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   3.جامعة الجزائر                          قول خيرة

                 حمزة جعيرن   

  :مقــدمـة 
اصة      نظرا للتطور السريع الذي شهدته العديد من المجاالت الحياة ، سواء كانت العلمية منها أو المعرفية خ  

لتلك المتعلقة بالمجال التربوي وذلك لما له من أهمية بالغة في تكوين أفراد المجتمع تكوينا متكامال مما يساعده على 
  .التكيف ومسايرة العصر في تطوره الفكري والعلمي 

 من خالل وبما أن التربية العامة هي إعداد الفرد للحياة علميا وعمليا وجسميا وعقليا وخلقيا واجتماعيا ، وذلك
األنشطة البدنية والمعرفية والحركية والثقافة الترويحية ليتحملوا مسؤولياتهم نحو أنفسهم وأجسامهم وحياتهم الشخصية 

  .واالجتماعية لينشؤا مواطنين صالحين ينفعون أنفسهم ويخدمون أوطانهم 
ي المؤسسات الرياضية يستخدمون    وللوصول إلى هذه األهداف نجد أن مدربي التربية البدنية والرياضية ف    

العديد من الطرق التي تتالءم مع الخصائص الفيزيولوجية المرفولوجية والنفسية للفرد من جهة ، ومن حيث مالئمة 
الظروف المحيطة باإلنجاز من جهة ثانية ، ومن بين هذه الطرق نجد طريقة اللعب ، والتي هي إحدى الطرق التي 

 كبيرة بتحقيق أهداف الحصة التدريبية ، وذلك لما تتطلبه هذه الطريقة من سيطرة على نوع يمكن اعتبار أن لها عالقة
من األدوات ، واألداء الجيد الذي يستلزم أوال السيطرة على الجسم وعلى األداة ، ولكون اللعب ليس مرتبطا بمرحلة 

ارستها وجعلها تبدو سهلة أو صعبة ، أو سنية معينة نجد أن المدرب يوجه األلعاب من حيث استعدادات الالعبين لمم
بسيطة أو معقدة حسب اختيار اللعبة والتخطيط المسبق لكيفية إنجازها بغرض االرتقاء بمستوى األداء الحركي وتنمية 
القدرات البدنية المهارية وهذا ما يعرف بتطبيق األلعاب الشبه رياضية ، وكما نعلم أن الحصة التدريبية تهدف لتنمية 

  . الحسي الحركي ، االجتماعي ، العاطفي والمعرفي : ة جوانب أساسية ثالث
وفي بحثنا هذا سنتطرق لمعرفة دور اللعب الشبه رياضي في تنمية الجانب الحسي الحركي لدى تالميذ 

  .المرحلة الثانوية في حصة التربية البدنية والرياضي 
  : ـ إشكالية البحث 1
شهدته العديد من المجاالت الحياة ، سواء كانت العلمية منها أو المعرفية خاصة      نظرا للتطور السريع الذي   

لتلك المتعلقة بالمجال التربوي وذلك لما له من أهمية بالغة في تكوين أفراد المجتمع تكوينا متكامال مما يساعده على 
  .التكيف ومسايرة العصر في تطوره الفكري والعلمي 

 إعداد الفرد للحياة علميـا وعمليـا وجسميا وعقليـا وخلقيـا واجتماعيا ، وذلك وبما أن التربية العامة هي
 مسؤولياتهـم نحو أنفسهم وأجسامهم امن خـالل األنشطة البدنية والمعرفيـة والحركية والثقـافة الترويحية ليتحملو

  .وطانهم وحياتهـم الشخصية واالجتماعية لينشؤا مواطنين صالحيـن ينفعون أنفسهم ويخدمون أ
   وللوصـول إلى هذه األهـداف نجد أن أساتذة التربية البـدنية والرياضيـة في المؤسسات الرياضية     

يستخدمون العديد من الطـرق التي تتالءم مع الخصـائص الفيزيولوجية المـرفولوجية والنفسية للفـرد من جهـة 
انيـة ، ومن بين هذه الطـرق نجد طـريقة األلعاب ، ومن حيث مالئمـة الظـروف المحيطة باإلنجاز من جهة ث

الشبه رياضية ، والتي هي إحدى الطـرق التي يمكن اعتبار أن لهـا عـالقة كبيرة بتحقيق أهداف الحصة التدريبية 
، وذلك لمـا تتطلبه هذه الطـريقة من سيطـرة على نـوع من األدوات ، واألداء الجيـد الذي يستلـزم أوال 

ى الجسم وعلى األداة ، ولكون اللعب ليس مرتبطـا بمرحلة سنية معينة نجـد أن المـدرب يوجـه السيطرة عل
 الـالعبين لممارستهـا وجعلها تبدو سهلة أو صعبـة ، أو بسيطة أو معقدة حسب تاأللعاب من حيث استعدادا

