز التعمـ. -ىػ

ثارة الرغبة إلنجاز أعماؿ أخرل التغذية  -ك الراجعة عف المعبة كنظاـ متكامؿ، كذلؾ لتحسينيا كا 
 ـ(1996ناجحة ناتجة عف تنفيذ المعبة. ) حنكرة، عباس، 
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 خالصة :

مف عمماء مدرسة عمـ النفس المعرفية "جاف بياجيو" الذم ارتبطت نظريتو عف المعب بتعريفو لمذكاء 
حيث يعرفو بأنو: ) تنظيـ الكاقع عمى مستكل الفعؿ أك الفكر ال مجرد نسخو ( ، كلكي تتـ عممية 

محيطو الطبيعي كاالجتماعي كالتي تتـ بطريقة تدريجية ، يسمـ بياجيو بكجكد تكيؼ الطفؿ مع 
.عمميتيف أساسيتيف ىما : االستيعاب " التمثؿ " كالتبلؤـ
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 :تمييد 

 البيئػةالمػتعمـ مػف  أكالقػدرات الحركيػة كىػي صػفات مكتسػبو يكتسػبيا البلعػب  أيضػاكتسمى 
  مػػػػػف خػػػػػبلؿ التػػػػػدريب كاإلدراكيػػػػػةو الجسػػػػػمية كالحسػػػػػية تػػػػػتكػػػػػكف مكجػػػػػكدة كتتطػػػػػكر حسػػػػػب قابمي أك

نمػػػاعمػػػى الحالػػػة البدنيػػػة  األسػػػاستعتمػػػد بالدرجػػػة  ىػػػذه الصػػػفات ال أف ،كالممارسػػػة تعتمػػػد عمػػػى  كا 
بلؿ قػػػدرة الجيػػػاز العصػػػبي ، كاف السػػػيطرة الحركيػػػة تػػػأتي مػػػف خػػػ السػػػيطرة الحركيػػػة بشػػػكؿ رئػػػيس

العضػػػبلت لغػػػرض انجػػػاز  إلػػػىدقيقػػػة  إشػػػارات إرسػػػاؿعمػػػى  كالجيػػػاز العصػػػبي المحيطػػػيالمركػػػزم 
 الكاجب الحركي.

 كالتكازف  الرشاقة كالتكافؽكتشمؿ القدرات أك الصفات الحركية عمى 
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 ـة:الرشاقـ -2-0

 ة:مفيوم الرشاقـــ -2-0-0

ُيعرؼ ماينؿ الرشاقة بأنيا القدرة عمى التكافؽ الجيد لمحركات بكؿ أجزاء الجسـ أك جزء معيف 
 (197، صفحة Thil) منو كاليديف أك القدـ أك الرأس.

المكجية التي تتسـ بالدقة كُيعرؼ كيرتف الرشاقة بأنيا القدرة عمى رد الفعؿ السريع لمحركات 
، 1978)حسنيف ؾ.،  مع إمكانية الفرد لتغيير كضعو بسرعة، كال يتطمب القكة العظمى أك القدرة.

  (84صفحة 

كالرشاقة استعداد جسمي كحركي لتقبؿ العمؿ الحركي المتنكع كالمركب كىي إستعاب كسرعة 
حركية سميمة قادرة عمى ىذا األداء أك ذاؾ، فعندما نريد أف نصؿ إلى اإلتقاف في التعمـ مع أجيزة 

كالتثبيت في األداء الميارم نجد أف الرشاقة تمعب دكرا ميما كذلؾ لمسيطرة الكاممة عمى األكضاع 
الصعبة كالرشاقة ىي خبرة كممارسة حيث أنيا تفقد كتضعؼ عند االنقطاع عف التدريب لفترة 

 (87، صفحة 1989)محجكب ك.،  معينة.
 ىناؾ نكعاف مف الرشاقة: ة:أنواع الرشاق -2-0-2

كىي نتيجة تعمـ حركي متنكع أم نجده في مختمؼ األنشطة  ة:رشاقة العام: الوال* أ
 (Horosky, 1986) . الرياضية

عمى أداء كاجب حركي يتسـ بالتنكع كاالختبلؼ كالتعدد بدقة كتشير أيضا إلى المقدرة 
 (2001)حمادة،  كانسيابية كتكقيت سميـ

كىي القدرة عمى األداء الحركي المتنكع حسب التكنيؾ الخاص  ة:رشاقة الخاصا: الـانيـ* ث
، Horosky ،1986) الخاصة بالمعبة.لنكع النشاط الممارس كىي األساس في إتقاف الميارات 

كتعكس قدرة البلعب عمى األداء الحركي في الرياضة المختارة بأسرع ما يمكف  ،(24صفحة 
كترتبط بخصائص الميارات الحركية  ،ككذلؾ بسيكلة كاقؿ ما يمكف مف أخطاء كبدقة عالية
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، صفحة 2001)الجبالي،  تمؾ الميارات المختمفة بدقة عالية.األساسية مف خبلؿ تكرار أداء 
485)  

كما يعرؼ الباحث الرشاقة الخاصة في كرة القدـ عمى أنيا  مقدرة البلعب عمى تغيير 
أدائو أكضاع جسمو أك اتجاىو سكاء عمى األرض أك في اليكاء بدقة كانسيابية كتكقيت سميـ خبلؿ 

  لممتطمبات البدنية أك الميارية أك الخططية في رياضة كرة القدـ.

 شاقة:بادئ وطرق تنمية الر م -2-0-0

  (120-119، الصفحات 1989)شعبلف،  تكمف ىذه الطرؽ كالمبادئ فيما يمي:

اكتساب البلعب لعدد كبير مف الميارات إلمكاف تطكير صفة الرشاقة ينبغي العمؿ عمى  -1
الحركية المختمفة، كتسيـ األلعاب الرياضية المختمفة في تنمية كتطكير الرشاقة نظرا لما يتخمميا مف 

 كغير المعركفة سمفا. مختمؼ المكاقؼ كالظركؼ المتغيرة،

تحسيف نو كمما زادت الرشاقة لدل البلعب كمما استطاع بسرعة " أArbley كيقكؿ"أربمي -2
مستكاه )بصفة عامة( كيكحي بمراعاة مبدأ التدرج مف البسيط إلى المركب في التدريب عمى حركات 

 الرشاقة.

" باستخداـ الطرؽ التالية في غصكف  Matveyev "ماتفيؼ ،" Haare ينصح" ىارا -3
 عمميات التدريب لتنمية كتطكير صفة الرشاقة:

 القدـ األخرل ككذا المحاكرة بيا في كرة القدـ.األداء العكسي لمتمريف: مثؿ التصكيب ب -أ

 التغيير في سرعة كتكقيت الحركات: كأداء الحركات المركبة كتنطيط الكرة كالتصكيب.  -ب

 تغيير الحدكد المكانية إلجراء التمريف: مثؿ تقصير مساحة الممعب في كرة القدـ. -ج

 كرة بالرأس مف الثبات كالجرم.التغيير في أسمكب أداء التمريف: كأداء ميارة ضرب ال -د



 الفصل الثاني                                                                  الصفات الحركية
 

 
44 

تصعيب التمريف ببعض الحركات اإلضافية: كأداء التصكيب مف الدحرجات األمامية  -ق
 كالخمفية أما الدكراف أك تدريبات حارس المرمى كالقفز اللتقاط الكرة مف كضع الطيراف.

ركية جديدة أداء بعض التمرينات المركبة دكف إعداد أك تمييد سابؽ: مثؿ أداء ميارة ح -ك
 بارتباطيا بميارة سبؽ تعمميا.

التغيير في نكع المقاكمة بالنسبة لتمرينات القفز كالتمرينات الزكجية: كاستخبلص الكرة مف  -ز
 أكثر مف منافس، أك القفز مع حمؿ كرة طبية لضرب كرة بالرأس.

 مف الخضراء خمؽ مكاقؼ غير معتادة ألداء التمريف: كالتدريب عمى المبلعب الرممية بدال -ح
 كأيضا عمى مبلعب النجيؿ الصناعي كالثرتاف.

يجب عند تدريب الرشاقة مراعاة تشكيؿ التدريبات بالصكرة القريبة مف مكاقؼ المعب في كرة  -4
 القدـ حيث إف البلعب يحتاج إلى الدقة كالسيطرة في التعامؿ مع الكرة.

يارم عند التدريب عمى تنمية الرشاقة يجب مراعاة العكامؿ التي تحد مف تطكير األداء الم -5
مثؿ كزف البلعب كطكلو، فالبلعب الطكيؿ يككف مركز ثقمو عمى ارتفاع كبير كليذا يتطمب عمميا 
عضميا أكبر كالتحكـ في أجزاء جسمو بما يتناسب مع األداء، فعمى سبيؿ المثاؿ البلعب الطكيؿ 

 عف اليدؼ أك المرمى.  عند التصكيب يميؿ بجذعو لؤلماـ حتى ال تعمكا الكرة 

يمكف تنمية صفة الرشاقة باستخداـ األداء العكسي لمتمريف  MATVEIVكحسب ماتفايؼ 
مثؿ التصكيب بالقدـ اآلخر، ككذلؾ المحاكرة بيا كالتغيير في السرعة كأداء الحركات المركبة 

احة المعب مع كتنطيط الكرة كالتصكيب، كتغيير الحدكد المكانية إلجراء التمريف مثؿ تصغير مس
سرعة األداء الميارم كتصعيب التمريف ببعض الحركات اإلضافية كأداء تصكيب مف الدحرجة 

 (159، صفحة 1989)شعبلف، األمامية كالخمفية أك الدكراف حكؿ الشكاخص. 

، صفحة 1987)كآخركف س.،  كيمكف أف نطكر صفة الرشاقة في كرة القدـ بما يمي:
273). 
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 * التماريف الجمناستيكية المختمفة.

 * تماريف األلعاب كالمسابقات.

 * التماريف الثنائية.

 * تماريف الدحرجة مف خبلؿ الشكاخص كاألعبلـ.

 * التماريف المعقدة.

 * التماريف الخاصة بكرة القدـ )الميارات األساسية(.

 ة:رشاقأىمية ال -2-0-0

تمعب الرشاقة دكرا بارزا في الحياة اإلنسانية بصكرة عامة كأكثر االحتياجات ليذه الصفة 
البدنية نجدىا في األنشطة كالفعاليات الرياضية كباألخص عند أداء الفرد الرياضي لمحركات 

 الصعبة كالمركبة. 

اتجاىو مف جية إلى أخرل بالسرعة فالفرد الذم يتمكف مف تغير أكضاع جسمو أك تغير 
القصكل كالتكافؽ الحركي المتكامؿ يكضح لنا كيؤكد عمى أف ىذا الفرد يمتمؾ مستكل عاؿ مف 
المياقة البدنية كمف أجؿ نجاح الفرد أيضا في جميع الميارات الحركية، فإف الرشاقة مف أكثر 

مب تغيير اتجاىات الجسـ أكضاعو في المككنات البدنية أىمية بالنسبة لؤلنشطة الرياضية التي تتط
اليكاء أك عمى األرض، أك االنطبلؽ السريع ثـ التكقؼ المباغت أك إدماج عدة ميارات في ايطار 
كاحد أك األداء الحركي الذم يتسـ بالتبايف في ظركؼ مكثفة التعقيد كالتغيير كبقدر كبير مف 

  (200، صفحة 2001)حمادة،  السرعة كالدقة  كالتكافؽ.

كعميو فاف لمرشاقة أىمية جكىرية في األلعاب التي تعتمد عمى األداء الميارم كالخططي، كما أنيا 
تمعب دكرا ىاما في تحديد نتائج المنافسات كخاصة التي يتطمب اإلدراؾ الحركي فييا عمى التعاكف 

حيح لؤلداء كالتناسؽ كتغيير المراكز كالمكاقؼ، كيتضح جميا دكر الرشاقة في تحديد االتجاه الص
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الحركي ككذلؾ في الحركات المركبة كالتي تتطمب مف البلعب إعادة التكازف فكرا في حالة فقداف 
تكازنو كالتعثر أك االصطداـ، كيمكف تمخيص أىمية الرشاقة في أنيا تسمح بتجنب الحكادث 

، كما تساعد كاإلصابات كاقتصاد في العمؿ الحركي، كالتحكـ الدقيؽ في الميارات األساسية لمرياض
تقانيا ، صفحة jurgain ،1986) التكنيؾ. ، كبالتالي تطكيرعمى سرعة تعمـ الميارات الحركية كا 

230) 

 ن ــــوازالت-2-2

 زن:التـــوا مفيوم-2-2-0

رياضة ىناؾ العديد مف األنشطة الرياضية التي تعتمد بدرجة كبيرة عمي صفة التكازف مثؿ 
الجمباز كالغطس كما أف التكازف يمثؿ عامؿ ىاـ في الرياضات التي تتميز باالحتكاؾ الجسماني 
كالمصارعة كالجكدك كتعني كممة تكازف أف يستطيع الفرد االحتفاظ بجسمو في حالة طبيعية ) 

  .االتزاف ( تمكنو مف االستجابة السريعة
 زن:التــــوا تعريف-2-2-2

القدرة عمي االحتفاظ بثبات الجسـ عند أداء أكضاع )الكقكؼ عمي قدـ يعني التكازف ىك 
 (1998)حسنيف ـ.،  (كاحده ( أك عند أداء حركات )المشي عمي عارضة مرتفعة

