اثر استخدام األلعاب الشعبية في تطوير اإلدراك الحسي – الحركي
لتلميذات الصف األول االبتدائي في درس التربية الرياضية
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ملخص البحث
شهدت التربية الرياضية تطوراً كبيراً باستخدام أساليب تدريسية متنوعة ولكن
هناك بعض األساليب لم يتطرق إليها كثير من المختصين وهي استخدام األلعاب
الشعبية كوسيلة إلخراج درس التربية الرياضية باعتبارها العاب مختارة تتناسب مع
إمكانيات وقدرات الطالبات وال تحتاج إلى أدوات وإمكانيات عالية من اجل تطوير
اإلدراك الحسي – الحركي على اعتبار أن هذه األلعاب ليست مجرد لهو واستثمار
الوقت  ،وإنما هي العاب تساهم في تنمية التوافق العضلي العصبي وهي األصل في
المالحظة واإلدراك  ،فهي ليست األساس لعمليات التعليم بل السبيل لتحسين السلوك
الحركي  .وقد استخدمت الباحثة المنهج التجريبي واستخدمت اختبار هايود لقياس
اإلدراك الحس – حركي وأظه رت النتائج المجموعة التجريبية على المجموعة
الضابطة وهذا يعني لأللعاب الشعبية دور كبير في تنمية اإلدراك الحس – حركي
بالمقارنة مع األلعاب الرياضية التقليدية .
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Abstract
The physical education has greatly developed using variety of
teaching styles but there are some style that have not been
handled by many experts ; i.e. using the popular games as a
means to make in the physical education lesson as elected games
suit the abilities of the pupils and they need no high abilities to
develop the psychomotor recognition because they are not
merely fun and time investing but they contribute in growing the
neural-muscle concord which are the source of the neuralmuscle concord , and they are not merely the base of the
teaching procedures but as a means o developing the motor
behavior.
The researcher uses the experimental method and Heywood test
to measure the psychomotor recognition.
The results show that the experimental group has the priority
over the controlling group and this means that the popular
games have great effect in growing the psychomotor recognition
compared with the traditional sport games.

الباب االول
-1التعريف بالبحث:
1-1المقدمة وأهمية البحث :
زاد االهتمام في الوقت الحاضر بدرس التربية الرياضية لما له من أهمية على
اإلفراد في تنمية الجوانب المختلفة (البدنية  ،والصحية  ،واالجتماعية  ،والنفسية )
وغيرها من جوانب الشخصية .
وتعد التربية الرياضية مطلبا ً تربويا ً مهما ً في حياتهم  ،فضالً عن ذلك تساهم مع
المفاهيم األخرى في تطوير قدراتهم المختلفة وتحقيق النمو الشامل والتوازن وغيرها
من األهداف التي تسعى إليها المؤسسات التربوية من تحقيقها  ،وذلك من خالل
ممارسة األلعاب واألنشطة الرياضية المختلفة وبالتالي تؤدي إلى اكتسابهم الخبرات
والمهارات التي يحتاجونها .
و درس التربية الرياضية لم يعد بمفهومه القديم بمجرد أداء مجموعة من
الحركات سواء كانت موجهة أو غير موجهة والتي تكون على شكل تمرينات بأدوات
أو بدونها بل أصبح له أهداف تربوية والتي ال يمكن إن تحقق بمجرد االقتران باللعب
بل يتطلب االستمرار بالتوجيه من خالل استخدام طرائق تدريس وأساليب تدريسية
تسهل عملية اكتساب المهارات الحركية المختلفة  .والمرحلة االبتدائية وبشكل خاص
الصف األول االبتدائي مرحلة مهمة من اجل إعداد التالميذ للمستقبل  ،وعليه أصبح
ضروريا ً استخدام أساليب مختلفة من طرائق التدريس والتي تتناسب مع المرحلة
العمرية وتنسجم مع ميولهم ورغباتهم ومنطلقة من البيئة التي يعيشون فيها وال
طابعها العلمي  .وقد أكد الكثير من الباحثين والخبراء في المجال الرياضي على
أهمية ممارسة األلعاب ومنها األلعاب الشعبية لفاعليتها في االرتقاء بقدرات التالميذ ،
حيث أكدوا بأن تعمل كوسيلة للنمو البدني وتطوير قدرات الحس – حركي  ،فضالً
عن تنمية الحركات األساسية واكتساب المهارات الحركية وأضافوا على ضرورة
أيجاد عالقة ايجابية بين القدرات الحسية – الحركية وسرعة تعلم وأداء المهارات
الحركية والمعرفية ( المصطفى . ) 18، 8991 ،

وعليه عندما يمتلك التالميذ مهارات إدراكية حركية بمستوى جيد فأن ذلك يعني
نمو الجهاز العصبي الذي يعكس الجوانب المختلفة ويكون بمثابة مؤشر لها  .والطفل
يكون مهيأ للعملية التعليمية .
واللعب تأثيره على الجهاز العصبي والحركي وذلك في اكتساب سرعة االستجابة
وعفوية الحركات ودقتها الهادفة ،ولهذا فأن استخدام األلعاب الشعبية في هذه المرحلة
والتي تتناسب مع طاقتهم الحركية تؤدي إلى تنمية االنتباه ودقة المالحظة وتوسع
مداركهم تبعا ً لزيادة خبراتهم ومهاراتهم في مواقف اللعب المختلفة .
وتأتي أهمية هذا البحث في قياس تأثير األلعاب الشعبية كمقررة جديدة في المنهاج
المدرسي وبشكل خاص للمرحلة االبتدائية األولى والتي يمكن استخدامها بشكل علمي
في تطوير قدرات الحس – حركي  .وان التالميذ الصف األول االبتدائي ،والذي
بدخوله المدرسة ينتقل إلى مرحلة التعليم المقصود والدروس الروتينية الصفية التي
يبقى فيها من الصباح إلى الظهر وساعات معينة وأوقات راحة قصيرة جداً يؤدي إلى
تقييد نشاطه الحركي والجسمي
وت عد األلعاب الشعبية من أقدم مظاهر النشاط البشري وقد سايرت اإلنسان منذ
القدم ورافقت تطوره وهي مظهر البد من توافره في أي مجتمع إذا تعرض نماذج
الحياة بتقاليدها وعاداتها ونظمها .والطفل" ما يزال يحتفظ بمنظومة من الخصال تعد
النموذجية ومميزة لمرحلة ما قبل المدرسة الممتدة من ( )5-2سنة وبسمات غير
مرحلة الطفولة المدرسية (المرحلة االبتدائية) "
والصقل في هذه المرحلة ينجذب إلى األلعاب المختلفة لذا يجب فسح المجال
إمامه إلشباع رغباته وميله للحركة من خالل مزاولة األلعاب المختلفة ومن ضمنها
األلعاب الشعبية في درس التربية الرياضية والتي تساعده في التعرف على اإلشكال
واأللوان واإلحجام فضالً عن ذلك تنمي لديه اتجاهات نمو وفهم الذات الجسمية
وضبط حركاته والتوافق ما بين العين واليد  ،والعمل بيديه وقدميه وسرعة االستجابة
للمثيرات الخارجية  .ومن أجل نمو إدراكي عام في العمليات العقلية وذلك على
النمو الذي يربط بين التعلم المعرفي والنمو اإلدراكي  .والذي يعد مطلبا ً أساسيا ً في