الحركي وتنميـة القدرات البدنية اختيار اللعبـة والتخطيط المسبق لكيفية إنجازها بغرض االرتقاء بمستوى األداء 
المهارية وهذا ما يعرف بتطبيق األلعـاب الشبه ريـاضية ، وكمـا نعلم أن الحصـة التدريبية تهـدف لتنميـة 

  . الحسي الحركي ، االجتماعي ، العاطفي والمعرفي : ثالثـة جوانب أساسية 
ـاضي في تنميـة الجانب الحسي الحـركي         وفي بحثنـا هذا سنتطـرق لمعـرفة دور اللعب الشبه ري

  .في حصة التربية البدنية والرياضي عند تالميذ المرحلة الثانوية واالجتماعي العاطفي 
  :من خالل كل ما سبق تبلور لدينا التساؤل العام التالي

 المرحلة الثانوية تالميذ لدى  واالجتماعي العاطفيهل لأللعاب الشبه رياضية دور في تنمية الجانب الحسي الحركي 
  في حصة التربية البدنية والرياضية ؟

  : تساؤالت  عدةاإلشكاليةوتفرع من هذه 
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تالميذ المرحلة الثانوية في حصة التربية ما الدور الذي تلعبه األلعاب الشبه رياضية في تحسين السلوك الحسي لدي  -
  البدنية والرياضية ؟

تالميذ المرحلة الثانوية في حصة  إلى األداء الحركي الجيـد  تحسينيما مدى مساهمة األلعاب الشبه رياضية ف -
  التربية البدنية والرياضية ؟

تحسين الجانب االجتماعي االجتماعي العاطفي لتالميذ المرحلة الثانوية ما مدى مساهمة األلعاب الشبه رياضية في  -
  في حصة التربية البدنية والرياضية ؟

  : ـ الفرضيات 2

  : الفرضية العامة - 1 – 2
تالميذ المرحلة لدى واالجتماعي العاطفي لأللعـاب الشبه رياضية دور في تنمـية الجـانب الحسي الحـركي 

  .الثانوية في حصة التربية البدنية والرياضية 
  : الفرضيات الجزئية - 2 – 2

رحلة الثانوية في حصة التربية تالميذ الم رياضية دور إيجابي في تحسين السلوك الحسي لدى  الشبهلأللعاب – 1
  .البدنية والرياضية 

تالميذ المرحلة الثانوية في حصة التربية البدنية لدى في تحسين االداء الحركي  رياضية  الشبهاأللعاب تساهم – 2
  .والرياضية 

ية في حصة تالميذ المرحلة الثانولدى في تحسين الجانب االجتماعي العاطفي  رياضية  الشبهب تساهم االلعا- 3
  .التربية البدنية والرياضية

  : ـ  أهمية الدراسة 3
  :         يكمن هدف بحثنا هذا في

 تالميذ المرحلة الثانوية في حصة التربية البدنية في حياة الشبه رياضية إبراز الوظيفة الفعالة التي تلعبها األلعاب ـ 
  .والرياضية

 .ي والحركي النفسي تنمية مختلف جوانب نموه خاصة الجانب العقلـ 
ـ ألن النشاط الرياضي يتيح فرصا عديدة للتكوين الخلقي واالجتماعي إذ ينمي في الفرد الصفات االجتماعية التي 
تدعم حياته، كالتعاون مع الغير واالعتزاز باالنتماء للجماعة واإلخالص لها، وغيرها من الصفات االجتماعية 

   . تنمية الشخصيةوالخلقية التي تؤثر تأثيرا فعاال في
ـ وتشير حنان العناني إلى أهمية ممارسة اللعب والرياضة في اإلرشاد النفسي والتربوي، وتذكر أن اللعب يعد مجاال 
سمحا للتعبير عن الكبت والصراعات يتيح فرصة إزالة المشاعر السلبية مثل الغضب والعدوان والتعبير عنها تعبيرا 

 عن الفرد الضغوط والتوترات االنفعالية، وتصف أن ممارسة اللعب تنمي رمزيا عن طريق اللعب، مما يخفف
   .الصفات والسمات النفسية واالجتماعية المرغوبة

ـ أما بخصوص التوجيه واإلرشاد النفسي للتالميذ يكون توجيههم عن طريق مساعدتهم على فهم خصائص 
ولة استثمار هذه اإلمكانات بصورة تسهم في بلوغ شخصيتهم وإمكاناتهم الذاتية من سمات وصفات مميزة لهم، ومحا

أقصى ما يمكن من نمو وتكامل في الشخصية ويكون إرشادهم عن طريق المعاونة على فهم مشكالتهم النفسية 
   .واالجتماعية المرتبطة بالنشاط الرياضي حتى يمكن حل هذه المشاكل
بالتعرف على التلميذ المراهق الغير سوي نفسيا ـ فمن خالل هذه الدراسة يمكن إجراء المقارنات التي تسمح 