 ن:زواــــة التــأىمي-2-2-0

 .تعتبر عنصر ىاـ في العديد مف األنشطة الرياضية -
 .الكثير مف الرياضات كالجمبازتمثؿ العامؿ األساسي في  -
 .ليا تأثير كاضح في رياضات االحتكاؾ كالمصارعة -
 .تمكف البلعب مف سرعة االستجابة المناسبة في ضكء ظركؼ المنافسة -
 .تسيـ في تحسيف كترقية مستكم أدائو  -
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 .ترتبط بالعديد مف الصفات البدنية كالقكة  -

 

 

 

 :زنواــــواع التـــأن-2-2-0
 :تــالثابوازن ـــتال-أ

كيعني القدرة التي تسمح بالبقاء في كضع ثابت أك قدرة عمي االحتفاظ بثبات الجسـ دكف 
)محجكب ك.،  . سقكط أك اىتزاز عند اتخاذ أكضاع معينة كما ىك عند اتخاذ كضع الميزاف

1989) 

 :يكيوازن الدينامالت-ب

أثناء أداء حركي كما في معظـ األلعاب الرياضية كالمنازالت القدرة عمي االحتفاظ بالتكازف 
 .الفردية كما ىك الحاؿ عند المشي عمي عارضة مرتفعة

 :ازنالتو  ىالعوامل المؤثرة عم-2-2-0

 .لكراثةا -
 .القكة العضمية  -
 .القدرات العقمية  -
 .حركي –اإلدراؾ الحسي   -
 . زمركز الثقؿ كقاعدة االرتكا  -
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 :وازنلمتبعض تدريبات -2-2-6

  (قدـ كاحدة كمرجحة القدـ األخرم أماما كخمفا ىالثبات عم)كقكؼ -1
 (.عمؿ ميزاف أمامي)كقكؼ -2

 

 

 :قمفيوم التواف-2-0-0

يعتبر التكافؽ مف القدرات البدنية المركبة كالذم يرتبط بالسرعة كالقكة كالتحمؿ كالمركنة 
العمميات العصبية في الجياز العصبي  كتعني كممة التكافؽ مف كجية النظر الفسيكلكجية مقدرة

المركزم عمي التكافؽ كيطمؽ عمي البلعب أف لديو تكافؽ استطاع تحريؾ أكثر مف جزء مف أجزاء 
 . جسمو في اتجاىات مختمفة في كقت كاحد

 : قــتعريف التواف-2-0-2

اتجاىيف يعني التكافؽ مقدرة الفرد عمي تحريؾ مجمكعتيف عضميتيف مختمفتيف أك أكثر في 
ك قدرة الفرد عمي التحكـ في عضبلت جسمو مجتمعة ، (2002)آخركف،  مختمفيف في كقت كاحد

 . أك مفردة حسب متطمبات النشاط

  :قــواع التوافــأن-2-0-0

النظر عف  غضلمختمؼ الميارات الحركية ب  االستجابة ىكىك قدرة الفرد عم :امـــق العـــتوافال-أ
خصائص الرياضة كيعتبر كضركرة لممارسة النشاط كما يمثؿ األساس األكؿ لتنمية التكافؽ 

 . الخاص
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كيعني قدرة البلعب عمي اإلستجابة لخصائص الميارات الحركية لمنشاط : صاـــق الخـــوافلتا-ب
  .ساتكالذم يعكس مقدرة البلعب عمي األداء بفاعمية خبلؿ التدريب كالمناف ،الممارس

  :قـــأىمية التواف-2-0-0

 . يعتبر التكافؽ مف القدرات البدنية كالحركية -
 . يساعد عمي اتقاف األداء الفني كالخطي  -
 .تجنب األخطاء المتكقعة ىتساعد البلعب عم  -
 .يساعده عمي األداء الصعب كالسريع بدرجات مختمفة  -
 .التحكـ في الحركةيحتاج البلعب لمتكافؽ خاصة في الرياضات التي تطمب   -
تظير أىميتو عندما ينتقؿ البلعب بالجسـ في اليكاء كما في الكثب أك األداء عمي   -

 (2002)آخركف،  . الترمبكليف

  :قــرة في التوافـل المؤثـوامـالع -2-0-0

 .التفكير -
 . القدرة عمي إدراؾ الدقة كاإلحساس بالتنظيـ -
 .الحركيةالخبرة  -
 . مستكيات تنمية القدرات البدنية -

  :قــة التوافـرق تنميــط-2-0-6

 .لبدء العادم مف أكضاع مختمفة كأداء لمتدريبا -
 .أداء الميارات بالطرؼ العكس  -
يقاع األداء الحركي كتحديد مسافة أداء الميارة  -  .تقيد سرعة كا 
 .زيادة مستكم المقاكمة في أداء مراحؿ الحركة  -
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 . في ظركؼ غير طبيعيةاألداء   -

 :قتدريبات عمي التواف-2-0-7

 (.دكراف الذراعيف في اتجاىيف مختمفيف)كقكؼ  -
 . (تحريؾ الرجميف بالتبادؿ مع دكراف الذراعيف)كقكؼ   -

 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        

 

 

 

 

 

 لثالفصــــل الثا

  

 النوادي الرياضية
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 :دتميي
رياضية ب عف طريؽ تطكير برنامج تككيف الشباس النكادم الرياضية ميمة تربية ك تمار 

 .كمحاربتو ؼالركح الكطنية كالكقاية مف العنبمشاركتيا في ترقية ك 

 تككف، ك الرياضية الكطنية المنظمة الييا االتحاديةلمراقبة الرابطة ك النكادم الرياضية تخضع ك 
خضع ي ، نذكر منيا النكادم الياكية التي حادية الرياضةأ النكادم متعددة الرياضات اك ىذه

يمنح طبقا لمتشريع المتعمؽ ، كالذم سبؽ لبلتحادية الرياضية المعنيةم التقني المأالر الى  ىااعتماد
 بالجمعيات"
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  ادي:فيوم النم - 0-0

 la rosusse) .أيف يعقد اجتماع لمكبلـ ،سياسية، سياحية ،ىك جمعية رياضية ثقافية
d'ictionnaire de français) ، .كىك دائرة أيف يمتقي االعضاء (Le reber)  

 ادي:تعريف الن - 0-2

ىك ىيكؿ مف ىياكؿ التسيير كإلنشائو يتطمب مجمكعة مف الصفات تتمثؿ في المنشطيف 
كالمسيريف لكؿ نشاط رياضي، كتحديد أكقات كافية الستعماؿ األجيزة الرياضية كتنظيـ المنافسات 

 كالتدريبات

 تككيف النادم يجب أف تتكفر بعض الشركط نمخصيا فيما يمي: ي:ويــــن النادتك – 0-0

 إضافة لعنكاف المقر. -جعؿ االسـ الحقيقي لمنادم فقط  - 

يككف اليدؼ مخالفا لمقانكف األساسي، كىذا يككف بفضؿ أعضاء النادم الذيف يتمتعكف  الف أ -
 .بالحقكؽ كالكاجبات

 ادي:الدخول لمنروط ش-0-0
ىذه  ككف النادم الرياضي يمثؿ جمعية رياضية فانو يستمـز شركط خاصة لبلنخراط، تتمثؿ

الشركط في احتراـ حرية االنخراط كاالنسحاب، كما يستكجب احتراـ حرية االستقالة  باإلضافة إلى 
كف األساسي يقكـ كجكد أعضاء المداكالت كاإلدارة كالجمعية العامة التككينية، كبعد تحرير القان

  (2003)كآخركف ب.،  .األعضاء المؤسسيف بعقد اجتماع يستضيفكف فيو المنخرطيف

 ادي:ارات الفنية واإلدارية لمناإلط-0-0
ميما كانت قدرة النادم الرياضي فانو ال يمكف االستغناء عف اإلشراؼ الفني لو، ففي بداية  

الكظائؼ التقنية كالفنية كاإلدارية مضمكنة مف طرؼ المسيريف المنتخبيف لكف الرياضة كانت 
تعقدت الكظائؼ كتطكر النشاط  إلى تكزيع الكظائؼ الفنية كاإلدارية عمى أشخاص عديديف 

 كمختمفيف كنذكر ىذه مف الكظائؼ:
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  جية:ائف البيداغو الوظ-0-6

التدريبية ىي التي تدعك إلى إشراؼ مكافؽ ليا، ففي العديد مف النكادم ال تزاؿ ىذه الكظائؼ 
كالتنشيط الرياضي مضمكنة تطكعيا، بينما في النكادم األخرل ىذه المياـ تعكد إلى  كالتعميمية

فقامكا المحاسبة... الخ(  -مكظفيف األجراء، ايف الحظ تطكر المسيريف المياـ اإلدارية )األمانة 
بتنصيب إطارات مختصة في ىذه الكظائؼ التي يستدعي االحتراؼ، كالتي ال يقدر عمى ىذه 

الكظائؼ إال األندية الكبيرة، كفي معظـ األحياف يتطكع األميف المنتخب كأميف المخزف كأعضاء 
 المكتب لضماف ىذه الكظائؼ.

األخرل مثؿ الميداف  كقد ظيرت ىناؾ ضركرة التخمص شيئا فشيئا مف القطاعات التقنية
الطبي فبقدر ازدياد الممارسة تزداد الحاجة لئلسعافات الطبية كاالسترخاء العضمي كما يتكقؼ 

 االختيار بيف المتطكعيف كالمكظفيف األجراء عمى اإلمكانيات المالية لمنادم.

 إف النكادم التي حققت تطكرا ىاما في مجاؿ االتصاؿ الذم يتطمب ىك أيضا االختصاص في
 نيفالكظائؼ التي تسند عامة إلى األجراء الذيف يدخمكف في العبلقات مع الصحافة كالبحث عف المؤم

(micial laleclarb, 2000) ، كىذه النظرة السريعة حكؿ ىذه الممارسات كتطكرىا تسمح لنا بقياس
 اإلدارم.األىمية المأخكذة في النكادم مف طرؼ اإلشراؼ 

 لمنادي: ظيار الدور التربوي واالجتماعي والثقافياست-0-7

 دي:ور التربوي لمناالد -أ

إف الممارسة الرياضية إذا ما استفادت مف إشراؼ بيداغكجي فإنيا بذلؾ تشارؾ في تربية الطفؿ 
كالمراىؽ كتنمي فيو بعض المبادئ كتككيف الشخصية كتطكيرىا كتككيف الطبع لدل الشخص، 

ضافة إلى تطكير الكظائؼ التقنية الكبرل، كتككيف الحياة االجتماعية المشتركة كالتييئة لمترفية، باإل
كما يمكف القكؿ بأف الرياضة ىي مرادؼ لمعنؼ كالغش كتناكؿ المنشطات، فبالرياضة يمكف 
شريفة القضاء عمى ىذه اآلفات، كىنا يكمف الدكر البيداغكجي لمنادم، كىذه الميمة التربكية ميمة 

يجب عمى النادم أخذىا بعيف االعتبار كامتداد لممدرسة كالثانكية في السياؽ ما قبؿ الدراسة، كأخذ 
 الشباب عمى عاتقيا خارج كأثناء الدراسة.
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فالنكادم الرياضية تأتي باإلشراؼ التقني الذم يرضى بو اآلباء، كما يسعى النادم أيضا  
إلى التككيف المتكاصؿ عندما يسمح لمشباب كالكبار بتككف الحكاـ كالمنشطيف كالمدربيف فيك إذف 

 (14، صفحة 2003)كآخركف ب.،  تككيف إنساني متكاصؿ

 منادي:ر االجتماعي لالدو  -ب 

يمعب النادم دكر اجتماعي ىاـ يعكد بالفائدة عمى مختمؼ الشرائح االجتماعية، يبرز ىذا 
 الدكر فيما يمي:

إعطاء نشاطات رياضية عمى مدة طكيمة تككف خارج عف أكقات المدرسة لؤلطفاؿ، أم أف 
 ألكلياء عمى القياـ بأعماليـ.النادم يستقبؿ عدد كبير مف األطفاؿ كالمراىقيف. كىذا يساعد ا

 كتحتكم النكادم عمى مرافؽ رياضية كمحبلت متقدمة في أغمب األحياف،

كيككف الستعماؿ ىذه المرافؽ دكر فعاؿ في استقباؿ األطفاؿ كالشباب، كما يمكف أف نجد في 
سة عميو جنسيات مف بمداف مختمفة، كبالتالي فإنو يؤدم ميمة اجتماعية شريفة، فالنادم مثؿ المدر 

استقباؿ ىؤالء الشباب رغـ اختبلفيـ في المغة كالثقافات، ألف الرياضة في ىذا الصياغ تعتبر المغة 
العالمية كلقد زاؿ ىذا االختبلؼ العرفي كالثقافي بشكؿ كبير كالفضؿ يعكد إلى النادم الرياضي 

 كالمدرسة بقدر أقؿ.

بيا، مفتكحة لمجميع كالتي تقد ـ كقد سعت بعض الدكؿ التي تشيد آالؼ المبلعب المعترؼ 
ليـ بتأجير تقني مفيد كمثؿ ذلؾ ما قاـ بو المبلكـ األمريكي "الكمكنديمي " بإنشاء جمعية تدعى 
"رياضة إدماج الشباب" مما ساعد عمى إنشاء جمعيات أخرل في مختمؼ أنحاء العالـ، كلكف 

تي تبذليا في استغبلؿ الشباب اإلدماج االجتماعي بفعؿ الرياضة يتحقؽ بمجيكدات النكادم ال
 كخاصة منيـ الذيف يعانكف مف مشاكؿ.

