
 

 

 

بعض القدرات الحركية  اجلتي في تأثير العاب مقترحة باستعمال سلم

 والعالقات االجتماعية المتبادلة لأليتام

سنة (10-12بعمر )  
 

 بحث مقدم من قبل الطالــــبـــة

 ايمان عالء الدين حسين

 

 الى فرع العلوم النظرية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات / جــــامــــعة بغــــــداد 

 وهو جزء من متطلبات الحصول على شهادة البكالوريوس في علوم الرياضة

 

 

شـــــــــــــــــراف أب  

 أ. د. فاطمة عبد مالح

 

م2017                         هـ                                        1438  

 

 

 

 

 

 

 

 



)2(  
 

 

آنية  الآية القرآ

 بسم هللا الرمحن الرحمي

َحى ))  َذا ََسَى  (1)َوالضُّ
ِ
َّْيِل ا َُّك َوَما قَََل  (2)َوالل عََك َرب َ ِمَن اْلُوََل  (3)َما َودَّ َولََسْوَف  (4)َولَْلآِخَرُة َخْْيٌ َّلَّ

ََض  َُّك فَََتْ آَوى  (5)يُْعِطيَك َرب ْدَك يَِتميًا فَآ ا الَْيِتمَي  (8)َوَوَجَدَك عَائًًِل فَآَْغََن  (7)َوَوَجَدَك َضاًّلا فَهََدى ( 6)َآلَْم ََيِ فَآَمَّ

ائَِل فًََل تَْْنَْر  (9)فًََل تَْقهَْر  ا السَّ ْث  (10)َوَآمَّ ا ِبِنْعَمِة َرب َِك فََحد ِ  (11) ((َوَآمَّ

 صدق هللا العظيم

 (11-1االيات  -الضحى) سورة  
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 الشكر والتقدير

الحمد هلل حمدًا بعد حمد... والصالةة والسالةم ى الى ساللد المرسال لت واالابم المحلاللت محمالد و   حلبال  
حسالالام  ى الالى مالالا مالالتي بالال  ى لمالالا مالالت  الطلحالاللت الطالالا رست وسالال يم بسالال يمًا أشلالالرًاّ شأالالأرل  الالفي أالالإم  ى الالى بومي الال  وا 

مميالالالال.. مالة لمطالق لسالامي بوملق مي الوصو  حهذا ال هد إلى المسبوى الذي وصف إلي ّ م   وحدل الفضالف وال
بأأر قحف أأر هللا ىز و ف الممات ى ى ىحدل حمعم يع الز الع الف ىالت إدرا هالا وال سالات ىالت إحصالا ها م   

 الحمد الذي المهاي. ل  ى ى معما   يا رب. 
مبعد االمبهاء مت  ذا البحث يطلب لي مي م ام الأأر ات اس ف بامبمات أأري وب دلري الى ىمادة    

مات   ى ى دىمها ومسامدبها لي اة  المراحف الدراسي. االربع. ل حمات بي. الحدمي. وى وم الرساض.أ ي. البر 
سعلبم مأات السعي مأأورًا ات  ف ححري ىت البعحلر يأببأم ق ب ب    ق ت أأرًا مأأري لت لوميأم ح اً 

 صفاء الحب بعحلرًا .

قدمها ل م لوقومأم ح امحي اة  المراحف الدراسي.ّ أذل  اقدم أأري وامبمامي الى مرع الع وم المظرس. ا    
م و غحبم ىت ماظري لومًا مإمبم مي ال  ب ّ شذأر ايام الأدا د حلمما لم بفارقومي لحظ. ّ حف أمبم الر 

 رة بأم ولت ابا ى ىمأم ما حللت.ىوت  وسمد وماصح ّ وما ا مف ب   االيام بأف ما ملها ّ سعادبي أحل

 . بالحب والب دلر واالحبرام ّ ولو اممي اوبلت أف بةغ. ّ وامملت بحر المطق مي رسال. ابعشها م ل   
اقدم أأري وامبمامي الى المظم والمشر ّ لما أمت بعد ال و  اال م صرًا ومعبرمًا بالع ز ىت وا ب الأأر 

 .امي الشامي. واسباذبي الفاض . ش. د. ماطم. ىحد مالح 

وأذل  اأأر دار رىاي. االلبام ) دار االماملت ال وادلت ( لسماحهم لي بإ راء مبط بات بحث البارج    
 .م هم  زسف الأأر واالمبمات 

أما اب دم بأأري وامبمامي لعا  بي وصدي ابي وزميةبي مي الدراس. لمسامدبهم لي وال اسبطيع ذأر     
 .احد حبى ال احاس مي حق االارست 

مامي وات ذأرت بعض االسماء دوت االارى مإت ذل  ال يعمي ىدم الوماء والبمأر ل  سم االار  واالراً    
 حف لهم ممي  ميعًا بعد المعذرة ا شر مت ما بحبوي  االسطر وب دم  ال  مات .

 ايمان 
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 داءــــــــــاإله

 

 المور الذي  دى الا ق  ...ممبع الع م ... وحامف رسال. السماء ...الى

  .وس م (  هللا ى ي  و ل صفالمصطفى محمد )  

 الصدر الذي يضممي أ ما ضاقت حي الدميا واحاطت حي المااطر  الى...

 .احي حفظ  هللا 

 واسب دي مظرات الرضا مت ىلملهامت اسأب دموع ضعفي موق صدر ا  الى...

  .امي حفظها هللا

  .هللاقمدلف ظةمي ومور ايامي ... ااوامي ادامهم  الى ...

 ا دي شمرة  هدي المبواضع

 انـــــــــــــــــــــايم
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 مستخلص البحث

بعض القدرات الحركية والعالقات االجتماعية المتبادلة   اجلتي في تأثير العاب مقترحة باستعمال سلم
 سنة (12-10لأليتام بعمر)

 المشرفة          الباحثة                                                   
 أ. د. فاطمة عبد مالح      ايمان عالء الدين حسين                                     
ب مت ا مي. البحث مي اال بمام بف . االلبام مت ال امب اال بماىي والمفسي وذل  باسبشمار        

لحرأي. لةلبام   مت اة  بصميم ال امب الحدمي والرساضي مي بحسلت العةقات اال بماىي. وال درات ا
العاب حرأي. ببملز بالبعاوت والبمامس وبحث روح المرح والسرور وبعمف ى ى بوملر االلف. واالحب ا  حلت 

 االلبام وبالبالي با صهم مت العزل. والوحدة المفسي. وبطور ال امب الحرأي لدلهم.

