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 يقول هللا عزوجل  يف حمكم تنزيله:

 ْر ًا ت َ ْلِنِّ َوَقاَل َرب ِّ َأْوزِّْعِنِّ َأْن َأْشُكَر نِّْعَمَتَك الَِّتِّ َأنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َوالَِّديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاحلِّ ِِّ َضاُُ َوَأْد
َك الصَّاحلِِّّنيَ  َبادِّ  . بَِّرْْحَتَِّك  يفِّ عِّ

،على حسن مقراين مجالاألستاذ الكرمي  خاصةالتقدير إىل األستاذة الكرام أما بعد فنتقدم بوافر الشكر و 
 .إشرافه وتشجيعه املتواصل لنا 

 كما أتقدم بالشكر اجلزيل إىل القائمني على هذا املعهد من مدير و أساتذة و عمال إداريني و غريهم .

 بعيد يف اجناز هذا البحث املتواضعو ال ننسى أن نتقدم بكل  احرتامنا إىل من ساعدنا  من قريب أو  من 
 اليت أقيمت فيها هته الدراسة . االبتدائيات السيما مدراء و أساتذة

 كما نقدم أيضا الشكر اجلزيل للوالدين على كل ما قدموه لنا ماديا او معنويا على حد سواء .

 و جلميع األصدقاء الذين دعموا افكارنا و عملنا بكل صغرية و كبرية . 

 خيـر حنمد هللا جل وعال الذي انعم علينا بإهناء هذا العمل .ويف األ
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 إىل رمز الصفاء و منبع احلب واحلنان والوفاء والعطاء.

 إىل الِت سهرت الليايل ألنام ملئ أجفاين .

 إىل أمي الغالية احلبيبة .

  
 إىل من وطأ األشواك حافيا ليوصلِن إىل ما وصلت إليه اليوم . 

 .إىل الذي غرس يف حب العمل و حتمل املسؤولية 

.  أيب أطال هللا يف عمُر

 
 إىل القريبني من قليب و األعزاء علي .

 إىل مجيع إِويت و أفراد عائلِت .

 
 إىل كل األساتذة الكرام ملعهد الرتبية البدنية الرياضية .

 الفاضل مقراين مجال  و ال سيما األستاذ

 

 وإىل كل من وسعهم قليب ونسيهم  قلمي .
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 ملخص الدراسة :
العاب تروحيية رياضية مقرتحة لتعلم بعض املهارات احلركية األساسية 

 ( سنة .09-7)اجلري ،القفز ،الدقة ( لفئة ) 

العاب تروحيية رياضية مقرتحة لتعلم بعض املهارات احلركية هتدف الدراسة الِت بني أيديكم إىل معرفة 
،و ألجل ذلك اتبعنا املنهج التجرييب ،حيث ( سنة09-7األساسية ) اجلري ،القفز ،الدقة ( لفئة )

تلميذ مثلوا العينة التجريبية من كال  17تالميذ مثلوا العينة الضابطة و  10بلغت عينة الدراسة  
 . اجلنسني )ذكور و اناث( على مستوى ابتدائية رضا حوحو مغنية والية تلمسان 

صادقا و استعملنا جلمع البيانات العاب الِت اِتريت بطريقة قصدية )عمدية( متثل اجملتمع متثيال 
فروق ذات داللة تروحيية رياضية جسدت اِتبارات الدراسة ، وجاءت أهم نتائج الدراسة  بان هناك 

اجلري، القبلية و البعدية للعينة التجريبية يف تعلم بعض املهارات احلركية  ) اتإحصائية بني االِتباري
فروق إحصائية بني ،و وجود كذلك  البعدية االِتبارات لصاحل ( سنة 9-7لفئة )( الدقة، القفز

-7لفئة )( اجلري، الدقة، القفزالعينتني الضابطة و التجريبية يف االِتبارات البعدية للمهارات احلركية)
 لصاحل العينة التجريبية.( سنة 9

بعض املهارات احلركية ) اجلري ،القفز يف تعلم  املقرتحة دورو بالتايل لأللعاب الرتوحيية الرياضية 
،و لذا نوصي املختصني يف الرتبية و التعليم على االهتمام اكثر هبذُ  ( سنة 9-7لفئة )،الدقة ( 

األلعاب و إعطائها قيمتها احلقيقية بإدراجها ضمن احلصص و استغالل فوائدها يف حتقيق عملية تعليم 
 افضل و هذا ِاصة لدى فئة األطفال .

 ،املهارات احلركية ) اجلري ،القفز ،الدقة (  األلعاب الرتوحيية الرياضية ،الكلمات املفتاحية : 
 . ( سنة9-7فئة )
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Résumé de l'étude: 

Jeux sportifs récréatifs proposés pour apprendre quelques habiletés 

motrices de base (course, saut, précision) pour la catégorie des (7-09) 

ans. 

L'étude entre vos mains vise à découvrir des suggestions de jeux de 

loisirs sportifs pour apprendre certaines habiletés motrices de base 

(course, saut, précision) pour la catégorie des (7-09) ans, et pour cela 

nous avons suivi l'approche expérimentale, où l'échantillon d'étude a 

atteint 10 étudiants qui représentaient l'échantillon de contrôle et 17 

étudiants. Ils représentaient l'échantillon expérimental des deux sexes 

(hommes et femmes) au niveau élémentaire Reda Houhou, chanteuse de 

la province de Tlemcen. 

Qui ont été choisis de manière intentionnelle (intentionnelle), représentant 

honnêtement la communauté, et nous avions l'habitude de collecter des 

données sur les jeux de loisirs sportifs qui incarnaient les tests de l'étude, 

et les résultats les plus importants de l'étude sont qu'il existe des 

différences statistiquement significatives entre les pré et post tests de 

l'échantillon expérimental dans l'apprentissage de certaines habiletés 

motrices (course, précision, saut) ) Pour un groupe (7-9) ans en faveur 

des post-tests, et il existe également des différences statistiques entre les 

échantillons témoins et expérimentaux dans les tests dimensionnels de la 

motricité (course, précision, saut) pour la catégorie (7-9) ans en faveur de 

l'échantillon expérimental. 

Par conséquent, les jeux sportifs récréatifs proposés ont un rôle dans 

l'apprentissage de certaines habiletés motrices (course à pied, saut, 

précision) pour la catégorie (7-9) ans, et nous recommandons donc aux 

spécialistes de l'éducation d'accorder plus d'attention à ces jeux et de 

leur donner leur réelle valeur en les intégrant dans les cours et en 

exploitant leurs bienfaits. Pour parvenir à un meilleur processus éducatif, 

en particulier chez les enfants. 

Mots clés: jeux sportifs récréatifs, motricité (course, saut, précision), 

catégorie (7-9) ans. 
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Study summary: 

Sports recreational games suggested to learn some basic motor skills (running, 

jumping, accuracy) for the category of (7-09) years. 

The study in your hands aims to find out suggested sports recreational games 

to learn some basic motor skills (running, jumping, accuracy) for the category 

of (7-09) years, and for that we followed the experimental approach, where the 

study sample reached 10 students who represented the control sample and 17 

students They represented the experimental sample of both sexes (males and 

females) at the elementary level. Reda Houhou, singer of Tlemcen province. 

Which were chosen in an intentional (intentional) way, representing the 

community honestly, and we used to collect data sports recreational games that 

embodied the study tests, and the most important results of the study came that 

there are statistically significant differences between the pre and post tests of 

the experimental sample in learning some motor skills (running, accuracy, 

jumping ) For a group (7-9) years in favor of the post-tests, and there are also 

statistical differences between the control and experimental samples in the 

dimensional tests of motor skills (running, accuracy, jumping) for the category 

(7-9) years in favor of the experimental sample. 

Consequently, the proposed sports recreational games have a role in learning 

some motor skills (running, jumping, accuracy) for the category (7-9) years, 

and therefore we recommend education specialists to pay more attention to 

these games and give them their real value by including them in the lessons and 

exploiting their benefits In achieving a better education process, especially 

among children. 

Key words: sports recreational games, motor skills (running, jumping, 

accuracy), category (7-9) years
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 التعريف بالبحث 

1 

 املقدمة :

يعترب العصر احلايل عصر التطور التقين و التكنولوجي ،ملا له من فوائد و تسهيالت قامت هبا      
يف أوقات  االخرتاعات احلديثة ،اال انه اثر سلبا على بعض اجملتمعات ،بقلة احلركة و النشاط و أيضا ارتفاع

الفراغ و امللل ،مما يؤدي اىل امراض نفسية و بدنية متنوعة ،و خاصة لدى األطفال ،و هلذا مت القاء اهتمام  
كبري على ممارسة الرياضة و ادراج األلعاب الرتوحيية يف املؤسسات الرتبوية و هذا بغرض حتقيق السعادة  و 

 الصحة بأنواعها للفرد  و اجملتمع .

اب الرتوحيية الرياضية تعد من اهم العوامل اليت تسعى اجملتمعات لتنميتها و توسيع حميط و هلذا فاأللع
أدائه على خمتلف مناطقها و باستخدام العديد من الوسائل ،حبيث يعترب اللعب نشاطا عقليا حيقق 

من املتعة و السرور لدى الطفل ،و هو نشاط تنفيسي يعمل على تفريغ طاقة الطفل ـو يعترب مظهرا 
مظاهر النمو .و قد اصبح اللعب احد العناصر األساسية يف ثقافة الطفل ،و يف تنمية مهاراته احلركية 
و املعرفية و العلمية ،حيث يكتسب الطفل خربات و مفاهيم و اجتاهات جديدة ،تعمل على تنشئته 

 (2005)فهيم، بشكل سليم خالل مراحل حياته 

فأللعاب واألنشطة و باعتبار األلعاب الرتوحية الرياضية هبذه األمهية فإهنا تساهم يف تعلم املهارات احلركية 
وسيلة الطفل لتعلم املهارات البدنية وتنمية املواهب العقلية، واخللق واالبداع، والتحكم يف العواطف 

الرتابط والتناسق بني اإلشارات العصبية واالنفعاالت، فعن طريق األنشطة واللعب يتمكن الطفل من متنية 
 .واحلركية العضلية، واإلبصار، والسمع، واإلدراك السليم لإلحساسات النامجة عن كل حركة أو نشاط 
حيث يرى حلمي إبراهيم و ليلى السيد فرحات ،ان الرتويح يعد نشاطا هاما حيث يساهم يف تنمية 

و القيم االجتماعية و االجتاهات الرتبوية لدى الفرد املمارس خمتلف املهارات احلركية و القدرات العقلية 
 (1988)فرحات، هلذه األنشطة و بالتايل يساهم يف تنمية و تطوير شخصية الفرد .

ان الثروة البشرية هي الثروة احلقيقية ألي جمتمع من اجملتمعات ويعد االطفال على راس تلك الثروة يف 
مواجهة حتديات العصر احلديث ، وملا كانت الطفولة هي عماد املستقبل وان العناية باألطفال  يف املرحلة 

حل منوهم التالية ، كذا جيي االهتمام العمرية االولية هي القاعدة اليت تقوم عليها نشأهتم السليمة يف مرا



 

 

 التعريف بالبحث 

2 

توجيههم الوجهة هبذه املرحلة وعدم امهاهلا والعمل على االستفادة منها من خالل استثمار طاقات االفراد و 
 (2005)املفيت، الرتبوية السليمة

كون يف مرحلة الطفولة حيث يكون الطفل حبيث تعلم معظم اجبديات املهارات احلركية على الغالب ي
مستعدا الستقبال و اكتشاف املزيد من احلركات ،الن االطفال يتميزون باحلاجة املاسة للحركة و النشاط و 

اللعب اليت ال تتحقق اال بعد املمارسة الفعلية هلذه االلعاب و هو احليز الذي جيد فيه االطفال املتعة و 
خل ،حبيث يعد الطور االبتدائي من اهم املراحل اليت مير عليها الفرد ألهنا الركيزة االبتهاج و االنبساط ...ا

 االساسية لتعلم املهارات احلركية و النفسية و تعد فرصة إلبراز قدراهتم و مهاراهتم و مواهبهم .

ورها يف تعلم و هلذا ارتأينا لعمل هذه الدراسة و اليت تتمحور اساسا على االلعاب الرتوحيية الرياضية و د
املهارات احلركية لدى الطور االبتدائي و مدى امهيتها يف تكوين االطفال من الناحية البدنية و مسامهتها يف 

 اكساب االطفال ملهارات جديدة و متنوعة .

بداية بالتعريف بالبحث الذي تطرقنا فيه إىل إشكالية  العديد من املكوناتهذا و قد تضمن حبثنا على    
البحث اليت  احتوت على  التساؤل العام و األسئلة الفرعية و كذلك الفرضيات املتعلقة هبم،و تناولنا أيضا 

 .، إضافة إىل الدراسات السابقة و البحوث املشاهبة املصطلحات اخلاصة مبتغريات البحث 

األلعاب يف الدراسة النظرية املتكونة من ثالثة فصول حيث كان الفصل األول  الذي متثل ولمث الباب اال 
الطور االبتدائي و ما يتميز به من و ثالثا وأخريا  فكان خيص املهارات احلركيةأما ثانيا  الرتوحيية الرياضية

 ،حيث تناولنا الرصيد املعريف النظري لكل عنصر من العناصر السابقة .خصائص و صفات 

و هي الدراسة التطبيقية اليت مشلت فصلني األول و هو منهجية  اينبعد ذلك تطرقنا للباب الث       
يف هذا البحث و كذلك حددنا فيه حجم  التجرييبالبحث و إجراءاته امليدانية حيث اعتمدنا على املنهج 

الذي اختص لنتائج ا العينة،و أهم أدوات مجع البيانات مث الفصل الثاين بعنوان عرض و حتليل و مناقشة
األلعاب الرتوحيية وذلك ملعرفة دور  بعرض خمتلف اجلداول و الرسومات البيانية اخلاصة بالدراسة و حتليلها 

 تعلم بعض املهارات احلركية يف الطور االبتدائي .يف  الرياضية 
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 :مشكلة البحث 

النتائج اجليدة و الوصول اىل املستويات العليا هي التحكم يف احلركة و املهارات  من بني العناصر اليت حتقق 
و معرفة استخدامها و هذا يبىن يف األساس يف الصغر على شكل اتقان املهارات احلركية األساسية و هذا 

اته الزائدة يف من تفريغ طاق و اليت تعد نشاط مهم لإلنسان فهي متكنهاأللعاب الرتوحيية الرياضية من خالل 
و هذا من خالل املمارسة و املشاركة يف هذه األلعاب، فهي أيضا أساس وطيد لصحة االجتاه الصحيح ،

فال يكاد خيلو جمتمع من اجملتمعات اإلنسانية على اشكال و أنواع االجسام و سالمة العقول و النفوس  
 . األلعاب

" بفضل اللعب ميكن للطفل من إشباع رغباته اجلسمية والنفسية بتطوير قدراته كما أن leeحبيث يقول "
اللعب يسمح له بتعلم اللعب الذي يدفع به إىل إدراك صاحبه وخصمه، وإدخال الروح الرياضية فيه وال 
يساعده فقط يف إكتساب املهارات اجلسمية، بل يساعده على النضج العقلي، حيث على هذه الفكرة 

أقيمت عدة جتارب، من بينها تلك اليت قام هبا على مئات   من تالميذ ذوي املستوى الضعيف يف 
الدراسة، فتبينت جتربته أن إدخال األلعاب توصل هؤالء التالميذ إىل حتقيق تقدم ملحوظ أي ما ميكن 

يف الذات  التحرير النفسي والثقةاستنتاجه من هذه التجربة هو أن خدمة اجلسد تساعد على عملية 
(boyer ،1982). 

و يعترب لعب األطفال اخلطوة األوىل يف عملية التثقيف، فعندما يكتشف الطفل البيئة يقوم بالتجريب ويبدأ 
و تعد املهارات احلركية عصب األداء و جوهره الن أي نشاط ،  (1999)جميد، يف تنمية فهمه للدنيا

يتسع  حركي او أداء بدين تعتمد دقته أساسا على مدى اتقان املهارات احلركية اخلاصة به ، حبيث 
استخدام مصطلح املهارة يف احلياة اليومية، وفقا لألنشطة املختلفة واليت حتتاج اىل مهارة، ومن الصعوبة 

ق للمهارة نظرا لكوهنا تشري اىل مستويات نسبية من االداء، واملهارة هي القدرة على حتديد مصطلح مطل
 (1987)الدين، اجناز عمل ما وهذا العمل يتطلب قدرات مهارية الجنازه. 

