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االهداء
اهدي هذا العمل املتواضع اىل مشعل النور الوهاج سيدنا وحبيبنا حممد رسول اهلل اىل كل من حيمل يف قلبه ذرة حب
اىل كل من رأى احلياة حديقة حب ووردها االمل وأغصان اشجارها احملبة وجذورها روابط اخلري وجدوها الورد
واالحرتام والتسامح اىل كل من اراد على رواسب اجلهل والتخلف ويزرع بدل منها بذور العلم واالسالم.
اىل اليت سهرت الليايل من اجل راحيت وشفائي إىل نبع احملبة الذي الينبض اىل الربيع الدائم امي احلنونة واليت ان
قدمت هلا كنوز األرض فلن ايف حبقها.
إىل الذي انار عقلي ودريب ومنحين يد العون يف كل زمان ومكان سندي يف احلياة أيب العزيز.
إىل كل العائلة وكل اصدقائي .
إىل زمالئي مبعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية  ،وىل كل االساتذة الذين سهروا على اعطائنا مثار العلم
واملعرفة  ،اىل كل هؤالء اهدي هذا العمل املتواضع وأسال اهلل عز وجل ان يوفقنا ملا فيه اخلري لنا ولوطننا انه نعم
املوىل ونعم النصري.

أ

كلمة شكر
نشكر اهلل سبحانه وتعاىل على فضله وتوفيقه لنا  ،والقائل يف حمكم التنزيل ( لئن شكرمت الزيدنكم)
ونتقدم مصداقا لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم ( :من مل يشكر لناس مل يشكر اهلل)
بالشكر إىل كل من ساهم من قريب او من بعيد يف اجناز هذا العمل .
وبشكري اىل االستاذ املشرف :الدكتور عبد اهلل بوجرادة الذي سهل يل طريق العمل ومل يبخل علي بنصائحه القيمة
 ،فوجهين حني اخلطأ وشجعين حني الصوب  ،فكان نعم املشرف .
كما اتقدم بالشكر اىل مجيع اساتذيت الذين اشرفوا على تدريسي خالل السنوات اخلمس ولكل من ساهم بالكثري
او القليل  ،من قريب او حىت من بعيد يف إخراج هذا العمل املتواضع اىل النور .
ويف االخري امحد اهلل جل وعلى الذي وفقين اىل اهناء هذا العمل املتواضع .

ب

دور االلعاب الشبه رياضية في تعلم المهارات القاعدية في االلعاب الجماعية لدي تالميذ
التعليم االبتدائي
)دراسة ميدانية على بعض معلمي بلدية ورقلة المقاطعة(أ
:

ملخص

،هدفت الدراسة ايل معرفة دور االلعاب الشبه رياضية يف تعلم املهارات القاعدية يف االلعاب اجلماعية لتالميذ التعليم االبتدائي
 معلم ومعلمة ولقد و26 واستخدم الطالب املنهج الوصفي بأسلوبه املسحي للتحقق من فرضيات البحث ومتثلت عينة البحث يف
 استخدم الطالب،)لقد اختريت بطريقة احلصر الشامل للعينة القصدية ومت اجرائها علي مستوي االبتدائي لبلدية ورقلة املقاطعة (أ
 وتوصلنا من خالل هذه االستمارة وقيم كاف الرتبيع حملاور،من خالهلا االستمارة (االستبيان) كأداة جلمع املعلومات والبيانات
:االستبيان اىل
. لأللعاب الشبه رياضية دورا فعال يف االلعاب اجلماعية. االلعاب الشبه رياضية تساهم يف تعلم املهارات القاعدية ألطفل مرحلة التعلم االبتدائي يف األلعاب الشبه رياضية عدم توفر الوسائل واإلمكانيات الكبرية ال ينعكس سلبا على جتسيدها أثناء تعلم املهارات القاعدية.يف االلعاب اجلماعية
 االلعاب اجلماعية، املهارات القاعدية، االلعاب الشبه رياضية:الكلمات املفتحية
The role of sports-like games in learning basic skills in group games for elementary school students
Field study of the Municipality of Ouargla Province (a)
Abstract:
The study aimed at knowing the role of mathematical games in learning basic skills in the
collective games for primary school students. The student used the descriptive method in his
survey method to verify the hypotheses of the research. The research sample was represented in
62 teachers and teachers and was chosen by means of the comprehensive inventory of the
intended sample, At the primary level of the district municipality of Ouargla (a), the student used
the questionnaire as a tool for collecting information and data, and through this questionnaire we
obtained sufficient values for the questionnaire to:
- Sports-like games have an active role in group games.
- Mathematical similarities contribute to learning basic skills for children of primary learning.
- In sports games similar to the lack of means and great potential does not reflect negatively on the
embodiment while learning basic skills in the collective games.
Keywords: mathematical games, basic skills, group games.
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مقدمة:
تعترب املدرسة املؤسسة التعليمية والرتبوية االوىل اليت تكسب التالميذ املعلومات واملعارف واخلربات الضرورية للحياة
العملية والعلمية ،وتعمل علي تنمية استعداد التالميذ وميوهلم وتوجيههم توجيها اجتماعيا صاحلا للفرد واجملتمع ،بل
ان وظيفة املدرسة كذلك اعداد التالميذ اجتماعيا عن طريق تعديل سلوكهم واكساهبم املهارات واخلربات اليت
تساعدهم علي التكيف مع النجاح يف مجيع اجملاالت املختلفة.
ويشري ابو حليمة " ايل ان املدرسة كمؤسسة تعليمية وتربوية تقوم بتطبيق برامج تطبيقية وخطط دراسية من اجل
حتقيق اهدافها ،ولكي يتم حتقيق هذه االهداف جيب علي املدرسة ان جتعل النشاط املدرسي الرياضي جماال اصيال
يف براجمها وخططها ،وذلك من خالل توفري الفرص الكافية للمارسة الرياضية وحتقيق الياقة البدنية واملهارات احلركية
1
لتالميذها".
وتعد الرتبية البدنية والرياضية جزء من الرتبية العامة لكوهنا تعتين وتراعي اجلسم وصحته ،وهتدف إىل إعداد املواطن
الصاحل جسميا ،عقليا ،وخلقيا ،وقادر على اإلنتاج والقيام بواجباته حنو جمتمعه ووطنه ،كما هناك مفهوم أخر للرتبية
البدنية والرياضية" أهنا جمموعة األنشطة واملهارات والفنون اليت يتضمنها الربنامج مبختلف مراحل التعليم ،وهتدف إىل
إكساب التلميذ مهارات وأدوات تساعده على عملية التعليم ،وترمي الرتبية البدنية إىل العناية بالكفاية البدنية أي
2
صحة اجلسم ونشاطه ،رشاقته وقوته ،كما هتتم بنمو اجلسم وقيام أجهزته بوظائفها.
ومن أهم العلوم املتطورة اليوم جند الرتبية اليت هتتم بتكوين فرد صاحل خيدم نفسه وجمتمعه .فالرتبية يف اجملال الرياضي
تعتين بشخصية الفرد وهذا بتنمية مجيع جوانبه النفسية ،االجتماعية الروحية والبدنية ،لذا يظهر جليا الدور اهلام
الذي تلعبه حصة الرتبية البدنية والرياضية يف الطور االبتدائي وذلك بتعليم وتزويد التالميذ مبختلف املهارات
واخلربات احلركية املرافقة ببذل جهد بدين وعقلي منظم ،ضمن نشاط يتماشى مع احتياجات التالميذ خالل مراحل
منوهم املتميزة مبيوله الشديد حنو اللعب.
ومتثل األلعاب حاجة هامة لصحة الفرد النفسية لتحقيق التوافق بأبعاده املختلفة لدى هذه الفئة ،بالنظر إىل املتعة
اليت جتلبها للتلميذ من خالل الفرص اليت تتيحها له إلشباع خمتلف الرغبات واحلاجات اليت يتطلبها النمو يف هذه
املرحلة بصفة مقبولة اجتماعيا كاحلاج إىل االنتماء ،احلاجة إىل االستقالل ،احلاجة إىل إثبات النفس.
لتحقيق حاجة التلميذ مت إدماج األلعاب الشبه الراضية يف حصة الرتبية البدنية والرياضية من جهة ،ومن جهة أخرى
لتعلم املهارات القاعدية يف االلعاب اجلماعية  ،لذا أردنا أن تكون دراستنا تتمحور حول دور األلعاب الشبه
الرياضية يف تعلم املهارات القاعدية يف االلعاب اجلماعية لدي مرحلة التعليم االبتدائي.
 1ابوحليمةواخرون،اتجاهاتمديريالمدارسفيمحافظةالزرقاءنحودرسالتربيةالرياضيةمنوجهةنظر
مدرسيالتربيةالرياضية،الجامعةاالردنية،5991،ص.32
2امينانورالخولي،اصولالتربيةالبدنيةوالرياضية،القاهرة،5991،ص29
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وعليه سوف نتطرق يف حبثنا هذا وبعد اإلملام ببعض املفاهيم األساسية واملصطلحات لغرض حتقيق هذه الدراسة إىل:
اجلانب النظري :يتكون من فصلني
الفصل االول :مدخل للدراسة منخالل التعريف بالبحث مث حتديد اشكالية الدراسة ،فرضيات الدراسة ،اهداف
الدراسة ،امهية الدراسة ،مث التطرق ايل مصطلحات ومفاهيم الدراسة.
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اجلانب النظري