بام مبل . م دامهم ال و االسري ومالومرل مت وب مت مأأ . البحث مي ضعف العةقات اال بماىي. لةل   
ىطف وحمات وااللف  وبالبالي ادى الى العزل. والأعور بالوحدة المفسي  وق . االمدماج مع الم بمع  و ذا 
اضعف ال درات الحرأي. لدلهم  لذا سعت الباحش. الى بصميم واىداد العاب حرأي. ببملز بالبعاوت 

رور حلت االلبام وبعمف ى ى بممي. روح االمبماء ل  ماى.  والسعي الى والبمامس وبوملر  و المرح والس
 البرابط والبضحي  ميما حلمهم 

و دف البحث الى اىداد العاب حرأي. بعاومي.  ادم. وبمامسي. باسبعما  س م ا  بي. ومت شم البعرف    
 الى بإشلر ب   االلعاب مي بعض ال درات الحرأي. والعةقات اال بماىي. المببادل. لدى االلبام .

لم موىبلت الب رسحي. اسبعم ت الباحش. الممهج الب رسحي وبالبصميم الب رسحي ذو الضبط المحأم) ا    
والضابط. المب ام بلت ذات االاببار ال ح ي والبعدي(ّ وبم اابيار ىلم. البحث مت دار البام)االماملت 

( لبيم وبم ب سيمهم ى ى م موىبلت ب رسحي. وضابط. 20ال وادلت مي ال اظمي ( البالغ ىدد م )
بادل. وبعض ال درات الحرأي. ل م موىبلت. بم وبالطرس . العأوا ي.   وبعد قياس العةقات اال بماىي. المب

دقي . ل ف  45بمفلذ االلعاب الحرأي.  ولمدة أهرست وبواقع شةث وحدات برويحي. مي االسحوع ّ وبزمت
دقي . لةلعاب الحرأي. . وبعد االمبهاء مت بمفلذ ب   االلعاب بم ا راء االاببارات  30وحدة وزمت 

يا  وقد اسبمب ت الباحش. : ات االلعاب باسبعما  س م ا  بي طورت البعدي.  ومعال . المبا ج احصا 
 ( سم. .12-10بعض ال درات الحرأي. وممت العةقات اال بماىي. المببادل. لدى االلبام بعمر )

اللعاب لما لها مت دور ماىف مي ال درات الحرأي. وبوشلق العةقات لذا بوصي الباحش. باسبعما  ب   ا   
 اال بماىي. المببادل. لدى االلبام .
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 -التعريف بالبحث : -1
 -المقدمة واهمية البحث : 1-1

بأأف رىاي. الوالدلت رأمًا  امًا مي ىم ي. بأألف الأاصي. االمسامي. وبطحيعها لبصبح أاصي.      
صالح. وسوي. وسط الم بمع ّ حلث بعد االسرة الم ا  االو  الذي يأبسب مت اةل  الطفف احراب  

ع حا اب  إلأباومهاراب  وىةقب  مي الحياة مت اة  ابصال  حوالدي  الذلت يعبحروت الم ا  الحلوي 
مأ . لؤشر ى ى رؤسب  لذاب  ومطالب  المفسي. واال بماىي..  وات ما لب  ال الطفف مت رىاي. واساللب ب

مت حول  ّ ومت  ما يمأت ال و  بإت أف ما يأبسب  الطفف مت احرات وىادات واب ا ات وامماط  والعالم
ظروف الحياة مي مع ها س و  مي طفولب  لبداف مي بحدلد اطار أاصلب  والطرق البي لب لف ح

ماب ف مراحف حياب  ّ مإذا ما بومر ل طفف مي طفولب   و اسري وم بمعي يسودل الدْف واالمات المفسي 
 مإت ممول يسلر مي مسارل الطحيعي .

واالمسات بطبع  أا ت ا بماىي ميحباج الى أعور بالحب واالمبماء والب دلر مع مفس  وممت حول ّ    
حلدًا ميعامي دا ما مت ال  ق والضلق واال ب اب واالضطراب واالحباط مت بعام   وىمدما يأوت الأاص و 

مع امراد ال ماى. والم ف والوحدة والعصحي.ّ الت العةقات اال بماىي. بومر ل أاص الأعور بالسعادة 
بموع مي واالطم مات واالمات والراح. المفسي. ّ وبالبالي بحرز أاصي. سوي. مبزم. مفسيًا وصحيًا . ات ال

العةقات اال بماىي. مت ىوامف الم اح لحياة الأاص ألمها سوف با ق  وامب  دلدة مي ذاب  
وأاصلب  ومت الضروري ات لمسج الأاص أبأ. مت العةقات اال بماىي. بحمي  مت الس وط مي ح ر 

 . الوحدة واصوصًا مي العصر الحالي
ادت الى م دات االب او االم ّ اصبح ىدد االلبام مي مبل .  الظروف االممي. الغلر مسب رة ّ والبي     

بزالد مسبمر مما امبهى الحا  حبعض االطفا  ممت ليس لدلهم اقارب المأوث مي دار االلبام البي بدلر ا 
الدول. ّ ات دور االلبام مي الوقت الحاضر اصبحت مزدحم. بإىداد االطفا  الذلت م دو والدلهم ّ وىمد 

لمفسي. البي ببرأها حال. الأعور بف دات الوالدلت احد ما او أة ما م د ات بعض البحث مي العواقب ا
االطفا  او غالحلبهم يعامي مت ق . الحمات والعطف واالسب رار وبالبالي الأعور بال آب. والوحدة وق . 