 اداء حركات و و هي ضرورية بالنسبة للطفل ألهنا متكنه من بناء قاعدة متينة تساهم يف قدرته يف
 مهارات اشد تعقيدا يف املراحل العمرية القادمة .
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ان مرحلة الطفولة من اهم الفرتات يف حياة الطفل وذلك ألنه يبدأ يف اكتساب التوافق الصحيح مع البيئة ف
)حممد ع.، اخلارجية يف هذه املرحلة, كما ان هذه املرحلة هي اليت تؤثر يف سلوك الطفل فيما بعد 

1990) 

(" اهنا مرحلة النشاط احلركي املستمر، و متتاز حركات الطفل يف هذه 2002مروان عبد اجمليد ) و يقول 
 (2002)ابراهيم، . املرحلة بالشدة و سرعة االستجابة و التنوع و اضطراد التحسن"

و بالتايل يتم تنمية مهارات احلركية و تتزايد على املدرسني ان حيبب التالميذ الرتبية البدنية و لذلك وجب 
و هذا من خالل استخدام  لديهم املعرفة بأنواع احلركات و كيفية أداؤها بشكل سليم خالل مراحل حياهتم

األلعاب املتعددة اثناء احلصص فهي تتميز بالبساطة و السهولة يف األداء كما تؤدي اىل تعلمهم للمهارات 
من خالل رغبتهم العالية يف الفوز امام زمالئهم و بالتايل تسعى اىل رفع مستوى أدائهم بالتدريج و 

ى هذه األلعاب الرتوحيية الرياضية و أيضا تاثريها يف متغري االستمرارية .و من هنا ستكون دراستنا ترتكز عل
لك  وبعد استعراضنا كل هده ذلاملهارات احلركية و هذا كله عند الطور االبتدائي أي لدى فئة األطفال . 

 التساؤل التايل :املعلومات نطرح 

 التساؤل العام  :
  اجلري، الدقة، املهارات احلركية ) دور يف تعلم بعض املقرتحة الرتوحيية الرياضية لأللعابهل

 ( يف الطور االبتدائي ؟القفز
 التساؤالت الفرعية :

القبلية و البعدية للعينة التجريبية يف تعلم بعض  اتهل توجد فروق دالة إحصائيا بني االختباري -
 ؟ ( سنة  9-7لفئة )( اجلري، الدقة، القفزاملهارات احلركية  )

بني العينتني الضابطة و التجريبية يف االختبارات البعدية للمهارات هل توجد فروق دالة إحصائيا  -
 ؟( سنة  9-7لفئة )( اجلري، الدقة، القفزاحلركية)
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 أهداف البحث:-
 :اهلدف العام 

( الدقة، القفزاجلري، تعلم بعض املهارات احلركية )املقرتحة لمعرفة االلعاب الرتوحيية الرياضية  -
 ( سنة . 9-7لفئة )

 األهداف الفرعية:
تعلم بعض للعينة التجريبية يف  ةو البعدي ةالقبلي اتاالختباريمعرفة الفروق االحصائية بني  - 

 ( سنة . 9-7لفئة )( اجلري، الدقة، القفزاملهارات احلركية )
االختبارات البعدية للمهارات  اإلحصائية بني العينتني الضابطة و التجريبية يفمعرفة الفروق   -

 ( سنة . 9-7لفئة )( اجلري، الدقة، القفز)احلركية
 الفرضيات:-

 * العامة :
 9-7لفئة )(اجلري، الدقة، القفزدور يف تعلم بعض املهارات احلركية )املقرتحة لاللعاب الرتوحيية الرياضية  

 ( سنة 
 *الفرعية:
  القبلية و البعدية للعينة التجريبية يف تعلم بعض  اتيتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار

 لصاحل اإلختبارات البعدية.( سنة  9-7لفئة )( اجلري، الدقة، القفزاملهارات احلركية  )
  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني العينتني الضابطة و التجريبية يف االختبارات البعدية

 لصاحل العينة التجريبية.( سنة  9-7لفئة )( اجلري، الدقة، القفزللمهارات احلركية)
 أمهية البحث:-

و هذا تعلم بعض املهارات احلركية املقرتحة لتكمن أمهية هده الدراسة يف معرفة األلعاب الرتوحيية الرياضية 
 .كما هلذه الدراسة أمهية متمثلة يف ما يلي :( سنة  9-7لفئة )عند 

 

  األلعاب الرتوحيية الرياضية باعتبارها من العوامل احلديثة اليت ينتهجها اغلب تسليط الضوء على
 .اجملتمعات لتطوير ثقافتهم البدنية  
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 سني ومدى مسامهتها يف حتاأللعاب الرتوحيية الرياضية إبراز أمهية  يف تفيد هده الدراسة أيضا
 للمهارات احلركية .القدرات اجلسدية لدى األطفال و هذا من خالل تطبيقهم و تعلمهم 

  إثراء املعارف املتعلقة هبده الدراسة واالستفادة من نتائجها واالنطالق يف حبوث جديدة أكثر
 تعمقا ومشولية .

 التعريف مبصطلحات البحث:-
: االلعاب الرتوحيية الرياضية -1
يعرفها "عطيات حممد" باهنا جمموعة متعددة من العاب الكرات و األلعاب اليت  االصطالحي :التعريف *

متارس باستخدام األدوات البسيطة و العاب الرشاقة و ما اىل ذلك من خمتلف األلعاب اليت تتميز بطابع 
 (1990)اخلطاب، السرور و املرح و التنافس مع مرونة قواعدها و قلة ادواهتا و سهولة ممارستها و تكرارها

هي االلعاب اليت تعتمد يف حمتواها على خلق روح املرح و التشويق يف النفس من *التعريف اإلجرائي: 
 خالل ممارسة جمموعة من التمارين اهلادفة حبيث تكون بسيطة القوانني .

 املهارات احلركية :-2

احلركي االرادي الثابت املتميز بالتحكم و الدقة و االقتصاد يف اجلهد : اهنا االداء *التعريف االصطالحي
 (1992)اخلالق، جناز افضل النتائجو سرعة االستجابة للمواقف املتغرية ال

 *التعريف اإلجرائي :

ذلك باستخدام جسده  هي جمموعة من القدرات لدى االنسان للقيام حبركات معينة بشكل صحيح و
 فقط او مع ادوات اخرى كالكرات و املضارب ...اخل 

 
 
 
 
 ( : سنة 9-7الفئة الطور االبتدائي )-3
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هي ذلك النوع من التعليم الرمسي الذي يتناول التلميذ من سن السادسة اىل سن *التعريف االصطالحي :
الثانية عشرة ،فيتعهد بالرعاية الروحية و اجلسمية و الفكرية و االجتماعية و االنفعالية على حنو يتفق مع 

 . الذي يعيش فيه طبيعة الطفل و مع اهداف اجملتمع 

سنوات حبيث ميثلون مرحلة  9اىل  7الذين ترتاوح اعمارهم ما بني  يتمثل يف التالميذ*التعريف اإلجرائي :
 الطفولة و اليت تعد مهمة لعملية التعلم و اكتساب مهارات جديدة و ترسيخها يف العقل الباطن .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : األولمدِل الباب 



 

 9 

 الباب األول :الدراسة النظرية 

يتميز الباب األول من الدراسة النظرية بأمهية بالغة حيث سلط الضوء على متغريات الدراسة املختلفة 
من مجيع اجلوانب ،حبيث تكونت من ثالثة فصول ،بداية بالفصل األول و الذي سيكون حول 

لدراسات السابقة و البحوث املشاهبة  حبيث تناولنا فيه عدة دراسات عربية و اجنبية درست متغري ا
واحد من متغرياتنا او عدة متغريات يف ان واحد، اما يف الفصل الثاين حول األلعاب الرتوحيية الرياضية 

كذا أمهية هذُ األلعاب يف حبيث تناولنا فيه التعريفات اخلاصة باللعب و الرتويح  و أيضا انواعهما ،و  
حياة الطفل ،و يف هناية املطاف سنتطرق اىل  املهارات احلركية و تصنيفاهتا و أهدافها  و مراحل 

تعلمها  ،و أيضا ِصائص األلعاب يف مرحلة الطفولة و أمهيتها بالنسبة اىل تطوير قدراهتم و زيادة 
 دافعيته و حتفيزهم حنو التعلم .
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 الفصل األول :الدراسات السابقة و البحوث المشابهة

،لذا ال بد للباحث  يعد البحث العلمي عملية مقننة و دقيقة فهو عبارة عن سلسلة مرتابطة األجزاء
اليت سيدرسها إلعطائه نظرة شاملة عن ما  بكافة البحوث والدراسات اليت تناولت نفس الظاهرةباالستعانة 

، فالدراسات السابقة هي كل الدراسات واألحباث واألطروحات تطرق اليه الباحثني قبله يف نفس املوضوع 
 اسرتا ملذكرات  املومن خالل مطالعتن املوضوع الذي سيتناوله الباحث ،والرسائل اجلامعية اليت تناولت 

والدكتوراه الحظنا أن هناك بعض املذكرات اليت تناولت ما يشبه موضوعنا أو ما يشرتك معه ,ويف هدا 
 سابقة و املشاهبة .الفصل سنستعرض أهم الدراسات ال

 

 األلعاب الرتوحيية الرياضية : متغريالدراسات الِت تناولت -1-1
 : 2017-2016 دراسة ْحروش حممد ،و عدام رابح-1-1-1 

 بعنوان "دور االلعاب الرتوحية يف رفع دافعية االجناز لدى اطفال متالزمات داون "
حبيث كان اهلدف من الدراسة ابراز دور الدافعية يف ممارسة االلعاب الرتوحيية لدى متالزمات داون نو ابراز 

،و تبيني العالقة بني االلعاب العالقة بني املختص و مستوى دافعية االجناز لدى اطفال متالزمات داون 
الرتوحيية باالرشاد و مستوى دافعية االجناز لدى اطفال متالزمات داون ،و ذلك باالستعانة باملنهج 

مريب ،و من بني ادوات  30الوصفي ،و متثلت عينة البحث فيمربني و خمتصني و مشرفني و كان عددها 
توصل الباحثان اىل ان لاللعاب الرياضية مكانة افضل الدراسة االستبيان كوسيلة جلمع املعلومات ،حبيث 

عند هذه الفئة من املعاقني و ان لاللعاب الرتوحيية دور مهم يف رفع دافعية االجناز لدى اطفال متالزمات 
 داون .

 : 2003دراسة غندير نور الدين -1-1-2
بعنوان " اثر ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي على منو االجتماعي لالطفال املتخلفني عقليا ختلف عفلي 

 ( سنة " بكلية العلوم االنسانية و االجتماعية ببوزيعة 12-09بسيط )
راسة :تبني اثر ممارسة النشاط الرياضي الرتوحيي على منو الطفل املتخلف عقليا ، و الكشف اهداف الد

على مدى تاثري النشاط الرياضي الرتوحيي يف املساعدة على تكيف املتخلف عقليا داخل حميطه االجتماعي  
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يف مرحلة الطفولة  التعريف بأمهية النشاط الرياضي الرتوحيي و دوره يف تعزيز مطالب النمو االجتماعي
املتأخرة ،و ذلك باستخدام املنهج التجرييب ،حبيث تكونت عينة الدراسة من االطفال املتخلفني عقليا  

طفال حيملون هته  16( سنة فوجد باملركز الطيب الرتبوي لالطفال املعوقني ذهنيا بتوقرت 12-09بسيط )
 5ذكور و  3اطفال ) 8ابطة و تكونت من اخلصائص و قد قسمت العينة اىل جمموعتني :اجملموعة الض

تصل الباحث اىل ان  ،واناث ( 2ذكور و 3اطفال )  8اناث ( ،اما اجملموعة التجريبية فايضا تكونت من 
هناك اثر اجيايب ملمارسة النشاط الرياضي الرتوحيي على النمو االجتماعي للمتخلفني عقليا ختلف بسيط 

 ( سنة  .09-12)

 :  (Ivory&Mccollum,2008ايفوري وما كلوم)دراسة  -1-1-3

هدفت الدراسة التعرف إىل تأثري أنواع اللعب على مستوى التفاعل يف اللعب لدى جمموعة من األطفال 
أطفال مقسمني إىل جمموعتني إحدامها  8الذين يعانون صعوبات يف التعلم ،تكونت عينة الدراسة من 

ت اللعب اجلماعي وذلك ملدة أربعة أسابيع كاملة .وقد مت استخدمت اللعب الفردي والثانية استخدم
استخدام املنهج التجرييب .وقد أشارت النتائج إىل أن استخدام اللعب يف حد ذاته أدى إىل حتسني يف 
تفاعالت األطفال أثناء اللعب إضافة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني جمموعة اللعب الفردي 

 .اجلماعيواللعب اجلماعي لصاحل 

 : م( 2004دراسة آل مراد ) -1-1-4

اليت هتدف للتعرف على أثر استخدام برامج األلعاب احلركية واأللعاب االجتماعية واملختلطة يف تنمية 
( سنوات , استخدم الباحث املنهج التجرييب 6-5التفاعل االجتماعي لدى أطفال الرياض بعمر )

 24واإلناث  36اختيارهم بصورة عمدية ، بلغ عدد الذكور طفاًل مت  60وتكونت عينة البحث من 
برامج مقرتحة خاصة باأللعاب  3مقسمني إىل ثالث جمموعات متساوية من الذكور واإلناث ومت تطبيق 

 40أسابيع بواقع  8احلركية واأللعاب االجتماعية واأللعاب احلركية االجتماعية . استغرقت فرتة التطبيق 
موعة وباستخدام الوسائل اإلحصائية املالئمة أههرت النتائج أثر الربامج املستخدمة وحدة تعليمية لكل جم

 يف البحث يف تنمية التفاعل االجتماعي لدى األطفال بشكل عام .
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 : (2009دراسة م.م.أسعد حسني عبد الرزاق)-1-1-5
 "( سنوات8 -7قدرات البدنية واحلركية ألطفال بعمر )تأثري األلعاب الصغرية يف تطوير أهم ال"

 هدف الباحث من خالل هذه الدراسة اىل ما يلي :
 ( سنوات.8-7إعداد العاب صغرية لتطوير أهم القدرات البدنية واحلركية ألطفال بعمر) -

( 8-7بعمر )التعرف على تأثري األلعاب الصغرية يف تطوير أهم القدرات البدنية واحلركية ألطفال  -
 سنوات.

وهو نظام الختبار أو مقارنة بني " استخدم الباحث املنهج التجرييب معتمدا تصميم اجملموعات املتكافئة 
( سنوات يف مدرسة 8-7وحدد جمتمع البحث بتالميذ الصف الثاين االبتدائي وبعمر) " جمموعتني أو أكثر

( تلميذا ومت البدء بتنفيذ املنهج بتاريخ 90لغ عددهم )املضرية االبتدائية للبنني يف مركز حمافظة بابل البا
( وحدة تعليمية أي مبعدل وحدتني كل أسبوع 16( أسابيع وبواقع )8( وأستمر ملدة )3/3/2009)

حيث مت إدخال األلعاب الصغرية يف القسم الرئيسي فقط من الوحدة التعليمية ، وبلغ وقت الوحدة 
 ( دقيقة . 35سم الرئيسي فقط بلغ )( دقيقة أما وقت الق45التعليمية )

 اآلتية: النتائجتوصل الباحث إىل  

أن استعمال األلعاب الصغرية اليت تتميز بطابع املرح والسرور، أثر بشكل اجيايب وكبري يف فاعلية أداء  -
 التالميذ ، األمر الذي أدى إىل تطوير القدرات البدنية واحلركية موضوع البحث. 

حققتها االختبارات أثبتت صالحية الوحدات التعليمية اليت أعدها الباحث من خالل  أن النتائج اليت -
 التطور الواضح يف أهم القدرات البدنية واحلركية.

حققت األلعاب الصغرية تطورا أفضل من منهج الرتبية للصف الثاين االبتدائي وبذلك حققت األهداف  -
 غراض اليت وضعت من اجل حتقيقها.االو 
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 الدراسات الِت تناولت متغري املهارات احلركية :-1-2
 ( :1991دراسة "املهدي )-1-2-1
" حتت عنوان " أثر برنامج على بعض املهارات احلركية األساسية ألطفال دور احلضانة مبحافظة   

 الشرقية،دراسة دكتوراه. 
 هدفت الدراسة اىل :

رياضي تروحيي الطفال دور احلضانة ، وكذلك هدفت اىل معرفة تأتري الربنامج املقرتح وضع برنامج  -
استخدم حبيث ( سنوات . 5-4لألطفال على بعض املهارات احلركية األساسية ألطفال ما قبل املدرسة )

، بالعددهم اىل جمموعتني متساوتني طفل ومت تقسيم20، و متثلت عينة الدراسة يف الباحث املنهج التجرييب
اختبارات املهارات احلركية األساسية، ومت استخدام )الوسط احلسايب، االحنراف :و من بني أدوات الدراسة 

 إحصائية، و من بني اهم النتائج اليت توصل اليها الباحث ما يلي :( كوسائل Tاملعياري، واختبار
األساسية لدى أطفال هذه اجملموعة دلت النتائج للمجموعة التجريبية على حتسن كل املهارات احلركية  -

 من الذكور واإلناث.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ذكور اجملموعة التجريبية وإناثها يف حتسن قياسات كل  -

 املهارات احلركية األساسية.
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني ذكور اجملموعة الضابطة وإناثها. -
اللة إحصائية ألطفال اجملموعة الضابطة يف مهارة الوثب الطويل من الثبات، عدم وجود فروق ذات د -

 ورمي كرة التنس ألقصى مسافة.
 : 2016دراسة "عمارة توفيق و نافع سفيان    -1-2-2

حتت عنوان " أثر برنامج الرتبية التحضريية يف تنمية املهارات احلركية األساسية لدى أطفال املرحلة 
 امللحقة باملدرسة االبتدائية دراسة دكتوراة.التحضريية 

 هدفت الدراسة اىل :
ابراز أثر برامج الرتبية التحضريية يف تنمية بعض املهارات احلركية األساسية لدى أطفال املرحلة  -

 التحضريية 



 

 

 الفصل األول :الدراسات السابقة و البحوث المشابهة

15 

املوسم وحتديد مدى منوها يف هناية املوسم التعرف على مستوى املهارات احلركية األساسية  يف بداية -
 الدراسي .