المرحلة االبتدائية والحياة االجتماعية وعليه فقد حظي هذا الموضوع باهتمام الكثير
من الباحثين والمختصين وتوصلوا إلى نظريات كثيرة مثل نظرية (كيفن رات
لإلدراك الحركي) (ونظرية جيثمان للرؤية الحركية) (ونظرية بيركل في الرؤية)
وتوصلوا إلى طرق لقياس هذه القدرات كمقياس (بوردو المسحي) ومقياس (دانيون)
ومقياس (هايور) الذي استخدمته الباحثة .

2-1مشكلة البحث:
من خالل خبرة الباحثة  ،ومالحظاتها الميدانية لدرس التربية الرياضية في
المدارس يالحظ إن الطريقة المتبعة في إخراج درس التربية الرياضية وبشكل
خاص في المرحلة االبتدائية والمتمثل بالحركات التمثيلية والقصص الحركية
واأللعاب غير العارضة ال تعني بالطرق من حيث تحقيق األهداف التعليمية (معرفية
 ،وميدانية  ،نفس – حركي) بسبب النقص الكبير في األجهزة والمعدات إلى جانب
خفض قدرة مدرسي التربية الرياضية على اإلبداع في عملية اإلخراج من خالل
إيجاد بدائل يمكن إن تساهم في تحقيق األهداف التعليمية لهذه المرحلة العمرية
الحرجة  ،مما ينعكس سلبا ً على مستوى أداء التالميذ .
وعليه حاولت الباحثة استخدام أسلوب األلعاب الشعبية والمناسبة مع المرحلة
العمرية وإمكانياتهم البدنية  ،والتي تم اختيارها على ضوء أسس علمية ومن النوع
الذي يدرب الجهاز العصبي الحركي وبالتالي يطور قدرات اإلدراك الحس – حركي
على اعتبار إن هذه األلعاب ليست مجرد لهو واستثمار الوقت ،وإنما هي ألعاب
تساهم في تنمية التوافق العضلي العصبي وهي األصل في المالحظة واإلدراك فهي
ليست األساس لعمليات التعليم بل السبيل لتحسين السلوك الحركي ومن خالل ما تقدم
يمكن إن تصبغ مشكلة بحثها من خالل طرحها للسؤال األتي -:
هل تساهم األلعاب الشعبية في تنمية اإلدراك الحس – حركي لتلميذات األول
االبتدائي ؟

3-1هدفا البحث :
يهدف البحث الحالي إلى التعرف :

- 8تأثير استخدام األلعاب الشعبية في درس التربية الرياضية على تطوير قدرات
اإلدراك الحس حركي .
- 2التعرف على الفروق بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة .

4-1فروض البحث :
في ضوء أهداف البحث تفترض الباحثة ما يلي :
- 8توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي القياسين القبلي والبعدي
للمجموعة التجريبية في اإلدراك الحس – حركي ولمصلحة االختبار البعدي
- 2توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين بين متوسطي القياسين
البعدين للمجموعتين التجريبية والضابطة في اإلدراك الحس – حركي
ولصالح المجموعة التجريبية

 -5-1مجاالت البحث
 8-5-8المجال البشري  :تلميذات الصف األول االبتدائي  ،مدرسة جنة المأوى
االبتدائية .
 2-5-8المجال ألزماني  :للمدة من  2001/2/81و لغاية 2001/5/5
 1-5-8المجال المكاني  :ساحة مدرسة جنة المأوى االبتدائية .
 4-5-8حدود الموضوع  :درس التربية الرياضية .
6-1تحديد المصطلحات :
- 8اإلدراك الحس – حركي  :التعريف اللفظي  :هو إدارة المعلومات التي تأتي
للفرد من خالل الحواس وعملية المعلومات ورد الفعل في ضوء السلوك
الحركي الظاهر ( الخولي .) 899 ، 8912 ،
- 2اإلدراك الحس – حركي  :التعريف اإلجرائي  :هو الحصول على أعلى
درجة في اختبارات اإلدراك الحس – حركي على ضوء اختبارات هايود .
التطوير  :التعريف اإلجرائي  :بأنه مجموعة من المتغيرات المستمرة تطرأ
على المظهر التركيبي ( الجسمي ) وعل المظهر الوظيفي المرتبط بالمظهر
الت شريحي عند اإلنسان  ،عملية مستمرة تنتج من تفاعل مجموعتين مهمتين

هما عوامل النضج  ،وهي الوراثة كذلك عوامل التعلم التي هي حصيلة البيئة
( خيون . ) 10 ، 2002 ،
التطوير :التعريف لفظيا  :سلسلة ارتقائية من المتغيرات التي تطرأ على تنبيه
الكائنات الحية وسلوكها  ،ويستغرق حدوثها زمنا طويال من تتابع األجيال ( رزوق
. )11 ،8911
األلعاب الشعبية  :وهي عبارة عن العاب صغيرة يمارسها الجنسين ولمختلف
المراحل العمرية في أماكن مختلفة وفي الرحالت وتكون نابعة من المجتمع الذي
يعيش فيه الفرد ومتمشية مع التقاليد وعادات ممارسيها  ،ومتفقة مع ميولهم ورغباتهم
وقابليتهم  ،وتطبيق حسب شروط وقوانين متعارف عليها لديهم .
األلعاب الشعبية  :التعريف إجرائيا  :هي تلك األلعاب المختارة وفق عملية تتناسب
مع تطوير اإلدراك – الحس – حركي .
البحوث السابقة :
بعد إجراء مسح ميداني للدراسات والبحوث المشابهة مع البحث الحالي وتوضح فيما
يلي بعض من هذه األبحاث -:
 8-2الدراسات العربية :
 – 8-8-2دراسة ( المصطفى  ،عبد العزيز عبد الكريم  ( ) 8991 ،المصطفى ،
 ) 8991بعنوان  " -:النشاط الحركي و أهميته في تنمية القدرات اإلدراكية الحسية –
الحركية عند األطفال.
أهداف الدراسة -:
هدفت الدراسة الى معرفة اثر النشاط التدريبي و الحركي في تنمية القدرات
االداركية الحسية – الحركية عند االطفال و معرفة هذه القدرات لتحديد االطفال الذين
يعانون من بعض حاالت التخلف او العجز الحسي – الحركي .
فرضيات الدراسة -:
-8

ال توجد فروق دالة احصائيا بين القياسين القلبي والبعدي للمجموعات

التجريبية و الضابطة في القدرات الحسية و الحركية .