الفصل االول

الفصل االولى

الفصل االولى :مدخل للدراسة
 )1اشكالية الدراسة
 )2فرضيات الدراسة
 )3اهداف الدراسة
 )4اهمية الدراسة
 )5التعارف االصطالحية واإلجرائية

مدخل للدراسة

الفصل األول :
 .1االشكالية:

ان حصة الرتبية البدنية والرياضية خصصت هلا مكانة خاصة يف املنظومة الرتبوية الشاملة  ،حيث أن السلطات
الوطنية و(وزارة الرتبية والتعليم) سامهت بتوطيد أركان هذه املادة  ،حيث مت تعميم الرتبية البدنية و الرياضية داخل
املؤسسات التعليمية و ذلك ضمن نشاط يتماشى واحتياجات التلميذ خالل مراحل منوه و املتميزة مليوله الشديد
حنو اللعب وممارسته خمتلف األنشطة الرياضية و من بنها جند األلعاب الشبه رياضية.
ويالحظ اللعب مثل اجلري  ،املطاردة  ،العوم  ،السباق  ،واأللعاب الرياضية املنظمة وغري ذلك من ألوان
النشاط اليت تصرف الطاقة املتدفقة لدى الطفل"  ،3باإلضافة إىل أمهيته الكبرية يف التعلم والتسلية  ،كما يعترب من
أهم النشاطات اليت تساعد األطفال يف تفهمهم للمحيط الذي يعيشون فيه وأحد الوسائل اهلامة اليت يعربون من
خالهلا على أنفسهم وعلى حالتهم االجتماعية.
ولقد ازداد االهتمام يف السنوات األخرية حبل املشكالت يف إطار سيكولوجية التفكري واالبتكار  ،وتتجلى طريقة
حل املشكالت بتحديد املشكلة كإحدى أهم الطرائق لتنمية التفكري يف أن الباحث يف شروط املواقف اإلشكالية
يكشف عناصر جديدة وينمي أساليب مألوفة وخيترب فرضيات وتوقعات من صنعه هو.
فمن خالل موضوع حبثنا هذا تعترب :األلعاب الشبه رياضية العامل الفعال الذي ال يتخلى عنه األطفال وهذا ا
رجع ألمهيتها الفيزيولوجية و االجتماعية  ،والنفسية خاصة ملرحلة التعليم االبتدائي اليت أكد عليها علماء النفس أهنا
حالة قلق وتوتر نفسي للطفل وهذا ا رجع إىل النمو البيولوجي السريع.4
وهتدف ممارسة األلعاب الشبه الرياضية أثناء تدريب االطفال إىل حتسني وتنمية املهارات القاعدية للطفل واليت
تعرف" بقدرة الفرد على أداء احلركات اليت تكون خمتلف املهارات" ،كما يقصد هبا جعل احلركات اجلسمية للفرد

نافعة مع بذل أقل قدر ممكن من اجلهد  ،حيث من خالل تدربه على خمتلف املهارات القاعدية تصبح حركاته دقيقة
ورشيقة  ،ويتمكن من التحكم يف خمتلف أعضاء جسمه وتنمية قدراته احلركية كاملرونة ،القدرة  ،الرشاقة ،
السرعة........اخل.
وميكن القول أن األلعاب الشبه الرياضية هلا الدور الفعال يف تكوين الطفل من اجلانب الرتبوي  ،النفسي ،
احلركي  ،االجتماعي وهو ما يؤكده رأي العامل ريدل» « Ridleالذي أشار إىل ما حيدث من حتسن يف السلوك
االجتماعي لألطفال نتيجة اللعب و النشاطات اليت تتطلب تدريبا على ربط الذات .5
هذا ما دفعنا ايل طرح التساؤل التايل:
ما امهية االلعاب الشبه رياضية يف تعلم املهارات القاعدية يف االلعاب اجلماعية لدي مرحلة التعليم االبتدائي ؟
3حامد عبد السالم زه ارن  ،علم النفس النمو) الطفولة والم ارهقة ( ،ط  ، 5عالم الكتب  ،القاهرة  ، 1995 ،ص. 262
 4محمد عماد الدين إسماعيل ،النمو في فترة الم ا رهقة ،دار القلم ،الكويت ، 1996 ،ص. 1
5

سلوى محمد عبد الباقي،الّلعب بين النظرية والتطبيق .-مركز اإلسكندرية للكتاب، 1882 ،ص.12
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مدخل للدراسة

الفصل األول :
وانطالقا من هذا التساؤل قمنا بطرح التساؤالت الفرعية التالية:
 هل لاللعاب الشبه رياضية دورا فعال يف االلعاب اجلماعية ؟
 هل االلعاب السبه رياضية تساهم يف تعلم املهارات القاعدية الطفل مرحلة التعلم االبتدائي ؟

 هل األلعاب الشبه رياضية ال تتأثر بنقص الوسائل واإلمكانيات الرياضية على جتسيدها أثناء تعلم املهارات
القاعدية يف االلعاب اجلماعية ؟
 .2الفرضيات:
انطالقا من جوهر املوضوع واميانا بدور األلعاب الشبه رياضية يف حصة الرتبية البدنية والرياضية متت صياغة
الفرضيات على النحو التايل:
 1.2الفرضية العامة:

لأللعاب الشبه رياضية امهية كبرية يف تعلم املهارات القاعدية يف األلعاب اجلماعية لدي مرحلة التعلم األبتدائي.
 2.2الفرضيات الجزئية:

الفرضية الجزئية االولى :لاللعاب الشبه رياضية دورا فعال يف االلعاب اجلماعية.
الفرضية الجزئية الثانية :االلعاب الشبه رياضية تساهم يف تعلم املهارات القاعدية الطفل مرحلة التعلم
االبتدائي.
الفرضية الجزئية الثالثة :األلعاب الشبه رياضية ال تتأثر بنقص الوسائل واإلمكانيات الرياضية على جتسيدها
أثناء تعلم املهارات القاعدية يف االلعاب اجلماعية.
 .3اسباب اختيار الموضوع:
تكمن أسباب اختيار هذه الدراسة وهي نابعة من واقع خربيت يف اجملال الرتبوي" أستاذ الرتبية البدنية والرياضية "،
حيث متحورت دراستنا حول امهية األلعاب الشبه الرياضية يف تعلم املهارات القاعدية يف األلعاب اجلماعية لدي
مرحلة التعلم االبتدائي  ،حماولني فيها لفت االنتباه للعملني يف هذا اجملال  ،هذا إلعطاء هذه األلعاب األمهية البالغة
اليت تكتسيها يف حصة الرتبية البدنية والرياضية ،وحتديد تعلم املهارات القاعدية يف األلعاب اجلماعية لدي مرحلة
التعلم االبتدائي.
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مدخل للدراسة

الفصل األول :
 .4اهمية الدراسة:

إميانا منا بأمهية األلعاب الشبه رياضية و نظرا لالختالالت العديدة املوجودة و اليت تساهم يف عدم أبراز فاعلية هذه
األلعاب منها عدم و جود مناهج تعليمية هتتم هبذه األلعاب يف مدارسنا و جتاهل األساتذة مبدى أمهيتها و أحيانا
سوء توظيفها يف بناء أهداف حصة الرتبية البدنية و الرياضية و خاصة يف االبتدائي ألمهية املرحلة العمرية و مدى
فعاليتها يف جناح تعلم املهارات القاعدية يف األلعاب اجلماعية.
 .5اهداف الدراسة:
اهلدف الرئيسي من خالل هذه الدراسة هو ابراز امهية األلعاب الشبه الرياضية كوسيلة بيداغوجية وكيف تساعد
التالميذ علي تعلمهم خمتلف املهارات القاعدية لتخطي الصعوبات اليت يصادفنها اثناء أداءهم كما يهدف ايل:
 هتدف الدراسة اىل التحقق من امهية االلعاب الشبه رياضية يف تعلم املهارات القاعدية يف االلعاب اجلماعية لدي
مرحلة التعليم االبتدائي.
 ابراز القيمة العلمية والعملية لأللعاب الشبه رياضية.
 معرفة مدى مسامهة االلعاب الشبه الرياضية يف تعلم املهارات القاعدية ال اطفال مرحلة التعليم االبتدائي.
 ابراز الدور الذي تلعبه االلعاب الشبه رياضية يف تغطية نقص الوسائل واإلمكانيات الرياضية عند جتسيدها يف
تعلم املهارات القاعدية يف االلعاب اجلماعية.
.6تحديد المفاهيم و المصطلحات:

 .1.6األلعاب الشبه الرياضية:
لغة :معرفة اللقطات او احلركات املسلية او املروحة.
اصطالحا :األلعاب الشبه رياضية هي ألعاب منظمة تنظيما بسيطا  ،وسهلة يف أدائها  ،وال حتتاج إىل مهارات
حركية كبرية عند تنفيذها  ،وال توجد هلا قوانني ثابتة أو تنظيمات حمددة  ،ولكن ميكن للمعلم من وضع القوانني
اليت تتناسب مع سن الالعبني واستعداداهتم واهلدف املراد حتقيقه  ،وميكن ممارستها يف أي مكان  ،كما ميكن أدائها
باستخدام أدوات بسيطة أو بدون أدوات  ،وهي ال حتتاج إىل تنظيم معقد ودقيق.6
اجرائيا :األلعاب الشبه الرياضية هي جمموعة من النشاطات اليت ال تتطلب وسائل كثرية لتجسيدها وتكتسي طابع
اللهو و املرح والرتفيه و التنافس واقل حتديد للقوانني الرياضية اليت تعمل علي حتفيز الطفل وتطور مهاراته وقدراته
البدنية والعقلي

6إلين وديع فرج  ،خبرات في األلعاب للصغار والكبار  ،ط  ، 2المعارف اإلسكندرية  ، 2002 ،ص. 2
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مدخل للدراسة

الفصل األول :

.4.6المهارات القاعدية:
اصطالحا :تعرف بأهنا تلك احلركات الطبيعية الفطرية اليت يزاوهلا الفرد ويؤديها بدون ان يقوم احد بتعليمه ايها مثل
املشى واجلري والقفز والتعلق .7
اجرائيا :وهي انشطة حركية تبدو عامتا عند معظم االطفال حيث تعد ضرورية لأللعاب املختلفة اليت يقوم هبا
االطفال

.3.6األلعاب الجماعية:
اجرائيا:هي تلك األلعاب اليت ختضع للقوانني الدولية وهلا نظم و قواعد ثابتة متفق عليها دوليا  ،وحتتاج هذه
االلعاب ايل صالت لعب ذات مقاييس موحدة ومتارس بأدوات هلا اوزان ثابتة تنظم الدورات رياضية علي املستوي
العاملي الدويل  ،ويظهر فيها التنافس قائما بني الدول  ،واهتمام كل دولة وتتميز االلعاب اجلماعية بأهنا تساعد علي
الرقي باملهارات احلركية للفرد وتنمي روح املنافسة الصحيحة والقوية وتساعد الفرد علي التفكري وسرعة اختاذ القرار
السليم.
.4.6مرحلة الطفولة( 11-6سنوات):
اصطالحا :تعترب هذه املرحلة مرحلة متهيد للبلوغ والدخول يف سن املراهقة لذلك تتميز ببطء يف معدل ويف نسبة
النمو يف عدة جوانب غري أن الطفل مع ذلك يكتسب فيها املهارات واخلربات الضرورية والالزمة لتوافقه ولتكيف مع
شؤون احلياة االجتماعية.8
اجرائيا:هي مرحلة من النمو اهلادئ تتوسط النمو اهلادئ النمو السريع املميز ملرحلة بداية الدراسة االبتدائية ومتتد
املرحلة لتشمل مرحلة الطفولة املتوسطة واملتأخرة وهي بداية مرحلة املراهقة.

7عفاف عثمان عثمان مصطفي ،المهارات الحركية لألطفال،ط،2القاهرة،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،1821،ص.281
 8عبد الرحمان الوافي  ،مدخل إلى علم النفس  ،دار هومه  ، 2006 ،ص. 144
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الدراسات السابقة

الفصل الثاني:

عرض الدراسات السابقة:

.1-2الدراسة األولي":9من بني الدراسات السابقة اليت هلا عالقة باملوضوع الذي حنن بصدد تناوله جند:
_ دراسة كل من قربوسي محزة و باين حممد بعنوان اثر األلعاب الشبه الرياضية يف تطوير التعلم احلركي لدي تالميذ
الطور املتوسط واليت اشرف عليها األستاذ صدوقي معمر دفعة  ، 6602_ 6602حيث كانت طبيعة الدراسة
دراسة متمحورة حول متوسطات والية املدية
و متثلت اشكالية الدراسة:
هل لأللعاب الشبه رياضية أثر يف تطوير التعلم احلركي لتالميذ الطور املتوسط؟
الفرضية العامة  :لأللعاب الشبه رياضية أثر يف تطوير التعلم احلركي لتالميذ الطور املتوسط
الفرضيات اجلزئية:
لأللعاب الشبه رياضية دور يف التعلم احلركي عن طريق املمارسة والتكرار للتالميذ الطور املتوسط.لأللعاب الشبه رياضية انعكاس على اللياقة البدنية يف الطور املتوسط.-األلعاب الشبه رياضية تساهم يف رفع دافعية اإلجناز للتالميذ يف الطور املتوسط.

وقد اعتمدوا على املنهج الوصفي التحليلي ،وكانت أداة البحث تقنية االستبيان ومتثلت عينة البحث يف جمموعة من
 26أساتذة من  15متوسطة خمتلفة.
وقد توصل الباحث ايل نتيجة مفادها:
_ لأللعاب الشبه رياضية دور يف التعلم احلركي عن طريق املمارسة والتكرار وتناسبها مع قدرات التلميذ.
_ لأللعاب الشبه رياضية انعكاس على اللياقة البدنية لتالميذ مرحلة التعليم املتوسط.
_ تساهم األلعاب الشبه رياضية يف رفع دافعية االجناز التالميذ يف مرحلة التعليم املتوسط.
_ لأللعاب الشبه رياضية تأثري علي تطوير التعلم احلركي يف مرحلة التعليم املتوسط.
اجلدول رقم  :60يبني مقارنة الدراسة االوىل مع الدراسة احلالية
اوجه التشابه

اوجه االختالف

 كلتا الدراستني يهتم بااللعاب الشبهرياضية لتحقيق تطور يف التعلم احلركي

 الدراسة الوىل من خالل االلعاب الشبهرياضية يسعون يف تطور التعلم احلركي اما

 كلتا الدراستني اقرتح ثالثة حلول للوصلاىل حتقيق اهلدف

الدراسة احلالية فمن خالهلا يسعون لتعلم
املهارات القاعدية يف االلعاب اجلماعية
واملهارات القاعدية جزء من التعلم احلركي

 9قربوسي محزة وباين جممد ،اثر األلعاب الشبه الرياضية يف تطوير التعلم احلركي لدي تالميذ الطور املتوسط :اجلزائر.6602-6602،
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الفصل الثاني:

 الدراسة االوىل احللول املقرتحة جاءتمنصبة علي التلميذ من غري مراعات
اجلوانب االخر اما الدراسة احلالية
فانصبت على التلميذ والعتاد واألدوات
الرياضية
.2-1الدراسة ألثانية" : 10دراسة الطالب خايل يوسف بعنوان انعكاس األلعاب الشبه رياضية علي تعلم
املهارات احلركية لدي ناشئ كرة اليد ( 06-9سنة) واليت اشرف عليها الدكتور رامي عزالدين دفعة -6602
 ، 6602حيث كانت طبيعة الدراسة دراسة ميدانية لبعض نوادي والية البويرة  ،ومتثلت اشكالية الدراسة:
مامدي انعكاس األلعاب الشبه رياضية علي تعلم املهارات احلركية لدي ناشئ كرة اليد ( 06-9سنة) ؟
الفرضية العامة :لأللعاب الشبه رياضية انعكاس فعال يف تعلم املهارات احلركية لدي ناشئ كرة اليد ( 06-9سنة) .
الفرضيات اجلزئية:
_ األلعاب الشبه الرياضية هلا دور فعال يف احلصة التدريبية.
_ يف األلعاب الشبه رياضية عدم توفر الوسائل واإلمكانيات الكبرية ينعكس سلبا على جتسيدها أثناء احلصة
التدريبية  ،وبالتايل إمكانية تعلم الناشئ للمهارات احلركية بدون أي تعقيد.
_ لأللعاب الشبه الرياضية دور كبري يف تعلم املهارات احلركية لناشئ كرة اليد(06_9سنة) ،وذلك إذا ما أحسنت
تطبيقها.
وقد اعتمد علي املنهج الوصفي املسحي ،وكانت اداة البحث االستبيان بشتا انواعه االستبيان املغلق واالستبيان
املفتوح واالستبيان املفتوح املغلق ومتثلت عينة البحث من  06مدربني من  2دوائر لوالية البويرة.
وقد توصل الباحث ايل نتيجة مفادها:
_ ان لأللعاب الشبه رياضية تأثري فعال على األنشطة املربجمة خالل احلصة التدريبية.
_ أن األلعاب الشبه رياضية ال تتطلب وسائل كثرية لتعلم املهارات.
_ أن لأللعاب الشبه رياضية دور كبري يف تعلم املهارات احلركية لناشئ كرة اليد من  06_9سنة ،وذلك إذا ما
أحسنت تطبيقها.
اجلدول رقم  :66يبني مقارنة الدراسة الثانية مع الدراسة احلالية
اوجه التشابه
 -من خالل التساؤل العام كلتا الدراستني

اوجه االختالف
 -الدراسة االوىل اهتمت مبرحلة التعليم

10خايل يوسف ،انعكاس األلعاب الشبه رياضية علي تعلم املهارات احلركية لدي ناشئ كرة اليد ( 06-9سنة) :اجلزائر.6602-6602،
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الفصل الثاني:
متشاهبتني يف املتغريين تقريبا
 كلتا الدراستني اقرتح حلول تراع فيهاالوسائل البيداغوجية للحصة مع تعلم

الدراسات السابقة
املتوسط اما الدراسة احلالية فاهتمت
مبرحلة التعليم االبتدائي
 الدراسة االوىل احللول املقرتحة جاءت يفنطاق تطبيقها لبعض النوادي واليت ميكن
ان تكون جمهزة جتهيزا تاما اما الدراسة
احلالية فاحللول املقرتحة جاءت لتغطي

املهارات احلركية

النقص املتواجد يف املؤسسات من عتاد
 .3-1الدراسة الثالثة" :11دراسة الطلبة بن نعيمة كمال باحلبيب عبد النور بعنوان دور األلعاب الشبه رياضية
يف تنمية اجلانب احلسي احلركي لدي ممارسي الرياضة املدرسية( 06_2سنة) واليت اشرف عليها الدكتور بوجرادة عبد
اهلل دفعة  ، 6606_6600حيث كانت الدراسة دراسة متمحورة حول ابتدائية بلدة عمر منوذجا ،ومتثلت اشكالية
الدراسة:
هل لأللعاب الشبه رياضية دور يف تنمية اجلانب احلسي احلركي لدي ممارسي الرياضة املدرسية ) 06-9سنة( ؟
الفرضية العامة :لأللعاب الشبه رياضية دور يف تنمية اجلانب احلسي احلركي لدي ممارسي الرياضة املدرسية(06-9
سنة).
الفرضيات اجلزئية:
_ لأللعاب الشبه رياضية دور إجيايب يف تنمية اجلانب احلسي للتلميذ.
_ لأللعاب الشبه الرياضية دور اجيايب يف تنمية اجلانب احلركي للتلميذ.
وقد اعتمد علي املنهج الوصفي املسحي ،وكانت اداة البحث تقنية االستبيان ومتثلت عينة البحث  06مربيا يف
الرياضة املدرسية يف منطقة بلدية بلدة عمر والية ورقلة.
ومن اهم النتائج اليت توصل اليها الباحث:
_ األلعاب الشبه رياضية هلا دور إجيايب يف حتسني السلوك احلسي للتلميذ.
_ تساهم األلعاب الشبه رياضية يف الوصول بالتلميذ إىل األداء اجليد للحركة.

11بالنعيمةكمالوبالحبيبعبدالنور ،دوراأللعابالشبهرياضيةفيتنميةالجانبالحسيالحركيلديممارسي
الرياضةالمدرسية(51_1سنة) :الجزائر.3153-3155،
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الدراسات السابقة

الفصل الثاني:
اجلدول رقم  :60يبني مقارنة الدراسة الثالثة مع الدراسة احلالية
اوجه التشابه
 كلتا الدراستني يهتم بااللعاب الشبهرياضية لتحقيق تطور يف التعلم احلركي
 كلتا الدراستني اقرتح حلول اجيابيةللوصل اىل حتقيق اهلدف

اوجه االختالف
 الدراسة الوىل من خالل االلعاب الشبهرياضية يسعون يف تنمية اجلانب احلركي
اما الدراسة احلالية فمن خالهلا يسعون
لتعلم املهارات القاعدية يف االلعاب
اجلماعية واملهارات القاعدية جزء من
التعلم احلركي
 الدراسة االوىل احللول املقرتحة جاءتمنصبة علي التلميذ من غري مراعات
اجلوانب االخر اما الدراسة احلالية
فانصبت على التلميذ والعتاد واألدوات
الرياضية

 .2تحليل الدراسات السابقة:
من خالل الدراسات السابقة املرتبطة هبذا الدراسة اليت قمنا هبا واليت هتدف ايل معرفة الدور الفعال ،الذي هتدف
اليه األلعاب الشبه رياضية يف تعلم املهارات القاعدية يف األلعاب اجلماعية لدي مرحلة التعليم االبتدائي.
تطرقنا ايل بعض الدراسات السابقة و املشاهبة للدراسة  ،حيث ان كل هذه الدراسات تطرقت ايل موضوع األلعاب
الشبه رياضية ،حيث توصلت بعض الدراسات منها:
اما دراسة خايل يوسف اليت كانت هتدف اىل معرفة املهارات احلركية ،اليت حتدث اثناء احلصة التدريبية  ،اهلدف من
هذه الدراسة هو إبراز أمهية األلعاب الشبه الرياضية كوسيلة بيداغوجية وانعكاسها تساعد الناشئ على تعلم خمتلف
املهارات احلركية لتخطي الصعوبات اليت يصادفها أثناء أدائه ملهامه  ،والدافع احلقيقي الذي يدفع االطفال ايل حب
هذا النوع من األلعاب  ،وانه هناك عالقة ارتباط سالبة بني األلعاب الشبه رياضية واملهارات احلركية .
ومن خالل الدراسات السابقة الذكر و اليت مشلت األلعاب الشبه رياضية  ،اجلانب احلسي احلركي  ،املهارات احلركية
 ،التعلم احلركي ،واليت اتفقت باإلمجاع على أهم النقاط املشرتكة حاولنا من خالهلا تسليط الضوء على النقاط اليت
ختدم دراسة حبثنا وتدعمها للوصول إىل نتائج ذات قيمة علمية و عملية.