مببادل. لعدم االحب ا  واالمدماج مي الحياة اللومي. و ذا حدورل ي  ف مي الأعور بالعةقات اال بماىي. ال
و ود اسرة مب ام . مم د ضعف العةقات اال بماىي. المببادل. ّ مضًة ىت ق . المأاط الحدمي وال عب 
بحأم قواملت وبع يمات الدار البي يسأموت ملها ّ الغرض بوملر الهدوء والمظام لذا ب مت ا مي. البحث مي 

 ا  بي. الهادم. والبمامسي. وباسبعما  س م اسبشمار المأاط الحدمي البرويحي مت اة  االلعاب الحرأي
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أمحاول. مت الباحش. لحث روح البعاوت وااللف. وبوشلق ىةقات ا بماىي. مببادل. مع الم موى. دااف الدار 
المبباد  لدى المبمشف بالعةقات اال بماىي   وبالبالي بطوسر ال درات الحرأي. وبعدلف الس و  اال بماىي 

 االلبام .
 -البحث :مشكلة  1-2

بسعى الدو  المب دم. لة بمام باأللبام ورىالبهمّ والعراق مت الح دات البي مرت بإزمات مببالي. ادت     
الى بزالد اىداد االلبام ومت اة  مبابع. الباحش. لممظمات الم بمع المدمي البي برىى االلبام وزسارابها 

ل. حلت االلبام ّ مضًة ىت ق . المأاط الرساضي لدور االلبام و دت ضعف العةقات اال بماىي. المبباد
والحرأي لدلهم ّ لذل  سعت الباحش. مي معال .  ذل المأأ . مت اة  اسبشمار المأاط البرويحي بإىداد 

أمحاول. مت الباحش. مي بوشلق العةقات اال بماىي. المببادل.  ا  بيالعاب حرأي.  ادم. باسبعما  س م 
 لدلهم . وبطوسر ال درات الحرأي.

 -اهداف البحث : 1-3 
 .ا  بياىداد العاب حرأي. بعاومي.  ادم. وبمامسي. باسبعما  س م  -  
لدى االلبام المببادل. البعرف الى بإشلر ب   االلعاب مي بعض ال درات الحرأي. والعةقات اال بماىي.  -

 .( سم.12-10بعمر )
 -فرضية البحث : 1-4
لها بإشلر ال احي مي العةقات اال بماىي.    ا  بيااللعاب الحرأي. البعاومي. الهادم. باسبعما  س م  - 

 .المببادل. وبعض ال درات الحرأي. لدى ىلم. البحث
  -مجاالت البحث : 1-5
( سم  والبالغ 12 – 10ىلم. مت دار البام ) االماملت ال وادلت ( بعمر )-الم ا  البأري : 1-5-1
 .( لبيم20دد م )ى
 . 23/3/2017 الى بارسخ  15/1/2017مت بارسخ   -الم ا  الزمامي :  1-5-2
 ال اظمي .. مي دار االماملت ال وادلت مي داا يال اى. ال -الم ا  المأامي : 2-5-1
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 -الدراسات النظرية والدراسات المشابهة : -2
 -الدراسات النظرية : 2-1
 : األيتامفئة  2-1-1

 المشءاألسرة شقدم مؤسس. ا بماىي. ل بربي. ىرمها اإلمسات وال بزا  ب وم حدور ا مي بع يم وبهذلب      
وبزوسد م حاحرات الحياة ومهارابها بال در األ حر و اإلأراف ى ى ممو الفرد وب وست أاصلب  وبو ي  

وشت دور ا ال يمأت شت ب دم  شي مؤسس. شارى مت حلث قدربها ى ى العطاء والحب وبح لق   س وأ 
ولألحوست ش مي. أحلرة مي ب حي. احبيا ات  (1).الأعور باألمت واالسب رار والب دلر واالحبرام والش . بالمفس

مت رىاي. األسرة مت  بصادم  حال. االلب اء حلت الحرماتلطفف وبالذات مي  ذل المرح . العمرس. والبي ا
إلى مت  لذل   يحباج اللبيم   امب وبغلرات المرا  . مت  امب  ار مما لؤشر بأأف أحلر ى ى أاصلب 

   (2)  ويإاذ دور األسرة مي رىاي. اللبيم.سرىال ومت لهبم ب  وسو هيإاذ حلدل و 
وبطحيعها لبصبح  ل طفف اإلمسامي.بأأف رىاي. الوالدلت رأما  اما مي ىم ي. بأألف الأاصي.     

يأبسب مت اةل  الطفف  األو  الذي م ا  الحلث بعد األسرة   أاصي. صالح. وسوي. وسط الم بمع
احراب  ومهارب  وىةقب  مي الحياة مت اة  ابصال  حوالدي  الذلت يعبحروت الم ا  الحلوي لإلأباع  

 (3).المفسي. وا بماىي.   ومطالب  حا اب
رؤسب  لذاب  ول عالم مت حول  ّ ومت  ما  ىمت رىاي. وشساللب بمأ . لؤشر ى الطفف  شت ما لب  ال     

مت احرات وىادات واب ا ات وشمماط س و  مي طفولب  لبداف مي  الطففيمأت ال و  بإت أف ما يأبسب  
 مإذا ما بومر  بحدلد إطار أاصلب  والطرق البي لب لف حها مع ظروف الحياة مي ماب ف مراحف حياب 

مي طفولب   و شسري وم بمعي يسودل الدفء واألمات المفسي مإت ممول يسلر مي مسارل  ل طفف
 (4).الطحيعي

                                                           

 .85( ص2007) حلروتّأرأ. المطحوىات ل بوزسع والمأر2ّ؛ طى م المفس والعولم.مصطفى ح ازي؛  - 1
أ ي. ماصر  راط. مارس الزوبعي؛ الصح. المفسي. وىةقبها بالبفاىف اال بماىي لدى ط ب. ال امع.. ) امع. بغدادّ  -2

 .36(ص1999اآلدابّ شطروح. دأبورال ّ
: ) دار المفا س ل طباى. والمأر ّ  3.طمأأةت المرا  . والأباب مي الوطت العربيميصف محمد الر الزراد ؛  - 3

 .75( ص2011حلروت 
 .44( ص2001: )مصرّالمأبب. ال امعي. 2ّ.طالصح. المفسي. وسيأولو ي. الأاصي.محمد الأاذلي؛  ىحد الحملد-4
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شما إذا بعرض لمواقف شسرس. وبل ي. يفب د ملها الحب واالسب رار مإم  يأوت ىرض. ل عدلد مت    
 (1) المأأةت البي مت أإمها البإشلر مي  وامب حياب  الماب ف. ميما بعد.