إف طبيعة الرياضة ذاتيا تعطينا القدرة عمى تحقيؽ االندماج االجتماعي في النكادم الرياضية 
كفي المناطؽ الحضرية أكثر، فاالندماج االجتماعي لمشباب الميمشيف يتطمب تدخؿ كؿ مف 

السمطات المحمية(  كالنادم الرياضي يمثؿ الحجر األساس في )المدرسة، المؤسسة، الجمعيات ك 
 (15، صفحة 2003)كآخركف ب.،  تحقيؽ ذلؾ.
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 دي:ور الثقافي لمناالد -ج
تكلد الرياضة الثقافية االنفعاؿ، الجماؿ، الحركة، الصكرة، النشاط، كمف ىذا المنطمؽ فيي 

التراث اإلنساني فالرياضة ثقافة الشعكب ككؿ النشاطات التي ترتكز عمى النكادم، تشارؾ في ثراء 
 سكاء كانت في المدف أك في القرل.

فالنادم قطب النشاطات الثقافية كاالجتماعية كيعكد الفضؿ في ىذا إلى المسيريف 
ذات الطابع كالمتطكعيف أك األجراء بالدرجة األكلى، الذيف يسيركف عمى مكاصمة ىذه النشاطات 

 الحفمي كاالستعراضي الرياضي الذم يمثؿ الترفيو كالتسمية لممبلييف مف المتتبعيف كالمتفرجيف.

فالمنافسة الرياضية كالممارسة الرياضية ال يختمفاف في النشاطات الثقافية، ألف الرياضة 
ركع تساىـ في تطكير شخصية اإلنساف كتمتمس األشخاص الذيف يرغبكف في تطكر كتحقيؽ مش

شخصي أك اجتماعي، كليذا فإف النادم الرياضي ىك الكسط الثقافي ينبغي الذم العناية بو  مثؿ 
 النادم المسرحي كاالستعراض الرياضي مثؿ األكبيرا.

يتككف كؿ فرع بنفس أعضاء المكتب التنفيذم رئيس الفرع، نائب رئيس  ادي:فروع الن -0-8
 األعضاء. –الكاتب العاـ لمفرع  -خزينة الفرع الفرع، نائب رئيس الثاني لمفرع، أميف ال

 يتككف مف أربعة مدربيف كخمسة مساعديو. ني:اقم الفلطا -

 يتككف مف ممرضيف. ي:طاقم الطبال- 

  دارية:ميام المصالح اإل -0-8-0

 يسير عمى التسيير كالتنظيـ اإلدارم لمنادم كيتككف مف: ي:مكتب التنفيذال -1

 ىك المسئكؿ األكؿ عمى تسيير النادم أك الجمعية بشتى فركعو  ي:يس النادرئ
 كيتكلى المياـ التالية:

 يحدد صبلحية كؿ نائب كمياـ المساعديف.  -

 يأمر بصرؼ نفقات النادم.  -

 يحدد مبمغ إدارة النفقات البسيطة.  -

 يستدعي األجيزة كيرأس أعماليا كسبرىا.  -
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 الجمعية العامة.يقترح جدكؿ أعماؿ اجتماعات المكتب كدكرات   -

 يمارس السمطة السميمة عمى مستخدمي النادم.  -

تمثيؿ النادم لدل الييئات الرياضية المحمية كاليكية الكطنية كالدكلية طبقا لمتشريع   -
 كالتنظيـ السارييف المفعكؿ.

 في حالة غياب الرئيس يتكفؿ نائب الرئيس األكؿ  الثاني:ب رئيس األول و نائ
 :كالثاني بتسيير النادم

*أميف الخزينة أك المالي: ىك المكمؼ بتسيير المكارد المالية لمنادم كالحسابات كيتكلى     
 المياـ التالية:

 تحصيؿ االشتراكات. -

 تسيير األمكاؿ كتسجيؿ جرد األمبلؾ العقارية كالمنقكلة لمنادم. -

 تحضير التقرير المالي. -

 لمنادم.تسيير األمكاؿ كتسجيؿ جرد األمبلؾ العقارية كالمنقكلة  -

 تحضير التقرير المالي. -

 تسيير األمكاؿ كمسؾ حسابات النادم كفؽ التنظيـ السارم المفعكؿ. -

 تحديد االلتزامات كحقكؽ االنضماـ لدل الرابطات كاالتحاديات. -

 ىك المكمؼ بكؿ اإلدارات العامة كيتكلى المياـ التالية: م:اتب العا* الك

 ضبط قائمة المنخرطيف. -

 ضبط قائمة لمرياضييف كالممارسيف.  -

 ضبط قائمة كؿ المؤطريف.  -

 معالجة البريد كتشفير األرشيؼ.  -

ضبط سجؿ المداكالت )تحرير محاضر المداكالت كتدكينيا في سجؿ المداكالت مباشرة  -
 بعد المكافقة عمييا األعضاء(.

 تکميؿ مياـ المكتب التنفيذم كمساعدتيـ.  -
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 لنادي:ميام ا -9- 0
عمى ترقية كتنمية اختصاص أك عدة اختصاصات رياضية )ذكر االختصاصات( العمؿ  -

 لفائدة أعضائو دكف ىدؼ مريح.

 السير عمى احتراـ التنظيمات الرياضية المسنة مف طرؼ االتحادية المعينة.   -

 تكظيؼ الظركؼ المادية الضركرية لممارسة الرياضة.   -

 م المفعكؿ.تسير كصيانة أمبلؾ النادم طبقا لمتنظيـ السار   -

رساؿ حصيمة نكرية خاصة بنشاطو إلى االتحادية كالرابطة   - مسؾ اإلحصائيات بيدفو كا 
 المعنيتيف.

 السير عمى حماية المنشآت كالتجييزات الرياضية المكضكعة تحت تصرفو.   -

 تنظيـ نشاطات ذات طابع ثقافي كترفييي لفائدة أعضائو.  

 المشاركة في البحث كاكتشاؼ المكاىب الرياضية الشبابية.  -

 ضماف التدريب كالتككيف الرياضي لمرياضييف كالممارسيف  -

 أف يخضع لمعقكبات التأديبية التي تتخذ فيحققو تطبيؽ لمقكانيف األساسية. -

أف يكتب تأمينا يضمف مسؤكلية تجاه المخاطر التي يمكف أف تييب أعضائو كىذا التنظيـ  -
 .سارم المفعكؿال

 نادي:مشروع ال-3-10

إف القكانيف األساسية لمنادم تشكؿ المس الشرعي لعقد كؿ شخص منخرط كالقانكف الداخمي لمنادم 
يدؿ عمى الشكؿ الخاص لعمؿ الجمعية بتطبيؽ ىذه القكانيف األساسية فنجد ىذه القكانيف غير كافية 

االستغناء عف ىذه السكابؽ في العمؿ الذم يأتي مف في خمؽ النشاط فما ىي إال سكابؽ كال يمكف 
طرؼ المسيريف المؤطريف المنتخبيف، فاعطائيـ حؽ تأسيس مشركع النادم الذم يمكف تعريفو 

ككسيمة نظرية التي تسمح بالنشاط كيجب أف يحتكم ىذا المشركع عمى أىداؼ عامة التي تدؿ عمى 
لبيئة االجتماعية الثقافية كاالقتصادية التي ينشط اتجاىات النادم كتنحصر ىذه األىداؼ في سباؽ ا

  (micha, 2006) .فييا النادم
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 منادي: أىداف العامة ل-0-9-0

  صير:داف المدى القأى-أ

التدريب كاإلتقاف الرياضي إلى أعمى مستكل مف الممارسة تعميـ المسؤكلية الشباب  -
 الحكاـ الشباب. بالنشاطات الجمعكية كتككيف

 االندماج االجتماعي لمشباب المنحرفيف. -

 تنشيط رباضة الحي.  -

 استقباؿ الجميكر الرائد في النشاطات البدنية في الفراغ لمجميع.  -

إلى جانب األىداؼ العامة ذات المدل الطكيؿ التي تشكؿ سمعة النادم نجد األىداؼ 
المدل القصير أم في المكسـ الرياضي كذالؾ الخاصة كاألكثر كاقعية كالتي يجب تحقيقيا عمى 

 بأخذ بعيف االعتبار المكارد المالية لمنادم.

  ل:داف المدى الطويأى-ب
 خمؽ نشاطات جديدة لمنادم.  -

 استقباؿ المزيد مف المنخرطيف الجدد.  -

 تنظيـ التظاىرات الرياضية.  -

 بناء نادم قكم.  -

 بناء مجتمع ذك ىدؼ رياضي.   -

 إنشاء العبلقة الداخمية.    -

 قيـ حمبلت ضد المنشطات.  -

  (15، صفحة 2003)كآخركف ب.،  اكتساب لقب رمزم. -
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 حث:منيج الب -0-0

 الفصل األول

منيجية البحث 
جراءاتو   الميدانيةوا 
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المنيجية التي يتبعيا الباحث في الدراسة ىي التي تكجيو في المراحؿ القادمة  رختياايعتبر 
ختياره تبعا لطبيعة مشكمة دراستنا ىك المنيج التجريبي كقد عرؼ اكالمنيج الذم قمنا ب ،مف بحثو

المنيج الكحيد الذم يمكنو  كما يعد ،العمميةبأنو أقرب مناىج البحكث لحؿ المشاكؿ بالطريقة 
الذم يعتبر مف  ،(2002)جفانة،  ختيار الحقيقي لفركض العبلقات الخاصة بالسبب أك األثراال

 ،أحد أىـ المناىج العممية المستخدمة في مجاؿ الدراسات العممية كبشكؿ خاص في مجاؿ الرياضي
صحة فرضياتنا كقد  صحفكذلؾ أف طبيعة المشكمة التي لدينا تستمـز التجربة كأداة إلثبات أك 

ختبار مناسب كبرنامج تدريبي الذم يخدـ اختيار ادعمنا دارستنا بالمعطيات التي مكنتنا مف 
احدة تجريبية كأخرل تيف ك مجمكعختيار اككذلؾ اإلحصاء المناسب بحيث تـ  ،مكضكع دارستنا

ختبارات قبمية كبعدية خضعت االعبيف أجريت ليا  (07) سبعة عة تتككف مفمجمك كؿ ك  ،شاىدة
الضابطة فقد  مجمكعةفي البرنامج التدريبي أما ال التجريبية لحصص تدريبية كالمتمثمة مجمكعةال

 عتيادية.مارست تدريباتيا اال

 حث:ضبط متغيرات الب -0-2

 أحدىما مستقؿ كاآلخر تابع.مف خبلؿ بحثنا ىذا ىناؾ متغيريف إثنيف 

 تقل:المتغير المس -0-2-0

 ." االلعاب الرياضية التركيحية" 

 التابع:المتغير  -0-2-2

  التكافؽ(-التكازف-)الرشاقةصفات الحركية البعض 
 .الذكاء 

 :لبحثمجتمع وعينة ا -0-0

 "،قيد الدارسةيعرؼ مجتمع البحث بأنو "جميع عناصر كمفردات المشكمة أك الظاىرة 
د المجتمع األصمي ثـ تعمـ نتائج الدراسة ار ة "جزء معيف أك نسبة معينة مف أفأما العين  )مصطفى(

 )ىادم( .عمى المجتمع كمو ككحدات العينة قد تككف أشخاص كما تككف أحياء أك مدف غير ذلؾ"
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كما تمثمت  ببمدية البيض بحثنا ىذا مبتدئي النكادم الرياضيةكقد تمثؿ مجتمع البحث في 
 كقد قسمنا الفريؽ إلى مجمكعتيف: مف بعض النكادم الرياضية( مبتدئا 35) عينة البحث في

 العبيف.( 15عشرة ) المجمكعة التجريبية كتشمؿ

 العبيف.( 15) عشرة المجمكعة الضابطة كتشمؿ

 العبيف 5المجمكعة االستطبلعية كتشمؿ 

 :لبحثمجاالت ا -0-0

 :بشريالمجال ال -0-0-0

النادم الرياضي ك األيكيدك النادم الرياضي الياكم السبلـ مف  ئا  مبتد (35ف )عشري عينة البحث في
العبيف آخريف أختيركا كعينة 15العبيف كعينة تجريبية ك (15عشرة ) ، بحيث أختيرالياكم الكداد

ختيار اسنة كتـ  11ك 09ضابطة كالعينة كميا مف جنس كاحد كىـ ذككر، تتراكح أعمارىـ بيف 
 ستطبلعية.االعبيف كعينة  (05خمسة )

 :مكانيالمجال ال -0-0-2

المركب الرياضي رائد زكريا المجدكب البيض أيف تـ شرح  في تـ عرض البرنامج التدريبي
مفردات البرنامج كذلؾ بشرحو بصكرة مبسطة كالتأكد مف فيـ الرياضي لمفرداتو كتطبيؽ برنامجنا 

 ختبار القبمي كالبعدم.المقترح كاال

 :الزمنيالمجال  -0-0-0

 :ختبارات عمى مرحمتيفلقد تمت فترة تطبيؽ اال

 فترة انجاز الدارسة االستطبلعية كقد تمت خبلؿ الفترة الزمنية التالية: :ولىرحمة األ الم-أ

 ختبار القبمي.اال 13/07/2019 -

 ختبار البعدم.اال 27/07/2019 -
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 نية:المرحمة الثا-ب

 ية:رسة األساسالدا

ختبار القبمي ، بحيث أجريت اال16/09/2019إلى  26/06/2019استغرقت فترة العمؿ مف
 27/07/2019ك االختبار البعدم  13/07/2019بتاريخ 

 لبحث:أدوات ا -0-0

 المراجع كالمصادر. -

 الطرؽ اإلحصائية. -

 صحكف ببلستكية، صافرة، ميقاتي(. عتاد البحث كالمتمثؿ في )كارت قدـ، حمقات، أقماع، -

 االختبارات كالقياسات:-
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تحميل ومناقشة 
 النتائج
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. 