،و اعتد الباحث من جمتمع الدراسة  %10( تلميذ وهو مايعادل 212 و اشتملت عينة الدراسة من )
اختبارات تقيس أهم املهارات احلركية األساسية واستخدام على املنهج الوصفي ،و من بني أدوات الدراسة 

،و توصل الباحث اىل جمموعة نتائج لرتبية احلركية بأقسام املرحلة التحضريية املالحظة قصد حتديد واقع ا
 أمهها :

 عدم وجود تطابق بني حمتوى برنامج الرتبية احلركية يف املنهاج و ماهو مطبق على أرض الواقع  -
احلركية  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارين القبلي والبعدي فيما خيص تنمية املهارات -

 األساسية اخلاصة باحلركات االنتقالية .
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارين القبلي والبعدي فيما خيص تنمية املهارات احلركية  -

 األساسية اخلاصة حبركات املعاجلة ةالتناول لصاحل االختبار القبلي .
والبعدي فيما خيص تنمية املهارات احلركية وجود فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارين القبلي  -

 األساسية اخلاصة بثباث واتزان اجلسم .
 : 2009-2008دراسة عالق مناد -1-2-3

بعنوان " األلعاب الشبه الرياضية و أمهيتها يف تطوير املهارات احلركية لدى تالميذ الطور الثالث من التعليم 
 الثانوي " رسالة ماجستري 

: ابراز مدى أمهية األلعاب الشبه الرياضية لتنمية املهارات احلركية ،حماولة القضاء على هدفت الدراسة اىل 
املشاكل نقص العناء الرياضي يف املؤسسات الرياضية ،حتسني مستوى التالميذ باستعمال األلعاب الشبه 

ة ثانويات أستاذ موزعني على عد 30الرياضية ،استخدم الباحث املنهج الوصفي ،و تكونت العينة من 
باجلزائر العاصمة اختريت بطريقة عشوائية ،و باستخدام أداة االستبيان ،و من اهم نتائجها : ااأللعاب 

الشبه الرياضية هلا أمهية كبرية يف تطوير املهارات احلركية لدى تالميذ الطور الثانوي فهي تساعد األساتذة 
و إمكانيات كبرية كما اهنا تساعد نسبة كبرية فقي  يف حتقيق األهداف البيداغوجية كوهنا ال تتطلب وسائل 

 كلية التعلم .
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 الدراسات الِت تناولت كال املتغريين األلعاب و كذا املهارات احلركية األساسية :-1-3

 :(2009دراسة احلايك والويسي) -1-3-1

الصغرية يف تنمية املهارات احلركية األساسية )اجلري  هدفت الدراسة التعرف إىل اثر استخدام األلعاب
طالبا من  40والوثب والرمي واللقف( لدى طالب املرحلة األساسية الدنيا ,تكونت عينة الدراسة من 

مدرسة كفر املاء األساسية للبنني,  واستخدم املنهج التجرييب حيث قسمت العينة إىل جمموعتني ضابطة 
موعة التجريبية للربنامج التعليمي املقرتح, أما الضابطة فقد خضعت للحصة وجتريبية . وقد خضعت اجمل

العادية. بينت الدراسة فعالية الربنامج املقرتح والقائم على األلعاب الصغرية يف حتسني املهارات احلركية 
برامج ومناهج األساسية . ويوصي الباحث باستخدام الربنامج املقرتح لتنمية املهارات احلركية وضرورة وضع 

 حركية مناسبة هلذه املرحلة العمرية.

 :2008-2007دراسة ساسي عبد العزيز-1-3-2
بعنوان انعكاسات االلعاب الصغرية على تعلم املهارات احلركية ملرحلة التعليم املتوسط يف اجلزائر مقدمة  

 لنيل شهادة ماجستري ،جامعة اجلزائر 
ى انعكاسات االلعاب الصغرية يف تعليم املهارات احلركية و اهداف الدراسة :هدفت اىل التحقق من مد

حتسني املستوى البدين ملرحلة التعليم املتوسط ، و معرفة مدى تاثري االلعاب الصغرية يف رفع معنويات 
التالميذ يف مرحلة التعليم املتوسط ،و ابراز الدور الذي تلعبه االلعاب الصغرية يف تعلم املهارات احلركية 

 ة التعليم املتوسط .ملرحل
استاذ من والية  51منهج الدراسة :استعان الباحث باملنهج الوصفي، و اشتملت عينة البحث على 

متوسطة ،اما ادوات البحث فاستعمل 20اجلزائر غرب اختريوا بطريقة عشوائية منتظمة موزعني على 
ملتوصل اليها ما يلي :لأللعاب الباحث اداة االستبيان من اجل مجع املعلومات ، و من اهم النتائج ا

الصغرية دور كبري يف التعلم و هلا نتيجة على حتسني املهارات احلركية ، كما توصل ان االساتذة يولون امهية 
لأللعاب الصغرية يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية للدور الذي تلعبه يف تكوين شخصية الطفل ،كما ان 

 امهية كبرية يف تعل املهارات احلركية .لأللعاب الصغرية اهلادفة دور و 
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 : ( 2006دراسة عبدا هلل وآِرون )-1-3-3

هدفت الدراسة التعرف إىل أثر استخدام برناجمي االلعاب االستكشافية وااللعاب احلركية يف تطوير بعض 
استخدام برنامج االلعاب االستكشافية وبرنامج املهارات احلركية األساسية واملقارنة بني احلاصل عن 

االلعاب احلركية يف تطوير بعض املهارات احلركية األساسية لتالميذ الصف الثاين االبتدائي استخدم املنهج 
التجرييب ملالئمته وطبيعة البحث ، واشتملت عينة البحث على تالميذ الصف الثاين االبتدائي البالغ 

تقسيمهم عشوائيا اىل جمموعتني جتريبيتني ، تستخدم األوىل برنامج األلعاب ( تلميذ مت  40عددهم ) 
احلركية بأسلوب املنافسات واجملموعة الثانية برنامج األلعاب االستكشافية بأسلوب األلعاب االستكشافية ، 

رات احلركية وكانت أهم النتائج حتقيق برناجمي األلعاب االستكشافية وااللعاب احلركية تطورا يف بعض املها
األساسية يف االختبارين القبلي والبعدي و تطورا يف بعض املهارات احلركية األساسية عند املقارنة بني 

االختبارين القبلي والبعدي و حقق برنامج األلعاب احلركية تطورا يف بعض املهارات احلركية األساسية عند 
كافؤ بني اختبارات املهارات احلركية األساسية بني املقارنة بني االختبارين القبلي والبعدي وكان هناك ت

الربناجمني باستثناء تفوق برنامج األلعاب االستكشافية على برنامج األلعاب احلركية يف االختبار البعدي 
 م.20ملهارة اجلري 

 : (2006دراسة اْحد وآِرون )-1-3-4

هدفت الدراسة التعرف إىل اثر برنامج األلعاب الصغرية يف تطوير املهارات األساسية املرتبطة يف كرة اليد  
وهي) سرعة الرمي واللقف, ودقة الرمي, والقدرة على الرمي بيد واحدة, واجلري بأنواعه(. وذلك للصفني 

 200ينة بالطريقة العشوائية وكان عددها الثاين والثالث .استخدم الباحثون املنهج التجرييب ومت اختيار الع
تلميذ وتلميذة من الصفني الثاين والثالث من مرحلة التعليم األساسي. أههرت نتائج الدراسة أن برنامج 

األلعاب الصغرية كنشاط تربوي ضمن فقرات درس الرتبية البدنية يف مرحلة التعليم األساسي أدى إىل 
املرتبطة بكرة اليد , وان إدخاهلا ضمن فقرات درس الرتبية البدنية أدخلت تطوير املهارات احلركية األساسية 

لدى التالميذ املرح والبهجة والسرور .ويوصي الباحثون بضرورة استخدام األلعاب الصغرية يف صورة 
 منافسات وألعاب متهيدية يف درس الرتبية الرياضية .
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 :املشاهبة  نقد الدراسات السابقة و البحوثحتليل و -1-4
األلعاب يظهر لنا من خالل مراجعة الدراسات السابقة و املشاهبة أهنا تلقي الضوء على متغريين مها      

هدا ما أثار لنا السبيل للوقوف على كثري من املعامل اليت أفادت  الرتوحيية الرياضية و املهارات احلركية 
اجلري، الدقة، )دور األلعاب الرتوحيية الرياضية يف تعلم بعض املهارات احلركية " اليت جائت بعنوان  دراستنا
 ، و سنوضح عالقة هذه الدراسات بدراستنا فيما يلي :"يف الطور االبتدائي  ( القفز

 ى الدراسات السابقة :تعقيب عل-1-4-1
رتوحيية و اعتبار األلعاب الالبحوث العلمية اليت أجريت يف كثري من الدول العربية واألجنبية جتاوزت  -

الرياضية جمرد العاب تسلية و ترفيه فقط ،بل و اعتربهتا وسيلة لتطوير العديد من الصفات البدنية و النفسية  
( و الذي سعى للرفع 2017-2016كذلك ،و هذا كما يتضح لنا من خالل دراسة  محروش حممد )

لتنمو االجتماعي من بني اهم ( الذي كان ا2003و كذا دراسة غندير نور الدين )، من دافعية اإلجناز 
برامج األلعاب احلركية واأللعاب االجتماعية املتغريات يف دراسته  ،و أيضا دراسة  ال مراد الذي درس تاثري 

 و من ذلك األمثلة الكثري .واملختلطة يف تنمية التفاعل االجتماعي 

و ال ننسى البحوث األجنبية كذالك فهي بدورها اعتربت اللعب عنصر مهم و خاصة لدى فئة األطفال -
( ،حبيث هدفت بشكل عام اىل تاثري 2008،و هذا ما نالحظه من خالل دراسة ايفوري و ماكلوم )

 . التعلم أنواع اللعب على مستوى التفاعل يف اللعب لدى جمموعة من األطفال الذين يعانون صعوبات يف

كما اقرت معظم هذه الدراسات اىل ان  عملية التعلم السليم للمهارات احلركية ضروري ،و مثال ذلك   -
أثر برنامج الرتبية التحضريية يف تنمية املهارات احلركية األساسية ( بعنوان "2016دراسة عمارة توفيق )

اليت كانت هبدف احلصول على درجة الدكتوراه  و"املدرسة االبتدائيةلدى أطفال املرحلة التحضريية امللحقة ب
 و هذا ما يدل على أمهية متغري  املهارات احلركية .

ل ى املستخدمة األلعاب على املهارات احلركية عاب على هذه الدراسات أهنا ركزت على معرفة اثر يما  -
الرياضية و املهارات احلركية اخلاصة الربط مباشرة بني األلعاب الرتوحيية .....وأغفلت األطفال بصفة عامة 

 باألطفال كالدقة و القفز أي الرتكيز على كل مهارة حركية حبدة و ايالئها اهتماما اكثر .
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 وجه االستفادة من الدراسات السابقة :-1-4-2

اآلخرون كانت عونا واستزادة لنا على وجه ميكن اإلشارة إىل أن إعادة النظر يف التقارير اليت قام هبا 
 اخلصوص يف :

الدراسات الرابطة بني  األلعاب الرتوحيية الرياضية "نظرا لقلة  توضيح و فهم املشكلة اخلاصة بدراستنا -1
 و املهارات احلركية لألطفال و خاصة عنصر الدقة .

 .البيانات حسن اختيار وسائل مجع  -2

حبيث جيب ان تكون عينة الدراسة مناسبة للمتغريات املراد التاثري عينة الدراسة "الصحيح لختيار اال -3
 ."فيها ،و هذا من خالل اخلصائص اجلسمية و العقلية هلذه العينة 

نتائجه مقنن  و علمية و مبنية على أسس  باعتبار املنهج التجرييب حتديد املنهج املستخدم "اخرتنا  -4
 قوية وواضحة ".

 لدراسة .انتقاء أفضل األساليب اإلحصائية ملعاجلة البيانات قصد مناقشة نتائج ا -5

 مميزات الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة : -1-4-3

 عموما متيزت دراستنا عن الدراسات السابقة مبا يلي :

دور األلعاب الرتوحيية الرياضية يف تعلم بعض املهارات احلركية هذه الدراسة إىل موضوع  تطرقت -1
 .)اجلري ،القفز ،الدقة ( يف الطور االبتدائي 

الدور املهم الذي تلعبه األلعاب يف املواضيع املتعلقة بدراسة  توصل الباحث إىل أن هناك ندرة  -2
،وهذا يدل على جدة املوضوع ملهارات احلركية اخلاصة باألطفال الرتوحيية الرياضية يف  تعلم و حتسني ا

 املتناول .

العاب تروحيية هادفة لتعلم املهارات احلركية املتواجدة يف دراستنا و اليت اعتربت  باستخدام  قمنا  -3
 كاختبارات متناولة يف دراستنا احلالية .
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 ِالصة:
من خالل هدا الفصل الذي مت فيه استعراض بعض الدراسات اليت تناولت متغريي البحث ففي البداية 

األلعاب الرتوحيية الرياضية و مدى أمهيتها يف تقريب ملية تعلم املهارات احلركية قدمنا الدراسات اليت 
و أخريا استعرضنا أوجه االستفادة منها  املهارات احلركية بانواعها مث الدراسات اليت تناولت متغري لألطفال 

هده  االستفادة برزت من خالل حتديد منهجية البحث واملنهج املناسب وحجم العينة وأيضا املعاجلة 
ساعدنا يف إعطاء  اإلحصائية وتفسري النتائج وإثراء اجلانب النظري, وبالتايل ميكن القول أن هدا الفصل

 لف اجلوانب .و تنظيمها من خمت هيكلة لدراستنا
من هذه الدراسات يف عدة جوانب منها:األدوات، املعاجلة اإلحصائية املستعملة، املنهج  استفدنا ولقد 

حيث كانت الدراسات اليت ربطت بني االلعاب املستخدم واهم النتائج اليت أسفرت عنها هذه الدراسات ،
بناء هلذه االلعاب دور كبري مع العلم أن  ما ،الرتوحيية الرياضية و املهارات احلركية لالطفال قليلة نوعا 

هذه الدراسة اضافة اىل اجلانب العلمي و توضيح  ومنه ارتأينا أن تكون خمتلف املهارات احلركية لالطفال 
 المهية هذه االلعاب و ضرورة ادراجها يف الربامج املسطرة .

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 متهيد :

فبواسطته ميكنه مال وقت الفراغ مبا يفيد ذهنه و كذا لأللعاب الرتوحيية الرياضية أمهية بالغة لدى الفرد ،
تعاريف و أنواع جسمه ،و يف هذا الفصل سنتطرق اىل األلعاب الرتوحيية الرياضية من خمتلف اجلوانب من 

و أمهية و سنوضح ان هلا دور يف النمو السليم لشخصية املتعلم من مجيع النواحي ،فهي متنح للممارس 
 السعادة و الرغبة يف النشاط و احلركة و املشاركة فيها قدر اإلمكان ملا تتميز به من حيوية و متعة .