-2

توجد فروق دالة احصائيا بين القياسين القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية

في القدرات الحسية الحركية .
-1

توجد فروق دالة احصائيا بين المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة

ولمصلحة المجموعة التجريبية المجموعتين المتكافئتين .
وتكونت العينة من ( 10طفال ) من مدارس المنطقة الشرقية في السعودية  .واستخدم
اختبار ( هايود  8911 ،م ) للقدرات االدراكية الحسية – الحركية لالطفال بعمر
(  1-5سنوات ) .
االستنتاجات -:
توصل الباحث الى االستنتاجات االتية -:
-8

وجود فروق دالة إحصائيا في القدرات اإلدراكية الحسية – الحركية بين

أطفال المجموعة التجريبية و أطفال المجموعة الضابطة ولمصلحة المجموعة
التجريبية .
-2

وكان للبرنامج التدريبي المقترح تأثير ايجابي ودال على تنمية القدرات

االداركية الحسية – الحركية عند االطفال .
-1

ضرورة االهتمام بالبرنامج التدريبي و التي تناسب امكانات وقدرات االطفال

البدنية و العقلية .
التوصيات -:
وقد أوصى الباحث بما ياتي -:
-8

توفير فرص ممارسة األنشطة الرياضية التي تؤدي الى اشباع حاجات

االطفال في مرحلتي رياض االطفال و المدارس االبتدائية .
-2

االهتمام بمادة التربية الرياضية في منهاج رياض االطفال وتعليم األساسي

لها في اهمية تنمية القدرات االدراكية الحسية – الحركية و اكتشاف حاالت العجز
السمعي و النظري في مراحل مبكرة من حياة الطفل .

 -2-8-2دراســـة ( المصري  ،وليد احمــــــد  8999 ،م ) بعنوان  " -:دراسة
تحليلية لطبيعة العالقة بين اللعب و تأثيره في شخصية اطفال السادسة "
أهداف الدراسة -:
هدفت الدراسة الى بحث بعض اشكال اللعب التي تعد أنموذجية في عمر السادسة
فمنها العاب حركية ومنها ما يعرف باللعب (( السوسيودرامي )) و منها ما تكون لها
قواعد و اصول ومنها ما يكون تعليميا .
فرضية الدراسة -:
تنطلق فرضية البحث إلى إن ظاهرة اللعب في عمر السادسة تتمتع بخصائص و
سمات مختلفة عن المراحل اإلنمائية السابقة .
منهج البحث و إجراءاته -:
اعتمد الباحث منهج الوصفي التحليلي لألدبيات الحديثة المتخصصة بسيكولوجية
اللعب كأسلوب الدراسة عملية اللعب وبحثها عند تلميذ الصف االول االبتدائي و
كشف اشكال اللعب و مستوياته وخصائصه .
وتوصل الباحث من خالل بحثه الى ان اللعب يهذب الكثير وهو عامل ضروري
لالنتقال الى اشكال اخرى من النشاط وخصوصا العملي منها  ،ومن خالل الدراسات
اثبت ان منع االطفال من ممارسة اللعب يخلق اعاقة في تربيتهم العملية وفي تشكيل
شخصياتهم بجميع أبعادها و مقوماتها وذكر الباحث – في الختام – المربين الذين
يتعاملون مع تالميذ السادسة باراء المربين ( مكارنكو ) الذي اشار الى ان مجمل
النشاط اإلنساني كشخصية يمكن ان يتمثل في تطور اللعب و انتقاله التدريجي الى
العمل و الممارسة و اللعب هو العامل الحيوي في ادخال الغبطة و السرور في قلب
األطفال .
 -1-8-2دراسة ( العدوي  ،جمال الدين علي و اخرون  8999 ،م ) بعنوان -:
القدرات االدراكية الحركية لتالميذ المرحلة االبتدائية بدولة االمارات العربية المتحدة
أهداف الدراسة -:
هدفت الدراسة الى -:

-8

التعرف على مستوى القدرات االدراكية الحركية لتالميذ المرحلة التاسعة

بدولة االمارات .
-2

مقارنة القدرات االدراكية الحركية للتالميذ تبعا لبعض عناصر االختبار و

تبعا لمناطق المدينة و الريف .
-1

اختالف االداء المرتبط بالسن و الوزن و الطول على القدرات االدراكية و

الحركية لتالميذ المرحلة التأسيسية لدولة االمارات .
-4

المقارنة بين تالميذ المدارس وتالميذ الصف االول و الثاني و الثالث من

المرحلة التأسيسية بدولة االمارات .
فروض الدراسة -:
-8

ما هي الفروق اإلحصائية لمستوى القدرات اإلدراكية الحركية لدى تالميذ

المرحلة التاسيسة بدولة االمارات تبعا لمتغير الصف و الطول و الوزن و العمر .
-2

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين تالمذة الصف األول و الثاني

و الثالث .
منهج البحث و إجراءاته -:
استخدم الباحثون المنهج الوصفي باسلوب مسحي وتألفت عينه البحث مــن
(  114تلميذاً ) للصفوف االول و الثاني و الثالث بمدينة العين بإمارة أبو ضبي .
و استخدموا المقياس االدراكي المسحي لـ ( بوردو )  ،ابو جين  .ج ( وس ) ،
و ( نيوول كيفارت ) للتالميذ بعمر (  80-1سنوات ) .
االستنتاجات -:
توصل الباحثون الى االستنتاجات االتية -:
-8

ارتفاع مستوى القدرات االدراكية الحركية لدى تالميذ المرحلة التأسيسية في

دولة االمارات مقارنة مع ما جاء من نتائج الدراسات المتشابهة .
 -2تميزت مدرستا الهيلي و العين االنموذجية بنتائج االختبار عن مدرستي البحر
و الناصير من خارج المدينة .
التوصيات -:

أوصى الباحثون بتعميم نتائج الدراسة على معلمي التربية الرياضية في المدارس
لالستفادة منها في تعديل القدرات الحركية الرياضية لتالميذ مدارسهم .
 -4-8-2دراســـــة ( وليـــد كمــــــال  2008 ،م ) بعنوان  " -:اثر استخدام األلعاب
الصغيرة في تطوير قدرات اإلدراك الحسي – الحركي لتالميذ المرحلة االبتدائية
بعمر (  1-1سنوات ) ".
أهداف الدراسة :
هدفت الدراسة إلى -:
-8

معرفة اثر استخدام األلعاب الصغيرة في درس التربية الرياضية في تطوير

قدرات اإلدراك الحسي الحركي لتالميذ المرحلة االبتدائية بعمر ( 1-1سنوات ) .
-2

معرفة الفروق بين البنين و البنات في قدرات اإلدراك الحسي – الحركي بعد

إخضاعهم للمتغير المستقل ( اسلون األلعاب الصغيرة في درس التربية الرياضية ) .
فروض الدراسة -:
-8

توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين االختبار القبلي و االختبار

ألبعدي لمجموعة التجريبية و لمصلحة االختبار ألبعدي .
-2

توجد فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية و المجموعة

الضابطة ولمصلحة المجموعة التجريبية في االختبار ألبعدي .
-1

توجد فروق معنوية ذات دالل ة إحصائية بين البنين و البنات في االختبار

ألبعدي للمجموعة التجريبية و لمصلحة البنين .
منهج البحث و إجراءاته الميدانية -:
استخدم الباحث المنهج التجريبي وذلك لمالءمته و طبيعة مشكلة البحث و أهدافه،
الن التجريب يتيح للباحث أن يغير عن قصد و على نحو منظم متغيرا معينا
( المتغير التجريبي او المستقل ) ليرى تأثيره على متغير اخر في الظاهرة المدروسة
( المتغير التابع ) وذلك مع ضبط اثر كل المتغيرات األخرى مما يتيح للباحث
الوصول الى االستنتاجات االكثر دقة مما يتم التوصل اليه باستخدام اساليب البحث
االخرى .

االستنتاجات :
توصل الباحث الى االستنتاجات االتية -:
استخدام أسلوب االلعاب الصغيرة في الخطط التدريسية لدرس التربية الرياضية
ساعد في تطوير قدرات اإلدراك الحسي – الحركي لتالميذ الصف االول االبتدائي .
التوصيات :
أوصى الباحث بما يأتي -:
-8

استخدام األلعاب الصغيرة و الخطط الدراسية موضوع البحث للمرحلة

االبتدائية االولى لتطوير قدرات االدراك الحسي – الحركي للتالميذ .
-2

إجراء دراسة مشابهه للمراحل العمرية االخرى من المراحل االبتدائية .

التعليق على الدراسات المشابهة :
-

جميع الدراسات تناولت أهمية النشاط الحركي والتمرينات البدنية واأللعاب

على تطوير اإلدراك الحس – حركي  .بينما البحث الحالي اقتصر على األلعاب
الشعبية ومقارنة بها .
-

جميع الدراسات تناولت مرحلة الطفولة في تنفيذ التجارب البحثية .

-

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات المشابهة من حيث تطبيق البحث على

المدارس االبتدائية .
-

اتفقت دراسة الباحثة مع جميع الدراسات المشابهة من حيث استخدام المنهج

التجريبي .
-

اختلفت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة من حيث العمر الزمني فأغلب

الدراسات تناولت األعمار من ( )80-1سنوات في البحث الحالي للباحثة اقتصرت
على عمر ( )1سنوات .
 اشتملت عينة البحث الحالي تالميذ المدينة ( أي مركز المحافظة ) في الوقتاستخدمت األبحاث المشابهة المدينة والمدارس القريبة من المدينة وتمت المقارنة
بينهما فضال عن ذلك و أقضية غير مركز المحافظة .
مدى االستفادة من الدراسات السابقة

-

معرفة مدى تأثير التمرينات البدنية في درس التربية الرياضية على تطوير

القدرات الحس – حركي .
-

التعرف على طبيعة تنفيذ القياسات المعالجة اإلحصائية .

-

التعرف على مدى تطبيق نتائج البحث الحالي مع نتائج الدراسات المشابهة.

-

التعرف على كيفية معالجة مستقلة البحث الحالي والتوصل الى تحقيق

األهداف المطلوبة .

الباب الثالث
 -3منهج البحث وإجراءاته الميدانية:
 1-3منهج البحث :
استتتخدمت الباحثتتة المتتنهج التجريبتتي  ،حيتتث إن المتتنهج المالئتتم لطبيعتتة هتتذا
البحتتث  ،وتتتم استتتخدام التصتتميم التجريبتتي لمجمتتوعتين احتتدهما تجريبيتتة واألختترى
ضابطة بأتباع القياس القبلي والبعدي لكال المجموعتين .
 -2-1المنهج المستخدم :
استخدمت الباحثة المنهج التجريبي وذلك لمالءمته وطبيعة مشكلة البحث وأهدافه ،
الن " التجريب يتيح للباحتث إن يغيتر عتن قصتد وعلتى نحتو متنظم متغيترا معينتا ( المتغيتر
التجريبتتي أو المستتتقل ) ليتترى تتتأثيره علتتى متغيتتر أختتر فتتي الظتتاهرة المدروستتة ( المتغيتتر
التتتابع ) وذلتتك متتع ضتتبط اثتتر كتتل المتغيتترات األختترى ممتتا يتتتيح للباحتتث الوصتتول إلتتى
االستنتاجات األكثر دقة مما يتم التوصل أليه باستخدام أساليب البحث األخرى "

( .) 8

 -3-3مجتمع البحث :
تألف مجتمع البحث من ( )10تلميتذة بعمتر ( )1 – 1ستنوات والمنتظمتات فتي
الصف األول االبتدائي في مدرسة في محافظة ديالى  /العراق .

 -8عمار بوحوش والذليبيان  ،محمد محمود  :مناهج البحث العلمي (أس وأساليب ) مكتبة المنار  ،الزرقاء ،األردن / 8919/ص801

 -8المجموعة التجريبية  " :وهي المجموعة التي يتحكم بها الباحث وذلك بتعريضها
للمتغير المستقل ( أسلوب األلعاب الشعبية ) لمعرفة تأثيرها " (  0 ) 8وضمت ثالثين
تلميذة موزعات بالتساوي "
 -2المجموعة الضابطة  " -:وهي المجموعة التي ال تتعرض ألية مثيرات جديدة بتل
تبقى تحت الظتروف العاديتة " (  0 ) 2األستلوب المتبتع متن المعلتم وضتمت ثالثتين
تلميذة موزعات بالتساوي 0
4-3وسائل جمع المعلومات :
استخدمت الباحثة الوسائل اآلتية لجمع المعلومات
 مجموعتتتتتة متتتتتن األلعتتتتتاب الشتتتتتعبية المختتتتتتارة لتطبيقهتتتتتا فتتتتتي خطتتتتتة التتتتتدرس .انظر الملحق ()8
 1-4-3األجهزة واألدوات المستخدمة في البحث :
استعملت الباحثة العديد من األجهزة واألدوات لغرض تحقيق تجربة البحث وهتي كمتا
يأتي :
 -8مجموعة األجهزة واألدوات المستخدمة في تطبيق خطة الدرس .
 -2مجموعة األجهزة واألدوات المستخدمة في تطبيق االختبارات .
 -1بساط عدد (. )2
 -4ساعة توقيت .
 -5قلم رصاص .
 -1مجموعة صور
 اختبتتار ( هتتايود  ) 8911 ،لقتتد رأت اإلدراك الحستتي – الحركتتي هتتذا اختبتتار مهتتملألطفتتال بعمتتر ( ) 1 – 5ستتنوات واستخدمــــتتـه ( المصتتطفى  ) 1 ( ) 8995 ،فتتي
دراسته  0وقامت الباحثة بتكيفه على البيئة العراقية ويتكون اختبتار ( هتايود 8911،
) لقدرات اإلدراك الحسي – الحركي من البنود التالية 0
 -2نايفة قطامي ومود برهوم  :طرق دراسة الطفل  0دار الشرق للنشر والتوزيع ،عمان  ،األردن  ، 881 ،ص 0 10
 -2نفس المصدر السابق 0 10