وظيفبها مي رىاي.  وشداءطار . قد ب ع ها غلر قادرة ى ى ال يام حدور ا  إحداث األسرحدث مي بعض ي   
أة  شومي حا  م دات احد المؤسسات ل بمأ . الأاصي. واال بماىي. ل فرد  ش م أومها شحماء اوبربي. 
مرض  شومرض الوالدلت بمرض مزمت  شوالطةق  شوامفصا  احد الوالدلت سواء باله ر  شوالوالدلت 

س ت احد الوالدلت لفبرة  شوالمسبأفيات لعدة سموات  شوبإحد المصحات  اإللداعمسبعص مما لبحبم مع  
  (2) .م . ال  طاء شواال بماىي. لألسرة  شوسوء الحال. االقبصادي.  شوطوس . 
الحرمات مت رىاي. الوالدلت وااص. مي مرح . الطفول. المبإارة البي بعد مرح . بشحت ل ف  إما     

ىدد  إأباعميأوت اشر الحرمات مي   المظا ر واسبعداد وبإ با لظهور اصا ص  دلدة مي مرح . المرا  .
  (3) .ي.طحيع شسرةالعيش مي  شوحو ود الوالدلت  إالمت الحا ات المفسي. واال بماىي. وال ببح ق 

ولمساىدبهم مت البا ص ممها  .مأأةت مفسي. وا بماىي. إلىبؤدي  األلبامالحرمات ى ى  ششار      
الذلت لبمبعوت بصح.  األطفا حبى يعيأوا أب ي.  اإلمسامياحبغاء ما ىمد هللا مت ا ر والشواب شم الوا ب 

لم  إذا ذل المأأةت المفسي.  اآلارستمفسي.  لدة وبوامق ا بماىي مشمر وبباد  العةقات اال بماىي. مع 
وبحد مت أوم    اآلارستبعود ى ى اللبيم س با ى ى حياب  وبوام   مع ذاب  ومع  بإاذ بعلت االىببار 

  (4).بؤوي  ؤسس. البيالم شوىضوا ممب ا ومامعا لم بمع  ودااف ال معي. 
  المتبادلة: االجتماعية العالقات 2-1-2  

ورغباب  وحا اب   اإلمساتبعد العةقات اال بماىي. المببادل. الطاق. الحلوي. البي بعحر ىت ملو       
السم. البي بملز الم بمع مي قياس الممو البطوري و ي برمد اإلمسات  و يوشمماط س وأ  وغرا زل ّ 

حإمأامات  بح ق لدي  م  . مت واقع االب الي. إلى مسبوى المضج مت اة  اوض الب ارب والبفاىف مع 

                                                           

 .63(ص2002.)دار المسلرةّ ىمات األردت الصحال. المالفسلالال.سامر  ملف رضوات؛  - 1
 .29( ص2002. )ال ا رةّ مأبب. االم  و  الصح. المفسي. مي الم ا  الرساضيمصطفى حسلت و اروت؛  - 2
 .37( ص2013:)ىماتّدار صفاء1ّالصح. المفسي. مفا يم مظرس. وشسس بطحي ي..ط أاظم ؛ محمود - 3
: )دار العراب ل دراسات والمأر والبر م.ّ  1طالبو ي  واإلرأاد والصح. المفسي. ل رساضللت.  مومق اسعد إلهلبي؛ -4

 .62( ص2012سوياّ دمأقّ
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األمأط. اال بماىي. بس و  مبوازت وباب ف  ذل العةقات مت وسط إلى شار مببإشر بما لبضمم  الوسط 
  (1).رألبات ا بماىي. وش امي. وس وأي.مت سمات وب

إلى أعور بالحب واالمبماء والب دلر مع مفس  وممت حول ّ   يحباجاإلمسات بطحيعب  أا ت ا بماىي ات    
واإلحباط مت بعام   واالضطراب  واال ب ابوالضلق ىمدما يأوت الأاص وحلدا ميعامي دا مًا مت ال  ق 

بومر ل أاص الأعور بالسعادة  اال بماىي. والعصحي. ّ ألت العةقاتمع شمراد ال ماى. والم ف والوحدة 
البموع مي  شت .واالطم مات واألمات والراح. المفسي.ّ وبالبالي بحرز أاصي. سوي. مبزم. مفسيًا وصحياً 

العةقات اال بماىي. مت ىوامف الم اح لحياة الأاص ألمها سوف با ق  وامب  دلدة مي ذاب  
 لذا (2)ما ح. .االل احي  اللمسج الأاص أبأ. مت العةقات اال بماىي.  شتوأاصلب  ومت الضروري 

صبح   ويمسات لرضي احبيا ات اإللالضرورسات الم ح. ب وست ىةقات ا بماىي. وبعدد ا  متشصبح 
ا بأام  شمماط ماب ف. مت الماس يمأم  البعامف مع  ذل األمماط لماب ف مت اة  شقوى مت قحفّ 

  (3).الأاصيات
والم بمع و ي بمأئ مت طحيع.  األمرادالمببادل. حلت  واآلشارالعةقات اال بماىي. الروابط بعد     

 بغذيويأأف البواصف حال. مت االمس ام قد ومت بفاى هم  لبعضهما بماىهم وبباد  مأاىر م واحب ا هم 
الماس روحيًا ّ ااص. إذا أاموا يعيأوت ا بماىيًا مي مظام ا بماىي لبملز بالمساواة ّ وب امؤ الفرص مي 
الحياة ّ ومبط بات بطور اإلمسات أالش ام. والبربي. والبع يم ومت المةحظ شت البفاىف البأريّ ال لب وت 

اقعي. حف لمبغي شت ي وم ى ى شسس مت البفا م واالحبرام المبباد  المدىم ب يم الحب والحمات ى ى شسس و 
 (4)والأف . والبعاطف واإلحساس مع اآلارست.