الالعبني مت اختيار عينة البحث من اجملتمع األصلي بطريقة مقصودة و قد اشتمل عينة البحث4.1
 .سنكات7المبتدئيف ذات 

( طفبلن ذككر كتـ إجراء عممية التكافؤ 15كقد قسمت العينة إلى مجكعتيف تجريبية كضابطة بعدد )
 الجدكؿ المكالي: بيف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية في متغيرات كما ىك مكضح في

يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( لداللة الفروق بين  :(10الجدول رقم)
 المجموعتين الضابطة والتجريبية  في  الدرجة الكمية لمقياس التفكير اإلبتكاري و التوافق الحركي 

 العدد المجموعة غيرالمت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة 

"ت" 

 الجدولية

قيمة ت 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

النسبة 

 االحتمالية

الدرجة 

الكمية 

لضفات 

 الحركية

قبمي 

 ضابطة

 

15 7.14 1.19 
 0-ن

 
0.76 

 
 

1.89 

غير 

  دالة
 
 
 
 

0.05 

قبمي 

 تجريبية
15 7.09 1.04 

 الذكاء

 

 

قبمي 

 ضابطة
15 55.12 0.78 

 0-ن

 
.0.76 0.10 

غير 

قبمي  دالة

 تجريبية
00 00.06 1.80 
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فات الحركية صف المجمكعتيف في الدرجة الكمية ل( أف قيمة )ت( لمفركؽ بي01كيتضح مف الجدكؿ )

داللة أم أنو تكجد فركؽ ذات  (0.05( كىي غير دالة إحصائيان عند مستكل )0.89ىي  )

، إذ بمغ المتكسط ريبية كالضابطة في الدرجة الكميةإحصائية بيف متكسطات درجات المجمكعة التج

(، كالمتكسط الحسابي 1.19( بانحراؼ معيارم مقداره )7.09)الحسابي لممجمكعة الضابطة 

مف   اصغر   المحسوبة تماف بك  (1.19( بانحراؼ معيارم مقدار )7.14لممجمكعة التجريبية )

كيتضح مف الجدكؿ  48كدرجة حرية مساكية ؿ  0.005 عند مستكل داللة يساكمت الجد ولية 

( كىي غير دالة إحصائيان 0.89( أف قيمة )ت( لمفركؽ بيف المجمكعتيف في الذكاء  ىي  )01)

(أم أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات المجمكعة 0.05عند مستكل )

طة ؿ الدرجة الكمية في اختبارات الصفات الحركية ، إذ بمغ المتكسط الحسابي التجريبية كالضاب

(، كالمتكسط الحسابي لممجمكعة 0.81( بانحراؼ معيارم مقداره )55.36لممجمكعة الضابطة 

ت مف   المحسوبة   اصغر ت(كيماف 0.78( بانحراؼ معيارم مقدار )55.12التجريبية )

المجمكعة الضابطة في دالة  بيف المجمكعة التجريبية ك  تكجد فركؽانو ال  كىذا يشير إلى وليةالجد

 مما يدؿ عمى  تكافؤ عينة البحث.  البحث المتغيرات

 :كقد استخدمت الستخبلص ىذه النتيجة األدكات اآلتية-

 .اختبارات الصفات الحركية-

 .مقياس الذكاء-
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 دمة:ختبارات المستخاال -

 ". انفيارساختبار رسم الرجل ل "جود .0

كفيو يطمب الباحث مف الطفؿ اف يقكـ برسـ صكرة لرجؿ كيككف التقدير عمى أساس دقة مبلحظة 

 الطفؿ لتفاصيؿ الرجؿ ك ليس عمى ميارة الرسـ.

 تعميمات االختبار

كيطمب الباحث منيـ ، يتـ تكزيع قمـ رصاص ككرقة بيضاء عمى األطفاؿ المراد قياس نسبة ذكائيـ

ثـ يتـ جمع ، لرجؿ عمى الكرقة البيضاء التي أماميـ مع عدـ استعماؿ الممحاةمحاكلة رسـ صكرة 

األكراؽ بعد االنتياء مف الرسـ كيكتب الباحث البيانات األساسية لطفؿ عمى الكرقة. كيعطى درجة 

ثـ يتـ حساب العمر العقمي مف  ثـ تحسب الدرجات الخاـ بجمعيا، عممفردة مف مفردات التصحيح

 :التاليةثـ يتـ حساب الذكاء عمى أساس المعادلة  )  ( رقم الممحقالتصحيح جدكؿ معايير 

، صفحة 1995)الحميد، . العمر الزمني مقسكـ عمى 100 العمر العقمي ضرب نسبة الذكاء= 

32) 

 الضفات الحركية اختبار .2

 00لمجانب وفتل الجذع يمينا ويسارا)ر الوقوف عمى قدم واحدة ومد الذراعين اختبا
 :(انيةث

 .قياس التكازف الحركي لمجسـ بار:ض من االختالغر -2-0

 .ساعة تكقيت  ،صفارة ت:دوااأل-2-2
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يقؼ المختبر عمى قدـ كاحدة مع مد الذراعيف لمجانبيف كعند سماع  داء:مواصفات األ-2-0
 .إشارة البدء يقـك المختبر بفتؿ الجذع يمينا كيسارا

 (ثانية 15يتـ حساب المحاكالت الناجحة بفتؿ الجذع يمينا كيسارا ) ات:ساب الدرجاحت-2-0
كعدـ حساب المحاكالت الفاشمة المتمثمة بفتؿ الجذع لمجانبيف مع لمس القدـ الحرة لؤلرض أك الفتؿ 

 القميؿ لمجذع الذم يقدره المحكـ.

 

 ثا(00الجذع يمينا ويسارا )(: تبين اختبار الوقوف عمى قدم وفتل 21صورة رقم )ال

 :(8شكل )ختبار الجري عمى ا3-

 قياس التكافؽ بار:رض من االختالغ-0-0

، تكضع عمييما عارضة بارتفاع كسط (ـ 2قائما كثب عالي المسافة بينيما ) ت:دوااأل-0-2
 .المختبر، ساعة تكقيت

يقؼ المختبر عمى الجانب األيمف ألحد القائميف ، كعند سماع إشارة البدء  ألداء:وصف ا-0-0
 ف، حيث يقـك المختبر بعمؿ دكرتي(8يقكـ بالجرم عمى شكؿ )
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 .تسجيؿ الزمف الذم يقطع فيو المختبر دكرتيف يتـ جات:الدر احتساب  -3-4

 

 (8(: يوضح اختبار الجري عمى شكل )01شكل رقم )ال

 : الكثب داخؿ الدكائر المرقمة :اختبار التكافؽ 4

  قياس التكافؽ بيف الرجميف كالعينيف -:رالغرض مف االختبا (

( 60)يرسـ عمى األرض ثماني دكائر عمى أف يككف قطر كؿ منيا : ساعة إيقاؼ ت: األدكا
 5 إلى 1سنتيمترا، ترقـ الدكائر مف

سماع إشارة البدء يقـك بالكثب (، عند 1يقؼ المختبر داخؿ الدائرة رقـ ) : مكاصفات األداء
( كىكذا حتى الدائرة 4( ثـ إلى الدائرة رقـ )3( ثـ إلى الدائرة رقـ )2بالقدميف معا إلى الدائرة رقـ )

  .5) رقـ

أف يتـ األداء بأقصى سرعة  - . كبالترتيب5) ( كاالنتياء بالدائرة رقـ1البدء بالدائرة رقـ ) :الشركط
  .ممكنة

 .تبر الزمف الذم يستغرقو في االنتقاؿ عبر الثماني دكائريسجؿ لممخ: التسجيؿ
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 اختبار المشي عمى العارضة  0
 قياس التكازف مف خبلؿ الحركة الغرض من االختبار:

سـ، ارض مستكية، ساعة  (5-3(ـ كسمؾ )4سـ كطكؿ ) (10عارضة تكازف بعرض ) األدوات:
 تكقيت. 

 مواصفات االختبار: 
يقـك المختبر بالمشي عمى العارضة إلى النياية ثـ الدكراف كالرجكع مرة  عند سماع اإلشارة بالبدء

 أخرل إلى نقطة البداية بأقصى سرعة كبدكف لمس أم جزء مف الجسـ األرض خارج العارضة .
 التسجيل:

ثانية عند مبلمسة أم جزء مف  1/10يحسب الزمف المستغرؽ في المشي عمى العارض إلى اقؿ 
 عارضة تضاؼ ثانية لمكقت المستغرؽالجسـ األرض خارج ال

 وصف االختبار  
  .إدراؾ مفاىيـ مككنات االختبار )الضفات الحركية( بشكؿ جيد -2

 .(34، صفحة 2009)الجماؿ، .ا -3

 .(115، صفحة 1991)حطب ا.، .

 األداةاألسس العممية لبناء 

 فات الحركيةصتبار الخا 0

 يعد الصدؽ مف أىـ خصائص المقياس أك االختبار الجيد، فيك الذم يكشؼ قدرة : الصدق

المقياس أك االختبار عمى قياس ما كضع لقياسو كالسبب في أىمية الصدؽ أنو يشير إلى 

. كقد استخدـ (85، صفحة 2000سانيف، )حالتبايف الحقيقي المنسكب إلى السمة المقاسة

 ة:صدؽ االختبار بالطرؽ اآلتي
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كيعني صدؽ البناء بالسمات السيككلكجية التي تنعكس أك تظير في عبلمات  الصدق التالزمي

ك بعد كىك شيء ال أاختبار ما أك مقياس ما، كالبناء ىك سمة سيككلكجية أك صفة أك خاصية 

)حطب يبلحظ بشكؿ مباشر كلكنو يستدؿ عميو مف خبلؿ مجمكعة مف السمككيات المرتبطة بو 

 .(33، صفحة 1991ا.، 

كالغرض مف الصدؽ التبلزمي ىك تحديد عدد السمات كالصفات كطبيعتيا التي تشكؿ أساس 

.كقد قاـ (37، صفحة 2000)حسانيف، اختبار ما بمككناتومجمكعة مف العبلقات أك عبلقات 

 الباحث باستخراج معامبلت اإلرتباط بيف كؿ نشاط فرعي كمجالو كالدرجة الكمية لبلختبارك 

 فات الحركية صاختبارات ال 2

  :كقد استخداـ صدؽ االختبار بالطريقة اآلتية: الصدق

كيعني صدؽ البناء بالسمات السيككلكجية التي تنعكس أك تظير في عبلمات : التالزميالصدق 

اختبار ما أك مقياس ما، كالبناء ىك سمة سيككلكجية أك صفة أك خاصية اك بعد كىك شيء ال 

)حطب ا.، يبلحظ بشكؿ مباشر كلكنو يستدؿ عميو مف خبلؿ مجمكعة مف السمككيات المرتبطة بو 

 .(33، صفحة 1991

كالغرض مف الصدؽ التبلزمي ىك تحديد عدد السمات كالصفات كطبيعتيا التي تشكؿ أساس 

.كقد قاـ (37، صفحة 2000)حسانيف، مجمكعة مف العبلقات أك عبلقات اختبار ما بمككناتو

فات صاإلرتباط بيف كؿ نشاط فرعي كمجالو كالدرجة الكمية لبلختبار الالباحثاف باستخراج معامبلت 

بمغ معامؿ اإلرتباط بيف كؿ نشاط كالدرجة الكمية لكؿ نشاط )أم مجمكع المككنات ، الحركية
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كىذا يدؿ عمى أنو ليس ىناؾ تبايف كبير في إنتماء  (0.91) اك الدرجة الكمية لبلختبار الثبلثة(

الكقت نفسو تنتمي بكصفيا قدرة إلى القدرات الرئيسية الثبلث المككنة لشفات النشاط لمجالو كفي 

 الحركية.