 .8اإلدراك البصري ( ثبات حجم األشياء  ،المكان والزمان
 .2اإلدراك البصري ( اإلدراك الكلي والجزئي )
 .1اإلدراك الحسي – الحركي ( التعرف على أجزاء جسم اإلنسان )
 .4اإلدراك الحسي – الحركي ( التمييز بين أجزاء الجسم األيمن واأليسر )
 .5اإلدراك الحسي – الحركي ( التوازن )
 .4اإلدراك السمعي ( تحديد مكان الصوت )
 المالحظة والتجريب -المقابالت الشخصية

(*)

 المصادر العلميةتكافؤ المجموعتين -:
تم تكتافؤ المجمتوعتين فتي قتدرات اإلدراك الحستي – الحركتي بتإجراء اختبتار
(ت) فتتي جميتتع المتغيتترات ويوضتتح لنتتا الجتتدول تكتتافؤ المجمتتوعتين الن قيمتتة (ت)
المحتسبة لجميع المتغيرات اقل من (ت) الجد ولية بدرجة الحريتة ( )51االختبتار ذي
نهتتتايتين  ،ممتتتا يتتتدل علتتتى عتتتدم وجتتتود فتتتروق معنويتتتة ذات داللتتتة إحصتتتائية بتتتين
المجمتتتتوعتين فتتتتي جميتتتتع المتغيتتتترات  0علمتتتتا إن تتتتتاريا إجتتتتراء القياستتتتات كتتتتان
. 2001/2/81

(*)

تم إجراء المقابالت مع ذوي االختصاص بخصوص األلعاب الشعبية فضال عن عرض خطط طرائق التدريس المستخدمة للعينة .

جدول ()8
داللة الفروق بين متوسطي القياسين القبليين للمجموعتين التجريبية والضابطة في
اإلدراك الحس – حركي

ت
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0148
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0121 8109
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1

(تحديد مكان
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غير
معنوي
غير
معنوي

مرحلة اإلعداد لتجربة البحث 0
 -8الحصول على موافقة المدرسة 0
 -2اختيار مجموعة األلعاب الشعبية من المصادر العلمية 0
 -1عرض مجموعة األلعاب الشعبية على السادة الخبراء 0
 -4اختيار المساعدين إلجراء االختبارات 0
 -5وضع الخطط التدريسية 0
5-1التجربـــة االستطالعيــة -:
من اجل الوقتوف علتى الستلبيات التتي قتد تواجته تجربتة البحتث متن حيتث إمكانيتة
المساعدين الذين يقومون بأجراء االختبارات  ،ومعلم التربية الرياضية هو التذي يقتوم
بتتتدريس خطتتط التتدروس عليتته قامتتت الباحثتتة بتتإجراء تجربتته استتتطالعية فتتي مدرستتة
التحرير االبتدائية على عينه مكونه من ( 50تلميذة ) وكما يأتي -:
 20( .8تلميذة) إلجراء االختبارات 0
 10( .2تلميذة ) لتطبيق األلعاب الشعبية وبعض خطط الدروس 0
وكان الهدف منها -:
-8تدريب المستاعدين علتى كيفيتة إجتراء االختبتارات والتأكتد متن صتحة تطبيتق
االختبارات 0
-2االطمئنان على صالحية أدوات القياس 0
 -4تكيف االختبار على البيئة العراقية
-5معرفة الوقت المستغرق إلجراء بنود الختبار كل تلميذة 0
االختبار القبلي -:

تم إجراء االختبار القبلي لقدرات الحس – الحركي للمجموعتين ولقد تم تثبيتت
الظتتروف المتعلقتتة باالختبتتار كوقتتت إجتتراء  0االختبتتار وأمتتاكن تنفيتتذ بنتتود االختبتتار
داختتل ستتاحة المدرستتة متتن اجتتل تحقيتتق ظتتروف مشتتابهه وقريبتتة منهتتا عنتتد إجتتراء
االختبار  0البعدي وقد تم إجراء االختبار  0بإشراف الباحثة و بتاريا 2001/2/25
تطبيق التجربة -:
بعد اختيار الباحثة لأللعاب الشعبية وعرضتها علتى الستادة الخبتراء  تتم ترتيتب
األلعاب الشتعبية و توزيعهتا ضتمن خطتط درس التربيتة الرياضتية وعترض مجموعتة
منها على الخبراء المختصين في طرائق التدريس التربية الرياضية وتم البتدء بتطبيتق
الخطط التدريسية على المجموعة التجريبية بينما طبقتت المجموعتة الضتابطة الخطتط
التدريستتية التقليديتتة المعمتتول بهتتا فتتي المتتدارس وقتتد قامتتت معلمتتة التربيتتة الرياضتتية
الموجودة في المدرسة بتدريس المجموعتين وبإشراف الباحثة0
حيتث نظمتتت الخطتتط التدريستتية التقليديتتة المعمتتول بهتتا فتتي المتتدارس وقتتد قامتتت
معلمة التربية الرياضية الموجود في المدرسة بتدريس المجموعتين وبإشراف الباحثتة
 0حيث نظمت الخطط التدريسية (  11خطة تدريستية ) وبواقتع (  1خطتط تدريستية)
فتتي األستتبوع وبمعتتدل ( 82أستتبوعا ً) إمتتا وقتتت درس التربيتتة الرياضتتية فتتي المرحلتتة
االبتدائية فكان ( 40دقيقه ) تم تقسيمه إلى ما يأتي -:
 .8جزء اإلعداد ( 80دقائق )
 .2الجزء الرئيسي ( 25دقيقة)
 .1الجزء الختامي ( 5دقائق )
وقد راعت الباحثة في توزيع األلعاب الشعبية على الخطط ما يأتي -:

 الخبراء
 -8أ.د .ناظم كاظم جواد
 -2أ.د .نبيل محمود شاكر
 -1أ.م.د .إياد حميد رشيد
 -4أ.م.د .بشرى عناد مبارك