 : الى اال بماىي. العةقات وب سم
ىةق. المؤقب. :  ذل العةقات لها وقت معلت حلث بحدش وبمبهي مع الحدث الذي يح ق  ذل العةق.  -1

 (5) .ىةق. البا ع والمأبري  شومشف ىةق. البحي. العاحرة مي الطرسق 

                                                           

العةقات اال بماىي. مي المؤسسات الصحي. دراس. م ارم. مي مدلم. بغداد.) شطروح. دأبورال ّ  ؛شيمات رحيم رزسق - 1
 .21ص (1997 امع. بغدادّ أ ي. اآلداب ّ

 .12( ص1973ّ ىالم ال بب : )ال ا رة3ّط . ى م المفس اال بماىي حامد ىحد السةم ز رات ؛ - 2
 291(ّ ص2003) دار المعارف ّ ال ا رة   ميادلت ى م المفس.لوسف مراد؛  - 3

4  -  Ayers S.F. Recreation facilitation styles and physical activity outcomes in elementary 

school children. The Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 2009, pp. 43–46. 

 .56 ص( 2005ّ لدار العربي. ل ع وما : )حلروت1ّ. طالمفسشساسيات مي ى م  مات سعلد الرحو؛  - 5
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 إلىالبفاىف المبباد  الذي يسبمر مبرة معلم. مت الزمت قد بؤدي  شمموذج:  ي األمدىةق. طوس .  -2
  .ظهور م موى. بوقعات ا بماىي. شاحب.  ذل العةق. لها دور مبباد  حلت الزوج و الزو .

يمشف  ذا  ش شر شوىةق. المحدودة: مت مماذج  ذل العةق.  و البفاىف اال بماىي حلت أاصلت  -3
رم. بمطوي ى ى االبصا  الهادف والمع شمهاالبسيط مت وحدات البح لف السيسلولو يا أما  األمموذج

 (1) .األارالمسب . بس و  الأاص 
 -القدرات الحركية : 2-1-3 

 ي ال درة الفرد ى ى بحرس  ال سم بأفاءة وقوة مي مبرة زممي. مماسب.  " وبعد شحد شبعاد الب لف     
اذ شت ال درات   (2)البالولو ي والمفسي ل فرد مي مبط بات األمأط. اللومي. سواء مي العمف شو الفراغ"

الحرأي.  ي شداء حرأي  لد دوت الوصو  الى مرح . البعب الذي لؤدي بالمبل . الى امافاض  ودة 
االداء الحرأيّ و ذا مابج مت اسبادام العضةت الااص. باألداء ومق المهارات المط وب. دوت اأبرا  

  الطاق. حوقت شقصر وظهور م اميع ليس لها ىةق. بالعمف العض يّ األمر الذي لؤدي الى اسبهة
 -ال درات االبي.: ش.الباح تالبعب وامافاض  ودة األداء الحرأي. وقد درس

 :الرشاقة اوال: 
الرأاق. أ م. بعمي مي مفهومها بإمها م موع الصفات البي بعطي الحرأ. وال مالي. و سمًا مبماس ًاّ     

مهي ىبارة ىت "االسبعداد الحرأي ّالبوازت الحرأي ّالبماسق الحرأي ّالبو ي  الحرأيّ وال درة ى ى رد 
ف يحباج إلى مروم. ىالي. مي و ذا المزسج المب ام (3) الفعف الحرأيّ والربط الحرأيّ واف. الحرأ."
 مفاصف ال سم مضًة ىت مطاطي. العضةت . 

ل رأاق. دور  ام مي األداء الحرأي ّ المها ببمبع بمأام. ااص. حلت الصفات الحرأي. والحدمي. إذ إمها    
لها بإشلرًا برببط مع ب ي. الصفات الحدمي. والحرأي. األارى وبعد مت ش م الح ا ق البارزة ل  درة الحرأي. ألت 

ب مع ميع بحرأات  سم   مهي أحلرًا ى ى دق. واب ات األداء الحرأي وسرىب  البي لبحأم حها الفرد مي  
 حلت ال درات الحرأي. وبوام ها مع بعض. 

 
 
 

                                                           

زسم. غالب ىباس؛ مهارات البواصف اال بماىي وىةقبهما بالبحمف المفسي لدى المرأدلت البربوسلت.)رسال. ما سبلرّ  1-
 .25( ص2012أ ي. اآلداب   امع. المسبمصرس. ّ

 .319.ص1983شمور اولي واسام. أامف رابب .البربي. الحرأي. . ال ا رة . دار الفأر العربي.  - 2
 .05, ص2001: عمان، دار وائل للنشر، اللياقة البدنية والصحيةساري حمدان ونورما عبد الرزاق،  -3
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  : الحركي التوافق-ثانيا
"قدرة الفرد ى ى البمسلق ل حرأات ماب ف. األأأا  حدق. وامسياحي. مي شمموذج  الحرأي يعد البوامق      

. او ال درة ى ى البمسلق والب امف حلت مظم مرأب. مسب  . ووسا ف وشساللب حسي. ماب ف. مي (1)ألداء واحد"
ألداء شمماط حرأي. مب م.ّ شي أ ما زادت الحا . إلى مسبوى مت البمسلق والب امف د  ذل  ى ى حست ا

 .(2)وأفاءب 
وشت البوامق مي األداء لؤدي دورًا مهمًا مي األمأط. اللومي.ّ مشف المر حاتّ وال فزّ والرمي. اذ يعيد    

البوامق إحدى ال درات الحرأي. البي لها ش مي. مي حياة الفرد العام. والمهمي.  وىمد ممارس. األمأط. 
ي ملها إلى اسبعما  ش شر مت ىضو مت شىضاء ال سم  الرساضي.ّ وااص. ب   البي لبط ب األداء الحرأ

 .ومي ش شر مت اب ال مي وقت واحد 
 :التوازن  -ثالثا 

ّ او شم  (3)البوازت  و" ال درة ى ى االحبفاظ بابزات ال سم شو بعاد  ش زا   مي األوضاع الماب ف. "    
البي بمظم البإشلر مي البوازت مع ال درة "إمأامي. الفرد ى ى البحأم مي ال درات الفسلولو ي. والبأرسحي. 

 .(4)ى ى اإلحساس بالمأات"
أما ام " المحامظ. ى ى ىةق. شاحب. بال سم مع قوة ال اذحي. األرضي. وال درة ى ى الب لف لماب ف     

 .(5)المبغلرات األارى"
  -:(االجلتيالرشاقة )سلم  2-1-4

يسمى س م ا ل لبي او س م الرأاق. او س م اف. الحرأ. مسب. الى طرس . اداء البمرسمات ّ و و            
البي يمأت حم ها مي اي مأاتّ أما امها قطع. بسيط. مت الاأب او المعدت والحبا  او االأرط. 