وانفعاليا، مما يدفع القادة والمدربين والمربين إلى إيجاد وسائل فعالة للتعامل مع التركيب النفسي لهذا المراهق ووضع 
اه في برامج خاصة له هدفها تحسين سماته النفسية واالجتماعية وبالتالي يكون مردود ذلك ايجابيا على نتائجه ومستو

  .اللعب وفي كل ابعاد شخصيته وفي الحياة بشكل عام
ـ كذلك تفيد هذه الدراسة في مجال كشف المواهب الرياضية واختيارها حيث تقدم أسلوبا مبسطا للتنبؤ مسبقا 
بالمواهب الرياضية المدرسية المميزة في الجانب النفسي وسمات الشخصية حيث يمكن بفضل هذه الدراسة التعرف 

ض أبعاد الشخصية الرياضية في المرحلة الثانوية وبالتالي إنتقاء المواهب الرياضية المدرسية بناء على هذه على بع
األبعاد، وذلك بتطابق واقتراب خصائصهم النفسية والشخصية مع خصائص الشخصية التي تميز الرياضيين البارزين 

خرى في الموهبة الرياضية مثل العوامل البدنية في منافسات المستوى العالي وذلك مع مرعاة توافر العوامل األ
  .والمهارية والعقلية والحركية وغيرها
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  :الدراسة أهداف  ـ 4
مرحلة االنفعاالت  االهتمام الكامل بمرحلة المراهقة ، حيث تكثر فيها االضطرابات والمشاكل النفسية ، وهيـ  

  .ات الخاصة بهذا السن الحادة والتقلبات المزاجية السريعة الناتجة عن التغير
العاطفي لتالميذه ، دون التركيز فقط على   االجتماعي النفسياهتمام مربي التربية البدنية والرياضية بالجانبـ 

  . الحركي والجانب المعرفي –الجانب الحسي 
   . وتقديرهاحاالت النفسية للتلميذ واحترام شخصيتهالمساعدة المربي الرياضي على فهم ـ 
الفعل التعليمي التعلُمي وجعله يتماشى مع أساليب التدريس البيداغوجية ، ويوافق  شخصية التالميذ وقدراتهم عقلنة ـ 

  .ومستواهم 
  : ـ تحديد المصطلحات 5

  :ـ مفهوم التربية البدنية والرياضية 
كوين المواطن الالئق  وهي جزء متكامل من التربية العامة، وميدان تجريبي هدفه تةالتربية البدني" عرفها بيوتشر -

من الناحية البدنية والعقلية واإلنفعالبة واإلجتماعية، وذلك عن طريق ألوان من النشاط البدني أختبرت بغرض تحقيق 
  .المهام 
مساعدة الفرد على أن يحيا حياة سليمة عن طريق التنمية الحركية :  عرف رود جارد  التربية الرياضية أنها-

  .ى األنشطة الرياضيةوالصحية وتكوين ميل إل
جزء متكامل من التربية العامة وتساهم في عملية النمو الشخصي المتكامل الفعال :  وأعوانه  بانهاز عرفها تشارل-

الذي يساعد األفراد على تحمل المسؤولية وكذا يساعدهم على إشباع احتياجاتهم ويعمل على تكيفهم في مجتمعهم وذلك 
ة تحت إشراف قيادة مدربة ،كما تهدف التربية الرياضية  بجانب االهتمام بالتربية عن طريق إمدادهم بخبرات فني

  . الجسمانية إلى المساهمة في النمو االجتماعي والصحة النفسية والنمو االنفعالي 
  تحقيق  النمو   المتكامل    للتالميذ :  عرفها المركز القومي للبحوث  التربوية  بانها-
بغية إعدادهم للحياة إعدادا يكفل لهم المشاركة الفعالة في بناء المجتمع الحديث وتزويدهم ) نفسيا  – عقليا -بدنيا  ( 

  .بالروح الرياضية الحقة والمهارات الحركية في حدود قدراتهم
  :األلعــاب الشبه ريــاضية ـ 

تها تطوير القدرات األلعاب الشبه رياضية هي مجموعة من الحركات أو الفعاليات المريحة والترفيهية مهم
البدنية والعقلية بطريقة نشيطة ومريحة ، فاأللعاب الشبه رياضية هي نشاط خاص بالطفل ويأخذ عدة أشكال حسب 
العمر وهو مركز على الميول المأخوذة من النشاط كليا بحيث يعتبر المحرك الرئيسي لتطوير شخصية الطفل وغالبا 