قياس وتقويم
تعلم حركي
تدريب
علم نفس

 .8اختيار األلعاب الشعبية الجزء اإلعدادي وعددها ( )9لعتب شتعبية ومتن النتوع
الذي يشترك فيه جميع التلميذات فتي الوقتت نفسته وبواقتع لعبتة واحتدة فتي كتل
خطة تدريسية وتكرر ( 4مرات) خالل مدة تطبيق التجربة 0
 .2اختيتتتار العتتتاب شتتتعبية للقستتتم الرئيستتتي وعتتتددها ( )21لعبتتتة شتتتعبية وبواقتتتع
(1لعبات) في كل خطة تدريسية وتكرر ( 4مرات) خالل مدة تطبيق التجربة.
 .1اختيار العاب شعبية للقسم الختامي وعتددها ( )9لعتب وبواقتع لعبتة واحتدة فتي
كل خطة تدريسية وتكرر (4مرات)خالل مدة تطبيق التجربة 0
 .4التدرج من السهل إلى الصعب 0
 .5مراعتتاة إجتتراء بعتتض التغيتترات الصتتفية عنتتد تكتترار األلعتتاب ختتالل الخطتتة
الواحدة بحيث ال يؤثر على األلعاب مثال (تغير بداية اللعتب  ،تغيتر االتجاهتات
 00الا) وعند تكرار اللعبة خالل مدة التجربة 0
 .1مراعاة خروج التلميذات الخاسرات من اللعبة لمدة قصيرة جدا 0
 .1إعالن النتائج وتحديد الفريتق الفتائز بعتد اللعبتة مباشترة وإعتالن الفريتق الفتائز
خالل الدرس ( الفريق الذي يجمع أكثر نقاط من خالل األلعاب الشتعبية ضتمن
الدرس ) 0
 6-1الوسائل اإلحصائية:
استخدمت الباحثة اختبار ). (t-test

الباب الرابع
 -4عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها
 -1-4عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها :
عتترض نتتتائج االختبتتارين القبلتتي والبعتتدي للمجموعتتة التجريبيتتة الجتتدول يوضتتع
الداللة اإلحصائية للفرق بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعتة التجريبيتة لقتدرات
اإلدراك الحسي – الحركي 0

جدول ()2
داللة الفروق بين القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية
ت

1
2

المتغيـــــــــــــــــرات
اإلدراك البصري ( ثبات حجم
اإلشكال المكان والزمان )
اإلدراك البصري ( اإلدراك
الكلي والجزئي )

س -ف

س

-

ف

قيمة

قيمة

( ت)

( ت)

المحتسبة الجدولية

الداللة
المعنوية

2113

41.6

1316

معنوية

11.

5145

14

معنوية

اإلدراك الحسي – الحركي (
3

التعرف على أجزاء جسم

3136

3113

معنوية

1.

اإلنسان
اإلدراك الحسي – الحركي (
4

التميز بين أجزاء الجسم

2113

3130

معنوية

111.

األيسر واأليمن )
5
6

التدارك الحسي – الحركي (
التوازن )
اإلدراك السمعي ( تحديد
مكان الصوت)

1103

11.2

1015

11.6

411.

312.

21054

معنوية
معنوية

يتضح متن الجتدول إن قتيم (ت) المحتستبة باستتخدام اختبتار (ت) للمجموعتات
المترابطتتة تراوحتتت بتتين ( )81 – 9121وبالكشتتف عتتن قيمتتة (ت) الجتتد وليتتة عنتتد

مستتتتوى داللــتتتـة ( )0/05الختبتتتار ذي نهايتتتة واحتتتدة وبدرجتتتة حريتتتة ( )29كانتتتت
()81119

()8

.

وبمتتا إن جميتتع قتتيم (ت) المحتستتبة لجميتتع بنتتود االختبتتار اكبتتر متتن قيمتتة (ت)
الجتتد وليتتة أذن هنتتاك فتتروق ذات داللتتة إحصتتائية بتتين االختبتتارين القبلتتي والبعتتدي
للمجموعة التجريبية لجميع بنود اختبار (هايود)8911،م) لقتدرات اإلدراك الحستي –
الحركتتي ولمصتتلحة االختبتتار البعتتدي وذلتتك الن جميتتع قتتيم (س )-لالختبتتار ألبعتتدي
لجميع بنود االختبار اكبر من قيم (س )-لالختبار القبلي 0
 2 -4عرض نتائج االختبار القبلي و ألبعدي للمجموعة الضابط
الجتتتدول ( )1يوضتتتح الداللتتتة اإلحصتتتائية للفتتترق بتتتين االختبتتتارين القبلتتتي و ألبعتتتدي
للمجموعة الضابطة قدرات اإلدراك الحسي – الحركي 0
جدول ()3
داللة الفروق بين التباين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة
ت

المتغيرات

2

س-

مج ح

ف

ف

قيمة (ت

قيمة (

)

ت)

المحتسبة

الجدلية

اإلدراك البصري ( ثبات
1

حجم اإلشكال  ،المكان

113

11.1

معنوي

والزمان)
2
3

4

اإلدراك البصري ( اإلدراك
الكلي والجزئي )
اإلدراك الحسي – الحركـــي
( التعرف على جسم اإلنسان
اإلدراك الحسي – الحركـــي
( التميز بين أجزاء الجسم

1135

11.6

315

316.

0132

2103

211.

115

غير
21054

 -8جورج  ،أي  ،فيركسون  :التحليل اإلحصائي في التربية وعلم النفس
 ،العراق  ، 8998 ،ص1210

المعنوية
غير

115

111

الداللة

معنوي
غير
معنوي
غير
معنوي

(ترجمة هناء محستن ) ،دار الحكمتة للطباعتة والنشتر ،بغتداد

األيسر واأليمن )

5
6

اإلدراك الحسي – الحركـــي
( التوازن)
اإلدراك السمعي ( تحديد
مكان الصوت )

1104

1

1

1130

2

1163

غير
معنوي
غير
معنوي

يتضتتح متتن الجتتدول ان قيمتتة (ت) المحتستتبة باستتتخدام اختبتتار(ت) للمجموعتتة
الضابطة قد تراوحت بتين ( ) 8119 -0112لبنتود االختبتار وبالكشتف عتن قيمتة (ت)
الجتتد وليتتة عنتتد مستتتوى داللتتة  )0105الختبتتار ذي نهتتايتين وبدرجتتة الحريتتة ()29
كانت ( ) 8 ( )21045وبما أن جميع قتيم (ت) المحتستبة لجميتع بنتود االختبتار اصتغر
من قيمة (ت) الجد ولية  0أذن ال يوجد هناك فروق ذات داللة إحصائية
بتتين االختبتتتارين القبلتتي و البعتتتدي للمجموعتتة الضتتتابطة ولجميتتع بنتتتود اختبتتتار (
هايود )8911 ،ص 112،لقدرات اإلدراك الحسي – الحركي 0
كمتتا يوضتتح الجتتدول إن المجموعتتة الضتتابطة قتتد حققتتت تقتتدما" طفيفتتا" فتتي
االختيار البعدي وان لتم يكتن داال إحصتائيا" عنتد مقارنتته باالختبتار القبلتي فتي بعتض
قدرات اإلدراك الحسي – الحركي 0
3-4عرض نتائج االختبار ألبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة -:
الجتتدول ( )4يوضتتح الداللتتة اإلحصتتائية للفتتروق بتتين المجمتتوعتين التجريبيتتة و
الضابطة في االختبار ألبعدي لقدرات اإلدراك الحسي – الحركي 0

-8جورج  ،أي  ،فيركسون  ( :مصدر سبق ذكره ).