في حيف بمغ معامؿ االرتباط  0.90كقدبمغ معامؿ االرتباط بيف تكافؽ العيف كاليد كالدرجة الكمية 

 0.92كبيف تكافؽ كالدرجة الكمية لبلختبار 0.84الكمية لبلختبار التكازف كالدرجةبيف 

(، كىذا يؤيد كجيات نظر 0.05ميع االرتباطات دالة إحصائيان عند مستكل أكثر مف )ككانت ج

 معظـ المنظريف المحدثيف في عمـ التريب الرياضي أنيا اىـ الشفات الحركية 

كيعرؼ ثبات االختبار بأنو " الدقة في تقدير العبلمة الحقيقية لمفرد عمى السمة التي : الثبات

االتساؽ في عبلقة الفرد إذا أخذ اإلختبار نفسو عدة مرات في الظركؼ يقيسيا االختبار أك مدل 

 كقد استخدمنا الطريقة االتية  (123، صفحة 2004)عبلـ، نفسيا "

رسم مف أكثر الطرائؽ استخدامان في حساب ثبات االستجابة الختبار : عادةاالستجابة لإل ثبات

كيطمؽ عميو أحيانان  .Test – retest " لذكاء ىي طريقة إعادة اإلختبار انفيارسالرجل ل "جود 

عادة تطبيقو مرة أخرل بعد Stabilité ثبات االستقرار ، كىك الثبات المحسكب بتطبيؽ االختبار كا 

بحساب معامؿ ثبات االستجابة كفي البحث الحالي قمنا  (69، صفحة 2000)حسانيف، .فترة زمنية

ناث 10بطريقة اإلعادة عمى عينة مف النادم الرياضي في مدينة البيض مككنة مف أطفاؿ ذككر كا 

 (0.92( )0.90(، )0.90سحبت عشكائيان مف عينة البحث. كقد كانت معامبلت الثبات )

 .عمى الترتيبكالدرجة الكمية لمقياس الشفات الحركية  لدرجات التكافؽ كالتكازف كالرشاقة
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ىي مجمكعة مف األنشطة كاأللعاب : الترويحية لبناءاأللعاب الرياضيةاالسس العممية -0 

الحركية المكجية التي تعمؿ عمى تزكيد الطفؿ بالخبرات كالمعمكمات كالمفاىيـ التي مف شأنيا 

 الحياتية كالتعميميةتدريبو عمى أساليب التفكير السميـ كحؿ المشكبلت التي تعترضيـ في المكاقؼ 

  .(78، صفحة 2003)الحماحمي، 

 كيفية التنفيذ 0.0
 تـ تنفيذ األلعاب الرياضية التركيحية فرديا ك زكجيا ك جماعيا 

  .االعتداؿ في تقسيـ األفكاج 
 . مناسبة الكقت لتنفيذ األلعاب 
  المكاقؼ . المشكبلت كمكاجيةالعمؿ عمى طرح األلعاب بأسمكب حؿ 
 ىدفيا 2.0

يتمثؿ في اكتشاؼ كضع جديد لـ يكف مألكفان لمبيئة العقمية لمطفؿ كتطكير الكضع الحالي إلى كضع 

التكافؽ الحركي كمف خبلؿ اليدؼ الرئيس ك  بتكارماالأكثر حداثة لو في تنمية ميارات التفكير 

  ة:أىداؼ فرعية عمى النحك اآلتييمكف تحديد 

  ا.كالحركية عمى مكاجية المشكمة المعركضة عمييـ كالعمؿ عمى حمي األطفاؿ العقميةتنمية قدرة  - أ

  .لدل الطفؿ ةكحركية جديدتنمية قدرة األطفاؿ عمى تككيف عبلقات عقمية  - ب

تظير في أنشطتيـ  التيالحركية تنمية قدرة األطفاؿ عمى إكماؿ بعض الميارات الفكرية ك  -ج

 الرياضية التركيحية.

 اختيار األلعاب الرياضية الترويحية أسـس 0.0

  :تـ االختيار عمى ضكء األسس اآلتية
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اإلطار النظرم الذم تضمنتو الدراسة كالذم يتناكؿ أىمية المعب عمى تنمية تفكير ابتكارم مف  -1

  .الركضةخبلؿ المعب باألنشطة الحركية المكجية لدل أطفاؿ 

طبيعة مرحمة الطفكلة المبكرة باعتبارىا مرحمة ميمة مف مراحؿ النمك تبدأ فييا الخبرات العقمية -2

في التككيف فيي مرحمة النمك المنطقي كتنظيـ تفكير الطفؿ لتخريج جيؿ مف المبتكريف حيث أثبتت 

)حطب ا.، .اإلبتكارية ـ( أف ىذه المرحمة مف أنسب المراحؿ لتنمية القدرة1969الدراسات )ميمير 

 .(137، صفحة 1991

طبيعة طفؿ القسـ التحضيرم حيث دلت البحكث كالدراسات عمى أف حياة الطفؿ في ىذا  -3

المرحمة العمرية تتميز بكثرة المعب كالحركة كمف خبلليما يمكف تنمية  قدرات الطفؿ  العامة بدنيان 

 (56، صفحة 2009)الجماؿ، كمعرفيا كتنمية القدرة االبتكارية خاصةككجدانيان 

 خصائص محتوى األلعاب الرياضية الترويحية  0.0

في ضكء أىداؼ ا أللعاب الرياضية التركيحية كخصائص المرحمة العمرية لؤلطفاؿ تـ كضع قائمة 

 :التركيحية مع مراعاة المبادئ اآلتيةمف األلعاب كاألنشطة الرياضية 

  .أف تتناسب مع خصائص  نمك أطفاؿ القسـ التحضيرم -1

أف تتفؽ مع ميكؿ كحاجات كقدرات األطفاؿ مما يجعميا مشكقة كتجذب اىتماـ األطفاؿ إلى -2

  .الممارسة

  .أف تتميز بالبساطة كاإلثارة كالتشكيؽ مف خبلؿ األلعاب كاألنشطة المعركضة عمييـ-3

أف تساىـ األلعاب الرياضية التركيحية بإشعار األطفاؿ باالستقرار ك السعادة كالعمؿ التعاكني  -4

كاالجتماعية مف الناحية التعميمية كالنفسية  يامف خبلؿ األنشطة الرياضية التركيحية ككذلؾ إسيامات

 .الصحيةك 
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 .كير السمكؾ أالبتكارمأف تتضمف مجمكعة مف المكاقؼ التربكية التي تساىـ في تنمية تف-5

 .التكافؽ الحركيك 

التركيحية كما ىك مكضح في الممحؽ  كاألنشطة الرياضيةكيتضمف المحتكل مجمكعة مف األلعاب 

 ) ( رقـ

 :رويحيةالزمنية لتنفيذ األلعاب الرياضية الت الفترة 0.0

 نشطة كالحصصؤللأسبكع حيث تـ تعميـ كاستيعاب األطفاؿ  12تـ تنفيذ البرنامج لمدة -   

 التركيحية بكاقع مرتيف أسبكعيان.

 ( دقيقة لكؿ نشاط كتـ تنفيذه مف قبؿ الباحث 40مدة زمف النشاط )-  

 يةبيق األلعاب الرياضية الترويحتط 6.0

طبقت األلعاب الرياضية التركيحية عمى عينة البحث التجريبية مف األطفاؿ الذيف انتظمكا أثناء 

 .التطبيؽ

 محتوى األلعاب الرياضية الترويحية  7.0

 :يادين( الجري من جانب ألخر بعيدًا عن الص0بة )المع

دراؾ المسافة. :اليدف-  تنشيط الحركة الكمية كا 

يقؼ األطفاؿ في صؼ منتشريف في جانب مف الممعب كيختار طفميف ) صياديف( كعند  بة:ف المعوص

مف الممعب متحاشيف إمساؾ الصياد ليـ كيستمر سماع اإلشارة يجرم األطفاؿ لممس لمجانب األخر 

 تكرار ذلؾ مع تغير الصياديف.
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 :دة( لعبة المطار 2) عبةالم-

 معرفة أىمية الكقت كالتعاكف بيف الجميع. :ليدفا-

متساكية كعند اإلشارة يجرم الطفؿ األكؿ مف كؿ  قاطراتأربعة  يقسـ األطفاؿ إلى وصف المعبة:-

 .قطار لكي يممس خط

 مؼ أصحابة( كىكذا يتكرر بالنسبة لبقية األطفاؿخالمطاردة ثـ يعكد كيقؼ خمؼ القطار ) 

 "يككف الجرم بالتتابع بيف أفراد القاطرات"

 ( نقل الكرات0لعبو )-

 .اإلحساس كاإلدراؾ بتغير الحركة بالحمؿ كبدكف حمؿ :اليدف-

 حمقات دائرية (04أربعة )، مكعبات صغيرة( 04عة )أرب، كرات (03ثبلث ) المواد الالزمة:-

يقؼ األطفاؿ في قطاريف خمؼ خط البداية كأماـ كؿ قطار دائرتاف المسافة بينيما مف  وصف المعبة:-

متر يكضع في الدائرة األكلى كرتاف أك مكعباف صغيراف كعند إعطاء اإلشارة يجرم  3إلى  2

إلى الثانية كيرجع ليقؼ خمؼ قطاره الطفؿ األكؿ في كؿ قطار ليقـك بنقؿ الكرة مف الدائرة األكلى 

ثـ يجرم الذم يميو لنقؿ الكرة مف الدائرة الثانية إلى األكلى كىكذا حتى ينتيي جميع األطفاؿ في 

 كؿ قطار. كيحدد الفائز.

 :ت( سباق الحيوانا0) ةبلمعا-

 تنمية الخياؿ. :اليدف-
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 سـ أحد الحيكانات يجرم أربعةايقؼ األطفاؿ في أربع قطارات كعندما تنادم المربية  :وصف المعبة-

الفائز  ؽالفريك  ، كالحركةاألكائؿ مف كؿ قطار لمكصكؿ إلى خط النياية مع تقميد الحيكاف في الصكت 

 .الذم يقكـ بتقميد في أحسف صكرة

 (صفارة وصافرتان و ثالثة.0المعبة)-

 البدييةالتركيز كسرعة  اليدف:-

صفارة يجمسكف عمى أربع كعندما يسمعكف  تشر األطفاؿ في الساحة كعند سماعين :وصف المعبة-

 صفارتيف يقفكف لمجرم كاالنتشار مرة ثانية كىكذا.

 :( كرة المقف6المعبة)-

 .التعرؼ عمى أسماء أصحابة :اليدف-

منتصؼ كؿ دائرة تمثؿ قائد يقسـ األطفاؿ إلى دائرتيف كتقؼ المربية في كسطيا  :وصف المعبة-

ليذه الدائرة كمعيا كرة أك اسفنجة ثـ يبدأ القائد بقذؼ الكرة كينادم عمى أم طفؿ في الدائرة فيجرم 

الطفؿ المنادل عمية مسرعان ليمقؼ الكرة قبؿ أف تقع عمى األرض الطفؿ الناجح يحؿ محؿ القائد 

 .بالكناتالفريؽ الفائز الذم يمقؼ اكبر عدد مف الك  كىكذا.....

 :أشارة المرور (7المعبة )-

 النشاط كسرعة البديية كاالستجابة :اليدف-

ينتشر األطفاؿ في الممعب كعندما ترفع المربية العمـ األخضر يجرم األطفاؿ بسرعة  وصف المعبة:

األطفاؿ كعندما ترفع المربية العمـ األصفر يجرم األطفاؿ ببطء كعندما ترفع المربية العمـ األحمر يقؼ 

 كىكذا....
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 :اق( األطو 8عبة )الم-

 التكافؽ العاـ كأداء عدة أعماؿ في لعبة كاحدة: اليدف-

يقؼ األطفاؿ في قطاريف كيكضع أماـ كؿ قطار طكؽ كعند بدء إشارة المربية يجرم : وصف المعبة-

أعمى ثـ كيمرر الطكؽ حكلو مف أسفؿ إلى  م01 أك يحجؿ أك يقفز الطفؿ األكؿ مف كؿ قطار لمسافة

 .كتغير األشكاؿ في كؿ مرة، ميمو الذم يميو ليقـك بنفس العمؿيضعو عمى األرض ثـ يعكد ليممس ز 

 كتحدد المسافة بيف الطكؽ كالقطار. الطفؿ البدنيمستكل  : يراعيمالحظة -

 :(جمع وتوزيع التفاح9المعبة )-

 .إتقاف العمؿ كسرعة اإلنجاز :اليدف-

 اليد.. ةكر  ،طائرةكرة ، ببلستيكي أك كرة التنستفاح  :الزمةلاألدوات ا

بعد ثبلثة  يقسـ الفصؿ إلى قطاريف يقفاف عمى خط البداية كأماـ كؿ قطار كعمى :المعبة وصف-

اإلشارة يجرم األكؿ مف كؿ  أمتار ترسـ عدة دكائر متقاربة كعمى بعد متر كاحد تكضع سمة كعمى

السمة ثـ يعكد بالسمة مسرعان لتسميميا  كيضعيا فيقطار لجمع الكرات المكضكعة في الدكائر 

بالجرم  كمعو السمة لكضعيا في مكانيا ثـ إعادة تكزيع الكرات  لبلعب الثاني ثـ يقكـ الطفؿ الثاني

 .في دكائرىا الصغيرة

 :ائر( الوثب في الدو 01) بةالمع-

 .التكافؽ العضمي كتنمية عضبلت الرجميف :اليدف-
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 األطفاؿ إلى فريقيف تقؼ كؿ فرقة إما خط البداية ترسـ دكائر صغيرة )عدد يقسـ: وصف المعبة-

بالقدميف معان  خمسة( كعند اإلشارة يجرم األكؿ مف كؿ مجمكعة لمحجؿ داخؿ الدائرة أك الكثب

 .التكالي حتى يصمكا خط النياية كيكرر المعب بيف كؿ البلعبيف عمى

 :مة( إصابة الس00)ة عبلما-

 تنمية التكافؽ البصرم كالحركي :اليدف-

يقسـ القسـ  إلى فريقيف كيقؼ كؿ فريؽ عمى محيط الدائرة كمعو كرة أك أسفنج : ةوصف المعب-

بداخؿ كؿ فريؽ سمو محاطيف فييا كيحاكؿ كؿ العب مف الفريؽ رمي الكرة إلصابة السمة  كتكضع

 .مف مكانو عمى محيط الدائرة

 :الكرة( تتابع دحرجة 02ة )المعب-

 .التحكـ في الحركة الفراغية لؤلطفاؿ :اليدف-

متر يرسـ  4يقسـ القسـ إلى قطاريف متساكييف أماـ كؿ قطار كرة كبيرة كعمى بعد : وصف المعبة-

حتى تصؿ  النياية عند سماع اإلشارة يدحرج الطفؿ األكؿ مف كؿ قاطرة الكرة عمى األرض خط

 .التالي لتسميميا لبلعبإلى خط النياية ثـ يحمميا كيعكد بيا مسرعان 

 :شيالبط يعوم ... البط يم (00) بةالمع-

 .تنمية ليقظة كسرعة التخيؿ اليدف:-

يقسـ القسـ  إلى قطاريف في كضع اإليقاع مع كضع اليديف عمى الركبتيف كعندما : وصف المعبة-