 

 تعريف اللعب :-2-1

 يف من بينها ما يلي : جاء يف هذا املصطلح العديد من التعار 

يعد موضوع اللعب من املوضوعات الرتبوية و النفسية اليت تتميز بالبساطة واجلاذبية وقد أواله 
الرتبويون واملهتمون به اهتماما واسعا ألمهيته التنموية إال أنه عندما يتعرضون يواجهون العديد من 

ية و االجتماعية املهمة إشكاليات لتوضيح مفهوم أبعاده،و اللعب هاهرة طبيعية وفطرية هلا أبعادها النفس
"إىل  Weber"وهيفة إعداد األطفال ألدوار الكبار"، بينما أشار فيرب  Simmelفقد اعتربها زميل 

انتشارها عرب التاريخ كله" و أكد كل منهما على أن اللعب كمجموعة أهداف أكثر ما يقودها هو احلس، 
مفهوم اللعب وعرفه بأنه كل ألوان  Huizingaو من املنظور االجتماعي تناول اهلولندي هو زينجا 

نشاط احلر الذي يؤدي بوعي تام خارج احلياة العادية باعتبارها نشاطا خمتصرا على حدود املالئمة وينفذ 
 (2004)ابراهيم م.، وفق قواعد مضبوطة

 كل فرد طبيعي و هو وسيلة أما "عبد احلميد شرف" فريى : " اللعب ميل فطري موروث يف 
للتعبري عن ألذات باستغالله طاقته و يدفع الفرد إىل التجريب و التقليد و اكتشاف طرق جديدة 

 . لعمل اإلنسان و بذلك يشعر الفرد فيه باملتعة و السرور وله دور كبري يف تكوين شخصية الفرد
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 حسن عالوي" بأنه:" بأنه النشاط السائد يف حياة الطفل ما قبل املدرسة كما يساهم " و عرفه
بقدر كبري يف املساعدة على النمو العقلي واخللقي والبدين واجلمايل واالجتماعي، واملتتبع لنمو 

 النمو"األطفال يالحظ تطور اللعب عندهم واختالفه باختالف مراحل 

 تعريف الرتويح الرياضي :-2-2

( وتعين التجديد Recreationعرف باالجنليزية ) –ان مصطلح الرتويح الرياضي مشتق من اصل التيين 
وقد مت استخدامه يف بادئ االمر لتعريف النشاط االنساين الذي يتم اختياره عن دافع  –واخللق واالبتكار 

 (2000)حممد ه.، ليكون قادرًا على ممارسة عمله "شخصي والذي يؤدي اىل تنشيط الفرد 

 (1998)فرحان، " جتماعية " يكون العائد من النشاط الرتوحيي عدة فوائد جسمانية ونفسية وا

بشكلعام،هوعبارةعنمساعدةاألفرادللحصولعلىخرباتإجيابية الرتويح،يف حني يرى امحد حممد فاضل أن 
أثناءوقتالفراغ الطاقةالبشرية  ( Leisure Expériences ) تساعدمهعلىتجديدالروحواستعادة
يشملجميعأوجهاألنشطة البناءة  " ولذامناملمكنأننعرفالرتوحيعلى انه

اكبهالدوافع ما واملقبولةاجتماعًياوالتيتؤدىأثناءوقتالفراغويتماختيارهاواالشرت 
داخلية   ( Intrinsic Motivation )وفًقاإلرادةالفردوذلكبغرضاكتسابالعديدمن

 Extrinsic ) ." القيمالشخصيةوحتقيقالرضاوالسرورواملتعةمناملشاركةذاهتاوليسلدوافع كالكسباملاديأواملعنوي

Motivation)  . (2013)العزيز، خارجية 

وميكن تعريف الرتويح على انه " نشاط اختياري ممتع للفرد ومقبول من اجملتمع وميارس يف اوقات الفراغ 
 (1977)اخلطاب ع.، ويسهم يف بناء الفرد وتنميته"

 وميكن ان حتدد النشاط الرتوحيي يف اجتاهني :

  على انه مزاولة نشاط اختياري يف وقت الفراغ يستهدف التحرر من االجتاه االول : يعرف الرتويح
 االعياء وحيقق االنتعاش والتجديد .
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  االجتاه الثاين : يعرفه على انه رد فعل عاطفي ونوع من العالج احليوي لتدعيم العالقات االنسانية
 ر ألي مكافاة مادية .والوصول اىل التوازن النفسي دون انتظا

 اقسام الرتويح الرياضي :-2-3
 االلعاب الصغرية الرتوحيية :-2-3-1

هي عبارة عن جمموعة متعددة من االلعاب كاجلري ،و العاب الكرات الصغرية و العاب الرشاقة 
 ،و ما اىل ذلك من االلعاب اليت تتميز بطابع السرور و املرح و التنافس مع مرونة قواعدها و قلة

 ادوات ممارستها .
 االلعاب الرياضية الكبرية :-2-3-2

و هي االنشطة احلركية اليت متارس باستخدام الكرة و ميكن تقسيمها طبقا لوجهات نظر خمتلفة 
العاب فردية او زوجية او مجاعية ،او بالنسبة ملوسم اللعبة العاب شتوية او صيفية او متارس طوال 

 العام .
 ة :الرياضات املائي-2-3-3

و هي انشطة تروحيية متارس يف املاء مثل السباحة ،كرة املاء ،او التجديف ،و الزوارق ،و تعترب 
 هذه االنشطة و خاصة السباحة من احب الوان الرتويح خاصة يف بالدنا .

 امهية الرتويح الرياضي :-2-4
 االمهية العالجية : -2-4-1

يكاد ان يكون اجملال الوحيد الذي تتم فيه عملية  يرى بعض املختصون يف الصحة العقلية ان الرتويح
"التوازن النفسي" حينما تستخدم اوقات فراغنا جيدا يف الرتويح :)رياضة ،تلفزيون، سياحة ( شرط ان ال 
يكون اهلدف منها متضية وقت  الفراغ كل هذا من شانه ان جيعل االنسان اكثر توافقا مع البيئة و قادرا 

. و قد تعيد االلعاب الرياضية و احلركات احلرة توازن اجلسم ، فهي ختلصه من  على اخللق و االبداع
التوترات العصبية و من العمل االيل ،و جتعله كائنا اكثر مرحا و ارتياحا فالبيئة الصناعية و تعقد احلياة قد 

اللجوء اىل البيئة يؤديان اىل احنرافات كثرية ،كاالفراط يف شرب الكحول و العنف ،و يف هذه احلالة يكون 
اخلضراء و اهلواء الطلق و احلمامات املعدنية وسيلة هامة للتخلص من هذه االمراض العصبية ،و رمبا تكون 

 (A.Pomart ،1986)عالج بعض االضطرابات العصبية . خري وسيلة ل
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 االمهية الرتبوية :-2-4-2
بالرغم من ان الرياضة و الرتويح يشمالن االنشطة التلقائية فقد امجع العلماء على ان هناك فوائد تربوية 

 تعود على املشرتك ،فمن بينها ما يلي :

 تعلم مهارات و سلوك جديدين : -

املثال القراءة  هناك مهارات جديدة يكتسبها االفراد من خالل االنشطة الرتوحيية على سبيل 
كنشاط تروحيي تكسب الشخص مهارة جديدة لغوية و حنوية ،ميكن استخدامها يف احملادثة و 

 املكاتبة مستقبال .

 تقوية الذاكرة : -

هناك نقاط معينة يتعلمها الشخص اثناء نشاطه الرياضي الرتوحيي يكون له اثر فعال على الذاكرة 
ادوار متثيلية فان حفظ الدور يساعد كثريا على تقوية ،على سبيل املثال اذا اشرتك الشخص يف 

الذاكرة حيث ان الكثري من املعلومات اليت تردد اثناء االلقاء جتد مكانا يف خمازن املخ و يتم 
اسرتجاع املعلومة من خمازهنا اىل املخ عند احلاجة اليها عند االنتهاء من الدور التمثيلي و اثناء 

 مسار احلياة العادية .
لم حقائق املعلومات :هناك املعلومات احلقيقة اليت حيتاج الشخص اىل التمكن منها ،مثال املسافة بني تع

نقطتني اثناء رحلة ما ، و اذا اشتمل الربنامج الرتوحيي رحلة بالطريق الصحراوي من العاصمة اىل وهران فان 
 املعلومة اليت تتعلم هنا هي الوقت اليت تستغرقه هذه الرحلة .

 ساب القيم :اكت -

ان اكتساب معلومات و خربات عن طريق الرياضة و الرتويح يساعد الشخص على اكتساب قيم 
جديدة اجيابية ،مثال تساعد الرحلة على اكتساب معلومات عن هذا النهر ،و هنا اكتساب لقيمة 

 ياسية . هذا النهر يف احلياة اليومية ،القيمة االقتصادية ،القيمة االجتماعية كذا القيمة الس
 االمهية النفسية :-2-4-3

اجته اجليل الثاين اىل استخدام الدوافع يف تفسري السلوك االنساين و فرقوا بني الدافع و الغريزة بان هناك 
دراسات دوافع مكتسبة على خالف الغرائز املوروثة ،هلذا ميكن ان نقول ان هناك مدرستني اساسيتني يف ال
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النفسية و مدرس التحليل النفسي "سيجموند فرويد " و تقع امهية هذه النظرية بالنسبة اىل الرياضة و 
 الرتويح اهنا تؤكد مبداين هامني :

 السماح لصغر السن بالتعبري عن انفسهم خصوصا خالل اللعب .-1
الرتوحيية تعطي فرصا امهية االتصاالت يف تطوير السلوك ،حيث من الواضح ان االنشطة -2

هائلة لالتصاالت بيناملشرتك و الرائد نو املشرتك االخر ،اما مدرسة اجلشطالت حيث تؤكد 
 على امهية احلواس اخلمس :اللمس ،الشم ،التذوق ،النظر ،السمع ،يف التنمية البشرية .

الة يف اللمس و و تربز امهية الرتويح يف هذه النظرة يف ان االنشطة الرتوحيية تساهم مسامهة فع
النظر و السمع ،اذا وافقنا على انه هناك انشطة تروحيية مثل هواية الطبخ ،فهناك احتمال 

تطبيق مبادئ لتقوية ما مسي التذوق و الشم ،لذلك فان اخلربة الرياضية و الرتوحيية هامة عن 
 (1984)امحد، املدرسة اجلشطالتية 

ا نظرية ماسلو تقوم على اساس اشباع احلاجات النفسية ،كاحلاجة اىل االمن و السالمة ام
،و اشباع احلاجة اىل االنتماء و حتقيق الذات و اثباهتا ،و املقصود بإثبات الذات ان يصلف 
الشخص اىل مستوى عال من الرضا النفسي و الشعور باالمن و االنتماء ،و مما ال شك فيه 

)القزويين، ه من خالله لرتوحيية تتمثل جماال مها ميكن للشخص حتقيق ذاتان االنشطة ا
1978) 

 االمهية البيولوجية :-2-4-4
امجع علماء البيولوجيا املتخصصني يف دراسة اجلسم البشري على امهية احلركة يف االحتفاظ 

خص العادي ،او الشخص اخلاص ،برغم اختالف بسالمة االداء اليومي املطلوب من الش
املشكالت اليت قد يعاين منها اخلواص السباب عضوية و اجتماعية و فعلية فان االمهية 

 البيولوجية للرتويح هو ضرورة لتاكيد احلركة .
يؤثر التدريب و خاصة املنظم على الرتكيب اجلسمي ،حيث تزداد حنافة اجلسم و ثقل مسنته 

 تذكر على وزنه .دون تغريات 
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مراهق و  34و قد فحص ويلز و زمالئه تاثري مخسة شهور من التدريب البدين اليومي على 
اههرت النتائج تغريات واضحة يف الرتكيب اجلسمي ،حيث ازداد منة االنسجة النشطة يف 

 (1990)اخلويل ا.، ابل تناقص منو االنسجة الدهنية مق
 االلعاب الرتوحيية :-2-5

هو نشاط يقوم به الفرد من تلقائي نفسه بغرض حتقيق السعادة الشخصية اليت يشعر هبا قبل و اثناء و بعد 
تعزيزها .تعترب املمارسة و تلبية حاجاته النفسية و االجتماعية ،و هي مسات يف حاجة كبرية اىل تنميتها و 

االلعاب الرتوحيية من االركان االساسية يف برامج الرتويح ملا تتميز به من امهية كربى يف املتعة الشاملة للفرد 
،باإلضافة اىل امهيتها يف التنمية الشاملة للشخصية من النواحي البدنية و العقلية و االجتماعية .ان مزاولة 

ل وقت الفراغ او كان بغرض التدريب للوصول اىل املستويات النشاط البدين سواء كان بغرض استغال
العالية ، يعترب طريقا سليما حنو حتقيق الصحة العامة ،حيث انه خالل مزاولة ذلك النشاط يتحقق للفرد 

النمو الكامل من النواحي البدنية و النفسية و االجتماعية باالضافة اىل حتسني عمل كفاءة اجهزة اجلسم 
 اجلهاز الدوري و التنفسي و العضلي و العصيب .املختلفة ك

يرى رملي عباس ان االلعاب الرتوحيية ختدم عدة وهائف نافعة ،اذ ان النشاط العضلي احلر مينح الطفل 
اشباعا عاطفيا كما يزودهم بوسائل التعبري عن النفس ،و اخللق و االبتكار و االحساس بالثقة و القدرة 

ية بالرتويح اهلادف بدنيا و عقليا ...و الغرض االساسي هو تعزيز وهائف اجلسم على االجناز و متد االغلب
 (1991)شحاتة، من اجل لياقة مقبولة و الشعور بالسعادة و الرفاهية .

 األلعاب الرتوحيية الرياضية  : -2-6
اآلخرين وألعاب الكرة وبعض األلعاب األخرى  وتتمثل يف ألعاب التخفي واملطاردة والسباقات مع

اليت متتاز بأهنا اجتماعية وليست فردية وأن هلا قواعد ونظم حتددها وتعترب هذه األلعاب ذات أمهية  
كبرية يف النمو االجتماعي فهي تنمي روح التعاون والتنافس بني األطفال ومتكنهم من القيام 

 سيلة ملعرفة الفرد بنفسه ، وتسود هذه األلعاب يف مرحلةبأدوار القائد أو التابع . كما أهنا و 
 (1992)حسني، املدرسة االبتدائية وما بعدها
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 :العوامل املؤثرة يف اللعب-2-7

رغباهتم يف السنوات املتقاربة ويرجع هذا يوجد اختالف كبري بني األطفال أثناء اللعب بالرغم من تشابه 
 : االختالف إىل احد العوامل التالية

 
 

 

 (2004)موثقي، العوامل املؤثرة يف اللعب-( 01شكل )                  

 أنواع األلعاب :-2-8

 تنقسم األلعاب إىل ثالثة أنواع رئيسية هي:

 :األلعاب الصغرية -2-8-1

يشيع استخدام األلعاب الصغرية على األلعاب املنظمة تنظيما بسيطا، وهي ألعاب سهلة يف 
أدائها و ال حتتاج إىل مهارات حركية كبرية عند تنفيذها، وال توجد هلا قوانني ثابتة أو تنظيمات حمددة و 

 واستعداداهتم واهلدف املراد حتقيقه. لكن ميكن للمعلم من وضع القوانني اليت يتناسب مع سن الالعبني،

عوامل 
مؤثرة 
على 
اللعب

الذكاء 
و 

اإلبداع

البيئة

الصحة 

عامل
الجنس

ية
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وال ميكن ممارستها يف أي مكان كما ميكن أدائها باستخدام أدوات بسيطة أو بدون أدوات، و 
هي ال حتتاج إىل تنظيم دقيق أو معقد.وتتناسب األلعاب الصغرية مع تالميذ املرحلة االبتدائية ملالئمتها 

اهتم وتعترب األلعاب الصغرية إعداد متهيديا باأللعاب الفرق حيث تتيح فرصة للتدريب وتنمية املهارات لقدر 
احلركية األساسية املختلفة اليت تعترب أساسا للحياة اليومية و للظروف املتقدمة للرياضات الفردية اليت يشرتك 

تصبح أقرب ما ميكن بلعبة أساسية كلما تقدم  فيها الطفل عندما يكرب، وفيها تزود القوانني تدرجييا إىل أن
 التالميذ يف مهاراهتم احلركية حىت يصلوا إىل ألعاب الفرق املعروفة .

 :األلعاب التمهيدية -2-8-2

تعترب األلعاب التمهيدية مرحلة متقدمة لأللعاب الصغرية حيث يتم فيها تطبيق املهارات احلركية 
ا البسيطة إىل مهارات حركية تعد الالعب أللعاب الفرق مثل لعبة كرة املكتسبة من األلعاب الصغرية بصورهت

 السلة و الكرة الطائرة وكرة اليد و كرة القدم و غريها من األلعاب.

وتتميز األلعاب التمهيدية عن ألعاب الفرق يف أنه ميكن ممارستها يف مالعب أقل مساحة و فيها 
ح هبم يف ألعاب الفرق كما أهنا حتتاج جماال مناسبا ألن يشبع فرصة الشرتاك عدد كبري من الالعبني املسمو 

فيها كل فرد ميله إىل اللعب  وحتقيق التدرج فيها من البسيط إىل األكثر تعقيدا، كما ميكن تطبيق القواعد 
املرتبطة باملهارات احلركية األساسية تدرجييا، وتعمل األلعاب التمهيدية على اكتشاف قدرات و استعدادات 

 لطفل ملمارسة ألعاب الفرق.ا

 :ألعاب الفرق -2-8-3

 ألعاب الفرق هي األلعاب اليت ختضع للقوانني الدولية، وهلا نظم و قواعد ثابتة متفق 
عليها دوليا، وحتتاج هذه األلعاب إىل صالت لعب و مالعب ذات مقاييس حمددة، و متارس بأدوات هلا 

ياضية، على املستوى الدويل و العاملي ويظهر فيها التنافس قياسات و أوزان ثابتة، و تنظم هلا دورات ر 
 الدائم بني دول العامل و اهتمام كل دولة بتكوين فرقها القومية اليت متثلها يف هذه األلعاب.
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احلركية للفرد و تنمي روح املنافسة وتتميز ألعاب الفرق بأهنا تساعد على الرقي باملهارات 
الصحيحة القوية و تساعد الفرد على التفكري و سرعة التصرف و اختاذ القرار السليم، كما أهنا تعترب جماال 

 (2002)فرج، .  لتنمية العالقات االجتماعية و التكيف االجتماعي

 ذات التنظيم البسيط : األلعاب و املسابقات-2-8-4

تعتمد تلك النشاطات على بعض القوانني أو القواعد لتنظيمها ،كما أن االشرتاك فيها ال    
حيتاج إىل مستوى إىل مستوى عايل من املهارة أو األداء ،وميكن ملختلف األعمار االشرتاك يف 

م وميوهلم. ومن تلك تلك النشاطات مبا يتفق مع مستوى قدراهتم البدنية والعقلية واهتمامه
 األنشطة: ألعاب الكرة ،التتابعات ،ألعاب املاء ،ألعاب الرشاقة....