15

اجلانب التطبيقي

الفصل الثالث

الفصل الثالث

الفصل الثالث :طرق ومنهج الدراسة
 )0منهج الدراسة
 )6الدراسة االستطالعية
 )0اخلصائص السيكومرتية
 )2عينة الدراسة
 )2خصائص عينة الدراسة
 )2حدود الدراسة
 )0اداة الدراسة
 )8اساليب التحليل االحصائي
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طرق ومنهج الدراسة

الفصل الثالث :

 )1منهج الدراسة:
اتبع الطالب الباحث املنهج الوصفي بأسلوبه املسحي و ذلك ملالئمته طبيعة الدراسة.
 )2الدراسة االستطالعية:
بعد وضع االستبيان يف صيغته النهائية بعد عرضه علي جمموعة من االساتذة احملكمني من معهد علوم وتقنيات
النشاطات البدنية والرياضية جبامعة قاصدي مرباح ورقلة مت عرضه علي الدراسة االستطالعية ( 02معلم ومعلمة) من
ابتدائية الشهيد شنني مرجان من اجل االجابة علي االستمارة(االستبيان)
 )3الخصائص السيكوميترية:
 1-3صدق المحكمين:
لقد مت عرض االستمارة علي جمموعة من االساتذة احملكمني من معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية
جبامعة قاصدي مرباح ورقلة من اجل اخذ ارائهم فيها من حيث الصياغة اللغوية للفقرات  ،قياس الفقرات حملتوي
الفقرات  ،مدى مناسبة البدائل وانتماء الفقرات  ،و اجريت التعديالت علي بعض بنود االستمارة.
جدول رقم  :04يبني قائمة احملكمني الستمارة الدراسة
اسم االستاذ

درجة االستاذ

تقيق مجال

دكتور

كنيوة مولود

استاذ مساعد

نصري محيدة

دكتور

قيس فضل

دكتور

جميدي حممد

دكتور

ومن خالل حذف البند زقم( )08مت بناء االستمارة يف صورهتا النهائية دون مالحظات تذكر وعليه احتوي احملور
االول علي ( 06بند) اما احملور الثاين احتوي علي( 62بنود) واحملور الثالث احتوي علي ( 68بنود).
 2-3ثبات االستبيان:
اعتمد الطالب الباحث يف ثبات االستبيان علي طريقة االختبار وإعادته علي نفس االشخاص يف فرصتني خمتلفتني،
واليت تعترب االسهل و االكثر استعماال يف مثل هذه البحوث ،حبيث قام الباحث علي عرض االستمارة علي عينة
استطالعية مكونة من ( )02معلم ومعلمة من ابتدائية الشهيد شنني مرجان اليت حتتوي علي ()62معلم ومعلمة
وبعد اعادة ذلك وجدت ان االجابات مل ت تغري ومت الوصول اىل نفس النتائج ،مث بعدها مت حساب معامل االرتباط
الذي قدر ب( )6.02وهو معامل ارتباط قوي يدل على ثبات االستبيان.
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طرق ومنهج الدراسة

الفصل الثالث :

 )4الدراسة االساسية :
اشتملت عينة البحث االساسية علي ( 26معلم ومعلمة ) واستثنينا افراد العينة االستطالعية املقدرة ب( 02معلم
ومعلمة)  ،وأخذة عينة البحث من جمتمع اصلي( 069معلم ومعلمة) لبلدية ورقلة املقاطعة (أ) واختريت بطريقة
عشوائية للعينة القصدية .
الجدول رقم  :05يوضح املؤسسات مع عدد املعلمني العاملني فيها
املؤسسة (االبتدائية)

عدد املعلمني

الشهيد شنني مرجان

62

االمري عبدالقادر القدمية

69

االمري عبدالقادر اجلديدة

06

ابتدائية امحد متام

06

الطالب حممد مخقاين

06

 )5خصائص عينة الدراسة:
وصف العينة
 1-5متغير السن:
جدول رقم  :06يوضح افراد العينة حسب متغري السن
املتغري

العدد

نسبة مئوية

اقل من  02سنة

62

%08.00

اكثر من  02سنة

08

%20.69

 2-5متغير المؤهل العلمي:
جدول رقم  :07يوضح افراد العينة حسب متغري املؤهل العلمي
املؤهل العلمي

العدد

النسبة املئوية

ليسانس

53

%85.48

ماسرت

03

%04.83

املهد التكنولوجي للرتبية

62

%06.46
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طرق ومنهج الدراسة

الفصل الثالث :
66

الثالثة ثانوي
 3-5متغير الجنس:
جدول رقم  :08يوضح افراد العينة حسب متغري اجلنس

%60.60

املتغري

العدد

النسبة املئوية

ذكر

02

%24.19

انثي

20

%75.80

 4-5متغير الخبرة المهنية:
جدول رقم  :09يوضح افراد العينة حسب متغري اخلربة املهنية
املتغري

العدد

النسبة املئوية

اقل من  62سنوات

26

%41.93

اكثر من  62سنوات

36

%58.07

 )6حدود الدراسة:
 1-6الحدود البشرية  :عينة من معلمني التعليم االبتدئي لبلدية ورقلة املقاطعة (أ)
 2-6الحدود المكانية :مت اجراء هذه الدراسة يف مخس ( )62ابتدائيات لبلدية ورقلة
 3-6الحدود الزمنية 6600/6/06 :ايل 6600/62/60
 )7ادوات جمع البيانات:
اذا كان موضوع حبثنا يسعى ايل معرفة دور االلعاب الشبه رياضية يف تعلم املهارات القاعدية يف االلعاب اجلماعية
لدي تالميذ الطور االبتدائي فان االستمارة (االستبيان) متثل االداة املناسبة جلمع البيانات.
 )8اساليب التحليل االحصائي:
ملعاجلة نتائج الدراسة احلالية مت االعتماد علي التقنيات االحصائية التالية:
 0-8النسب املئوية:
066 × N
100
M
فان =x
X
N
 : Xالنسبة املئوية
 :Nعدد اإلجابات (عدد التكرارات )
 : Mعدد أفراد العينة.

M
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طرق ومنهج الدراسة

الفصل الثالث :
 2-8اختبار كاف التربيع :كا6

 :كا6
 :Foالتكرار احلقيق (املشاهد)
 :Feالتكرار املتوقع
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الفصل الرابع

الفصل الرابع

الفصل الرابع :عرض ومناقشة وتحليل النتائج
 )1عرض و ومنا قشة و وحتليل نتائج احملور االول.
 )2عرض و ومنا قشة و وحتليل نتائج احملور الثاين.
 )3عرض و ومنا قشة و وحتليل نتائج احملور الثالث.
 )4مقابلة نتائج الفرضيات اجلزئية بالفرضية العامة.
 )5االستنتاج العام.
 )6التوصية واالقرتاحات.

عرض ومناقشة وتحليل النتائج

الفصل الرابع :

عرض وتحليل ومناقشة نتائج المحاور:
عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية االولى :
تنص الفرضية االولى ان لأللعاب الشبه رياضية دورا فعال يف االلعاب اجلماعية  ،وللتاكد من صحة اونفي
هذه الفرضية قام الباحث بدراسة نتائج االستبيان.
الجدول رقم  :11يبني التكرارات والنسب املئوية وقيم كا 6لعبارات احملور االول
نتائج خاصة بإجابات املعلمني
االسئلة

االجابة التكرار النسب
املئوية

س  60نعم
28

مستوى درجة
الداللة احلرية

كا6
احملسوبة

كا6
اجملدولة

الدالة
االحصائية

01 0.05

47.03

5.99

دالة

%90.22

ال
2
س  66مملة

%62.22

53

02 0.05 %85.48

عادية

09

%14.52

نشيطة

00

%00

60

01 0.05 %96.77

02

%03.23

61

01 0.05 %98.38

01

%01.62

60

01 0.05 %96.77

02

%03.23

04

02 0.05 %06.46

تعليمية

29

%46.77

ترفيهية

29

%46.77

58

01 0.05 %93.54

04

%06.46

60

01 0.05 %96.77

02

%03.23

س  60نعم
ال
س  62نعم
ال
س  62نعم
ال
س  62تربوية

س  07نعم
ال
س  68نعم
ال

25

80.5

54.25
58.06
54.25
20.9

47.03
54.25

3.84

5.99
3.84
5.99
3.84

5.99
5.99

دالة

دالة
دالة
دالة
دالة

دالة
دالة

الفصل الرابع :
س  69نعم
ال
س  06من
االلعاب
التقليدية

عرض ومناقشة وتحليل النتائج
47

01 0.05 %75.80

15

%24.20

21

03 0.05 %33.87

16.51
23.58

5.99
3.84

دالة
دالة

املعروفة
لديكم
من

08

%12.90

الكتب
من
االنرتنت

28

%45.17

من
تبادل
االفكار

05

%08.07

بني
املعلمني
س  00نعم
ال
س  06نعم

07

01 0.05 %11.30

55

%88.80

57

01 0.05 %91.93

37.16
43.61

5.99
5.99

دالة
دالة

%08.07
05
ال
عرض وتحليل نتائج الجدول:
6
6
كما توضحه كل النتائج يف اجلدول رقم ( )60وهو ما يؤكده اختبار كا نالحظ ان قيمة كا احملسوبة اكرب من
كا 6اجملدولة عند مستوي الداللة  6062وبدرجة حرية معينة .
انطالقا من املعطيات السالفة الذكر يتضح لنا أن نسبة كبرية من العينة يؤكدون اهنم يطبقون االلعاب الشبه رياضية
يف حصة الرتبية البدنية والرياضية ويرون ان حصة الرتبية البدنية والرياضية مملة بدن االلعاب الشبه رياضية وإهنا
تساهم يف تعلم وتطوير االلعاب اجلماعية وان تلك االلعاب تتماش مع قدرات التالميذ حيث اهنا تساهم يف
حتسني تعلم املهارات الرياضية يف االلعاب اجلماعية ويرون اثناء جتسيدها يف حصة الرتبة البدنية والرياضية تكون
ترفيهية وتعليمية مع اهنم يقرون انه لديهم منهاج خيص حصة الرتبية البدنية والرياضية حبيث يستنبطون مثل تلك
26