رضّ اما بدرسبات رايص. الشمت وسه . الصمع ّ ويمأت ات بسبعلت ب طع. مت الطباألر لرسمها ى ى اال
ّ الس م اال ل لبي  ي وسل . ممبازة لبحسلت اف. حرأ. ال دم وبوازمها واداء حرأات ماب ف. حبوامق ورأاق. 

 ويمأت ات بسبادم  ذل البدرسبات مي اي حرمامج بدرسب بغض المظر ىت ال مس او الرساض. 
 
 

                                                           

 .  10. ص2005اقي. ..اال ادمي. الرساضي. العر  البوامق الحرأي مساراب. وممحمياب.ىاد  ماضف ى ي . - 1
2- William E. Prentice; Get fit stay fit, Grow Hill, U.S.A., 2001, P.24. 

 االسس الع مي. ل بربي. الحرأي. وبطحي ها لرساض االطفا  والمرح . االحبدا ي. احمد السر لدي ومرسدة ىشمات؛ - 3
 .175( ص 990ّ)ال وست ّ دارال  م 1ّّط
 .52  ص2001ّ مصدر سحق ذأرلساري حمدات ومورما ىحد الرزاقّ  - 4
 .255-254ّ 2003: اإلسأمدرس.ّ 2ّ طاحرات مي األلعاب ل صغار وال باراللت وديع مرج؛  - 5
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 -الدراسات المشابهة : 2-2
 (1)(2013دراسة اياد هاشم محمد ) 2-2-1
ىموامها )البفاىف الرمزي والعةقات اال بماىي. المببادل. وال حو  اال بماىي لدى االلبام حدور الدول.      

 واقرامهم مي مرح . الشاموي. )دراس. م ارم. ( .
  دمت  ذل الدراس. الى :

شاموي. وم ًا البعرف الى الفروق مي البفاىف الرمزي حلت االلبام حدور الدول. واقرامهم مت ط ب. ال -  
 لمبغلرات )ال مس والبربلب الوالدي واللبيم (  .

 واقرامهم مت ط ب. الشاموي. وم اً  البعرف ى ى مسبوى ال حو  اال بماىي لدى االلبام حدور الدول. -  
 لمبغلرات ) ال مس والبربلب الوالدي واللبيم ( .

االلبام مي دور الدول. والمدارس الشاموي. أة اسبادم الباحث الممهج الوصفي بإس وب الم ارم. حلت     
ال مسلت م د اىبمد ى ى طرس . العلم. العأوا ي. البسيط. وأات امراد العلم. مت دار االلبام وسح غ ىدد م 

 ( مت طالب وطالب. .88( اما ىدد طةب المدارس الشاموي. )88)
 واسبمبج الباحث :

ات ط ب. المرح . الشاموي. االلبام حدور الدول. بأأف ىام لبمبعوت حبفاىف رمزي وىةقات ا بماىي.  -   
 مببادل. وقحو  ا بماىي  .

ليس ل  مس اشر مي البفاىف الرمزي والعةقات اال بماىي. المببادل. وال حو  اال بماىي لدى ط ب.  -    
لؤأر امعأاسات ممط البربي. البي لب  ا ا امراد العلم. والدور  المرح . الشاموي. مت االلبام واقرامهم ّ و ذا

الذي يإاذل االلبام مي البعامف مع مت يحيط حهم ّ واساللب البمأ . اال بماىي. ومعام . الوالدلت بالمسب. 
لط ب. المدارس الشاموي. ومعام . مت  م مي دور الدول. مت مأرملت ومع ملت البي ال بفرق مي البعامف 

 .الذأور واإلماث حلت 
ات البربلب الوالدي بالمسب. ألمراد العلم. ل عةقات اال بماىي. المببادل. وال حو  اال بماىي حلت ىدم  -  

 واالقبصادي واالاةقي  مروق ذات دالل. احصا ي. وامهم يمارسوت مأاطهم مي الم ا  اال بماىي 
ت ط ب. المرح . الشاموي. وألت ىلم. البحث بمبمي والع  ي والدراسي والدلمي بأأف طحيعي اسوة بإقرامهم م

 الى م بمع واحد يسودل اىراف اال بماىي. محددة لها ىادابها وقيمها اال بماىي. .
                                                           

اياد  اأم السعدي ؛ البفاىف الرمزي والعةقات اال بماىي. المببادل. وال حو  اال بماىي لدى االلبام حدور الدول. - 1
 . 36( ص  2013امهم مي المرح . الشاموي ّ) شطروح. دأبورال ّ  امع. بغداد ّ أ ي. البربي. احت الهلشم ّ وشقر 
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 : منهجية البحث واجراءاته الميدانية -3

 منهج البحث : 3-1

 المجتمع وعينة البحث : 3-2

 : المعلوماتاجهزة وادوات ووسائل جمع  3-3

 البحث :المستخدمة في  االختبارات والمقاييس 3-4

 العالقات االجتماعية المتبادلة :مقياس  3-4-1

 اختبارات القدرات الحركية : 3-4-2

 : الحركي التوافقاختبار  3-4-2-1

 التوازن :اختبار  3-4-2-2

 الرشاقة :اختبار  3-4-2-3

 التجربة االستطالعية : 3-5

 الرئيسية :التجربة  3-6

 : ةقبلي اتاختبار  3-6-1

 :الحركية تطبيق االلعاب 3-6-2

 :ات بعدية اختبار  3-6-3

 الوسائل االحصائية : 3-7
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 جية البحث واجراءاته الميدانية :منه - 3

 منهجية البحث : 3-1

" بغلر  البحث ويعرف الممهج الب رسحي ى ى ام حف مأأ . سبعمف الممهج الب رسحي لمة م. طحيع. ا     
 (1)د ومضحوط ل أروط المحددة لحادش. ما ومةحظ. البغلرات الماب . مي الحادش. ذابها وبفسلر ا"معبم

 وببصميم الم موىبلت الب رسحي. والضابط. المب ام . ذات الضغط المحأم باالاببارست ال ح ي والبعدي .