بالتبادؿ مع تقميد  المربية البط يعكـ يمشي األطفاؿ مع رفع الذراعيف أمامان كتحريكيما ألسفؿ تذكر
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كعندما تذكر المربية البط يمشي يمشي األطفاؿ مع كضع اليديف عمى الركبتيف ، صكت البط

 .مقمديف البط في المشي

 :فق + ( حركة00بة )المع-

 .النشاط كسرعة البديية كاالستجابة :اليدف-

 األطفاؿ حسباألطفاؿ في الممعب كعندما تذكر المربية كممة حركة يتحرؾ  يقؼ :وصف المعبة-

حركاتيـ  ( كعندما تذكر المعممة قؼ بسرعة يقفكف حسبيمشكف...، يركضكف ،اختيارىـ )يقفزكف

 .كمف يتحرؾ يخرج مف المعبة

 :اةالطيور المغم (00بة )المع-

 تنمية ميارة اإلنصات عند األطفاؿ :اليدف-

احد يديو جرس أعيف األطفاؿ جميعان عدا كاحد منيـ كالذم يحمؿ في  تغطى :وصف المعبة-

 مساؾ بو يخرج مف المعبة كيحؿ محؿاألطفاؿ كعند اإل كراءه يمشيسماع الجرس  يمشي كعند

 الطفؿ الذم امسؾ بو

 .يككف الفريؽ مف ست إلى ثمانية أطفاؿ مالحظة:*

 :لقفص الظال  (06بة)المع-

 .تنمية التكافؽ البصرم الحركي :اليدف-

يجرم األطفاؿ كيجرم كراءىـ زميؿ يحاكؿ أف يجتاز الحكاجز المرسكمة في  وصف المعبة:-

الطفؿ و إذا نجح ذلؾ يأخذ مكاف زميماألرضية يقؼ بقدميو داخؿ الشكؿ الذم ينادم عميو زمبلئو 

 .الفائز يدخؿ تحت المظمة المككنة با األيدم ثـ يحسب عدد المجمكعات داخؿ كؿ مظمة
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 :ار( يمين يس07) ةالمعب-

 .إيجاد التكازف كسرعة اليقظة :ليدفا-

تضع المربية حببلن عمى األرض أك خطان مستقيمان كعمى األطفاؿ يأخذ بدكره يضـ  :وصف المعبة-

 .قدميو إلى بعضيما كالقفز مرة يميف كمرة يسار حتى النياية

 :ثر( األ 08بة )المع-

 .تنمية عنصر التركيز في اختيار المكقع :اليدف-

 .رمؿ مبمؿ الالزمة:المواد -

ف يقكماف بالجرم متجاكراف حافيف القدميف عمى الرماؿ المبممة ختيار طفبليتـ ا: ةوصف المعب-

 .كيضغطكف بأقداميـ عمييا بحيث تترؾ عبلمات عمى الرمؿ

طفبلف بالجرم مقتفيف أثر األقداـ كذلؾ يمكف تطكير المعب بحيث يككف األثر لمقدميف ال يقكـ

 .كاليديف

  :زنلعبة التوا (09) ةبالمع-

 .التكازف كضبط الحركة الجسـ عمى مسار كاحد :اليدف -

ترسـ المربية خطان مستقيمان كتطمب مف األطفاؿ المشي عمى المستقيـ بشرط أف : وصف المعبة-

طفؿ بصكت ىادئ ألنو الطفؿ يمكف إرشاد ال ،تممس كعب القدـ األكلى بطرؼ أصابع القدـ الثانية

 .تركيزمى عيحتاج 

 :دعقفزة الضف (21) عبةالم-

 .اإلحساس با التكازفك  التكافؽ الحركي بيف الرجميف اليدف:-
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يقؼ األطفاؿ داخؿ الكيسة كيمسككنيا بأيدييـ كيبدأ القفز عف إعطاء اإلشارة : وصف المعبة-

 لمكصكؿ إلى نقطة النياية

 .مميةر عبة عمى أرضية الممعب المال يتـ المعب في ىذه :مالحظة*

  :عقةالجري بالمم (20)بة رقم معال-

 .التكازف كالدقة في الحركة:اليدف من المعبة-

األطفاؿ المبلعؽ كبداخميا كرة صغيرة كعند سماع اإلشارة يجرم األطفاؿ  يمسؾ:وصف المعبة-

 .تمسؾ الممعقة باليد خط النياية كممكف أف إلى

 :اعة(حركات الس22عبة رقم )مال-

 االنتباه كتقدير الكقت كالمسافة :اليدف من المعبة-

باتجاه عقارب  يثبت حبؿ عمى عامكد كيمسؾ بطرفو الحر طفؿ كيبدأ الدكراف بالحبؿ :المعبة وصف

العمكد أف يقفزكا عند كصكؿ الحبؿ  فأسرع كعمى األطفاؿ المذيف يقفكف حكؿ الساعة ببطء ثـ أسرع

 .إلى محؿ كقكفيـ

 :ات(مناولة البالون20عبة رقم )مال-

 .لتركيز في التسميـ كاالستبلـا :اليدف من المعبة-

األلكاف  تعد المربية بالكنيف أك أكثر حسب عدد فرؽ األطفاؿ كتككف متعددة :المعبة وصف-

لمذم  كمنفكخة جيدا كعند إعطاء إشارة البدء يناكؿ الطفؿ األكؿ زميمة البالكف كالذم يسمميا بدكره

 .يميو الثالث دكف أف تقع كىكذا

 .إذا كقعت ترجع إلى أكؿ طفؿ لتكرر المناكلة مالحظة:
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 :موسقيام ج( 20)عبة رقم مال-

 .: االنتباه كالتحكـ في الحركة الفراغية لؤلطفاؿاليدف من المعبة-

أطفاؿ ليقكـ بدكر الصياد كباقي األطفاؿ  3أك  2في ىذم العبو يتـ اختيار   :وصف المعبة-

الممعب المي يتعداىا يطمع برم العبو ثـ مع الصفارة يمسؾ يركضكف في الممعب مع تحديد حدكد 

ذيف تـ اختيارىـ بباقي األطفاؿ ككضعيـ في السجف الذم ىك عبارة عف ممعب كرة اليد ال األطفاؿ

 أك القدـ كالطفؿ الذم يبقي ىك الفائز.

 :قدماأللف  (20عبة رقم )مال-

 .بركح الفريؽ الكاحدكالشعكر  التكافؽ بيف حركة الجميع :اليدف من المعبة-

الطابكر يجمس األطفاؿ عمى ركبيـ كىـ ممسكيف بكعكب بعضيـ البعض أما أكؿ  :المعبة وصف-

كعند إعطاء اإلشارة البدء  األرض ككأنو طفؿ صغير يحبك يسند يديو عمى الطفؿ األكؿ يقصد بو()

د أف يصمكا لمنياية كىـ بأكبر سرعة ممكنة كالب يبدأ الطابكر الذم يحبك بالحركة نحك نقطة الكصكؿ

 عادكا إلى نقطة البداية. ممسكيف ببعض فاف انفصمكا

 :مالحظات*

 .يقسـ الفصؿ إلى مجمكعتاف بنات كأكالد-1

  .ك قاعة جمباز، أيتـ المعب عمى أرضية ممعب رممية أك حشيش-2

 :جة( لعبة الثعمب والدجا26عبة رقم )الم-

 .الفكرالنشاط العاـ كتنمية  :اليدف من المعبة-
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الدكائر في  أطفاؿ كتنتشر 6-5يقسـ الفصؿ إلى عدة دكائر كؿ دائرة مككنو مف  :المعبة وصف

خارج الدكائر كميا طفؿ يمثؿ  أرض الممعب يقؼ كسط كؿ دائرة طفؿ يمثؿ الديؾ داخؿ بيتو كيقؼ

ؿ الدائرة ت الدجاج فيجرم الديؾ المكجكد داخيالثعمب كعند اإلشارة يجرم الثعمب ليدخؿ أم دائرة ب

عاقة الثعمب إلى دائرة أخرل يحاكلكا  . األطفاؿ البقية تسييؿ ميمة الديؾ كا 

 الثعمب والدجاج (27المعبة رقم )-

 .النشاط العاـ كتنمية الفكر كالتعاكف :اليدف من المعبة-

 يقسـ القسـ إلى ثبلث أك أربع قطارات تمثؿ الدجاج يمسؾ كبل منيـ زميمو األمامي :وصف المعبة-

في القطار  قطار طفؿ يمثؿ الثعمب كيحاكؿ الثعمب مسؾ أخر دجاجة مف الطيؼ يقؼ أماـ كؿ

 .كيعمؿ الدجاج عمى الدفاع عنيا باستمرار

 :يادالسمك وشبكة الص(28) بة رقممعال-

 .التعاكف كالحركة العامة كالتفكير بأساليب مبتكرة :اليدف من المعبة-

شبكة الصياد  فريقيف يمثؿ إحداىما السمؾ كيمثؿ الفريؽ الثانييقسـ األطفاؿ إلى  :المعبة وصف-

فريؽ السمؾ في ساحة الممعب  يقؼ فريؽ الشبؾ عمى خط نياية الممعب مشابكي األيدم كينتشر

يبدآ المعب بأف يتحرؾ فريؽ الشبؾ بتماسؾ األيدم لؤلماـ محاكالن اصطياد السمؾ في الكقت الذم 

السمؾ ، عدـ خركج السمؾ خارج حدكد المعبمع مراعاة ، الشبكة يحاكؿ فيو السمؾ اإلفبلت مف

الميمة كتبدأ  الذم يتـ اصطياده يتـ خارج الممعب كيستمر المعب حتى أخر سمكة كيتبادؿ الفريقاف

 .المعبة مف جديد
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 :فجمع الصد (29عبة رقم )مال-

 .تنمية التكافؽ البصرم الحركي اليدف من المعبة:-

، قكاقع، حصى، )طباشير المربية في أرض الممعب بعض القطع الصغيرةتمقي  :وصف المعبة-

 .عند اإلشارة يحاكؿ األطفاؿ جمع ما نشرتو المربية( ك صدؼ

 :بلتشكيل الح (30عبة رقم )مال-

 .التعرؼ عمى األشكاؿ كتنمية التفكير الجماعي كالتعاكف :اليدف من المعبة-

لحباؿ اتقسـ المربية األطفاؿ إلى مجمكعتيف تعطى كبل منيـ مجمكعة مف  :المعبة وصف-

كبقية األطفاؿ  المعممةة مستطيؿ عمى حسب رغب كيشكمكنيا حسب المطمكب مف المربية مربع أك

 .يقكمكا بدكر الحكـ

 :اناتلعبة الصياد والحيو ( 00)بة رقم معال-

 .تنمية الدقة كاالنتباه كالتركيز اليدف من المعبة:-

يقؼ خارج  يقؼ أطفاؿ الفصؿ داخؿ دائرة كبيرة كيمثمكف الحيكانات ماعدا كاحد المعبة: وصف-

عمى أرجؿ األطفاؿ داخؿ ة صغيرة كيبدأ المعب بأف يصكب الكر الدائرة كيمثؿ الصياد كمعو كرة 

مكاف الصياد كيدخؿ الصياد داخؿ الدائرة  الدائرة كعند إصابة أحدىـ يخرج مف الدائرة ليأخذ

 ....كىكذا

 .ممكف لربح الكقت أف يككف عدة صياديف مالحظة:*

 :سيلرسم اليند( ا32) بة رقممعال-

 .التعرؼ عمى األشكاؿ اليندسية اليدف من المعبة:-
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 .أك شريط الصؽ، حباؿ طباشير أك :األدوات-

 حكلياالمربية أك تحدد بالحبؿ كالشريط أشكاؿ ىندسية كيقـك الطفؿ بالكقكؼ  ترسـ :وصف المعبة-

ذا بطأ اإليقاع يسيركف داخمو كعند سماعيـ اإليقاع ذا تكقؼ  يقكمكف بالجرم حكؿ الشكؿ كا  كا 

 .اإليقاع يجمسكف عمى حافتو

 :حرب بر( 00)بة رقم معال-

 .التعرؼ عمى البر كالبحر: اليدف من المعبة

نخمة  مفتضع المعممة أدكات البحر مف اسماؾ كما يحتكيو قاع البحر كالبر  :المعبةف وص-

كاسماؾ كأمكاج  كخيمة كما إلى ذلؾ كتفصميـ بفاصؿ كشريط الصؽ أك ممكف إف ترسـ مراكب

يقؼ األطفاؿ في أحد الجكانب كتنادم ، رسـ رماؿ أك كضع رماؿ كجباؿ كأعشاب بحر كالبر

 .المربية بر أك بحر فينتقؿ األطفاؿ لممكاف المذككر مف قبؿ المعممة كمف يخطئ يخرج مف المعبة

 :كورد وشو ( 34)معبة رقم لا-

 .إحياء رد الفعؿ كتنمية اليقظة: اليدف من المعبة-

ليسير حكؿ  يقؼ األطفاؿ حكؿ دائرة كبيرة كتختار المربية طفبل يمثؿ البستاني :المعبة وصف-

كممة شكؾ عند لمسو يجرم  الدائرة مع لمس كؿ طفؿ كذكر كممة كرد كالطفؿ الذم يذكر البستاني

ف  محاكالن لمسو قبؿ كقكؼ البستاني فيخمؼ البستاني  مكانو فاف لمسو يكرر البستاني المحاكلة كا 

 .لـ يستطيع مسكو أصبح البلعب الجديد بستانيان 

  :اء( تفريغ الم00عبة رقم )مال-

 .التعاكف كاإلحساس بالعمؿ الجاد كنتائجو اليدف من المعبة:-
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 .طاكلة مستطيمة الشكؿ، شريط الصؽ، حبؿ، كض أك دلك كبير، حدلكيف ة:المواد الالزم