عرض ومناقشة وتحليل النتائج

الفصل الرابع :

االلعاب من االنرتنت واأللعاب التقليدية املعروفة لديهم ،وان االلعاب الشبه الرياضية ليست وحدها كافية لتعلم
املهارات يف االلعاب اجلماعية مع اهنم يراعون الفروق الفردية اثناء تطبيق تلك االلعاب.
وهناك نسبة ضئيلة من العينة ال يطبقون االلعاب الشبه رياضية يف حصة الرتبية البدنية والرياضية وان احلصة تكون
عادية من دون تلك االلعاب وإهنا ال تتماش مع قدرات التالميذ وال تساهم او حتسن يف تعلم املهارات احلركة وال
تطور من االلعاب اجلماعية مع اهنم يستنبطون االلعاب الشبه رياضية من الكتب وتبادل االفكار بني املعلمني مع
اهنم ال يراعون الفروق اثناء تطبيق تلك االلعاب.
مناقشة نتائج الفرضية االولى:
من خالل النتائج املتحصل عليها من خالل اجلداول رقم ( )60اضافة ايل النسب املئوية ، %93.54
 %48.33 ،%98.38 ،%85.48و  ،%96.77 ،%93.54 ،%46.77ومبا ان هناك فروق ذات دالة
احصائية (اختبار كا )6تبني ان االلعاب الشبه رياضية تطبق يف الطور االبتدائي وان احلصة تكون مملة عند عدم
استعمال هذه االلعاب مع ان املعلمني يستخدمون هذه االلعاب علي حسب قدرات التالميذ كون احلصة ترفيهية
وتعليمية اكثر ما هي تربوية وهدف احلصة يأيت عن طريق اختيار تلك االلعاب من طرف الطرف املعلمني .
ومن خالل النتائج املتحصل عليها من خالل اجلداول رقم ( )60اضافة ايل النسب املئوية ، %96.77
 ،%91.93 ،%75.80 ، %96.77ومبا ان هناك فروق ذات دالة احصائية (اختبار كا )6تبني ان االلعاب
الشبه رياضية تساهم يف تعلم تطوير االلعاب اجلماعية اثناء حصة الرتبية البدنية والرياضية وإهنا تساهم يف حتسني
املهارات الرياضية يف االلعاب اجلماعية وان احلصة تسري وفق املنهاج وتبني ان املعلمني يستنبطون االلعاب الشبه
رياضية من االنرتنت ومن االلعاب التقليدية املعروفة لديهم ونادرا ما يلجئون ايل الكتب وتبادل االفكار بني املعلمني
حيث امجع املعلمني علي اهنم يرعون الفروق الفردية عند اختبارهم االلعاب الشبه رياضية .
امجع اكل املعلمني علي ان االلعاب الشبه رياضية متثل جزئ كبري من حصة الرتبية البدنية والرياضية باإلضافة إىل أهنا
نشاط ترفيهي ممتع ميأل اجلسم صحة وانتعاش ،ويشعر الالعبني باالرتياح و املتعة مع تطوير مستواهم يف االلعاب
اجلماعية ،وهذا ما توصلت اليه دراسة خايل يوسف ،وبناءا علي ذلك فان الفرضية اجلزئية االويل املتعلقة بكون
لأللعاب الشبه رياضية دورا فعال يف االلعاب اجلماعية جند اهنا متقاربة ايل حد كبري ،ومنه نستنج ان الفرضية االوىل
قد حتققت .
عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية الثانية:
تنص الفرضية الثانية ان االلعاب الشبه رياضية تساهم يف تعلم املهارات القاعدية الطفل مرحلة التعلم
االبتدائي ،وللتاكد من صحة اونفي هذه الفرضية قام الباحث بدراسة نتائج االستبيان.
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عرض ومناقشة وتحليل النتائج

الفصل الرابع :

الجدول رقم  :11يبني التكرارات والنسب املئوية وقيم كا 6لعبارات احملور الثاين
نتائج خاصة بإجابات املعلمني
االسئلة االجابة

التكرار

النسب
املئوية

س  00نعم

60

01 0.05 %96.77

02

%03.23

61

01 0.05 %98.38

01

%01.62

52

01 0.05 %83.87

ال
س  02نعم
ال
س  02العاب

مستوي درجة
الداللة احلرية

كا6
احملسوبة

كا6
اجملدولة

2.99 22.62
0.82 28.62
2.99 68.22

الدالة
االحصائية
دالة
دالة
دالة

حتريك
مجيع
االعضاء
10

%16.19

العاب
فكرية

60

01 0.05 %96.77

ال

02

%03.23

نعم

61

01 0.05 %98.38

ال

01

%01.62

س  16نعم
س
17

2.99 22.62
0.82 28.62

دالة
دالة

عرض وتحليل نتائج الجدول:
كما توضحه كل النتائج يف اجلدول رقم ( )60وهو ما يؤكده اختبار كا 6نالحظ ان قيمة كا 6احملسوبة اكرب من
كا 6اجملدولة عند مستوي الداللة  6062وبدرجة حرية معينة  ،ومنه نستنتج ان الفرضية الصفرية ( )H0مرفوضة
وبالتايل هناك فروق ذات دالة احصائية .
انطالقا من املعطيات السالفة الذكر يتضح لنا أن نسبة كبرية من العينة يرون اهنم عند استخدامهم لاللعاب الشبه
رياضية ان التالميذ يكتسبون بعض املهارات القاعدية و يرون ان الفضل يف حتسني وتعلم املهارات القاعدية للتالميذ
راجع لأللعاب الشبه رياضية وعند برجمتهم لأللعاب الشبه رياضية يكون هناك تطور يف املهارات القاعدية عن طريق
صياغتها بشكل العاب حتريك مجيع اعضائ اجلسم  ،ومن خالل التحسن امللحوظ يف املهارات القاعدية بإمكاهنم
مالحظة ذلك عند هناية الفصل.
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الفصل الرابع :