نافسي دون الحاجة أو اللجوء إلى قواعد تنافسية رسمية من بينها مدة اللعب ما تسير األلعاب الشبه رياضية بطابع ت
  . وعدد الالعبين والملعب وطبيعة الوسائل المستعملة في الرياضات الجماعية بصفة عامـة 

            لإلشارة أن المصطلح أو كلمة األلعاب الشبه رياضية غير مستعملة في التعاريف العالمية بل تستعمل في
األلعاب الصغيرة أو األلعاب الحركية كمفردات لكونها مستمدة من خيال األطفال ومستوحاة من تقاليد وعادات 

  : الشعوب وتستعمل األلعاب الشبه رياضية من أجل 
  : لتحفيز ـ ا

التحفيز           بحيث أنه ليس هناك سلوك دون التحفز لذلك يجب إدخال مثير إلثارة الفكر لكي يدخل في الحركة ف
يمثل العامل الرئيسي الذي به ينمي الفكر ، والتركيز واالنتباه والترفيه والراحة في المنافسة كي يستطيع الطفل إعطاء 

  داغوجية يأفضل ما لديه من روح اإلبداع في كل األوضاع الب
  :        يجب التأثير على التحفيز لدي الطفل وذلك من خالل عدة عوامل 

  .لتلميذ منها حب التنفيذ وكذلك استعمال متطلبات الحركة عوامل مرتبطة با ••••
 . عوامل مرتبطة بالنشاط في حد ذاته كتنوع الوضعيات المتتابعة واإلحساس باالستقاللية  ••••
 : عوامل مرتبطة بشخصية المربي ومنها  ••••

  .احترام شخصية الطفل  -
  . إيجاد وسط أمن ومثير في نفس الوقت -
  : التحضـــــير ـ 

يكون اللعب على أشكال مختلفة حسب العمر ويكون مركز على الميول المكتسبة عن طريق الممارسة            
ويعتبر اللعب المحرك األساسي لتطور القدرات البدنية والعقلية ، والنفسية واالجتماعية في الرياضات والممارسة 

لعاب الخاصة بالطفل التي لها داللة ومعاني الكلية والمداومة تكون مقيدة ، لكن هذه اإلجراءات تتخذ قصد تميز األ
  .مختلفة 
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  :ـ تعريف المراهقة
هي المرحلة االنتقالية من الطفولة إلى الشباب وتتسم بأنها فترة معقدة من التحول والنمو تحدث فيها تغيرات 

  .عضوية ونفسية وذهنية واضحة تجعل الطفل الصغير عضوا من المجتمع الراشد
 تعني لحق أو دنى " تراهق "كلمة المراهقة، لكلمة المراهقة، فهو اقتراب أو الدنو من الحلم فكلمة أما المعنى اللغوي ل

  .من شيء إذن تعني الفرد الذي يدنو من الحلم و اكتمال النضج
   " يقول إنها فترة نمو جسدي وظاهرة اجتماعية ومرحلة زمنية كما أنها فترة تحوالت عميقة "ـ فدوروني روجزر 

 14 المراهقة مرحلة من حياة الفرد تقع بين الطفولة والرشد وتمتد عند الذكور من " الروس " موسوعة ـ وحسب
  . سنة18 إلى 12 سنة وعند اإلناث من 20إلى 

وهي مرفوقة بمجموعة من التغيرات والتحوالت النفسية وكذا الجسمية و فيها تصقل الشخصية وتبرز مؤهالت 
  .المراهق

 أو مفهوم البلوغ الذي يتداخل تداخال كبيرا مع مفهوم المراهقة، وذلك قصد التمييز بين كما يجب تحديد معنى
 يحدد مفهوم البلوغ أنه النضج الجنسي، وهو ثمرة تغيرات بيولوجية أولية متعددة أما " ف كمال وسوقى "المفهومين 

  .تسبق المراهقة وتحدد بداية نشوءها فيعرفه بأنه مرحلة من مراحل النمو الفيزيولوجي العضوي التي " هاريمان "
ومن هنا نستخلص أن البلوغ هو المؤشر الحقيقي لبداية المراهقة، فجميع التعريفات اتفقت على أن المراهقة هي 
مرحلة االنتقال من الطفولة إلى سن الرشد أو النضج، مرفوقة بتغيرات شاملة وعلى كل المستويات الفيزيولوجية و 

ية وهي تبدأ من بداية البلوغ أو النضج الجنسي حتى اكتمال نمو العظام، وببلوغ قامته أقصى المرفولوجية والعقل
طولها، هذا من الناحية البيولوجية أم من الناحية االجتماعية، فان مرحلة المراهقة تعبر مرحلة انتقال من طفل يعتمد 

المراهقة جسر يعبره المرء من الطفولة إلى كل االعتماد على اآلخرين إلى راشد مستقل متكلف بذاته ولذا تعتبر 
  .  على أنها فترة التحوالت الجسمية والنفسية التي تحدث بين الطفولة وسن الرشد"ديبس .  م"الرجولة، ويعرفها 

  : المنهـج المتبــع   -1 
 ،           إن منـاهج البحث تختـلف في البحـوث االجتمـاعية باختـالف مشكـلة البحث وأهـدافهـا

" هو عبـارة عن مجمـوعة من العمليـات والخطـوات التي يتبعـها البـاحث بغيـة تحقيق بحثـه "  فالمنهـج  
 .   