 المجتمع وعينة البحث : 3-2

( طفف 70دار البام االماملت ال وادلت حلث احبوى الدار ى ى )بم بحدلد م بمع ىلم. البحث مت       
( سم. وأات العدد 12-10العمر ) واماث وبم بحدلد ىلم. البحث مت لبيم مي اىمار ماب ف. مت ذأور

( وقد 15( وىدد االماث )20( طفف مت ذأور واماث وأات ىدد الذأور )35ضمت  ذل الف . العمرس.  و )
وبم ب سيمهم  (%57 28. وبح غ مسحبهم مت الم بمع )( لبيم 20وقع االابيار ى ى الذأور البالغ ىدد م )

ومت طرسق ال رى. )االرقام لزو ي  ل م موى. الضابط.  ملبي( 10ل م موى. الب رسحي. و) لبيم( 10الى )
وبم ب امؤ العلمبلت الب رسحي. والضابط. مي االاببارات ال ح ي. مي ال درات الحرأي. والعةقات والفردي.( 

 ( .1مي  دو  ) محلتاال بماىي. المببادل. أم 

 ت ال ح ي.( لحلت ب امؤ ىلمبي البحث الب رسحي. والضابط. مي االاببارا1 دو  )

مستوى  داللة الفروق
 الخطأ

قيمة ت 
 المحسوبة

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 ت االختبارات

 1 التوازن تجريبية 46.8 1.3 1.03 0.314 غير معنوي

 ضابطة 45.7 2.9

 2 التوافق تجريبية 4.12 0.28 0.69 0.495 غير معنوي

 ضابطة 4.22 0.36

 3 الرشاقة تجريبية 22.3 1.3 1.13 0.271 غير معنوي

 ضابطة 21.5 1.7

العالقات  تجريبية 43.7 1.4 0.572 0.574 غير معنوي
 االجتماعية

4 

 ضابطة 43.1 2.9

 (0.05معنوي عند مستوى داللة > )

 

 
                                                           

 .177( ّ ص  2008ّ )ىمات ّ دار د  . ّ  م دم. مي ممهج البحث الع مي رحيم لومس أرو ؛  - 1



)18(  
 

 

 -اجهزة وادوات ووسائل جمع المعلومات : 3-3

 .ساى. بوقلت -
 .س م ا  بي  -

 .8اقماع ىدد 
 .م عب -
 .أرات ماب ف. االلوات واالح ام -
 .س .  مع ال رات -
 .بالومات -
 .اطواق -
 .طباألر -
 حبا . -
 .س العةقات اال بماىي.م اي -
 االاببارات. -
 .المصادر والمرا ع -
 الدولي . أبأ. المع ومات  -
 -المقاييس المستخدمة في البحث : 3-4

 -المتبادلة:مقاييس العالقات االجتماعية  3-4-1

   (1)(مرسم ىحد االملر رألد)بم اسبعما  م ايس العةقات اال بماىي. المببادل. المعدة مت قحف الباحش.     
بمطحق  -(بدر ات لإل اب. و ي  ) بمطحق َىَ يَّ دا ما  5( ىبارة وشمام أف ىبارة )17الم ياس مأوت مت )

 ال بمطحق َىَ يَّ ( . -يَّ مادرا بمطحق َى َ  -بمطحق َىَ يَّ شحياما -َىَ يَّ غالبا 
وى ى ومق ذل  مالدر . البي يحصف ى لها اللبيم الذي يطحق ى ي  الم ياس  ي حاصف  ميع در . 

( أحد شى ى ّ وشدمى در .  ي  85العبارات ل م ياس أامف  وات شى ى در . يحصف ى لها اللبيم  ي ) 
 ( لوضح ذل  .1) والم حق ( در .. 51ّ شما الوسط الفرضي مهو ) (17)
 

                                                           

ادل. البوامق المفسي والعةقات اال بماىي. المببمرسم ىحد األملر رألد؛ بإشلر بمرسمات حدمي. حرأي. حوسا ف مساىدة مي  - 1
 .100ص (2017 م الرساض. ل حمات  امع. بغدادو ربي. الحدمي. وى ب)رسال. ما سبلر  أ ي. السم..14-12لدى األلبام بعمر
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 -اختبارات القدرات الحركية : 3-4-2

  (1) -:اختبار الرشاقة 3-4-2-1
  .قياس الرأاق.: الهدف مت االاببار

  . م5 م والمسام. حلمهما10  شمامي. اقماع اطات مبزازسات طولهماساى. إي اف : االاببار شدوات
 وم ي ف المابحر ا ف اط الحدء ىمد ال مع االو  )م ط. الحداي.( ىمد سماع إأارة الحدء ي : وصف االداء

بال ري بإقصى سرى.  ى ى الاطوط المرسوم. بأأف مسب يم ومت شم بأأف رقم شمامي. باالمأ لزس. ومت 
  ب اوز بأ با قدمي  الاط .لل 8شم حاط مسب يم إلى اط المهاي. ال مع رقم 

أما  .اط المهاي. ل طع  مي  ري مت اط إأارة الحدء حبى ب اوز يمابحر الزمت الذي س ف ل ي: البس لف
 (.1لأأف )مي ا
 
 

 
 
 

 
 
 

وضح ااببار الرأاق.( ل1الأأف )  

 (2) :افق الحركياختبار التو   3-4-2-2
 .قياس البوامق حلت الر  لت والعلملت :الهدف مت االاببار

  .+طباألر+أرسط قياس ساى. إي اف : األدوات
رقم الدوا ر ب( سمبيمبرا ّ 60لرسم ى ى األرض شمامي دوا ر ى ى شت يأوت قطر أف ممها ) ف االداء:وص

 وم بالوشب بال دملت معا إلى ي( ّ ىمد سماع إأارة الحدء 1 ف المابحر دااف الدا رة )ي .(8-1مت )
شت لبم األداء بإقصى ى ى  . (8)( و أذا حبى الدا رة 4( شم إلى الدا رة )3( شم إلى الدا رة )2الدا رة )

 (.2الأأف )( وبالبربلب أما محلت مي 8( واالمبهاء بالدا رة )1بالدا رة ) شً حد سرى. ممأم.

                                                           
1  -  Davis. B. et. al physical Education and the study of sport. UK: Harcourt publishers Ltd. 2000.P129. 