اما اجملموعة الثانية من عينة البحث اليت تري بان التالميذ ال يكتسبون أي مهارة من املهارات القاعدية عند
استخدامهم لاللعاب الشبه رياضية ،والفضل ليس راجع بالضرورة لاللعاب الشبه رياضية يف حتسني وتعلم املهارات
القاعدية للتالميذ اما صياغة تلك االلعاب يكون علي شكل العاب فكرية ،وإهنم يرون انه ليس مبقدرهتم مالحظة
التحسن يف املهارات القاعدية عند هناية الفصل.
مناقشة نتائج الفرضية:
من خالل النتائج املتحصل عليها من خالل اجلداول رقم ( )68اضافة ايل النسب املئوية ،%96.77
 ،%98.38 ،%96.77 ،%83.87 ،%98.38ومبا ان هناك فروق ذات دالة احصائية (اختبار كا )6تبني
ان االلعاب الشبه رياضة بامكاهنا ان تكسب التالميذ مهارات قاعدية معينة حيث تصاغ احلصة علي شكل العاب
حتريك مجيع اعضاء اجلسم اليت تساعد التالميذ علي تعلم مهارات قاعدية وخاصة االلعاب الشبه رياضية اجلماعية
الهنا حتتل مكانة جد مهمة يل التالميذ لتميز تلك االلعاب باالحتكاك و النافسة وروح التفوق  ،حيث اهنا حتسن
وتطور من مستوى التالميذ يف املهارات القاعدية.
إضافة إىل ذلك فقد تبني من خالل السؤال رقم ( )68أن معظم املعلمني يرون حتسن يف املهارات احلركية للتالميذ،
وهذا ما يربز فعالية األلعاب الشبه رياضية يف حصة الرتبية البدنية والرياضية وكذا مدى أمهية االعتماد على هذه
الوسيلة.
من خالل النتائج اليت توصلنا اليها بعد استجواب العينة املتمثلة يف معلمي الطور االبتدائي ،تشاهبت هذه النتائج
مع النتائج اليت مت الوصول اليها يف دراسة الطالبني بن نعيمة كمال وباحلبيب عبد النور ،وبناء علي اجابتهم املتعلقة
بالفرضية اجلزئية الثانية توصلنا يف االخري انه ميكننا القول بان الفرضية املقرتحة جاءت يف سياق النتائج املتحصل
عليها.
عرض وتحليل ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة:
تنص الفرضية الثالثة ان األلعاب الشبه رياضية ال تتأثر بنقص الوسائل واإلمكانيات الرياضية على جتسيدها
أثناء تعلم املهارات القاعدية يف االلعاب اجلماعية  ،وللتأكد من صحة اونفي هذه الفرضية قام الباحث بدراسة
نتائج االستبيان.
الجدول رقم  :12يبني التكرارات والنسب املئوية وقيم كا 6لعبارات احملور الثالث
االسئلة االجابة
س  08نعم
ال
س  19نعم

التكرار النسب
املئوية

مستوي درجة
الداللة احلرية

05

01 0.05 %08.07

57

%91.93

61

01 0.05 %98.38
29

كا6
احملسوبة

كا6
اجملدولة

الدالة
االحصائية

20.20

2.99

دالة

28.62

0.82

دالة

الفصل الرابع :
ال
س  20نعم
ال
س  21نقص

عرض ومناقشة وتحليل النتائج
01

%01.62

10

01 0.05 %16.19

52

%83.87

27

02 0.05 %43.54

68.22
60.0

2.99
0.82

دالة
دالة

العتاد
تباين
مستوي

04

%06.45

التالميذ
تعلم
املهارات
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%50

احلركية
س  22نعم
ال
س  23نعم
ال
س  24نعم
ال
س  25نعم
ال

58

01 0.05 %93.55

04

%06.45

59

01 0.05 %95.16

03

%04.84

06

01 0.05 %09.67

56

%90.33

62

%100

00

%00

01 0.05

20.60
26.28
26.06

0.82
2.99
2.99

0.82 082.28

دالة
دالة
دالة
دالة

عرض وتحليل نتائج الجدول:
كما توضحه كل النتائج يف اجلدول رقم ( )69وهو ما يؤكده اختبار كا 6نالحظ ان قيمة كا 6احملسوبة اكرب من
كا 6اجملدولة عند مستوي الداللة  6062وبدرجة حرية معينة  ،ومنه نستنتج ان الفرضية الصفرية ( )H0مرفوضة
وبالتايل هناك فروق ذات دالة احصائية .
انطالقا من املعطيات السالفة الذكر يتضح لنا أن نسبة كبرية من العينة يقولون ان املؤسسة ال متلك وسائل
بيداغوجية قا درة علي تعلم املهارات القاعدية و يرون ان نقص الوسائل يؤثر سلبا مع انه ال يلزمهم وسائل كثرة علي
تعلم املهارات القاعدية  ،ويرون ان االسباب الرئيسية اليت تدفعهم ايل استخدام االلعاب الشبه رياضية هي تعلم
املهارات احلركية ونقص العتاد ينعكس اجيابيا يف التقليل من مشاكل نقص الوسائل البيداغوجية  ،مع اهنم مل يتلقوا
اي تكوينا من طرف مفتشي املادة عن استعمال االلعاب الشبه رياضية إال اهنم يضعون قواعد وقوانني لسريها وفق
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الفصل الرابع :

املتطلبات املوجودة يف املدرسة ،يف حني يتدخلون لتصحيح االخطاء عند استعمال االلعاب الشبه رياضية اثناء
حتقيق اهلدف الرئيسي.
يف حني جند جمموعة ثانية تري ان املؤسسة متلك وسائل بيداغوجية قادرة علي تعلم املهارات القاعدية ونقص
الوسائل ال يؤثر سلبا بالنسبة لتعلم تلك املهارات مع اهنم يلزمهم وسائل كثرية يف جتسيد احلصة لتعلم املهارات
القاعدية ويرون السبب الرئيسي وراء ا ستخدام تلك االلعاب هو تباين مستوي التالميذ مع اهنم تتلقوا تكوينا من
طرف مفتشي املادة عن استعمال االلعاب الشبه رياضية إال اهنم ال يضعون قواعد وقوانني لسريها وفق املتطلبات
املوجودة يف املدرسة.
مناقشة نتائج الفرضية:
من خالل النتائج املتحصل عليها من خالل اجلداول رقم ( )69اضافة ايل النسب املئوية ،%91.93
 %50 ،%83.87 ،%98.38و  ،%100 ،%90.32 ،%95.16 ،%93.54 ،%43.54ومبا ان
هناك فروق ذات دالة احصائية تبني ان معظم املدارس ال متلك وسائل بيداغوجية  ،وامجعوا املعلمني علي ان نقص
تلك الوسائل من اجهزة و عتاد رياضي يؤثر سلبا على تعلم املهارات القاعدية وأكدوا على ضرورة البحث عن
وسائل بديلة تعوض النقص املطروح بغية الوصول إىل اهلدف املرغوب ،واتفقوا على أن األلعاب الشبه رياضية ال
تتطلب وسائل كثرية لتعلم املهارات.
وقد تبني ان املعلمني اقتنعوا مبساعدة االلعاب الشبه رياضية يف التقليل من مشاكل نقص العتاد الرياضي الهنم يرون
اهنا ال تتطلب وسائل كثرية لتجسيد احلصة وهذا ما يؤكده ان الدافع الرئيسي وراء استعمال تلك االلعاب هو تعلم
املهارات احلركية و نقص العتاد ،ويرى املعلمني يف األلعاب الشبه رياضية خري وسيلة لتعويض نقص الوسائل و
األجهزة الرياضية الكافية لتحسني و تعلم املهارات القاعدية للتالميذ ،و اهنم يقومون بدورهم لتصحيح االخطاء
لتحقيق اهلدف الرئيسي مع اهنم مل يتلقوا أي تكوين عن طريق استعمال االلعاب الشبه رياضية.
وهذا ما يفرض إدراج األلعاب الشبه رياضية يف حصة الرتبية البدنية و الرياضية ،ومن جهة أخرى فهي ال تتطلب
وسائل كبرية ،إضافة إىل أهنا ذات طابع حتفيزي وتروحيي وتنافسي،مما جيعلها عنصر فعاال يف احلصة  ،وكذلك تساعد
التالميذ على الرفع من معنوياهتم مما يؤدي هبم إىل النشاط واحليوية داخل احلصة.
ولتشابه النتائج مع دراسة الطالب خايل يوسف ،نستنتج ان الفرضية الثالثة قد حتققت.
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الفصل الرابع :
مقابلة الفرضيات الجزئية بالفرضية العامة:

الجدول رقم  :13مقابلة النتائج بالفرضية العامة
الفرضيات

النتيجة

صياغتها
لأللعاب الشبه رياضية دور فعال يف االلعاب اجلماعية

الفرضية االويل

حتققت

الفرضية الثانية

االلعاب الشبه رياضية تساهم يف تعلم املعارات القاعدية
حتققت
الطفل مرحلة التعليم االبتدائي

الفرضية الثالثة

يف االلعاب الشبه رياضية عدم توفر الوسائل و االمكانيات
الكبرية ال ينعكس سلبا علي جتسيدها اثناء تعلم املهارات حتققت
القاعدية يف االلعاب اجلماعية

من خالل اجلدول رقم ( )06تبني لنا ان الفرضيات اجلزئية قد حتققت وهذا ما يبني ان الفرضية العامة واليت تدور
حول لأللعاب الشبه رياضية امهية كبرية يف تعلم املهارات القاعدية يف االلعاب اجلماعية لدي مرحلة التعليم االبتدائي
قد حتققت
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الفصل الرابع :