بأربعة أطفاؿ كيكضع الدلكيف كبيما ماء مف ناحية مربكطيف بحبؿ مرف  في  تمعب: وصف المعبة-

الماء في  األخر ثقؿ يمنع سقكطيما كيقؼ أماميما طفبلف كطفمتاف ككبلن معو ككب لتفريغ طرفو

كعند مبلمسة الثقميف لؤلرض ينتقؿ  الدلكيفالحكض عند إشارة البدء يقـك الطفبلف بتفريغ الماء إلى 

 .لماءكالفائز الذم يصؿ دلكه مممكء باالطفؿ كالطفمة إلى نقطة النياية 

 :ور( الكنز المغم06بة رقم )معال-

 .حفظ التكازف البدني كاالنتباه :اليدف من المعبة-

 .لعب صغيرة، عمب كرتكف، حباؿ، أكياس ببلستيؾ، عمب صغيرة المواد الالزمة:-

عمبة صغيرة  تقـك المربية بكضع لعبة صغيرة مغمفة في كيس نايمكف ثـ تكضع في :المعبة وصف-

كضع بعض العكائؽ السيمة مثؿ عمب الكرتكف كتمؿ تحدد نقطة البداية كالنياية كتمؤل بالماء أك الر 

إذا نجح  ةحباؿ متعرجة يقـك األطفاؿ باجتياز العكائؽ كأخذ العمبة كالعكدة بيا إلى نقطة البداي

عمبة إلى ما إذا سكب نقطة ماء يعيد الطفؿ الأ وىديت الطفؿ في ذلؾ دكف أف يسكب نقطة ماء يأخذ

  .مكضعيا كيعيد المحاكلة

 :يةلعبة الرجل الخاف (07عبة رقم )مال-

 .تنمية التفكير لتكقع :اليدف من المعبة-

 متجاكرة يخفكف األطفاؿ أنظارىـاألطفاؿ بخمع أحذيتيـ ماعدا أثنيف ثـ ترص  يقكـ: وصف المعبة-

الحفاة محاكلة تخميف  عف زمبلئيـ المذاف يقكماف بإخفاء تمؾ األحذية كتطمب المربية مف األطفاؿ

 .المخبأ كالبحث عف أحذيتيـ كتكرار المحاكلة مع بقية األطفاؿ بنفس الطريقة
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ف عدـ كجكد أشياء ؤدم ىذه المعبة في أرضية الصؼ أك أرضية رممية بعد التأكد مت مالحظة:*

 .حادة بيا

 :اتلعبة الزجاج( 08)عبة رقم مال-

 .سرعة الحركة كتحديد االتجاىات :اليدف من المعبة-

 .قاركرات مياه ببلستيكية فارغة المواد أالزمة:-

 تكضع القاركرات بعدد األطفاؿ ماعدا كاحد كعند إعطاء إشارة البدء يجرم األطفاؿ :وصف المعبة-

المعبة كيستمر إنقاص  كيعكد كؿ منيـ إلى مكانو بزجاجو ماعدا كاحد يخرج مف باتجاه الزجاجات

 .قاركرة في كؿ مرة حتى أخر اثنيف

 :ابكلعبة المش( 09)معبة رقم ال-

 .سرعة الحركة كانجاز العمؿ :اليدف من المعبة-

 .كيس، مشابؾ، حبؿ :المواد الالزمة-

المعممة  لمعب بعد تقسيميـ إلي مجمكعات تأخذيقؼ األطفاؿ في كضع االستعداد  :المعبة وصف-

كيأخذ كؿ طفؿ كيس نايمكف  مف كؿ مجمكعة اثنيف يمسكاف حببلن مف طرفيو تكضع عمية المشابؾ

 اكبر عدد مف المشابؾ في كيسيـ في يده كعند بداية المعب يحاكؿ كؿ طفؿ أف يجمع

 . النتباه حتى ال تقع منيـيمكف جعؿ األطفاؿ يمسككف بالمشابؾ في أيدييـ مع ا  مالحظة:*

 :سمالج نداء( 01)معبة رقم ال-

 .أجزاء الجسـ بصكرة محببة كشيقة التعرؼ عمى :اليدف من المعبة-

 .سجادة :المواد الالزمة-
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أذرعتيـ  يتمدد األطفاؿ عمى السجادة كمجمكعة مف األطفاؿ عمييـ أف يمدكا :المعبة وصف-

كاألرجؿ كالرأس كعند النداء يرفع  أنيا ستنادم عمى األذرع كأرجميـ دكف أف يتبلمسكا تعمف المربية

 إذف ،عمييا مثؿ بطف خرل التي ستنادماألطفاؿ الجزء المنادل ثـ تضيؼ األعضاء األ

 .الخنؼ...كا

 :سمكلعبة بيض ال( 00)عبة رقم مال-

 .التكافؽ الحركي كالبصرم كمعرفة حركة األجساـ في الماء : اليدف من المعبة-

 .كرات ،عصا ببلستكية، ماء حكض بو الالزمة: المواد-

 يقؼ األطفاؿ حكؿ الحكض كيقكمكف بدفع الكرات بعصييـ إلى نياية الحكض :وصف المعبة-

 :وليافاص –فول  -ختار حمص ( ا02)رقم  معبةال-

 .قكية المبلحظة كالحركة الجماعيةت :اليدف من المعبة-

مناسبة مف األطفاؿ كتكضع عمييا عمب الحبكب تكضع ثبلث كراسي عمى مسافة  :صف المعبةو -

طفبلف مف أطفاؿ القسـ ممسكيف بأيدييـ عمى شكؿ كركم يمر مف  يقؼ، )حمص كفكؿ،فاصكليا(

 كىـ يتغنكف "طابكر طكيؿ طكيؿ طكيؿ يمر مف تحت يدم " كعندما يصؿ أخر طفؿ تحتو األطفاؿ

الكرسي الذم  ىاختياره يذىب الطفؿ إلكعمى أساس في الطابكر يكقفو الطفبلف كيسألكف عما يختار 

 .المعبة كىكذا يقؼ كراءه ثـ يمر الطابكر كتتكرريحمؿ اختياره 

يقسـ  القسـ إلي قسميف قسـ منيـ سيكؼ كالثاني سيكؿ كيقؼ إلفيف متقابميف : سيوف وسيول -

ريؽ السيكؿ بينيـ مسافة كيتـ تحديد لكؿ  فكج بيت كدكر المعمـ ىنا النداء فإذا قاؿ سيكؼ يقكؿ ف
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المساؾ بيـ كالعكس صحيح  كالذم يصطاد ينضـ ايدخمكف بيتيـ كيحاكلكف   يمحؽ السيكؼ قبؿ ما

 القاطرة التي يككف عدد التبلميذ فييا األكثر ىي الفائزة.لمفريؽ الثاني ك 

في ىذه العبو يقسـ الصؼ إلي فريقيف كيطمع مف كؿ فريؽ متطكع كنقسـ عمييـ : اتـبالون -

الفريؽ الذم الصؽ اكبر عدد مف البالكف ك  ،كعند الصافره يقـك كؿ فريؽ بنفخ البالكف كلصقوالبالكف 

 .ىك الفائز

لعبة تكضع ألكاف عمى األرض كيطمب المعمـ مف التبلميذ التكجو إلى لكف ا هفي ىذ: لعبة األلوان-

 ىكذا يحدد الفائز.ر أك الذم يخطي يستبعد مف العب ك معيف كالطالب المتأخ

 :حيةئل تقويم تنفيذ األلعاب الرياضية الترويوسا-

يتضمف مفيـك التقكيـ، عممية إصدار الحكـ عمى قيمة األشياء أك األشخاص أك المكضكعات كما 

)حسانيف، يتضمف أيضان معنى التحسيف أك التعديؿ أك التطكير الذم يعتمد عمى ىذه األحكاـ

 (36، صفحة 2000

 لتغذية الراجعة مثبللباحث مف األطفاؿ القياـ بيا كافقد يككف في صكرة تطبيقات تربكية، طمب ا

مف خبلؿ المبلحظة لسمكؾ األطفاؿ اليكمي أثناء تأدية األلعاب الرياضية التركيحية بيدؼ التعرؼ 

المعطاة عمى نقاط الضعؼ كمحاكلة عبلجيا، ككذلؾ التعرؼ عمى مدل استيعاب األطفاؿ لمخبرة 

 الحكار كالمناقشة بيف الباحث كاألطفاؿ ك المعممات. كمدل ممارسة األطفاؿ ليا

قياـ الباحث لتنمية قدراتيـ االبتكارية بتطبيؽ األلعاب كاألنشطة  الرياضية التركيحية كمقارنة ذلؾ 

 .التكافؽ الحركي مف طرؼ المعممة جية لتنمية التفكير أالبتكارم  ك مع األنشطة المك 
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 ية:عالجة اإلحصائالم -

استخدـ لمتعرؼ عمى ارتباط الدرجات الفرعية كالدرجات الفرعية لؤلنشطة : ونل ارتباط بيرسمعام

مع درجة المجاؿ كالدرجة الكمية لبلختبار في التطبيؽ األكؿ كالتطبيؽ الثاني كثبات االختبار 

متغير التفكير أالبتكارم كمتغير بطريقة اإلعادة ، ككذالؾ لمعرفة اتجاه العبلقة )االرتباط( بيف  

 .التكافؽ الحركي

 لمعرفة داللة الفركؽ بيف مجمكعتيف الضابطةمرتبطتيف لعينتيف  (T,TEST) االختبار التائي

ختبارات القبمية كالبعدية في التفكير أالبتكارم كمقارنة اال كالتجريبية في متغيرات العمر  كالذكاء

 التكافؽ الحركيك 

 ..االنحراؼ المعيارم ك الدرجة التائية  ،المتكسط الحسابي
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نياالفصل الث  
 
 

وتحليل  عرض
 النتائج
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 :تمييد

معالجة البيانات عالجة المطركحة قد تـ جمع ك  الكصكؿ الى التحقؽ مف فرضيات البحث بغرض

ا كمناقشتيا طبقكسيعرض الباحث في الصفحات اآلتية نتائج البحث .احصائية كعرضيا كتحميميا

  :لفركض البحث بالشكؿ اآلتي

تنص الفرضية عمى فركؽ ذات داللة إحصائية بيف االختبارات القبيمة  الفرضية األولى -2-2-0 
 .كالبعدية لبعض الصفات الحركية

 ( : يبيف اإلختبارات القبمية ك البعدية لمعينة الضابطة.02جدكؿ)

 
 اإلنحراؼ المعيارم يالمتكسط الحساب

 ت الجدكلية المحسكبةت 
 البعدي القبمي البعدي القبمي

اختبار الجري 
 7.97 1.27 1.20 6.00 6.06 (8عمى شكل )

 

0.76 

الوقوف عمى 
قدم وفتل 
الجذع يمينا 

 ثا00ويسارا)

7.11 8.21 0.16 1.90 2.96 

اختبار الجري 
 8.88 1.28 1.28 6.00 6.09 عمى العارضة

القفز عمى 
 2.06 1.01 1.27 0.07 0.07 المرقمةالدوائر 

المتكسط الحسابي  08يتضح لنا أف في اختبار الجرم عمى شكؿ  02مف خبلؿ الجدكؿ رقـ
كالبعدم  0.23أما االنحراؼ المعيارم القبمي    6.14كالبعدية  6.46لمعينة الضابطة القبمية 

 .كىي اكبر مف ت الجدكلية 7.97كبمغت قيمة ت المحسكبة  0.27
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ثا   المتكسط الحسابي لمعينة الضابطة 15كفي اختبار الكقكؼ عمى قدـ كفتؿ الجذع يمينا كيسارا 
كبمغت قيمة  0.94كالبعدم  1.06أما االنحراؼ المعيارم القبمي    8.20كالبعدية  7.00القبمية 
 كىي أكبر مف ت الجدكلية. 2.96المحسكبة ت 

كالبعدية  6.59لمعينة الضابطة القبمية  كاختبار الجرم عمى العارضة المتكسط الحسابي
كىي  8.88المحسكبة قيمة ت  كبمغت 0.28كالبعدم  0.28االنحراؼ المعيارم القبمي  أما 6.51

 أكبر مف ت الجدكلية. 