جدول ()4
داللة الفروق بين متوسطي المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار هايود
ت

المتغيرات

المجموعة

المجموعة

قيمــــة

قيمـــــة (

التجريبية

الضابطة

(ت )

ت)

المحتسبة

الجدلية

س

-

±ع

س

-

±ع

اإلدراك البصري (
1

ثبات حجم اإلشكال ،

41.6

01.6

11.1

013.

15125

معنوي

اإلدراك البصري (
2

اإلدراك الكلي

5145

1115

11.6

غير

13123

معنوي

والجزئي )
116..

اإلدراك الحسي –
3

الحركـــي ( التعرف

3131

11.1

316.

2

31..

على جسم اإلنسان

المعنوية

غير

المكان والزمان)
0154

الداللة

غير
معنوي

اإلدراك الحسي –
4

الحركـــي ( التميز بين
أجزاء الجسم األيسر
واأليمن )

3130

0166

211.

013.

101.5

غير
معنوي

5
6

اإلدراك الحسي –
الحركـــي ( التوازن)
اإلدراك السمعي (
تحديد مكان الصوت )

11.2

016.

1

0121

41.

411.

01.3

2

صفر

12111

غير
معنوي
غير
معنوي

يتضح من الجدول إن قيمتة (ت) المحتستبة استتخدام اختبتار (ت) للمجموعتات
المستقلة قد تراوحت بين ( ) 85125 – 411لجميع بنود االختبار وبالكشتف عتن قيمتة
(ت) الجد ولية عند مستوى الداللة (  )0105الختبار ذي نهايتة واحتدة وبدرجتة حريتة
( )51كانتتت(  ) 8 ( )81111وبمتتا ان جميتتع قتتيم (ت) المحتستتبة لجميتتع بنتتود االختبتتار
اكبتتر متتن قيمتتة المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة فتتي االختبتتار البعتتدي ولمصتتلحة
المجموعتتتة التجريبيتتتة ولجميتتتع بنتتتود اختبتتتار ( هتتتايود 8911 ،م ) لقتتتدرات اإلدراك
الحستتتي – الحركتتتي  0وذلتتتك الن قتتتيم (س )-لالختبتتتار البعتتتدي للمجموعتتتة الضتتتابطة
ولجميع بنود االختبار 0

الباب الخامس
-5االستنتاجات و التوصيات
 -1-5االستنتاجات
توصلت الباحثة إلى االستنتاجات اآلتية -:
- 1استخدام أستلوب األلعتاب الشتعبية فتي الخطتط التدريستية لتدرس التربيتة الرياضتية
ستتتاعد فتتتي تطتتتوير قتتتدرات اإلدراك الحستتتي  -الحركتتتي لتلميتتتذات الصتتتف األول
االبتدائي 0
- 2ان التنظيم الجيد لأللعاب واستخدام األدوات البسيطة كان له دورا" مهما في إنجاح
وتنفيذ الخطط التدريسية وبما يعكس تطوير قدرات اإلدراك الحسي – الحركي 0
- 3الخطتتط التدريستتية االعتياديتتة المستتتخدمة حاليتتا " فتتي المرحلتة االبتدائيتتة – الصتتف
األول ال تفتتتي بتحقيتتتق األهتتتداف المطلوبتتتة لضتتتعف فاعليتهتتتا فتتتي تطتتتوير قتتتدرات
اإلدراك الحسي – الحركي والتي لها أهمية خاصة لهذه المرحلة الدراسية.
 -8جورج  ،أي  ،فير كسون  ( -:مصدر سبق ذكره  0 ) 8998 ،ص 121

 2-5التوصــــــــيات
في ضوء االستنتاجات التي تم التوصل إليها توصي الباحثة بما يأتي -:
 -8استخدام األلعاب الشعبية والخطط التدريسية موضوع البحث للمرحلة االبتدائيتة األولتى
لتطوير قدرات اإلدراك الحسي – الحركي للتلميذات 0

 -2إعادة النظر في مفردات الخطط التدريستية للمرحلتة االبتدائيتة األولتى لتنستجم متع
التطتور الحاصتل فتي كافتتة المجتاالت ولتحقيتق األهتتداف التربويتة والتعليميتة لهتتذه
المرحلة 0
 -1توفير بعض األجهتزة واألدوات البستيطة الضترورية والتتي تختدم تطبيتق األلعتاب
الشعبية في دروس التربية الرياضية لهذه المرحلة 0
 -4إن يكون اختبار األلعاب الشعبية على وفق معايير وأستس علميتة وبمتا ينستجم متع
تحقيق األهداف التربوية والتعليمية للمرحلة العمرية 0
 -5ضرورة تقويم قتدرات اإلدراك الحستي – الحركتي لتالميتذ المرحلتة االبتدائيتة فتي
القطر وإجراء مقارنات مع بعض النتائج في الدول العربيتة التتي تتم التوصتل فيهتا
إلى تقييم هذه القدرات لتالميذ المدارس االبتدائيتة فتي بلتدانهم مثتل دولتة اإلمتارات
العربية وجمهورية مصر العربية 0
المصــــــــــــادر


أنور حسين عبتد الترحمن وعزيتز حنتا داود  :منااهج البحاث الترباوي ،مطتابع

التعليم العالي ببغداد  ،بغداد ،العراق 8990،


الجبتتوري  ،عتتدنان جتتواد و ختترون  :المباااد

األساسااية فااي راارق تاادريس

التربية الرياضية  ،مطبعة التعليم العالي في البصرة  ،العراق 0 8919 ،


جتتورج  ،أي  ،فيركستتون  :التحلياال اإلحصااائي فااي التربيااة وعلااـم الاانفس (.