 األلعاب أو الرياضات الفردية:-2-8-5

يفضل العديد من األفراد ممارسة أوجه النشاط مبفردهم ،ورمبا قد يرجع ذلك إىل استمتاعهم باألداء      
الفردي ،أو لصعوبة االتفاق مع األصدقاء أو الزمالء على ممارسة نوع معني من النشاط أو وقت معني 

سية ،الغولف  السباحة ، ركوب ،ومن أمثلة تلك األلعاب الفردية :التزجل على اجلليد،املشي ،اجلري ،الفرو 
 الدراجات.....

 األلعاب الزوجية:-2-8-6

هذه األلعاب تشرتط ملمارستها فردين على األقل ،ويطلق عليها اسم األلعاب أو الرياضات الزوجية،ومن 
)إبراهيم، اخل. هذه األلعاب:التنس األرضي ،تنس الطاولة ،الريشة الطائرة ،املبارزة ،اإلسكواش ...... 

2001) 

 أمهية اللعب يف حياة الطفل:  -2-9

 وترجع أمهية اللعب للحقائق التالية :   
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اللعب هو وسيلة الطفل يف إدراك العامل احمليط ووسيلة الستكشاف ذاته وقدرته املتنامية ، وأداة دافعة  -1
للنمو تتضمن أنشطة كافة العمليات العقلية ، ووسيلة للتحرر من التمركز حول الذات ، ووسيلة تعلم فعالة 

 تنمي كافة املهارات احلسية واحلركية واالجتماعية واللغوية

 فية واالنفعالية وحىت القدرات االبتكارية ، وهو كذلك ساحة لتفريغواملعر 

 (2001)عبدالرزاق، االنفعاالت . 

حركة الطفل أثناء اللعب مظهر من مظاهر حيويته وصحته ، وأكثر ما تبتدئ هذه احلركة يف مرحلة  -2
عب طبيعة فطرية يف الطفل لذا فمن قدرة اخلالق أن جعل طفولة الطفولة املبكرة اليت يكون فيها الل

البشرية أطول الطفوالت بني الكائنات احلية ، وقد جعل اللعب واحلركة لدى الطفل غريزة يف نفسه 
ليساعد عضالت جسمه وأعصابه وكل جزء فيه على النمو ، أي بناء جسم الطفل يكون أكثر منواً يف 

من مراحل عمر اإلنسان . وميكن مالحظة منو جسم الطفل وإدراكه معًا من مرحلة الطفولة عن غريها 
 حركاته أثناء اللعب اليت ُتظهر العالقة بني إدراكه احلسي ونشاطه احلركي .

لعب الطفل داخل األسرة وما يرتبط هبا من إعداد ومترين للقدرات واملهارات أو تنفيس عن الصراعات -3
ره يف تكوين حب النظام املتمثل يف وضع األشياء وضعًا معينًا يف الزمن أو أو القلق ، فهو أيضاً له دو 

املكان بناًء على قواعد ، وإمتام هذا النظام يصحبه شعور باالنسجام وإدراك له . وميل الطفل إىل 
 النظام عملية تثقيفية اجتماعية تسربت بوادرها من هندسة املباين واألثاث واملالبس، وهذا جيعل النظام

)يسرية، ال يبتعد عن املعىن املطلق وإمنا هو نظام البيئة االجتماعية الكبرية اليت حييا فيها الطفل 
2003) 

يعترب اللعب مدخاًل لدراسة األطفال وحتليل شخصياهتم وتشخيص أسباب ما يعانون من مشكالت  -4
النفسية ويتخذ أطباء النفس من اللعب وسيلة للعالج لكثري من  انفعالية تصل إىل مستوى األمراض

االضطرابات االنفعالية اليت يعانيها األطفال ألن الطفل يكون يف اللعب على سجيته فتنكشف رغباته 
)عبدالكرمي، ت وميوله واجتاهاته تلقائيًا ويبدو سلوكه طبيعياً وبذلك ميكن تفسري ما يعاين من مشكال

1990) 
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إن امليل الطبيعي وحده هو الذي يدفع الطفل ملزاولة اللعبة باعتبار أن اللعبة هاهرة طبيعية ونشاط  -5
 غريزي . 

والسرور والسعادة إن الطفل جيد يف اللعب فرصة للحركة والنشاط والتعبري عن النفس مبا حيقق له املرح  -6
 واالستمتاع .

 انه يشبع حاجة أساسية للطفل الكتساب اخلربة ووسيلة الستنفاذ الطاقة الزائدة. -7

 ينفس عن التوتر اجلسمي واالنفعايل عند الطفل .  -8

 يدخل اخلصوبة والتنوع يف حياة الطفل .  -9

للطفل جوًا طليقًا يندفع فيه إىل العمل  من جيذب انتباه الطفل إىل التعلم ، فالتعلم باللعب يوفر  -10
 تلقاء نفسه .

كما أن اللعب يعمل على تقوية إرادة الطفل وشيمته ، إذ أن اللعب يعلم الطفل االلتزام باللعبة   -11
والتقيد بقواعدها كما يعلمه القدرة على التحمل والصرب حيث ميكن اعتبار اللعب مبثابة مدرسة حياتية 

فل االنصياع والتقيد مببادئ اللعب ونظمه وبالتايل احرتام حقوق اآلخرين وتقديرهم يتعلم منها الط
 . (2004)يونس، 

 الرتوحيية الرياضية : لأللعابمناذج -2-10
 لعبة اجلري بالبالون وفقعه :-2-10-1

 األدوات : بالونات, ابرة, مساحة واسعة.

تربط البالونات خبيط متوسط الطول إىل خصر االطفال من الفريق األول  وبينما حياولون   طريقة األداء:
اجلري بالساحة يقوم العبو الفريق الثاين باجلري حماولني فقع البالونات عن طريق االبر ويسجل الزمن الذي 

 زمن . أجنز خالله االطفال فقع كل البالونات والفريق الفائز هو الذي ينهي املهمة بأقل

 لعبة عكس اإلشارة :-2-10-2

 ملعب كرة سلة, صافرة.االدوات: 
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وعليهم اجلري بعكس االشارة   -املدرب  –ان بشكل عشوائي مقابل للمعلم قطريقة االداء: يقف الفري
يف اجتاه اجلري والفريق الفائز بيده وخيرج من اللعبة الطفل الذي خيطأ   -املدرب  –اليت يعطيها املعلم 

 الذي يبقى اعضاءه يف املنافسة.

 : دائرة االقماع-2-10-3

 االدوات: اقماع اقل من عدد الفريقني بواحد, ملعب كرة طائرة.

طريقة االداء: يشرتك فيها الفريقان.. يوضع االقماع على شكل دائرة كبرية ويقف عند كل قمع طفل, 
د مساع الصافرة يبدا كل االطفال يف اجلري بشكل دائري حول االقماع وعند ويبقى طفل واحد بال قمع عن

مساع االشارة يتمسك كل طفل بقمع وخيرج الطفل الذي يكون بدون قمع, وتستمر اللعبة ويف كل مرة 
 يقلص عدد االقماع باقل من عدد االطفال بواحد. الفريق الفائز الذي يبقى اعضاءه يف اللعبة 

 باحلجل :األطواقبني الوثب  -2-10-4

 الغرض منه: قياس القدرة.
 مرت    10طواق. خطان متوازيان مبسافة أ. إيقاف: ساعة األدواتو  األجهزة

البدء جيري بأقصى سرعة يقوم  إشارة: يقوم ب الوقوف خلف احد اخلطني . عند مساع األداءمواصفات 
يكرر هذا العمل ثالث مرات و حتسب له ليقطعه. املخترب باحلجل على كلتا القدمني يف اجتاه اخلط املقابل 

 .األفضل
 ( مرت باحلجل.10التسجيل: الزمن الذي استغرقه يف قطع مسافة )

 ِالصة :
نستخلص من هذا الفصل ان األلعاب الرتوحيية الرياضية هلا أمهية نفسية و بدنية و اجتماعية كبرية ،فهي 
تساهم يف زيادة التفاعل اإلجيايب بني االفراد و مشاركتهم مع بعض يف النشاطات اليت تكون ضمن هذه 
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املمارسة و املشاركة مع زمالئهم األلعاب و هذا خاصة لدى األطفال فهي تزيد من دافعيته و نشاطهم حنو 
 و بالتايل تقوية التنشئة االجتماعية السليمة و اعدادهم ملختلف مواقف احلياة املتعددة القادمة .
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 متهيد :

تعرب املهارات احلركية يف أي رياضة من الرياضات اىل قدرة الفرد على اداء جمموعة من احلركات اخلاصة 
بدقة و جناح ،حبيث تتطلب جمموعة من العضالت املؤدية للحركة و العضالت القابلة هلا ،و العضالت 

ة االطفال لبناء تعلم صحيح منذ احملايدة و املثبتة للمفاصل بتوافق و انسيابية ،و هذا خاصة لدى فئ
الصغر و سنتطرق يف هذا الفصل اىل املهارات احلركية من خمتلف اجلوانب ،من تعاريف للمهارة و 

املهارة احلركية و العناصر اليت تتوقف عليها جناح املهارة باالضافة اىل تصنيفاهتا و اهدافها و مراحل 
 تعلمها كذلك .

 
 تعريف املهارة :-3-1

فؤاد البهي السيد بقوله :املهارة نظام متناسق من النشاط يستهدف هدف معني و جاء يف موسوعة يرى 
العلوم االجتماعية الدولية ان املقصود باملهارات استجابات صرحية ملثريات حمددة و هذه االستجابات 

 (2001)حسني ح.، فظية ،حركية حسية ،ادراكية حسية تنقسم اىل ثالثة اشكال :ل

 العناصر الِت تتوقف عليها درجة املهارة و مستواها :-3-2

 _  مستوى القدرات اخلاصة باملهارة سواء كانت قدرات بدنية أو نفسية أو معرفية.
 _  التقدم التكنولوجي يف اجملتمع و اخلاص باملهارة.

 للمهارة._ املوهبة و االستعداد الفطري للفرد املتعلم 
 _ مستوى املعرفة و الثقافة اليت وصل إليها الفرد املتعلم و اليت ختص املهارة.

 (1996)امحد، _ الوقت الكايف للتدريب لالكتساب و التقدم باملهارة.

 تعاريف املهارة احلركية :-3-3

ملكتسبة لتحقيق أهدافه حمددة سلفا بأقصى درجة ويرى كل من غوثري وكناب بأهنا :"املقدرة ا- 
)محاد، املهارة الرياضية اسس التعليم و ممكنة من الثقة وحبد أدىن من اإلنفاق يف الزمن والطاقة."

 (2002التدريب، 
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)حمجوب، املهارة احلركية الرياضية هي ثبات احلركة و اليتها و استعماهلا يف وضعيات خمتلفة و بشكل ناجح 
1989) 

"هي ذلك األداء احلركي الضروري الذي يهدف إىل حتقيق غرض معني يف الرياضة التخصصية وفقا 
 لقواعد التنافس فيها."

ان املهارات احلركية تعترب جوهر األداء يف أي نشاط رياضي اذ ان تعليم املهارات احلركية األساسية ال يؤتى 
عن طريق القراءة او النظر و املشاهدة فقط و امنا عن طريق املمارسة الفعلية لالداء مقرونة بالتعلم و 

املهارات احلركية خيتلف باختالف املرحلة و اجلنس ،و اختالف نوع االرشاد كذلك الزمن املستغرق لتعليم 
املهارة و خربة الفرد املتعلم و مستواه ،و تشري املهارات احلركية الة قدرات اليت متكن الفرد من أداء أفعال 

 (2005)السكري، من الطاقة . حركية بدقة و اتقان ،و ادىن حد من األفعال الزائدة باقل قدر

 ::Taxonomy of Sport Skillsتصنيفاملهاراتاحلركية -3-4

تتميز املهارات احلركية بالعديد من االصناف ،و يرجع ذلك لعدة عوامل وهي اما طبيعة املهارة ناو حجم 
 العضالت املشرتكة او عوامل اخرى ،و من بني هذه التصنيفات ما يلي :

 .الدقيقة _ مهارات العضالت الكبرية مهارات العضالت>
 .مستمرة، ومهارات متماسكة ، ومهارات متقطعةمهارات >
 .مهارات مغلقة _ مهارات مفتوحة>

 :مهاراتالعضالتالكبرية-مهاراتالعضالتالدقيقة -3-4-1
على غالبا ما تصنف املهارات احلركية إىل مهارات العضالت الدقيقة، ومهارات العضالت الكبرية، وذلك 

 .وفق حجم العضالت املشرتكة يف أداء احلركة

تلك املهارات اليت تشرتك يف أدائها جمموعات العضالت الدقيقة اليت تتحرك واملهارات الدقيقة هي : 
ما تعتمد  خالهلا بعض أجزاء اجلسم يف جمال حمدود لتنفيذ استجابة دقيقة يف مدى ضيق للحركة ، وكثريًا
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هذه املهارات على التوافق العصيب العضلي بني اليدين والعينني ، مثل مهارات الرماية ، والبلياردو ، أو 
 بعض مهارات التمرير ، والسيطرة على الكرة يف األلعاب اليت تستخدم فيها الكرات .

 فتستخدم يف تنفيذها جمموعات العضالت الكبرية، وقد يشرتك اجلسم كله واملهارات الكبرية:
 أحيانا يف تنفيذها، مثل مهارات كرة القدم والعاب القوى .

 : مهارامتستمرة،مهارات متماسكة،مهارات متقطعة -3-4-2
اء ومدى يف هذا التصنيف حتدد املهارات على وفق الزمن الذي تستغرقه وفرتات التوقف اليت تتخلل األد

الرتابط بني أجزاء احلركة بعضها بالبعض األخر، إذ ميكن افرتاض وجود سلسلة من املهارات يف أحد طرفيها 
تقع املهارات املستمرة بينما تقع يف الطرف األخر منها املهارات املتقطعة وتتوزع مجيع املهارات الرياضية 

 .على هذه السلسلة
 واملتماسكة و املتقطعة وأنواع احلركات املرتبطة هبا ( ميثل املهارات املستمرة01اجلدول )

 مهارات متقطعة مهارات متماسكة مهارامتستمرة

 اإلرسال يف العاب املضرب الغطس إىل املاء الركض

 اإلرسال يف الكرة الطائرة احلركات األرضية السباحة

 ضربة اجلزاء احملاورة بكرة القدم أو السلة التجديف

  املطرقةرمي  الدراجات

 
إن املهارة املستمرة هي املهارة اليت تتكرر فيها احلركات بشكل متشابه ومستمر دون توقف ملحوظ ، إذ 
يتداخل اجلزء النهائي من احلركة األوىل مع اجلزء التحضريي من احلركة اليت تليها ، وهكذا تظهر احلركات 

والتجديف ؛ أما املهارة املتقطعة وكأهنا حركة واحدة مستمرة ، كما هو احلال يف السباحة والركض واملشي
فهي املهارة اليت تتكون من حركة هلا بداية وهناية واضحة وال ترتبط بالضرورة باحلركة اليت تليها كما هو 

احلال يف اإلرسال بالكرة الطائرة فبعد أن ينفذ اإلرسال تعتمد احلركة التالية على أسلوب استجابة الفريق 
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عرفته أو توقعه دائما ، لذا فان احلركة التالية لإلرسال قد تكون خمتلفة يف كل املنافس وهذا أمر لئيمكن م
 مرة، هذا فضال عن إن هناك مدة زمنية بني تنفيذ اإلرسال واملهارة اليت تليها.

و تتميز املهارة املستمرة بإمكانية تعليمها بوقت أسرع من املهارة املتقطعة عندما تكون من نفس مستوى 
ا ميكن االحتفاظ باملهارة املستمرة ملدة زمنية أطول وذلك ألن تكرار احلركة )التمرين عليها( الصعوبة، كم

هو جزء متأصل يف طبيعة املهارة.فهي تتكرر وتنفذ باألسلوب نفسه يف كل مرة بغض النظر عن الظروف 
 احمليطة، إذ أهنا ال تتأثر مبا جيري يف البيئة.