االستنتاج العام:
من خالل الدراسة اليت قمنا هبا حاولنا تسليط الضوء على األلعاب الشبه رياضية املمارسة يف حصة الرتبة البدنية
والرياضية ألمهيتها يف التعليم أالبتدائي ،وذلك لتحقيقها أهداف تربوية كالتعلم ،الرتويح ،التنافس ،واملهارات اليت
يسعى املعلم للوصول بالتلميذ إليها عن طريق حتقيق االهداف املسطرة يف حصة الرتبية البدنية والرياضية املتسم
بطابع ترفيهي وتروحيي ،مبا يناسب التلميذ يف مرحلة التعليم االبتدائي ،وبصفته حيتاج إىل اللعب كي تنمو مجيع
جوانب شخصيته منوا شامال كامال وسليما وبشكل خاص من الناحية البدنية والنفسية والتعليمية وهذا ما يسمح لنا
بالقول أن األلعاب الشبه رياضية هلا امهية كبرية يف تعلم املهارات القاعدية يف االلعاب اجلماعية ،وحتسني اللياقة
البدنية واحلالة النفسية للتلميذ.
من خالل حتليل النتائج اليت حتصلنا عليها ،واليت مت معاجلتها بطرق إحصائية علمية توصلنا إىل حتقيق الفرضية العامة
اليت قدمناها يف البحث ،وكذلك أسفرت نتائج البحث عن حتقيق الفرضيات اجلزئية املقدمة.
وتبني لنا أن املعلمني يولون أمهية لأللعاب الشبه رياضية يف حصة الرتبية البدنية والرياضية ،وتعمل األلعاب الشبه
رياضية أيضا على تكوين شخصية التلميذ واكسابه خمتلف الصفات والسمات السلوكية احلميدة اليت تعمل على
إعداد املواطن الصاحل.
والدور الكبري الذي تلعبه األلعاب الشبه رياضية يف تنشيط وتفعيل حصة الرتبية البدنية والرياضية ،ونستنتج أن
األلعاب الشبه رياضية اهلادفة الفاعلية هلا دور وأمهية كبرية يف تعلم املهارات القاعدية يف االلعاب اجلماعية.
ويف األخري ميكن القول أن لأللعاب الشبه رياضية امهية كبرية يف تعلم املهارات القاعدية يف االلعاب اجلماعية لتالميذ
مرحلة التعليم االبتدائي ،إن مت جتسيدها وطريقة استعماهلا بوجه صحيح خالل حصة الرتبية البدنية والرياضية.
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الفصل الرابع :

اقتراحات وتوصيات:
يف إطار هذا البحث ،ورغبة من الطالب يف املسامهة يف إعطاء صورة عامة عن دور األلعاب الشبه رياضية يف تعلم
املهارات القاعدية يف االلعاب اجلماعية لتالميذ مرحلة التعليم االبتدائي ،وعلى ضوء فروض ونتائج الدراسة ،ومن
خالل ما توصلنا إليه يف هذا البحث مت اخلروج باقرتاحات وبعض الفرضيات املستقبلية اليت تسمح لنا برتك جمال
البحث مفتوح يف هذه املواضيع اهلامة واليت ندرجها كما يلي:
 إجراء حبوث مشاهبة تشمل حماور أخرى هلا صلة باملهارات القاعدية. إصالح مستمر لربامج الرتبية البدنية والرياضية داخل املؤسسات الرتبوية خاصة الطور االبتدائي باقامة أيامدراسية ومنتديات وملتقيات علمية ملواكبة التطور العلمي.
 تكييف األلعاب الشبه رياضية حسب قدرات التالميذ. كما نوصي املسئولني عن الرتبية والتعليم االهتمام بتزويد املؤسسات الرتبوية باألدوات الرياضية اليت تتيحلتالميذ مزاولة األنشطة الرياضية بكل حرية.
 مراعاة أهداف احلصة و كل ما يتعلق بالتالميذ. وضع برنامج خاصة باملهارات القاعدية يف االلعاب اجلماعية. -مراعاة اختيار أنواع األلعاب الشبه رياضية حسب هدف كل حصة وعدم امهال اجلانب الرتفيهي هلا.
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خاتمـــــــــــة
الخاتمة:
لقد بدأ الطالب حبثه بإشكال وافرتاضات وها هو اآلن ينهيه حبلول ونتائج ،حيث أن لكل بداية هناية ولكل منطلق
هدف مسطر ومقصود ،وها هو اآلن خيط أسطر خامتة حبثه اليت حاول من خالهلا تقدمي زبدة املوضوع ومدى حتقيق
اهلدف املرجو من ذلك وتقدمي افرتاضات مستقبلية تساعد الباحثني على مواصلة البحث أو إعادة دراسته من
جوانب أخرى ،حيث انطلق من تعار يف ومصطلحات ،وجسدت جبمع املعلومات ومعاجلتها وحتليلها معتمدا يف
ذلك على العمل املنهجي الذي ال خيلوا من الضوابط وااللتزامات املنهجية املطلوبة ،حيث وضع يف مقدمة أهدافه
إزالة الغموض وااللتباس الذي ملسه أثناء بداية هذا املوضع ،هلذا كانت من أهم اخلطوات املعتمدة هي تنظيم العمل
يف إطار علمي ومنهجي.
فان أمهيته اللعب للتلميذ يف مرحلة التعليم االبتدائي مهم ،وأيضا له أمهية كبرية يف
حصة الرتبية البدنية والرياضية ونظرا للطبيعة املعقدة لشخصية التلميذ ،فعملية التوافق تزداد أمهيتها وصعوبتها خالل
مرحلة النمو نظرا حلاجة التلميذ املاسة مليكانيزمات هذه العملية للتوفيق بني إشباع القدر األكرب من دوافعه،
وحاجاته املختلفة وظروف الواقعة اليت يعيشها ،فإنه ليس من السهل تعليمه خمتلف التقنيات واملهارات القاعدية،
ويظهر ذلك بشعوره بامللل خالل ممارسة التمرينات الرياضية ،أثناء حصة الرتبية البدنية والرياضية ،ويظهر جليا دور
اللعب يف كونه يسهم بقسط كبري يف تنمية اللياقة البدنية لدى التلميذ يف هذه املرحلة وهذا يفرض علينا إدراج
األلعاب الشبه الرياضية يف حصص الرتبية البدنية والرياضية من اجل تعلم املهارات خاصة القاعدية منها يف االلعاب
اجلماعية ،وتساعد االلعاب الشبه رياضية التلميذ يف مرحلة التعليم االبتدائي على الرفع من معنوياهتم  ،ما يؤدي به
إىل النشاط واحليوية يف حصة الرتبية البدنية والرياضية،وهو الشيء
الذي حيفزه على تعلم املهارات القاعدية يف االلعاب اجلماعية دون اإلحساس بامللل ،وهلذا كان اهلدف من دراستنا
معرفة دور األلعاب الشبه الرياضية يف تعلم املهارات القاعدية يف االلعاب اجلماعية ملرحلة التعليم االبتدائي.
ومن جهة أخرى أثبتت الدراسة هذه أن األلعاب شبه الرياضية هلا دور فعال يف حصة الرتبية البدنية والرياضية،
تساهم بشكل كبري يف تعلم املهارات القاعدية يف االلعاب اجلماعية ،وعلى ضوء االستنتاجات واستنادا إىل هذه
الدراسة اليت قام الباحث هبا واليت أكد هبا صحة فرضياته توصل إىل كشف حقيقة األلعاب الشبه رياضية والدور
الفعال الذي تلعبه يف تعلم املهارات القاعدية يف االلعاب اجلماعية بالنسبة لتالميذ مرحلة التعليم االبتدائي.
ويف األخري يقول الباحث أن هذا املوضوع بقدر ما كان شاقا كان واسعا ،وأن كل ما بذله من جهد كان قليال
مقارنة مع أمهيته ودوره يف املؤسسات التعليمية  ،إال أننه يرتك اجملال مفتوح أمام اهتمامات و حبوث أخرى لدراسة
هذا املوضوع من جوانب و زوايا أخرى.
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يف أي مكان  ،كما ميكن أدائها باستخدام أدوات بسيطة أو بدون أدوات  ،وهي ال حتتاج إىل تنظيم معقد ودقيق.
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