        ففـي مجـال البحث العلمـي يعتمـد اختيـار المنهـج السليـم والصحيح ، لكـل مشكـلة بحث 
دور األلعاب الشبه "  يتمثل في  باألسـاس على طبيعـة المشكلـة ومن هـذا المنطق  فمـوضـوع بحثنـا

يمـلي علينـا  "  والعاطفي في حصة التربية البدنية والرياضيةرياضية في تنميـة الجـانب الحسي الحـركي
  .اختيـار المنهـج الـوصفي المسحـي  الذي يعتمـد على جمـع البيـانات الميـدانية ومن أحسن طـرق البحث 

   :   أدوات البحث-2
يان كأداة لجمع المعلومات و البيانات المختلفة حول المتغيرات التي تشكل موضوع البحث،كون أستعمل االستب

أنه وسيلة من وسائل جمع ):"أصول البحث العلمي لحسين عبد الحميد رشوان( أن االستبيان ،كما جاء تعريفه في كتاب
عن طريق استمارة أو كشف يضم مجموعة البيانات انتشرت في كثير من البحوث النفسية و االجتماعية، و يأتي ذلك 

من األسئلة المكتوبة حول موضوع البحث و التي توجه لألفراد بغية الحصول على بيانات موضوعية و كمية و 
 اإلجابة م جماعات كبيرة الحجم و ذات كثافة عالية، و يقوم المجيب المبحوث باإلجابة عليها،و غالبا ما تقونكيفية، م

 . االستبيان انطالقا من أهداف و فرضيات البحثر، تم تحضي"ن عدد االختياراتعلى اختيار واحد م

 :و أنواع االستبيان التي اعتمدها الباحث لجمع الحقائق هي  •
          في هـذا البحث تنـاولنا تقنيـة االستبيـان الذي يعتبـر من أنجـع الطـرق للتحقيق حـول الرأي 

من اإلشكـاليـة التي قمنـا بطـرحها ، كمـا يسهـل علينـا جمـع العـام ومن أنسـب الطـرق لتحقـق 
  .المعلـومات المـراد الوصـول إليهـا انطـالقا من الفـرضيات السـابقة 

أداة مـن أدوات الحصـول على الحقـائق والبيانـات والمعلومـات :  "       ويعرف االستبـيان على أنـه 
الستبيـان من خـالل وضع استمارة األسئلة ، ومن بين مـزايا هذه فيـتم جمع هـذه البيانـات عن طريق ا

الطـريقة أنها اقتصـاد في الجهـد والوقت كما أنها تسهم في الحصول على بيانـات من العينـات في أقـل وقت 
  .  بتـوفير شـروط التقـنين من صـدق وثبـات وموضـوعية  

داخل الخـانة )  × (  سـؤاال ، يجـاب عليهـا بعـالمة  )20(   وتضمن االستبيـان قـائمة تضـم        
المختـارة ، وهي موجه إلى أفـراد العينـة من أجـل الحصـول على معـلومات حـول الموضـوع أو 

  .المشكـلة المـراد دراستهـا  ، وقـد تـم تنفيذ االستمـارة عن طريـق المقـابلة الشخصيـة 
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   : عينة البحث - 3
نة هي اختيار جزء من مجموعة من المادة بحيث يمثل هذا الجزء المجموعة كلها،و لكي إن عملية المعاي  

و "نحكم على الكل باستخدام الجزء وجب أن نهتم بالطريقة التي نختار بها هذا الجزء حتى نحصل على أدق النتائج،
طريقة (ختيار فيطلق عليهاأما طريقة اال)بالعينة(هذا الجزء الذي نختاره و نستخدمه في الحكم على الكل يسمى 

،و يجب أن تكون طريقة المعاينة التي نستخدمها قادرة على أن تمدنا بعينة ممثلة للمجتمع الكلي أصدق ) المعاينة
تمثيل حتى أن كل خواص المجتمع بما فيها من اختالف بين وحداته تنعكس في العينة بأحسن ما يسمح به حجم 

  ".العينة
 مشكلة اختيار العينة التي يجري عليها و أهم المشاكل التي يصادفها الباحث، هو لما كان معروفا أن من

البحث، ألنه يتوقف على هذه العينة كل قياس أو نتيجة يخرج بها، لهذا اضطر الباحث أن يجري بحثه على عينة 
لباحث قدرا كبيرا جدا  المجتمع األصل بأكمله، ألن إجراء البحث على المجتمع األصلي بأكمله يكلف اىمحدودة ال عل