 :مهارةمفتوحة-مهارةمغلقة -3-4-3

ما املهارة املفتوحة فهي تلك املهارة اليت تؤدى حتت هروف تتغري أحداثها باستمرار ، وميكن أن نعرف أ
املهارات املنغلقة بأهنا تلك املهارات اليت ليست هلا متطلبات بيئية عديدة وان كان هلابعض املتطلبات فهي 

املفتوحة ، فهي تلك املهارات اليت مرت وغريها ، أما املهارات  100غري متوقعة مثل رمي القرص ، وركض 
هلا متطلبات بيئية عديدة متوقعة ، وغري متوقعة مثل كرة القدم ، وكرة السلة ، و رياضة املنازالت ، وألعاب 
املضرب ، ففي كرة القدم مثال نالحظ أحيانا أن الالعب قد ميتلك تكنيكا جيدًا ألداء احلركات املختلفة ، 

ا أثناء اللعب يف الوقت أو املكان املناسب حتت هروف بيئية ثابتة نسبيا. فهي ولكنه ال يستطيع القيام هب
 (2015)املشريف، تشبه إىل حد كبري العادة احلركية. 

 اهداف املهارات احلركية :-3-5

احلركات ،كما تتضمن االستمتاع و هي القدرة على استخدام اجلسم مبهارة و كفاية و امان و مبختلف 
 مبمارسة االنشطة الرتوحيية ذات الطابع البدين .

 اهداف فكرية :-3-5-1

و تشتمل ادراك املعارف و املدركات اليت يبىن عليها اداء االنشطة و تنمية الذوق للقيم اجلمالية و روح 
 املخاطرة و العيش يف اهلواء الطلق ...اخل 
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 اهداف اجتماعية :-3-5-2

تعمل على غرس صفات مرغوب فيها كالروح الرياضية العالية و التعاون الصادق يف حل املشكالت العامة 
 و احرتام حقوق االخرين و تقبل املسؤولية عن السلوك الشخصي الذي تتاثر به اجلماعة 

االجتماعي اليت تقوم عليها احلياة الدميقراطية و ملساعدة الفرد لكي ينجح و غري ذلك من اشكال السلوك 
يف حتقيق االهداف املرسومة ال بد من توفري اعلى كفاية من التعلم و التعليم ليقوم عليها برنامج الرتبية 

 البدنية املدرسي .

 تنوعة .و ال بد من قياس مدى التقدم من خالل االخنراط يف املباريات الرياضية امل

 اهداف  مجالية :-3-5-3

 (1993)ناصف، و منها تنمية الذوق و االداء املاهر و االستمتاع الشخصي باالداء احلركي ذاته ... 

 مراحل تعلم املهارات احلركية :-3-6

ك فيه ، حيث أمجع العلماء بأن عند تعلم مهارة حركية معينة فإهنا متر مبراحل خمتلفة ، هذا ما الش
هناك مراحل تعلم خمتلفة من حيث الشكل و املضمون مير هبا التعلم احلركي ، وميكن تقسيم مراحل التعلم 

 احلركي إىل : 

 املرحلة األوىل : مرحلة التوافق األويل للحركة ) مرحلة اخلام للحركة(  -
 املرحلة الثانية : مرحلة التوافق اجليد للحركة  -

 حلة الثالثة : مرحلة ثبات احلركة )مرحلة اآللية للحركة ( املر  -

 مرحلة التوافق األويل للحركة :  -3-6-1

يف هذه املرحلة حيصل الرياضي على التطور األويل عن سري احلركة حبيث أنه عند حماولة أداء حركة 
 أطرافه .جديدة ألول مرة فسوف يشعر أن حركاته غري منسقة ،كما اليستطيع السيطرة عل 
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يقول "حممد عادل رشدي " بأن يف هذه املرحلة نالحظ أن احلركة اجلديدة حتتاج لبذل جهد كبري ،وخاصة 
يف املرحلة األوىل للممارسة العملية ، ويفسر ذلك بعدم وجود توازن حمدد بني عمليات الكف واإلثارة يف 

إلثارة يف البداية وتظهر يف أقسام كبرية مما يرتتب عليه إثارة الكثري من املخ ،حيث تغلب عمليات ا
 (1995)حسنني، العضالت 

أن التعرف اجليد من جانب الالعب على مهارة جديدة يعتمد على الشرح أو مشاهدة األفالم 
التعليمية ، أو الصور أو النماذج املختلفة حيث أنه كلما توفرت اخلربات السابقة ارتبطت املهارة احلديثة 

ومناسبا مع بذهن الالعب وكان التصور هلا واستعاهبا أسرع ،وجيب أن يكون الشرح اللفظي واضحا 
املستوى الفكري لالعب وجيب على املدرب مالحظة تبسيط املواقف التعليمية حىت يتمكن الالعبني من 

 (1989)حمجوب أ.، استيعاب املهارات . 

 مرحلة التوافق اجليد للحركة : -3-6-2

اخلام و البدائي للحركة ، والذي مت  يكون هدف تلك املرحلة تطور وحتسني وتعديل الشكل
اإلحساس به عن طريق املمارسة االجيابية يف املرحلة األوىل ،وهي مرحلة التوافق اخلام وهتدف هذه املرحلة 

إىل التخلص من معظم األخطاء الفنية الكثرية و اليت متيزت هبا املرحلة السابقة لكي تبدو احلركة نظيفة 
و احلركات الغريبة يف مسار احلركة ، أن مهمة هذه املرحلة أعين مرحلة التوافق اجليد وخالية من الزوايا احلادة 

للحركة هو ربط املهارة الفنية املتتالية إلجراء احلركة و السيطرة عليها جمتمعة ما أمكن ، حىت تبدو وكأهنا 
أداء مهاراهتم مع خلوها وحدة واحدة متكاملة الفوا صل بينها ، وهبذا فإن مهمة هذه املرحلة هي إمكانية 

من األخطاء الفنية ماأمكن ، وبذلك فمن أهداف هذه املرحلة التخلص من احلركات املصاحبة و الزوائد 
حىت الحيدث التعب ويصعب األداء من أجل توجيه أعضاء اجلسم بدقة انسيابية وههور إيقاع احلركة مجيال 

 (2002يد، )اجملموزونًا .

 ميكن الرتكيز على أداء مهارة حركية يف مسارين متوازين : 

 تنمية املهارة من خالل التمرينات .

 (1986)عالوي م.، تنمية املهارات من خالل اللعب ذاته يف التقسيمات الصغرية ة الكبرية و املتوسطة .
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 مرحلة ثبات احلركة : -3-6-3

تصل املهارة احلركية يف هذه املرحلة إىل حالة مايسمى بالشعور باملهارة احلركية ،وهذا يعين الشعور 
سابقتني حيث يتم فيهما أو اإلحساس العضلي العايل لدقة احلركات وختتلف هذه املرحلة عن املرحلتني ال

التدريب و التعلم ، أما يف تلك املرحلة فتتم املعرفة وهي ما يطلق عليها يف اجملال الرياضي املعرفة احلركية 
،ذلك أن احلركة تصل إىل درجة املهارة ولذلك يطلق اصطالح املهارة احلركية ، وجيب أن يستمر التدريب و 

ستطيع أن تلك املهارة قد وصلت إىل احلد األقصى ، فليس هناك حد التمرين على املهارات احلركية ،وال ن
 أقصى أو هنائي )احلد الفسيولوجي( للتعلم احلركي 

إذا كان هدف املرحلة الثانية الوصول باحلركة إىل التوافق الدقيق ، فإن أهداف املرحلة الثالثة، 
الوصول باحلركة إىل أقصى وأدق توافق حركي ممكنة ، حىت تثبت و تستقر احلركة و حىت تظهر بشكلها 

ة و الداخلية دون اآليل ) أوتوماتيكية احلركة( وبذلك ميكن لالعب التغلب على كل املؤثرات اخلارجي
الشعور بالتعب وبدون بذل جهد زائد ، وعلى ذلك ميكن تسمية تلك املرحلة جبانب مرحلة ثبات احلركة 

 )أمحد(مبرحلة اإلدراك أو التوافق اآليل أو اإلحساس للحركة 

 امهية احلواس يف تعلم املهارات احلركية :-3-7

لبصر هلا دور هام يف التعلم و التدريب النه ال بد من عمل منوذج حركي للمهارة او حركة ان حاسة ا
املتعلم سواء كان ذلك عن طريق النموذج احلي او االفالم او غريها من الوسائل و اليت ميكن ام يستعان هبا 

يدرك اداء احلركة اجلديدة ايضا يف توضيح االخطاء اليت يقع فيها املتعلمون و تتيح حاسة البصر للمتعلم ان 
بشكل عام و سوف يؤديها بصورة معينة اذا كان النموذج سليما وواضحا و تثري احلماس و كذلك تساعد 

 يف التكوين املكاين و الزماين و الديناميكي للحركة .

 امهية حاسة السمع يف تعلم املهارات احلركية :-3-7-1

 تلعب دورا يف التعلم احلركي اللغة و تغري اللغة من املقومات االساسية للتعلم احلركي و من العوامل اليت
مبساعدهتا يقيم املتعلم التجارب احلركية اخلاصة به و عن طريقها يتم تعلم احلركات اجلديدة بسرعة و جناح 

صر من حيث االمهية و هذه اللغة تصل اىل اجلهاز العصيب عن طريق السمع ،و تلعب نفس دور حاسة الب
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سواء للتعلم او التدريب فال بد ان يصحب النموذج او عرض الفيلمي او الشرائح الفوتوغرافية املرئية 
،الشرح اللفظي له حيث تتلقى االذن هذه املوجات الصوتية لتنقلها اىل املخ الذي يرتمجها بدوره بالصورة 

 (2006)وايل، الستيعاب هلا .املعروضة فتكتمل عملية التصور احلركي و الفهم و ا

 تقسيم املهارات احلركية يف اجملال الرياضي :-3-8

 املهارات احلركية االساسية :-3-8-1

يستخدم مصطلح املهارات االساسية يف جمال الرتبية الرياضية لالشارة اىل بعض مظاهر االجناز 
مراحل النضج البدين املبكرة مثل احلبو ،املشي، اجلري ،الدحرجة ،الوثب احلركي اليت تظهر مع 

،الرمي ،التسلق و التعلق ،...و غريها و املهارات احلركية تتاثر بشكل رئيسي باالستعدادت 
 الوراثية و النضج لذلك مييل الكثريو اىل تسميتها باحلركات االساسية .

 املهارات احلركية يف االلعاب :-3-8-2
هي عبارة عن وحدة حركية تتحدد مع غريها من، الوحدات االخرى لتشكيل منطا حركيا خاصا و 

وفقا لالساليب الفنية و القواعد املنظمة لكل لعبة رياضية و ذلك بغرض حتقيق نتائج حمددة .و 
تتميز املهارات احلركية يف االلعاب الرياضية بالتفرد و اخلصوصية و ذلك وفقا لكل نشاط و كل 

 بة على حدة .لع
و بشكل عام فهناك بعض املهارات احلركية تعتمد على التكنيك بشكل رئيسي مثل :القفز بالزانة 
،الرمح ،الغطس،اجلمباز ،و االخرى تعتمد على قدرة الفرد على االستجابات للمثريات اخلارجية 

 (املتعلقة باالخرين يف مواقف املنافسة )كرة القدم ،كرة الطائرة ،كرة السلة 
و يف احلالة االوىل يكون العامل احلاسم يف االجناز هي الكفاية يف االداء احلركي يف حني يتاثر 

االداء يف االلعاب اجلماعية باالدراك احلسي بقدرة الفرد على فهم ما جيري حوله من احداث اثناء 
 (1998)حسن، مواقف االداء املتغري . 

 ِالصة :

من خالل هذا الفصل ميكن استخالص ان للمهارات احلركية دور كبري لدى الطفل فهي تساعده على أداء 
العديد من احلركات اليت حيتاجها بطريقة صحيحة و بأسرع وقت ممكن ،فهي حتقق له االستعداد البدين و 
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ة ،كما ان الطفل عندما يتقن املهارات احلركية املعروفة )كاجلري و العقلي لتعلم حركات جديدة مكتسب
القفز ( فان ذلك ميكنه من الربط بني العديد من املهارات احلركية البسيطة معا و بالتايل الوصول اىل أداء 

 احلركات ضمن معايري و اهداف حمددة . 
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 الباب األول :الدراسة النظرية 

 الباب األول :ِامتة 

و اليت  النظرية من حيث الرصيد املعريف لكل عنصر منهاأحاط  الباب األول باجلوانب املختلفة للدراسة 
بداية يف الدراسات اليت تناولت موضوعنا و هذا كان من خالل عينات أخرى و متباينة عن العينة  متثلت

اليت ربطت بني األلعاب الرتوحيية و املهارات  اخلاصة بنا و يف هروف و متغريات داخلها خمتلف عن دراستنا
احلركية اليت اخرتناها )اجلري ،الدقة ،القفز ( ،و ثانيا تناولنا األلعاب الرتوحيية الرياضية و مدى أمهيتها 

 بالنسبة للفرد بإخراج قدراته و تنميتها من خالل املمارسة و املشاركة الفعالة و خاصة يف األلعاب اجلماعية 

الثا فتجسد يف فصل  املهارات احلركية و دورها الذي يكمن يف التحسني من النتائج اخلاصة ، اما ث
باملنافسات ككل فاتقان املهارات احلركية على حدة ميكن الفرد من استخدامها داخل أي نشاط يريده و 

الذي يقوم  هذا من خالل التدريب املستمر ، و هذا كله لدى فئة األطفال الذين يعتربون  حجر األساس
عليه اجملتمع فهم ميثلون جيل املستقبل و الذي حيدث التاثري الكبري سواء باإلجياب او السلب و هذا 

حسب األمهية الذي يوليها اجملتمع هلذه الفئة ،و لذا جيب االهتمام هبم من مجيع النواحي البدنية و اخللقية 
 و النفسية االجتماعية .
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 مدِل الباب الثاين :

بعد االنتهاء من الدراسة النظرية الِت اشتملت على العديد من املعارف اخلاصة مبتغريات الدراسة 
،نتطرق اآلن للدراسة التطبيقية الِت سنحاول من ِالهلا حتديد املنهج املناسب للبحث و االِتيار 
املالئم لعينة الدراسة مع مراعاة األدوات و الوسائل اإلحصائية املستخدمة  و بالتايل الوصول إىل 

تقدمي بعض عرض مجلة من النتائج و مقابلتها بفرضيات الدراسة و التحقق من صحتها و حماولة 
االقرتاحات اخلاصة مبوضوع البحث ألجل التعمق و البحث اكثر يف مواضيع و دراسات تشبه 

 دراستنا احلالية .
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 : متهيد

يعد فصل منهجية البحث و إجراءاته امليدانية من اهم وابرز فصول اجلانب التطبيقي، حيث تطرقنا فيه 
جملموعة من أهم العناصر املشكلة للدراسة التطبيقية و املتمثلة يف منهج البحث املالئم للدراسة امليدانية و  

البشرية املتعلقة هبذه الدراسة و كذلك كذلك جمتمع و عينة البحث ،و أيضا اجملاالت الزمنية و املكانية و 
خمتلف املتغريات املكونة هلا من األلعاب الرتوحيية الرياضية و املهارات احلركية و أيضا تالميذ الطور 

 االبتدائي. 