 5.57كفي اختبار القفز عمى الدكائر المرقمة المتكسط الحسابي لمعينة الضابطة القبمي 
 2.36كبمغت ت المحسكبة  0.30كالبعدم  0.27القبمي  أما اإلنحراؼ المعيارم 5.47كالبعدم 

  كىي أكبر مف ت الجدكلية.
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 يبِيف نتائج اإلختبارات القبمية كالبعدية لمعينة الضابطة: : 03الجدكؿ رقـ

 
 اإلنحراؼ المعيارم يالكسط الحساب

 ت الجدكلية ت المحسكبة
 البعدي القبمي البعدي القبمي

اختبار الجري 
 0.67 1.02 1.01 0.88 0.96 8عمى شكل )

0.76 

الوقوف عمى 
قدم وفتل 
الجذع يمينا 

 ثا00ويسارا)

7.81 8.66 1.09 1.00 2.07 

اختبار الجري 
 0.00 1.10 1.16 6.07 6.60 عمى العارضة

القفز عمى الدوائر 
 0.09 1.00 1.06 6.00 6.21 المرقمة

المتكسط  08ختبار الجرم عمى شكؿ ا( يتضح لنا أف في 03) مف خبلؿ الجدكؿ رقـ
 0.40لمقبمية ما االنحراؼ المعيارم أ 5.88البعدية ك  5.96 نة التجريبية القبميةالحسابي لمعي

 .مف ت الجدكلية أكبر كىي 4.67المحسكبة كبمغت قيمة ت  0.42البعدية ك 

ة المتكسط الحسابي لمعين (ثا15) كفي اختبار الكقكؼ عمى قدـ كفتؿ الجذع يمينا كيسارا
كبمغت  0.41كالبعدم  0.39القبمي ما االنحراؼ المعيارم أ 8.66كالبعدية  7.80لقبميةا التجريبية

 .كبر مف ت الجدكليةأىي ك  2.57قيمة ت المحسكبة 

كالبعدية  6.65لقبمية ا ة التجريبيةالمتكسط الحسابي لمعين عمى العارضةاختبار الجرم ك 
 4.41كبمغت قيمة ت المحسكبة    0.05كالبعدم  0.06 القبميما االنحراؼ المعيارم أ 6.57
 .كبر مف ت الجدكليةأ كىي
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 6.20كفي اختبار الجرم عمى الدكائر المرقمة المتكسط الحسابي لمعينة التجريبية القبمية 
 3.49كبة كبمغت ت المحس 0.15كالبعدم  0.16أما اإلنحراؼ المعيارم القبمي  6.14كالبعدية 

 كىي أكبر مف ت الجدكلية.
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف االختبارات القبيمة كالبعديػة لصػالح كبالتالي ىناؾ  

 .االختبػارات البعديػة لممجمكعة التجريبية

 :ةنيتحميل نتائج الفر ضية الثا

الضابطة التجريبية ك ي ك البعدم لمعينتيف ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية بيف االختبار القبم
 في اختبار رسـ رجؿ 

 : يبيف النتائج القبمية كالبعدبة لمعينة الضابطة: 04الجدكؿ 

 
 اإلنحراؼ المعيارم يالكسط الحساب

 ت الجدكلية ت المحسكبة
 بعديال قبميال بعديال قبميال

رسم اختبار 
 0.76 0.01 1.00 1.08 80.61 80.21 الرجل

 ةالمتكسط الحسابي لمعين رسـ الرجؿختبار النا أف في  يتضح 04 مف خبلؿ الجدكؿ رقـ
 0.41كالبعدم  0.58القبمي ما االنحراؼ المعيارم أ 85.60كالبعدم  84.20 ة القبميالضابط
 .كبر مف ت الجدكليةأ كىي 3.40المحسكبة قيمة ت  كبمغت
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 : يبيف االختبارات القبمية كالبعدية لمعينة التجريبية:05جدكؿ رقـ 

 
 اإلنحراؼ المعيارم يالكسط الحساب

 ت الجدكلية ت المحسكبة
 بعديال قبميال بعديال قبميال

رسم اختبار 
 0.76 0.02 1.00 1.60 86.00 80.00 الرجل

 ةالمتكسط الحسابي لمعين رسـ الرجؿختبار النا أف في  يتضح 05 مف خبلؿ الجدكؿ رقـ
 0.43كالبعدم  0.61القبمي ما االنحراؼ المعيارم أ 86.53كالبعدم  84.53 تجريبية القبميال

 .كبر مف ت الجدكليةأ كىي 5.12المحسكبة قيمة ت  كبمغت

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف االختبارات القبيمة كبالتالي الفرضية تحققت الف ىناؾ 
 .كالبعديػة لصػالح االختبػارات البعديػة لممجمكعة التجريبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الثالث الفصل
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المتكسط الحسابي  08يتضح لنا أف في اختبار الجرم عمى شكؿ  05مف خبلؿ الجدكؿ رقـ
كالبعدم  0.23أما االنحراؼ المعيارم القبمي    6.14كالبعدية  6.46لمعينة الضابطة القبمية 

 .مف ت الجدكلية أكبركىي  7.97كبمغت قيمة ت المحسكبة  0.27

 

 مقابلة النتائج
 بالفرضٌات 
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ثا   المتكسط الحسابي لمعينة الضابطة 15كفي اختبار الكقكؼ عمى قدـ كفتؿ الجذع يمينا كيسارا 
كبمغت قيمة  0.94كالبعدم  1.06أما االنحراؼ المعيارم القبمي    8.20كالبعدية  7.00القبمية 
 الجدكلية.كىي أكبر مف ت  2.96المحسكبة ت 

كالبعدية  6.59كاختبار الجرم عمى العارضة المتكسط الحسابي لمعينة الضابطة القبمية 
كىي  8.88المحسكبة بمغت قيمة ت ك  0.28كالبعدم  0.28االنحراؼ المعيارم القبمي  أما 6.51

 أكبر مف ت الجدكلية. 

كالبعدم  5.57ابطة القبمي كفي اختبار القفز عمى الدكائر المرقمة المتكسط الحسابي لمعينة الض
كىي أكبر  2.36كبمغت ت المحسكبة  0.30كالبعدم  0.27أما اإلنحراؼ المعيارم القبمي  5.47

 مف ت الجدكلية.

المتكسط  08( يتضح لنا أف في اختبار الجرم عمى شكؿ 02مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )
 0.40اؼ المعيارم لمقبمية أما االنحر  5.88كالبعدية  5.96الحسابي لمعينة التجريبية القبمية 

 .مف ت الجدكلية أكبر كىي 4.67المحسكبة قيمة ت  كبمغت 0.42كالبعدية 

ثا( المتكسط الحسابي لمعينة 15كفي اختبار الكقكؼ عمى قدـ كفتؿ الجذع يمينا كيسارا )
 كبمغت 0.41كالبعدم  0.39أما االنحراؼ المعيارم القبمي  8.66كالبعدية  7.80 التجريبية القبمية

 ىي أكبر مف ت الجدكلية.ك  2.57قيمة ت المحسكبة 

كالبعدية  6.65كاختبار الجرم عمى العارضة المتكسط الحسابي لمعينة التجريبية القبمية 
 4.41كبمغت قيمة ت المحسكبة    0.05كالبعدم  0.06أما االنحراؼ المعيارم القبمي  6.57

 كىي أكبر مف ت الجدكلية.

 6.20ى الدكائر المرقمة المتكسط الحسابي لمعينة التجريبية القبمية كفي اختبار الجرم عم
 3.49كبمغت ت المحسكبة  0.15كالبعدم  0.16أما اإلنحراؼ المعيارم القبمي  6.14كالبعدية 

 كىي أكبر مف ت الجدكلية.



 

 

 
99 

ختبػارات كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف االختبارات القبيمة كالبعديػة لصػالح االكبالتالي ىناؾ  
 البعديػة لممجمكعة التجريبية.

كما اشار الييا السيد  اف المعب ىك كسيمة الطفؿ في إدراؾ العالـ المحيط ككسيمة الستكشاؼ ذاتو 
كقدرتو المتنامية ، كأداة دافعة لمنمك تتضمف أنشطة كافة العمميات العقمية ، ككسيمة لمتحرر مف 

تنمي كافة الميارات الحسية كالحركية كاالجتماعية كالمغكية  التمركز حكؿ الذات ، ككسيمة تعمـ فعالة
كالمعرفية كاالنفعالية كحتى القدرات االبتكارية ، كىك كذلؾ ساحة لتفريغ االنفعاالت ) السيد، 

 ـ(.2001

لنا أف في اختبار رسـ الرجؿ المتكسط الحسابي لمعينة الضابطة  يتضح 03مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
كبمغت قيمة  0.41كالبعدم  0.58أما االنحراؼ المعيارم القبمي  85.60عدم كالب 84.20القبمي 
 أكبر مف ت الجدكلية كىي 3.40المحسكبة ت 

لنا أف في اختبار رسـ الرجؿ المتكسط الحسابي لمعينة  يتضح 04مف خبلؿ الجدكؿ رقـ 
ك  0.43البعدم ك  0.61أما االنحراؼ المعيارم القبمي  86.53كالبعدم  84.53التجريبية القبمي 
 .أكبر مف ت الجدكلية كىي 5.12المحسكبة بمغت قيمة ت 

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف االختبارات القبيمة كبالتالي الفرضية تحققت الف ىناؾ 
 .كالبعديػة لصػالح االختبػارات البعديػة لممجمكعة التجريبية

ككيف الشخصية المتزنة لمطفؿ كتنميتيا كىك آؿ مراد اف المعب لو تأثير مباشر في تكما اشار الييا 
الغرض األساسي لمعب المنظـ، إذ يساعد المعب المنظـ بقدر كافر في تقكية الجسـ كتحسيف 

تاحة الفرصة لمتعبير الجماعي  الصحة العامة ، كيساىـ في المساعدة عمى النمك العقمي كالخمقي كا 
 .2004أؿ مراد 

 :االستنتاجات

إلييا ىذا البحث مف خبلؿ الدراسات التي عرضناىا كاألفكار التي جمعناىا اف النتائج التي آؿ 
 :يمكننا أف نستخمص بعض النقاط اليامة
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 اكال:المعب كالتركيح ضركرة حتمية لمكصكؿ الى نتائج جيدة .

-التكازف-ثانيا: إف األلعاب الرياضية التركيحية تساىـ في تحسيف بعض الصفات البدنية التكافؽ
 الرشاقة.

 ثالثا: االلعاب التركيحية تخمؽ مجاؿ لممشاركة كاالبداع داخؿ النكادم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتمة:

بدأت ىذه الدراسة مف إشكالية مفادىا أف ىناؾ مساىمة لؤللعاب الرياضية التركيحية في 
 لدل مبتدئ بعض النكادم الرياضية. الرشاقة(-التكازف-تحسيف بعض الصفات الحركية )التكافؽ
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كـ في المعاب كخاصة ذات طابع التركيحي يسمح بتطكير ميارات البلعبيف إف التح
دراؾ الحسي الحركي كمف ىذا المنطمؽ أظيرت لنا ىذه الدراسة اف  كبالخصكص الحركات كا 

األلعاب الحركية التركيحية تساىـ في تحسيف ادراؾ حسي الحركي ك بالتالي اقتصاد في الجيد 
ي باستدعاء قدرات مخفية تنميتيا كتكظيفيا ميـ لتحقيؽ اإلنجاز كتفادم اإلصابات كالسماح لرياض

 المثالي.

إذف حاف الكقت لتطكير النتائج الرياضية كاالىتماـ أكثر بيذه النكعية مف األلعاب لما تمعبو 
مف دكر في تحسيف ادراؾ حسي الحركي كبالتالي التطكير الرياضي في بمدنا كاالرتقاء بو إلى 

 أحسف المستكيات.

عد عرض ىذه الدراسة كتحميؿ نتائج االختبارات تبيف لنا أف إف األلعاب الحركية التركيحية ب
 تساىـ في تحسيف ادراؾ حسي الحركي.
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 المراجع باللغة الفرنسٌة:

 -1 Multiple intellgence as partner in school improve Educational leader 

ship (1997)  

2- www.kids-psychology.com/syco/sy9.htm.  
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الوقوف عمى قدم وفتل 
الجذع يمينا 

 ثا00ويسارا)

  اختبار الجري على

 8 شكل

اختبار الجري حول 

 الدائرة

 العٌنة التجربٌة

 قبلً بعدي قبلً بعدي قبلً بعدي

 بوخبزة جمال 6,09 6,01 5,40 5,20 6,00 5,00
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 التجريبية : يبين نتائج االختبارات الخاصة بالعينة10الجدول 

 

 

 

 

 

 

 

 بارٌاح عبد الهادي 6,11 6,10 6,16 6,15 10,00 7,00

 سعٌدات اٌمن 6,14 6,02 5,49 5,39 8,00 6,00

 بامقارٌس صدٌق 6,04 6,00 5,87 5,67 10,00 9,00

 بوعامر جابر 6,01 6,10 5,91 5,86 8,00 6,00

 توٌنخ اسالم 6,37 6,19 5,43 5,49 6,00 5,00

 خدٌم بدٌع 6,29 6,10 5,90 5,83 7,00 9,00

 زاٌدي محمد النذٌر 6,26 6,16 6,15 6,04 9,00 10,00

 رحٌم ادم 6,13 6,08 6,48 6,35 10,00 9,00

 موالي محمد امٌن 6,17 6,05 6,97 6,97 9,00 7,00

الوقوف عمى قدم وفتل 
 الجذع يمينا

 ثا00ويسارا)

اختبار الجري عمى  
 8شكل 

اختبار الجري حول 
 الدائرة

 العينة الضابطة

 قبمي بعدي قبمي بعدي قبمي بعدي

 بمعيدي ياسين 5,21 5,60 6,19 6,76 6 8
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 ضايطة: يبيف االختبارات الخاصة بالعينة ال02الجدكؿ 

 

  

7 7 
 

 غرابي سيد احمد 6,01 6,33 6,03 6,34

 بن زرقة الياس 5,23 6,56 5,79 6,21 8 9

8 6 
 

 بن شيخ أيوب 5,50 5,90 6,09 6,57

8 7 
 

 خيثري عبد الكريم 5,67 6,01 6,04 6,42

 جمل زكي 5,24 6,59 6,03 6,30 7 9

 بواب وليد 5,68 6,01 6,79 7,10 8 10

 

 
7 

 خمفون صالح الدين 6,01 6,33 5,79 6,21 6

 ىبة الياس 5,23 6,56 6,09 6,57 9 8
 طيراوي عبد الجميل 5,50 5,90 6,04 6,42 7 10



 

 

 
111 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
112 

 

 

 

 

 



 

 

 
113 

 

 

 

 

 



 

 

 
114 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
115 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
117 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
118 

 

 