 . من الوقت و الجهد و المال

تعتبر العينة من األدوات األساسية في البحوث العلمية والهدف األساسي منها الحصول على معلومات 
وبيانات على المجتمع األصلي للبحث ،حيث عينة البحث هي معلومات  عن عدد الوحدات التي تسحب من المجتمع 

  . ، بحيث تكون ممثلة تمثيال صادقا  لموضوع الدراسةاألصلي
 - األغواط–أستاذ للتربية البدنية والرياضية في ثانويات الجلفة  60وتم اختيار العينة بشكل عشوائي وتمثلت في 

   بسكرة 
  :الحـدود المكـانية والـزمنية  - 4

  :  المجــال الجغــرافي  – 1 – 4
 الدراسـة الميـدانية على مستـوى ثـالثة واليـات من القطـر      لقـد ارتأينـا في بحثنـا هـذا إلى إجـراء

  . ، وتم توزيـع االستمارات عليهم   بسكرة - األغواط–الجلفة : الوطنـي وهم كـالتالي 
  :  المجــال الزمــني  –  2- 4

ـري أمـا            لقـد تـم ابتـداء البحث منذ أوائـل شهـر أكتـوبر عن طـريق البحث في الجـانب النظ
 10الفترة الممتدة ما بين فيمـا يخـص الجـانب التطبيقـي فقـد تم تـوزيع االستمارات على المدربيـن خالل 

   2008 ديسمبر 15 إلى غـاية 2008نوفمبر 

  : يمكن أن نقسم موضوع بحثنا حسب المتغيرين التاليين : المتغيرات المستعملة  - 5

   ):السبب( المتغير المستقل -5-1
     وهو الـذي يـؤدي التـغير في قيـمته إلى التـأثير في قيـم متغـيرات أخـرى لها عـالقة به وحـدد   

  .لعـاب الشبه رياضية األ: المتغيـر المستقـل في بحثنـا الحـالي فـي 
  ) :النتيجة ( المتغير التابع -2- 5

ن الباحث حينما يحدث تعديالت على قيم         وهو الذي تتوقف قيمته على قيم متغيرات أخرى ومعنى ذلك أ
الجـانب الحسي الحركي  : المتغير المستقل تظهر نتائج تلك التعديالت على قيم المتغير التابع وحدد في بحثنا كما يلي 

   .واالجتماعي العاطفي 
   : أسلوب التحليل اإلحصائي  - 6

مارة بصـورة واضحة وسهـلة قمنا باالستعـانة          لكي يتسنى لـنا التعليـق والتحلـيل عن نتائج االست
بأسلوب التحلـيل اإلحصـائي وهـذا عـن طـريق تحويـل الـنتائج التي تحصلـنا عليها من خـالل االستمارة 

  :إلى أرقـام على شكـل نسب مئـوية وهذا عـن طـريق إتباع القاعدة الثالثية المعـروفة بـ 
           %  100                          س

   = x        فإن        x                       ع 

X :   النسبة المئوية .  
  . عدد أفراد العينة   :س).عدد التكرارات ( عدد اإلجابات    :ع
  :  السـؤال األول -

    األلعاب الذهنيـة ؟ -:        مـا هي األلعـاب المفضلة لدى التالميذ      * 
     األلعاب الشبه رياضية ؟ -                                                       

  

100×ع   

 س
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  : الغـرض من السـؤال 
  . محـاولة معـرفة نوعيــة األلعاب التي يحبها ويميل إليها الطفل           

  النسبـــة  التكـــرارات  اإلجـــابة  الســــؤال
 %0  00  يةاأللعاب الذهن

 %100  60  األلعاب الشبه رياضية

ما هي األلعاب المفضلة 
  لدى التالميذ

  %100  60  المجمــوع

  يوضح األلعاب المفضلة لدى التالميذ ) : 01(جدول رقم 
  : عـرض النتــائج 

من التالميذ يميلـون % 100            من خـالل النتائج المحصل عليها في الجدول نالحظ أن نسبـة   
ينما  نجد أن األلعاب الذهنية  ال يحبذها التالميذ وال يميلون إليها  وهذا ما تشير ب.ويحبــون األلعاب الشبه رياضية 

  .إليه نتائج الجدول 
  : تحـليل النتــائج  

           من خـالل نتائج الجدول نرى أن األلعـاب المفضلة لدى التالميذ هي األلعاب  الشبه رياضية حيث يجد 
 % 100ـا يحقق من خاللـها جانب التسلية والترفيـه الذي يبتغيـه وما نسبة الطفـل فيها متسعـا من الحرية وكم