 منهج البحث :-1

يف خمتلف الدراسات العلمية يعد املنهج املناسب من اهم العناصر اليت تؤدي اىل نتائج علمية جيدة و 
 وصول اىل األهداف املرجوة من الدراسة .ال

حيث هو أقرب املناهج العلمية  و من هذا األساس فقد اعتمدنا يف هذا البحث على املنهج التجرييب ،
حلل املشكلة بالطريقة العلمية والتجريب سواء مت العمل يف قاعة الدراسة أو يف أي مكان أخر ،وهو حماولة 

باستثناء متغري واحد حيث يقوم الباحث بتغريه هبدف قياس تأثريه يف  التحكم يف العوامل أو التغريات
 (1995)دنينات، العملية

 جمتمع و عينة البحث :-2

 ابتدائية  رضا حوحو مغنية والية تلمسان . جتسد جمتمع حبثنا يف تالميذ *جمتمع البحث : 

املرحلة يف اختيار عينة البحث و هم تالميذ  قصدية )العمدية(الطريقةالاستخدمنا *عينة البحث : 
تلميذ مثلوا العينة التجريبية من كال  17تالميذ مثلوا العينة الضابطة و  10 بلغتاالبتدائية .حيث 

 %30أكثر من تلميذ و تلميذة الذين مثلوا  27اجلنسني )ذكور و اناث( ،حبيث كان العدد الكلي 
 ( سنة 9-7فئة )تلميذ من  80من اجملتمع األصلي الذي يتكون من 

 حتديد عينة البحث بدقة .و اجلدول املوايل يوضح   **
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 ( ميثل توزيع أفراد العينة املدروسة02)جدول 

 جماالت البحث :-3

تلميذ  27الطور االبتدائي و الذين بلغوا متت الدراسة على تالميذ اجملال البشري : -3-1
 .من كال اجلنسني الذكور و اإلناث

شهر نوفمرب على موضوع البحث هذا انطالقا من بدا العمل اجملال الزمِن : -3-2
بالتعريف البحث مث ،حبيث بدانا حيث متت املوافقة عليه من قبل األستاذ املشرف  2019

، و حتضري األلعاب اخلاصة بالدراسة اليت احتوت على ثالثة فصول ، مث بالدراسة النظرية 
 . 2020مارس  14هذا إىل غاية تاريخ 

**اما فيما خيص اجملال الزمين لتطبيق الربنامج الذي حيتوي على األلعاب الرتوحيية الرياضية املقرتحة فكان 
 . 2020مارس  10فيفري اىل غاية  15من 

 ابتدائية رضا حوحو مغنية والية تلمسان .مت إجراء هذا البحث يف  اجملال املكاين :-3-3

حيث استنادا إىل ،تتمثل متغريات البحث يف املتغريات املستقلة و املتغريات التابعة متغريات البحث :-4
 عنوان الدراسة تتلخص متغريات دراستنا فيما يلي :

 اجلنس              

 العينة 

 

 ذكور

 

 اناث

 العدد اإلمجايل للعينتني 

 10 6 4 العينة الضابطة 

 17 10 7 العينة التجريبية 

العدد اإلمجايل اخلاص 
 باجلنس 

11 16  
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 :هي اليت تؤثر يف العالقة القائمة بني املتغريين و ال تتأثر هبا ، و يف حبثنا هذا املتغريات املستقلة*

 .األلعاب الرتوحيية الرياضية :هي 

 هي اليت تتأثر بالعالقة القائمة بني املتغريين و ال تؤثر فيها ، و يف حبثنا هذا متثلت يف:*املتغريات التابعة : 
 .( ،الطور االبتدائيالقفزاجلري، الدقة، املهارات احلركية )

 أدوات البحث :-5

مبجموعة من االختبارات امليدانية و اليت جتسدت يف األلعاب تطلب إمتام هذه الدراسة إىل االستعانة 
 الرتوحيية اخلاصة باملرحلة العمرية قيد الدراسة )الطور االبتدائي ( 

 : الدراسة االستطالعية-6

 .و فيها يتم التأكد من األسس العلمية لالختبارات املستعملة الصدق ، الثبات، املوضوعية

 الثبات:

يعد معامل الثبات أحد العوامل األساسية من عملية بناء االختبارات قياس ما يقيسه. و يعد االختبار ثابتا 
 و حتت نفس الظروف. إذا كان يعطي نفس النتائج باستمرار إذا ما تكرر على نفس املفحوصني

استخدمنا إحدى طرق حساب ثبات االختبار و هي طريقة تطبيق االختبار و إعادة تطبيقه ، .حبيث  
يهدف إىل حتديد نسبة و قيمة العوامل املؤقتة يف االختبار.وعلى أساس هذه الطريقة قمنا بإجراء االختبار 

نفس العينة، نفس أيام مع تثبيت كل املتغريات ) نفس املكان،  10على مرحلتني بفاصل زمين قدره
 التوقيت(.

 

 

القيمة الجدولية  معامل الصدق  معامل الثبات  االختباراتالمهارات الحركية 
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 لمعامل االرتباط  المستهدفة 

 

 اجلري

  0.86 0.75 لعبة النار واملاء

 

 

 

 

0.68 

 0.87 0.77 سباق التوازن

سباق احلصول على 
 الكنز

0.85 0.92 

 

 القفز

 0.94 0.90 احلبلالقفز من فوق 

سباق تتابع الوثب فوق 
 العصا

0.81 0.90 

 0.87 0.76 نط احلبل 

 

 الدقة

 0.84 0.72 دِول املربعات

 0.89 0.80 صيد احلمام

التصويب على لعبة 
 اللوح)اهلدف(

 

0.78 0.88 

 ( يوضح الثبات و الصدق لالختبارات 03جدول رقم ) 
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 : التحليل الخاص بمعامل الثبات 

نالحظ من خالل الجدول السابق أن معامل الثبات لالختبارات المختارةكان يتراوح ما بين  
( 0.68و هي اعلى من القيمة الجدولية لمعامل االرتباط بيرسون و الذي بلغ ) (0.72-0.90)

 يشير إلى تمتع االختبارات بدرجة عالية من الثبات. مما

 : الصدق

 يعد الصدق أهم شروط االختبار اجليد و يقصد بالصدق أن يقيس االختبار فعال القدرة أو السمة اليت
وضع االختبار لقياسها. يشري صدق االختبار أو املقياس إىل الدرجة اليت ميتد إليها يف قياس ما وضع من 

الذي يقاس حبساب اجلذر الرتبيعي االختبارات املوضوعة قمنا حبساب الصدق و للتأكد من صدق  أجله،
 ( .02ملعامل ثبات االختبار . و النتائج مبينة يف اجلدول رقم )

 الصدق لخاص بمعامل التحليل ا: 

كان  )األلعاب ( لالختبارات المختارةالصدق نالحظ من خالل الجدول السابق أن معامل  
و هي اعلى من القيمة الجدولية لمعامل االرتباط بيرسون و الذي  (0.94-0.84)يتراوح ما بين 

 .الصدق يشير إلى تمتع االختبارات بدرجة عالية من  مما( 0.68بلغ )

 املوضوعية : 

االختبارات املختارة هتدف كل يعترب االختبار أو املقياس موضوعيا إذا كان يعطي نفس الدرجة، و مبا ان 
اختبارات )العاب ( لكل مهارة حركية معينة .و لذا فاالختبارات  3مهارة حركية على حدة ،فلقد اخرتنا 

 موضوعية .

 الوسائل اإلحصائية : -7

نتائج أكثر دقة و ألننا اخرتنا جمموعتني يف البحث املمارسني و غري املمارسني فقد من اجل الوصول إىل 
 استخدمنا األدوات اإلحصائية التالية :
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 املتوسط احلسايب:

�̅� = ∑𝑥𝑖n  

 :عدد أفراد العينة .n :جمموع القيم . 𝑥𝑖∑ :املتوسط احلسايب .�̅�حيث 

 :االحنراف املعياري  -

𝒔 = √∑( 𝐘 − �̅� )𝟐𝒏
s.االحنراف املعياري:

 )𝑌- Y2): مربع احنراف القيم عن متوسطها احلسايب.

n. عدد أفراد العينة : 

 التجانس : -

𝒇 = S12S2 2 

S1  .:مربع االحنراف املعياري األول  2

 S22.:مربع االحنراف املعياري الثاين  
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 ت. ستودنت :

 *املعادلة :

𝑇(2) = (𝑥1̅ − 𝑥̅2)√(S12×n1+S22×n2n1+n2−2 )( 1n1 + 1n2) 

 (1999)مصطفى حسني، 

 

 صعوبات البحث :-8

 و تتمثل أمهها فيما يلي :لقد صادفتنا بعض الصعوبات أثناء إجرائنا هلذا البحث

 . القيام باختبارات البحث استغرق وقتا طويال 

  التنقل لالبتدائية و العمل فيها كان شاقا نظرا للظروف الصحية ،و ذلك بغرض اكمال الوثائق
 اإلدارية .

 ا للتالميذ و بالتايل تطلب جهد و وقت كبريين .تطلبت االختبارات شرحا وافي 

 ِالصة : 

جمموعة من املعاينة امليدانية للمشكلة مث بعد ذلك لقد تضمن الفصل األول من الدراسة التطبيقية 
دف الوصول إىل كشف احلقيقة عن طريق هبوالوسائل املساعدة قمنا بضبط متغريات البحث

 و اليت متثلت يف تالميذ الطور االبتدائي ، إضافة إىل العينةالتجرييب، غلى املنهج  االعتماد

و أيضا وضحنا اجملال املكاين و الزماين للدراسة و أيضا خمتلف الصعوبات اليت واجهتنا اثناء 
 القيام هبذه الدراسة .
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 الفصل الثاني :عرض و تحليل و مناقشة النتائج

 :متهيد

بعد االنتهاء من اخلطوات املنهجية اخلاصة بالدراسة ،و بعد  تطبيق االختبارات مليدانية للبحث، نصل 
اىل فصل اخر له أمهية كبرية لكل الدراسة ففيه سيتم عرض و حتليل و مناقشة النتائج و تنظيمها من االن 

خالل جداول و رسومات بيانية توضيحية و ذلك مع الربط بني فرضيات البحث و مقارنتها مع خمتلف 
ج بعدة توصيات و البيانات املتوصل اليها وذلك بتسلسل الفرضيات و بالتايل التحقق من صحتها ،و اخلرو 

 اقرتاحات أخرى للدراسات املستقبلية القادمة .

 

 : عرض و حتليل و منافشة النتائجأوال : 

 :الفرضية األوىلحتليل و مناقشة  عرض و**

 القبلية و البعدية للعينة التجريبية  اتذات داللة إحصائية بني االختباريفروق وجود و اليت تنص على
لصاحل اإلختبارات ( سنة9-7فئة )( اجلري، الدقة، القفزيف تعلم بعض املهارات احلركية  )

 البعدية.

 االِتبارات                       
 املهارة املستهدفة  

 البعدية للعينة التجريبية القبلية للعينة التجريبية

 4.86 4.12 م.حسايب اجلري 
 0.16 0.14 ا.معياري

 
 5.62 4.32 ت.احملسوبة
 1.64 ت.اجلدولية

 ( سنة9-7فئة ): يبني داللة الفروق االحصائية يف اختبارات مهارة اجلري  لتالميذ 40اجلدول رقم

 .االختباراتعند مجيع  0.05:مستوى الداللة 

 : أعالمها يلي 04يتضح من خالل اجلدول رقم التحليل :
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لالختبارات  قيمة "ت" احملسوبة، اما 4.32لالختبارات القبلية للعينة التجريبية  بلغت قيمة "ت" احملسوبة
عند  1.64اليت بلغت ةو هي اكرب من قيمة "ت" اجلدولي5.62البعدية للعينة التجريبية فقد بلغت 

بني االختبارات القبلية و البعدية فيما أي أن هناك فروق ذات داللة إحصائية  0.05مستوى الداللة 
 ( سنة9-7فئة )خيص مهارة اجلري 

 
( يوضح "ت" ستودنت لالِتبارات القبلية و البعدية للعينة التجريبية يف مهارة 2شكل بياين رقم )

 اجلري .

 االِتبارات                       
 املهارة املستهدفة  

 البعدية للعينة التجريبية القبلية للعينة التجريبية

 4.89 4.17 م.حسايب الدقة 
 0.17 0.10 ا.معياري

 
 6.96 5.54 ت.احملسوبة
 1.64 ت.اجلدولية

( سنة9-7فئة ): يبني داللة الفروق االحصائية يف اختبارات مهارة الدقة  لتالميذ 50اجلدول رقم

4,32

5,62

0
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االختبارات القبلية   االختبارات البعدية  

اختبارات مهارة الجري 

ستودنت " ت"
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 .عند مجيع االختبارات  0.05:مستوى الداللة 

 : أعالمها يلي 05يتضح من خالل اجلدول رقم التحليل :

لالختبارات  قيمة "ت" احملسوبة، اما 5.54لالختبارات القبلية للعينة التجريبية  بلغت قيمة "ت" احملسوبة
عند  1.64اليت بلغت ةو هي اكرب من قيمة "ت" اجلدولي6.96البعدية للعينة التجريبية فقد بلغت 

ة و البعدية فيما بني االختبارات القبليأي أن هناك فروق ذات داللة إحصائية  0.05مستوى الداللة 
 ( سنة9-7فئة )الطفال  خيص مهارة الدقة

 
للعينة التجريبية يف مهارة ( يوضح "ت" ستودنت لالِتبارات القبلية و البعدية 3شكل بياين رقم )

 .الدقة
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0

1

2

3

4

5

6

7

8
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 االِتبارات                       
 املهارة املستهدفة  

 البعدية للعينة التجريبية القبلية للعينة التجريبية

 4.90 4.77 م.حسايب القفز 
 0.20 0.16 ا.معياري

 
 6.33 5.71 ت.احملسوبة
 1.64 ت.اجلدولية

 ( سنة9-7فئة )لتالميذ  اختبارات مهارة القفز: يبني داللة الفروق االحصائية يف 60اجلدول رقم

 .عند مجيع االختبارات 0.05:مستوى الداللة 

 : أعالمها يلي 06يتضح من خالل اجلدول رقم التحليل :

لالختبارات  قيمة "ت" احملسوبة، اما 5.71لالختبارات القبلية للعينة التجريبية  احملسوبةبلغت قيمة "ت" 
عند  1.64اليت بلغت ةو هي اكرب من قيمة "ت" اجلدولي6.33البعدية للعينة التجريبية فقد بلغت 

فيما  ة و البعديةبني االختبارات القبليأي أن هناك فروق ذات داللة إحصائية  0.05مستوى الداللة 
 ( سنة9-7فئة )الطفال  خيص مهارة القفز

 

للعينة التجريبية يف مهارة  ( يوضح "ت" ستودنت لالِتبارات القبلية و البعدية4شكل بياين رقم )
 . القفز 

5,71

6,33

5,4
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االختبارات القبلية   االختبارات البعدية  

اختبارات مهارة القفز 

ستودنت " ت"
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القبلية و  اتبني االختباريفروق إحصائية و من خالل حتليل اجلداول السابقة جند ان هناك 
يف تعلم الذي احتوت على العديد من االلعاب الرتوحيية الرياضية البعدية للعينة التجريبية 

 لصاحل اإلختبارات البعدية.( سنة9-7فئة )( اجلري، الدقة، القفزبعض املهارات احلركية  )
 : الثانيةل النتائج اخلاصة بالفرضية عرض و حتلي**

 ذات داللة إحصائية بني العينتني الضابطة و التجريبية يف االختبارات فروق وجود و اليت تنص على
 لصاحل العينة التجريبية.( سنة9-7فئة )( اجلري، الدقة، القفزالبعدية للمهارات احلركية)

"ت" ستودنت  االِتبارات املطبقة القيم اإلحصائية  نوع العينة 
 اجلدولية 

 درجة احلرية 

  القفز  الدقة  اجلري 
 

1.64 
 

 
 

26 
"ت" ستودنت  العينة الضابطة 

 احملسوبة 
5.20 6.05 6.14 

"ت" ستودنت  العينة التجريبية 
 احملسوبة  

5.62 6.96 6.33 

"ت" ستودنت احملسوبة لكل من العينة الضابطة و التجريبية يف مجيع االختبارات : يبني 70اجلدول رقم
 ( سنة9-7فئة ))اجلري ،الدقة ،القفز ( لدى اطفال 

 .عند مجيع االختبارات 0.05:مستوى الداللة 

الختبارت اجلري و الدقة و  6.33و  6.96و  5.62بلغت "ت" ستودنت احملسوبة التحليل : -
،ام "ت"ستودنت احملسوبة للعينة التجريبية فقد بلغت  القفز على نفس الرتتيب للعينة الضابطة

للجري و الدقة و القفز على الرتتيب ،و هي قيم اكرب من القيم  6.14و 6.05و  5.20
 1.6 اخلاصة بالعينة الضابطة ،و هي اكرب من "ت" ستودنت اجلدولية و اليت بلغت

بني توجد فروق ذات داللة إحصائية   أي انه  ، 0.05،و مستوى داللة  26عند درجة حرية  
( يف اجلري، الدقة، القفزالعينتني الضابطة و التجريبية يف االختبارات البعدية للمهارات احلركية)

،و هذا من خالل ممارسة عينة الدراسة التجريبية ملختلف  تجريبيةالطور االبتدائي لصاحل العينة ال
 االلعاب املختارة و بالتايل زيادة مستوى تعلمهم للمهارات احلركية .
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الِتبارات للعينة الضابطة و العينة التجريبية جلميع ايوضح "ت" ستودنت  (5شكل بياين رقم )

 ( .)اجلري ،الدقة و القفز

 :العامة االستنتاجات 

يف ضوء النتائج اليت توصلنا إليها عن طريق املعاجلة اإلحصائية و انسجاما مع الفرضيات اجلزئية للدراسة 

 : نستنتج ما يلي

القبلية و البعدية للعينة التجريبية  اتذات داللة إحصائية بني االختباريفروق أهنناك :االستنتاج األول-1

 ( يف الطور االبتدائي لصاحل اإلختبارات البعدية.اجلري، الدقة، القفزيف تعلم بعض املهارات احلركية  )
حتليل حبيث ميكننا القول أنه بعد تطبيق االختبارات اخلاصة بالدراسة على العينة املقصودة ،و بعد 

البيانات االحصائية وجدنا اختالف بني االختبارات القبلية و االختبارات البعدية و هذا كان 
 لصاحل االختبارات البعدية و اليت جرت على العينة التجريبية من اطفال الطور االبتدائي .