ترجمة هناء محسن ) دار الحكمة للطباعة  0والنشر  ،بغداد  ،العراق 0 ) 8998 ،


الحماحمي  ،محمد محمد  : ،أصول اللعب والتربية الرياضاية والرياضاة .ط8

،مطبوعات نادي المكة الثقافي  ،المكة المكرمة ‘ السعودية ‘ 0 8911



الختتولي  ،أمتتين أنتتور وأستتامة كامتتل  :التربيااة الحركيااة  ،دار الفكتتر العربتتي

لقاهرة  ،مصر 0 8912 ،


الراجعي  ،عبده  :التطبيق الصرفي  0دار النهضة العربيتة للطباعتة والنشتر ،

بيروت ،لبنان 0 8914،


الزوبعتتي  ،عبتتد الجليتتل والغنتتام  ،محمتتد احمتتد  ،مناااهج البحااث فااي التربيااة

ج8مطبعة العاني  ،بغداد  ،العراق 0 8914 ،


ألعتتدوي  ،جمتتال التتدين علتتي و ختترون  :القتتدرات اإلدراكيتتة الحركيتتة لتالميتتذ

المرحلة االبتدائية بدولتة اإلمتارات العربيتة المتحتدة المتؤتمر العلمتي ’ واقتع الرياضتة
العربية وطموحاتها المستقبلية المجلد األول  ،جامعة اإلمارات المتحدة 0 8999


عمتتتتتار بوحتتتتتوش والتتتتتذنيبان ،محمتتتتتد محمتتتتتود  :منااااااهج البحاااااث العلماااااي

( أسس وأساليب )مكتبة المنار  ،الزرقاء  ،األردن 0 8919 ،


محمتتتد حستتتن عتتتالوي  :موساااوعة األلعااااب الرياضاااية  0ط ،1دار المعتتتارف

،القاهرة  ،مصر 0 8912 ،


محمتتد محتتي التتدين عبتتد الحميتتد :دروس فااي التصااريف  0القستتم األول  ،ط1

،مكتبة السعادة ،القاهرة  ،مصر 0 8951


المصري  ،وليد احمد  :دراسة تحليلية لطبيعتة العالقتة بتين اللعتب وتتأثيره فتي

شخصية أطفال السادسة  ،مجلة المعلم  ،الطالب  ،الطالب ،


المصتتطفى  ،عبتتد العزيتتز عبتتد الكتتريم  :النشااار الحركااي وأهميتااه فااي تنميااة

القدرات اإلدراكية الحسية – الحركية عند األرفال 0مجلة أبحاث


يرموك سلسلة البحوث اإلنسانية واالجتماعية المجلد ، 1 ، 84األردن.899،



سعد رزوق  ،موسوعة علم النفس  ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر  ،ط8

.8911 ،


نايفتتة قطتتامي ومحمتتد برهتتوم  :راارق دراسااة الطفاال  ،دار الشتتروق للنشـــــتتـر

والتوزيع  ،عمان  ،األردن 0 8991 ،



ندوة التربية الرياضية عند العرب يقيمها مركتز أحيتاء التتراث العلمتي العربتي

،جامعة بغداد 0 8911 ،


وجيه محجوب  :علم الحركة ( التطور الحركي منذ الوالدة وحتاى الشايخوخة

) ،مطبعة جامعة بغداد  ،العراق 0 8911 ،


وليد كمال  :اثر استخدام األلعاب الصغيرة في تطتوير قتدرات اإلدراك الحستي

– الحركي لتالميذ المرحلة االبتدائية بعمر (  1 -1سنوات ) 0 2008 ،


مجلتتتة تربويتتتة محكمتتتة  ،معهتتتد التربيتتتة التتتتابع لالنتتتوروا  ،عمتتتان  ،األردن ،

.8999


يعرب خيون  ،التعلم الحركي بين المبدأ والتطبيق  ،مكتبة الصتخرة للطباعتة ،

جامعة بغداد  ،كلية التربية الرياضية . 2002 ،
نماذج من األلعاب الشعبية
ملحق ( )8
(( سمبيلة السمبيلة ))
 .8لعبة هاتو
 .2لعبة توكي
 .1لعبة حمصة زبيبة
 .4لعبة دوالب هوا
 .5لعبة من خطرك ياكمر
 .1لعبة بحـــر بــــــــــــر

ملحـــــــــق ( ) 2
(( خطة درس التربية الرياضية للمرحلة االبتدائية األولى ))
المدرسة  ...........................:الدرس  :الحصة 15
الصـف  :األول

والتاريا 200.../.../..

العمر  1-1 :سنوات

الوقت  40 :دقيقــة

اليوم

عدد التالميذ 10 :

اسم الفعالية :العاب شعبية
األهداف التربوية -:

األهداف التعليمية -:
 -1إدراك اإلشكال واأللوان 0

 -1بث روح الشجاعة في التالميذ

 -2تطوير التوازن والتوافق 0

 -2بث روح المساعدة والتنافس بينهم

أجزاء الدرس

الوقت

الجزء التحضيري-:

 10د

أ -تنظيمي 0

4د

الفعاليــــــة

 الحضااااااااااور  ،تسااااااااااجيلالغيابات 0

6د

الصحيح في المكان المخصص

 اداء التحية بدء الدرس -لعبة  23عكس اإلشارة

* التأكيد على معرفة التالميذ لإلشارة 0

25د
.د

* التأكيد على االلتزام بالوقوف
* التأكيد على أداء التحية بنشار0

ب -اإلحماء 0
الجزء الرئيسي -:

المالحظــــــــــــــات

 -لعباااة هااااتو (السااامبيلة –

* التأكيد على أداء التحية بنشار

السمبيلة)

واالنصراف بنظام 0

.د
 -لعبة توكي 0

 11د

 لعبة حمص زبيبة 0الجزء الختامي

 -لعبة دوالب هوا 0

5د

 -أداء التحية  ،االنصراف

محلــــــــــــق( ) 1
استمارة تسجيل
اختبار هايود للقدرات اإلدراكية الحسية – الحركية ألطفال ( ) 1 -5سنوات
االسم  ..........................:تاريا الميالد ...................... :
الجنس  ....................... :ايمن  /أيسر ...................... :
 -8األدوات المطلوبتتة  :قلتتم رصتتاص  ،مقعتتد ستتويدي او أي جهتتاز لقيتتاس التتتوازن ،
جرس صغير  ،مكعبات بالوان مختلفة 0
 -2مدة االختبار  20 :دقيقة 0
-1معلومات عامة :
أ-السن المناسب من  1 -5سنوات (مع كتابة الشهر إن وجد)0
ب -ضرورة معرفة إن الطفل أيمن  /أيسر 0
ج  -قبل البدء في االختبار أعطي الطفل فكرة عن االختبار 0

بنــــــود االختبـــــار :
أوال – اإلدراك البصري ( ثبات حجم األشياء  ،المكان  ،الزمان ) 0
ضتع ثالثتتة مكعبتتات علتتى طاولتتة كبيتترة بتتين كتتل مكعتتب وأختتر مستتافة  85ستتم
تقريبا"  ،المسافة بين مكان جلوس الطفل وأول مكعـب سم تقريبا"  0بعد االنتهاء متن
األربع األسئلة األولى وتسجيل إجابتهم ضع المكعبات كما في السؤالين رقتم  5و ، 1
ثم أسـأل الطفل عن ترتيب المكعبات 0