  .إال تأكيدا على هذا الكالم 
  : االستنتـــاج  

         نستنتـج من خالل تحليـل نتائج الجـدول أن التالميذ يحبذ ويميل إلى اللعب الشبـه الريـاضي أكثـر من 
   . إلى أن ا التالميذ بطبعـه يحب اللعباأللعـاب الذهنيـة وهذا راجـع باألسـاس

  :  الســؤال السـابع العشـر -
هل تـالحظ بأن األلعـاب الشبه ريـاضية تمتص الطــاقة الزائـدة للتلميذ وتخفف من حدتـه االنفعالية      * 

  خالل ممارستـه لها ؟ 
  : الغــرض من الســؤال 

ية إذا ما كانت تمتـص الطاقة الزائدة للتلميذ وتخفف من حدته      معـرفة الدور الحقيقي لأللعاب الشبه رياض
  .االنفعاليـة أثنـاء الممارسة 

  النسبــة   التكــرارات  اإلجــابة   الســؤال 
 % 90  54  نــعم 

  % 10  06  ال

هل تالحظ أن األلعاب الشبه 
رياضية تمتص الطاقة الزائدة 
للتلميذ وتخفف من حدته 
االنفعالية خالل ممارسته لها 

  ؟ 

          
         المجمــوع 

  
60  
  

  
100 % 

يوضح دور األلعاب الشبه رياضية في امتصاص الطاقة الزائدة للتلميذ وتخفيف من حدته  ) : 17( جدول رقم 
  .االنفعالية 

  : عــرض النتـائج 
ص الطاقة الزائدة للتلميذ  على أن األلعاب الشبه رياضية تمت% 90           تبيـن نتـائج الجـدول أن نسبـة 

  . ال تـرى ذلك % 10وتخفف من حدتـه االنفعالية خالل ممارسته لها ، بينما نسبة 
  : تحلـيل النتـائج 

         من خــالل قراءتنـا للنتـائج المعـروضة في الجـدول أعـاله نجـد أن النسبـة األولـى والمقدرة 
ا االستبيان يستخدمـون األلعاب الشبه ريـاضية وذلك من أجـل  من مجمــوع العينـة التي شملهـ% 90: بـ 

: امتصاص الطاقة الزائدة للتلميذ والتخفيف من حدتـه االنفعالية ، وبالمقـابل هنـاك نسبة قليـلة والتي تقـدر بـ
 .   من األساتذة تـرى غيـر ذلك % 10

  : استنتــاج عـام 
ما إذا كانت األلعاب الشبه رياضية تلعب دورا ايجـابيا في ة إن الهدف المـراد الوصـول إليـه هـو معـرف

تحسين السلوك الحسي للتلميذ وكـذا تساعد في تنميـة بعض المهارات الحركية من أجل الوصول إلى األداء الجيد 
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 أساتذة التربية البدنية والرياضية ، وما يمكن استنتـاجه من تصـفح نتــائج هـذا االستبيـان أن للحركة 
حصـص وذلـك لـوعيهم وإدراكهم اليدرجـون فعـال وبشكـل جـدي األلعـاب الشبـه ريـاضية ضمـن 

ألهميـة مثل هذه األلعـاب في التأثيـر على النمـو البـدني والنفسـي ، والنفسـي الحـركي  والنمـو 
   . لتالميذ لاالجتماعي ولمـا لهـا من فـوائد فـي إزالة وتفــريغ الضغــوطات والشحنـات النفسية

   كذلك استنتجنا من خالل نتائـج البحث إلى أن اللعب الشبه ريـاضي يكتـسي أهمية كبيـرة ، حيث أصبح من 
 على تحقيق جملـة من األهـداف التي تسعى إليـها أساتذة التربية البدنية والرياضية  أهـم الطـرق التي تسـاعد 

االجتمـاعي العاطفي ، والمعرفي  :  من جميـع الجـوانب الميذالتالحصص ، وذلك انطـالقا من التـأثير على 
  . االجتمـاعي العاطفيووخـاصة الجـانب الحسي الحــركي 

     وقـد أثبتت الدراسـة أن اللعب الشبـه رياضي له دور ايجابي في تحسيـن السلوك الحسي للتلميذ كما يعمـل 
ة استيعـاب المهارات الحـركية  وذلك بتنميـة عمليـة على تكـوين خبـرات حركية أوليـة تسـاهم في سـرع

اإلحساس والعمـل على اكتساب القـدرات البـدنية والصـفات الحركيـة  ممـا يـؤدي إلى تحسيـن األداء 
الحـركي ، وللوصـول إلى هذه النتيجـة كـان من الضـروري معرفة دور األلعاب الشبه الرياضيـة في تحسين 

ض المهارات الحركيـة للتلميذ  من أجل األداء الحركي الجيد ، وهذا ما يثبت صحـة فرضات السلوك وتنميـة بع
  : بحثنا 