فروق ذات داللة إحصائية بني العينتني الضابطة و التجريبية يف ناك أهن:ثايناالستنتاج ال-2

 ( يف الطور االبتدائي لصاحل العينة التجريبية.اجلري، الدقة، القفزاالختبارات البعدية للمهارات احلركية)
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العينة الضابطة  العينة التجريبية 

ت ستودنت للعينة الضابطة و التجريبية لكل االختبارا" ت"

الختبار الجري " ت" الختبار الدقة " ت" الختبار القفز " ت"
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سابية و  و هذا من خالل حتليلنا اإلحصائي السابق الذي وجدنا فيه اختالف بني املتوسطات احل 
كذلك "ت" احملسوبة  باملقارنة مع "ت" اجلدولية ، أي ان االختبارات املطبقة كان هلا تاثري على 

 . العينة التجريبية باالجياب فيما خيص تعلم املهارات احلركية املدرجة ضمن هذه الدراسة
و الفرضية اجلزئية الثانية حتققت و بالتايل حتقق الفرضية الفرضية اجلزئية األوىل مما سبق نستنتج أن 

لاللعاب الرتوحيية الرياضية  دور يف تعلم بعض املهارات احلركية )اجلري العامة اليت تقول أن :
 ،الدقة ،القفز ( لدى اطفال الطور االبتدائي .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النتائج بالفرضيات :مقابلة 

 الفرضية األوىل :

ذات داللة إحصائية بني فروق انه توجد األوىل و اليت تقول اجلزئية من اجل التحقق من الفرضية
( يف اجلري، الدقة، القفزالقبلية و البعدية للعينة التجريبية يف تعلم بعض املهارات احلركية  ) اتاالختباري

 اإلختبارات البعدية.الطور االبتدائي لصاحل 



 

 

 الفصل الثاني :عرض و تحليل و مناقشة النتائج

63 

اليت حتتوي على املتوسطات احلسابية اخلاصة باالختبارات  ( 6-5-4قمنا جبمع نتائج اجلداول رقم )
( يف اجلري، الدقة، القفزيف تعلم بعض املهارات احلركية  ) القبلية و البعدية و هذا لدى العينة التجريبية

لصاحل اإلختبارات القبلية و البعدية للعينة التجريبية  اتاالختبارياختالف بني  ، و وجدنا  الطور االبتدائي
اخلاصة بالدراسة و  ،و هذا راجع اىل ان ان االختبارات البعدية كانت بعد تطبيق خمتلف االلعاب البعدية

 .   spssبواسطة نظام  احملسوبة بعد مقارنتها ب "ت" اجلدولية"ت" ستودنت  هذا ما وضحته

 :(2009دراسة احلايك والويسي)عه وهذا ما تتفق م

اثر استخدام األلعاب الصغرية يف تنمية املهارات احلركية األساسية )اجلري  علىالتعرف اىل هدفت و اليت  
،حبيث كانت اهم نتائجها ان للربنامج املقرتح والوثب والرمي واللقف( لدى طالب املرحلة األساسية الدنيا 

 . ي حتسني املهارات احلركية األساسيةفعالية  والقائم على األلعاب الصغرية
 : (2006دراسة عبدا هلل وآِرون )و ايضا دراسة 

أثر استخدام برناجمي االلعاب االستكشافية وااللعاب احلركية يف تطوير  على التعرف اىلهدفت و اليت 
وكانت أهم النتائج حتقيق برناجمي األلعاب االستكشافية وااللعاب احلركية  ،بعض املهارات احلركية األساسية

تطورا يف بعض املهارات 
رات احلركية األساسية عند املقارنة بني احلركية األساسية يف االختبارين القبلي والبعدي و تطورا يف بعض املها

 . االختبارين القبلي والبعدي
 
 

 
 الفرضية الثانية :

فروق ذات داللة إحصائية بني من اجل التحقق من صحة الفرضية الثانية و اليت تنص على وجود 
( يف الطور اجلري، الدقة، القفزالعينتني الضابطة و التجريبية يف االختبارات البعدية للمهارات احلركية)

 االبتدائي لصاحل العينة التجريبية.
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العينتني اخلاصة ب الدالالت االحصائية على  ( الذي احتوى7اجلدول رقم ) بياناتقمنا جبمع نتائج و 
و هذا بعد احلرص ( اجلري، الدقة، القفزت البعدية للمهارات احلركية)الضابطة و التجريبية يف االختبارا

فروق ذات وجدناعلى ممارسة العينة التجريبية على مجيع االلعاب املوجودة ضمن الدراسة ، حبيث  
اجلري، داللة إحصائية بني العينتني الضابطة و التجريبية يف االختبارات البعدية للمهارات احلركية)

،و هذا بعد حساب "ت" ستودنت و  تجريبية( يف الطور االبتدائي لصاحل العينة الزالدقة، القف
 مقارنتها ب "ت" ستودنت اجلدولية ،و بالتايل حتقق الفرضية اجلزئية الثانية .

 :(Ivory&Mccollum,2008ايفوري وما كلوم)دراسة  و هذا ما تؤكده
اللعب على مستوى التفاعل يف اللعب لدى التعرف إىل تأثري أنواع بشكل اساسي اىل هدفت و اليت 

 ، حبيث جاءت النتائج كااليت :جمموعة من األطفال الذين يعانون صعوبات يف التعلم
استخدام اللعب يف حد ذاته أدى إىل حتسني يف تفاعالت األطفال أثناء اللعب إضافة إىل وجود فروق 

 .اعي لصاحل اجلماعيذات داللة إحصائية بني جمموعة اللعب الفردي واللعب اجلم

 : 1991و يضيف املهدي 

 دراسته  اىل :و اليت هدفت
وضع برنامج رياضي تروحيي الطفال دور احلضانة ، وكذلك هدفت اىل معرفة تأتري الربنامج املقرتح  -

 . ( سنوات 5-4لألطفال على بعض املهارات احلركية األساسية ألطفال ما قبل املدرسة )

كل املهارات احلركية األساسية لدى أطفال يف  للمجموعة التجريبية ههور حتسن حبيث كانت اهم نتائجه : 
 هذه اجملموعة من الذكور واإلناث.

 جاءت بان  لاللعابو من خالل هذا ميكننا القول بان الفرضية العامة للدراسة حتققت و اليت 
، ( يف الطور االبتدائي اجلري، الدقة، القفزالرياضية دور يف تعلم بعض املهارات احلركية ) الرتوحيية

 ةو هذا ما الحظناه من خالل حتليل البيانات  اخلاصة بالدراس
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 اخلالصة العامة :

ذات أمهية بالغة لتعلم املهارات احلركية املختلفة ،فهي تساهم مبقدار كبري تعترب األلعاب الرتوحيية الرياضية  
يف تبسيط املهارات احلركية و جعلها سهلة و هذا بواسطة الطابع الذي تتميز به هذه األخرية و الذي 
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يطه املتعلم و تنشيتجسد يف التحفيز و التنافس و الرتفيه و التعلم كذلك ،و بالتايل تؤدي اىل رفع رغبة 
 بدنيا و نفسيا ،أي زيادة قابليته للتعلم و اكتشاف اخطائه و تصحيح األخطاء اليت يقع فيها .

يف التحسني من النتائج و هذا سواء يف النشاطات الفردية فاتقاهنا دور اجيايب كبري  كما للمهارات احلركية 
ألنشطة اجلماعية كذلك ففيها يؤدي اىل الوصول اىل اهلدف باقل جهد ووقت ممكن و هذا ما ينطبق على ا

 يضبح الفرد فعاال يف الفريق و احداث تأثري يف وسط زمالء فريقه 

لأللعاب الرتوحيية و الرياضية امهية و دور فعال يف تعلم  أن خالل الدراسة اليت قمنا هباتستخلص  و من
لدقة و هذه هي املهارات املهارات احلركية و هذا خاصة لدى فئة األطفال و من بينها اجلري ، القفز و ا

املختارة يف هذه الدراسة و توجد العديد من املهارات احلركية األخرى اليت حيتاجها الطفل ،و لذا جيب 
احلرص على االهتمام بااللعاب الرتوحيية الرياضية و إعطائها اهتماما اكرب و هذا بواسطة ربطها مبهارات 

 حركية أخرى و أنشطة فردية و مجاعية أخرى  .

و بذلك تكون  األلعاب الرتوحيية الرياضية قد جنحت يف حتقيق تعلم افضل الطفال االبتدائية ملهارة 
اجلري ، القفز و الدقة  ،و بالتايل لأللعاب الرتوحيية الرياضية املدرجة ضمن هذه الدراسة و اليت متثلت 

سباق  ، القفز من فوق احلبل ، سباق احلصول على الكنز ، سباق التوازن ، لعبة النار واملاء)يف التايل 
هلا  (لعبة التصويب على اللوح)اهلدف( دخول املربعاتصيد احلمام، نط احلبل  تتابع الوثب فوق العصا

 . أطفال الطور االبتدائي يف تعلم املهارات احلركية احملددة سابقا و هذا لفئة دور 

 

 

 

 التوصيات و االقرتاحات:

نقدم فيما يلي توصلنا اليه من معلومات من خالل حتليل و معاجلة النتائج اإلحصائية ، ما بالنظر إىل 
 جمموعة من التوصيات :
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البسيط اىل املركب و االعتماد عليها يف كل مراعاة قواعد تعليم املهارات احلركية و خاصة التدرج من -1
 من األنشطة الفردية و اجلماعية .

استخدام األلعاب الرياضية يف املرحلة االبتدائية و املتوسطة الهنما مرحلتني مهمتان للتعلم السليم  -2
 لكيفية أداء املهارة و أيضا استعماهلا يف املنافسات .

يمية للتالميذ  لدى باقي األطوار التعل صر تنمية املهارات احلركية لعن إجراء دراسات و حبوث مشاهبة  -3
 و الثانوي ،باستعمال العاب اكثر تعقيدا .كالطور املتوسط 

 سبيل املثال ،و على عينات خمتلفة . 

جيب ان يراعى عامل التنويع يف األلعاب و هذا بغرض استهداف عدة مهارات حركية و ليس مهارة -4
 .حركية واحدة فقط 

لكيفية ادخال األلعاب و استخدامها داخل  ( سنوات9-7لفئة )تنظيم دورات تكوينية لألساتذة -5
 احلصة و هذا لتنمية اجلانب البدين و النفسي للتلميذ .

الهنم الركيزة  لكل الفئات العمرية  القيام بدراسات مشاهبة أخرى و املتعلقة بتالميذ الطور االبتدائي-6
 الرئيسية لبناء جمتمع قوي ،كإعداد منافسات رياضية صغرية ما بني االبتدائيات .
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I. : الملحق االول 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 التعليم العالي و البحث العلميوزارة 
 مستغانم –عبد الحميد بن باديس جامعة 

 
 معهد علوم وتقنيات األنشطة البدنية والرياضية

 
 األلعاب الترويحية الرياضة 

 

دور األلعاب الرتوحيية الرياضية يف تعلم بعض املهارات يف إطار البحث الذي نقوم به حتت عنوان " 

 "  ( يف الطور االبتدائي ،الدقةاحلركية ) اجلري ،القفز 

 يف الرتبية البدنية والرياضية. املاسرت والذي يندرج يف إطار البحث العلمي لنيل شهادة
سنقدم فيما يلي جمموعة من األلعاب املختارة ،حبيث سنقوم بعرض ثالثة العاب تروحيية رياضية لكل  هلذا 

ركية )اجلري ،القفز ،الدقة ( و بالتايل سيكون لدينا مهارة حركية حبيث حيتوي حبثنا على ثالثة مهارات ح
 ( العاب تروحيية رياضية و هي كااليت :9وع تسع )جم

  اجلري مهارة: 
 لعبة النار واملاء. -اسم اللعبة: -  1       

 تقسم اجملموعة إىل قسمني أحدمها النار واآلخر املاء ويقف كل قسم يف جانب من امللعب وعندما  طريقة اللعب:-
 تستدير املعلمة النار تتقدم التلميذات)النار(يف خطوات طويلة بطيئة لإلمام وعندما تنادي)املاء( تنادي
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 طفائها) مسك أكرب التلميذات)النار(للخلف مع الركض يف حني يتقدم املاء( بالركض خلف)النار( إل
 عدد من التلميذات( وهكذا تكرر اللعبة.

 
 اسم اللعبة : سباق التوازن -2

عدد الطالب :  -3.أقماع صغرية  حتتاج اىل ،شعار اللعبة ) الوصول إىل القمة تبدأ خبطوة صحيحة( 
 .عشر طالب 

مرت ، يوجد قمع يف خط البداية وقمع يف خط  35هناك خط بداية وخط هناية مسافته :طريقة اللعب
، ال يسمح له ملس  النهاية مع بداية الصافرة ميشى الطالب األول وقمع مثبت على رأسه وذراعيه ممدودة

القمع الذي فوق رأسه بيديه ، إذا وقع القمع جيلس الطالب ويثبت القمع فوق رأسه مث يقف ويكمل 
السباق . يقوم باللف حول القمع املوضوع يف خط النهاية ويسلم القمع لزميله الثاين ويثبته فوق رأسه مث 

 وهكذا إىل أن ينتهي الطالب العاشر واألخري ..يكرر ماعمله زميله األول 

 مالحظات خاصة باللعبة : -

 عند وقوع القمع من فوق رأس الطالب جيلس ويضع القمع فوق رأسه مث يقف ويكمل السباق  -

عندما يلمس الطالب القمع بيده يقوم عضو اللجنة واملشرف على هذا الفصل مبسك الطالب  -
 .مخس ثواين ) العد من واحد إىل مخسة ( مث يرتكه لتكمله السباق 

عن القاطرة أو مع مجهور فصله لتشيع زمالئهم حساب  الطالب الذي ينتهي دورة يقف بعيداً  -
 أخر طالب خلط البداية  الفصل الفائز يف املركز األول هو رجوع -:النتيجة 

 اسم اللعبة :سباق احلصول على الكنز:-3

م ويرقم الصفني يف اجتاه عكسي وتوضع 10يقف التالميذ يف صفني مواجهني املسافة بينهما           
كنز ( يف منتصف املسافة بني الصفني وعندما ينادي املدرس أحد األرقام جيري التلميذ الذي الكرة ) ال

 .حيمل هذا الرقم من كل صف حماوال أخذ الكرة قبل زميله والفائز حيتسب له نقطة ويصفق له اآلخرون

  القفز : مهارة 

 اس   م اللعبة : القفز من فوق احلبل -1
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 . ملعب كرة يد ، وطالب 16، و كرةحبل _  حتتاج الىطريقة اللعب :

كرة من حتت الطالب مربوط بة ويقوم املعلم بتمرير حبل يقسم الطالب إىل جمموعتني على شكل دائر 
 . اجملموعة اليت تبقى أطول فرتة زمنية،و الفائز هي  والذي تلمسه الكرة خيرج من اللعبة

 :اسم اللعبة :سباق تتابع الوثب فوق العصا-2

يقسم الفصل إىل أربعة قاطرات وميسك التلميذان األماميان عصا على ارتفاع مناسب وحيدد خط       
البدء وتقف القاطرة خلفه وعند البدء جيري التالميذ ويثبون فوق العصا ويعودون إىل أماكنهم والذي ينتهي 

 .أوال هو الفائز

 اس   ماللعبة : نط احلبل-3

نصف ملعب كرة ، و  طالب 16 ،اما عدد الطالب  مراتب –حبل عبة الىحتتاج هذه اللطريقة اللعب :
 . يد

يقف الطالب على شكل قاطرة , ويقف طالبان أمام القاطرة ممسكني حببل , وبعد احلبل عن القاطرة 
أمتار وعند مساع إشارة البدء يبدأ أول طالب يف القاطرة بالنط من فوق احلبل مث الذي بعدة مث  10

 . فاع عند انتهاء القاطرة وهكذاتزويد االرت

  الدقةمهارة : 

 سم اللعبة: دِول املربعات.ا -1
تقسم اجملموعة إىل أربع جمموعات وترسم يف امللعب أربع مربعات تتسع كال منها لفريق واحد طريقة اللعب: -

اليت  وتركض التلميذات منتشرات يف امللعب وعند اإلشارة تسرع كل جمموعة بدخول أحد املربعات والفرقة
 تكتمل يف املربع أوال هي الفائزة.

 صيد احلمام.اسم اللعبة: -2

تقسم اجملموعة إىل قسمني قسم منهم داخل دائرة كبرية وميثل احلمام والقسم الثاين منتشرا حول  طريقة اللعب:  -
الدائرة وميثل الصيادين ويبدأ اللعب بأن يصوب الصيادون كرة جلد على أرجل احلمام داخل الدائرة ومن يصاب 

 يتم التبديل.من احلمام ينضم إىل الصيادون إىل أن يبقى أخر احلمام ويكون هو الفائز و 
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 . التصويب على اللوح)اهلدف( لعبة :لاسم ا -3

الوان )ازرق, امحر, اخضر,  4م مرسوم على احلائط وملون 1x1مربع حتتاج اىل  :اللعبطريقة  -
م من املربع وعند مساع االشارة يبدأ االطفال 5يقف اطفال الفريق على بعد ، حبيث  ابيض(

حماوالت  10ومع كل فريق   -املدرب  –مبحاولة اصابة اللون الذي يتم حتديده من قبل املعلم 
 والفريق الفائز الذي حيرز اكرب عدد من التصويبات الصحيحة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