تالميذ المرحلة الثانوية في حصة التربية  رياضية دور إيجابي في تحسين السلوك الحسي لدى  لأللعاب الشبه– 1
  .البدنية والرياضية 

تالميذ المرحلة الثانوية في حصة التربية البدنية لدى اء الحركي في تحسين األد رياضية  تساهم األلعاب الشبه– 2
  .والرياضية 

تالميذ المرحلة الثانوية في حصة لدى في تحسين الجانب االجتماعي العاطفي  رياضية  تساهم األلعاب الشبه- 3
  التربية البدنية والرياضية

  :خــاتمــة 
التربية البدنية لتي أصبـح يعـول عليهـا كثيـرا في مجـال          تعـد طريقة اللعب إحـدى أهـم الطـرق ا

 وشملت مختلف األعمـار وكـال الجنسين ، وذلك لـكونهـا طريقـة نشطـة تساعـد على سـرعة والرياضية 
التعـلم في مختـلف الرياضـات خاصة الجمـاعية منهـا ، حيث تستـدعي وضـع الالعب في ظـروف 

 أن يعمـلوا األساتذةه في المنافسـات الريـاضية الرسميـة ، وهـذا مـا تطلب من حقيقيـة مشـابهة لمـا يـرا
على تكييف مجمـوعة من األلعـاب الشبه رياضـية وتـوجيهها لخـدمة أهـداف الحصـة سـواء كـانت هـذه 

  .األهـداف حسيـة حركيـة ، عاطفية أو معـرفيـة 
ضيـة أهداف تربويـة ، فكريـة، بدنية ، كتنميـة الصفـات البدنية           باإلضافة إلى أن لأللعـاب الشبه ريا

، اإلحسـاس ) المرئي ( وتعليـم المهارات الحـركية وكـذا تنميـة روح الجمـاعة ، اإلدراك  البصـري 
بالجسـم إلى غير ذلك من األهداف التي تسـاعد التلميذ في بنـاء جسمـه وعقله بصورة سليمـة كمـا أن 

الشبه رياضيـة تعتبر من أنجع الطـرق والوسائل في عمليـة تنميـة الصفـات البدنيـة كالسرعة ، األلعـاب 
القوة ، المداومة ، وذلك ألن التلميذ يقـوم بإنجـاز التمـرين المقـترح دون الشعـور بالتعب أو الملل وذلك 

 الجسم مع المحـافظة على لوجـوده في جو تنـافسي يسمح بالعمـل أكثر ولمجهـود بدني متنـوع لكـامل
  .التوزيع المتوازن للجهـد البدني وكذا وقت الراحة وأيضـا المتطلبات التنسيقية والمعـرفية 

 شملت على تنميـة أساتذة التربية الدنية والرياضية          ومن خالل الدراسة تبين لنا أن معظم اهتمـامات 
الدرجة األولي لكونه يمثل قـاعدة أسـاسية الكتسـاب ب واالجتماعي العاطفي الجانب الحسـي الحـركي 

   .لدى التلميذ وتطـويـر المهـارات الحركيـة وتحسيـن السلوك الحسـي 
انـطالقا من النتائج المتـوصل إليهـا وبعـد تحليلهـا كـان لزامـا علينـا أن نقتـرح على إخواننـا القـائميـن 

  : ي المرحـلة الثانوية  بعـض االقتراحات والتوصيـات والمتمثـلة في  على شـؤون التـربية البدنية والرياضية ف
 .ضـرورة استعمـال األلعـاب الشبه ريـاضية في حصص التـربية البدنية والرياضية   �
 .إدراك أهميـة األلعـاب الشبـه ريـاضية في حيـاة التلميذ وتنميـة شخصيتـه وقـدراته الحـركية  �
 .يق األلعاب خـالل الحصة ضـرورة مـراعاة ظـروف تطب �
مراعاة اختيـار أنـواع األلعاب الشبه رياضيـة حسب هـدف كل حصـة وعـدم إهمـال الجانب  �

 .التـرفيهي لهـا 
 .ضـرورة العمـل على تـوفيـر األمن والسـالمة أثنـاء إجـراء األلعـاب  �
 ذ  الشبـه رياضيـة مع سن التالميبضرورة  مراعـاة توافـق وتالءم األلعـا �
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معـالجة و        وأخيـرا نـأمل أن نكـون قد أسهمنـا بهـذا العمـل المتـواضع بشكـل إيجـابي لعـرض 
الجوانب المتعـلقة بهـذا البحث ، وال شك أن أمـور أخـرى كـانت تستحقـق منـا التفسيـر والتعـمق ، إال 

 جـديدة ألبحاث ودراسـات في هـذا أننـا لم نوافيهـا حقهـا ونرجو بهـذا البحث أننـا أتحنـا أفـاقـا
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