 .144ص 2004 امع. ال ادسي. لعام  1 ط االاببارات وال ياس واالحصاء مي الم ا  الرساضيى ي س وم   واد : - 2
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  .سبغرق  مي االمب ا  ىحر الشمامي دوا ريس ف ل مابحر الزمت الذي ي: البس لف
 

 

 

 

 

وضح ااببار البوامق ل ر  لت( ل2الأأف)  

 (1) :التوازن الثابت 3-4-2-3

 :قياس البوازت الشاحت -الغرض مت االاببار :

 طا رة  ساى. اي اف ّ أرة -االدوات :

يحسب الزمت الذي ي وم المابحر حرمع ذراىي   امبا شم بوضع ال رة ى ى راح  اللد  -مواصفات االداء :
ى ى قدم يسبطيع مي  المابحر االحبفاظ بال رة مي  ذا الوضع دوت ات بس ط او ببحر  مت مأامها و و 

 .واحدة ويأرر االداء بالر ف اليسرى 

 .الحدء بال دم اليممى وبعد ا ال دم اليسرى  -الأروط :

 يس ف ل مابحر الزمت الذي لم ح مي اب اء ال رة مي  موق راح. اللد دوت ات بس ط او ببحر  -البس لف :

 -التجربة االستطالعية : 3-5

مي لوم االحد الساى. الشالش.  (•)المساىدبمساىدة مرسق العمف الب رب. االسبطةىي. و ا رت الباحش.      
( 13ى ى ىلم. مت م بمع البحث واارج العلم. الر يس. ومت ىمر ) 15/1/2017ظهر الموامق بعد ال

   أات والهدف مت الب رب. االسبطةىي.  و :( لبيم4سم. والبالغ ىدد م )
                                                           

    .60( ّ ص 2009)مصرّ مطبع. ال ا رة ّ  ااببارات ال ياق. الحدمي.:مادي مبوح ؛  -1
 .زسم. قاسم طالب. مرح . رابع. ب وت مرسق العمف المساىد مت : ا.د ماطم. ىحد مالح  مأرم. الطالب. +  - •
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 أوسط حساحي. ( دقي .20وقت مأل االسبمارة  و )المسبغرق لمأل االسبمارة وأات معرم. الوقت  -1
 معرم. مأات وزمات بمفلذ االلعاب الحرأي.   والبأأل . المماسب. لها. -2
 البعرف ى ى االدوات واال هزة وطرس . بمفلذ االاببارات ل  درات الحرأي..  -3
 -التجربة الرئيسية : 3-6
 -اختبارات قبلية : 3-6-1

وقد بم مراىاة ظروف االاببار  20/1/2017مي لومل ح ي. لعلم. البحث االاببارات اش رت الباحش.     
  .مت حلث وقت ومأات وبمفلذ االاببارات ّ وأذل  االدوات المسبعم . وأيفي. بمفلذ االاببارات

 :الحركية تطبيق االلعاب 3-6-2

 (•)اسبعما  الس م اال  بيبصميم العاب حرأي. برويحي. بعاومي.  ادم. وبمامسي. ب الباحش. الىىم ت    

 يالبعاومالعمف  ذل االلعاب ى ى  بحبوي  ى ى ىلم. البحث الب رسحي. . رويحي مفذت ى ى أأف وحدات ب
والممامس. ّ وأذل  مإت ل  بإشلر ى ى ال درات الحرأي. لألطفا  حلث بضممت االلعاب ى ى  وال ماىي

حلث ب رر أف لعب. شةث مرات .المأي والرأض وال فز والوشب والح ف والبوامق والبوازت وسرى. الحرأ. 
مامي. ش وى ى مدى أهرست اي ث وحدات برويحي.ةشالعاب ومي االسحوع  5-4ملها  برويحي. وأف وحدة 
دقي . العاب ( 30( دقي . ابام و )5( دقا ق احماء و )10دقي . موزى. ى ى ) (45وقت الوحدة )اساحيعّ 

  2017-3-22ولغاي.  2017-1-22مفذت الوحدات البرويحي. مت المدة   حرأي. باسبعما  س م ا  بي
و مت البعاوت  ل ت اما ىلم. البحث الضابط. اسبعم ت وحدات برويحي. بضمت العاب صغلرة  با    

 دقا ق. 5دقا ق وقسم ابام 10دقي . ايضا وب سم بحضري  30ببضمت البمامس وبدوت س م ا  بي وبزمت 
( 3والأأف ) ( دقي ..45مفذت اة  أهرست وبواقع شةث وحدات برويح. مي االسحوع  زمت لوحدة )

 لوضح ذل .
 
 
 
 

                                                           

 لوضح االلعاب الحرأي. المصصمم. مت قحف الباحش. . (2الم حق ) - •
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 ( لوضح ب سيم الوحدة البرويحي.3الأأف ) 

 -االختبارات البعدية : 3-6-3

وبمساىدة  23/3/2017 في لومى ى الم موى. الب رسحي. والضابط. حالبعدي. االاببارات  بم ا راء   
  مرسق العمف وقد بم بهل . الظروف المأاحه. لظروف االاببار ال ح ي ومت المواحي أام. .

 -الوسائل االحصائية : 3-7

  -وباسبادام ال واملت اآلبي.: spss بم معال . المبا ج إحصا يا حوساط. مظام   
 .وسط حساحي -

 .امحراف معياري  -

 الوسط الفرضي.-

 .المسب. الم وي. -

 .ت ل علمات المسب  .ااببار  -

 .ت ل علمات المبرابط. ااببار -

 

 

ة االلعاب الحركي
د30
67%

القسم 
د 10التحضيري 
22%

د 5القسم الختامي 
11%
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 الباب الرابع

 عرض وتحليل ومناقشة النتائج : -4
 وتحليل نتائج مقياس العالقات االجتماعية المتبادلة ومناقشته .عرض  -4-1

 (2 دو  )
 لحلت وصف لم ياس العةقات اال بماىي. المببادل. لدى ىلمبي البحث الب رسحي. والضابط.

داللة 
 الفروق

مستوى 
 الخطأ

قيمة ت 
 المحسوبة

س  ـع ه
 ف

الوسط 
 الفرضي

االنحراف 
 المعياري

مقياس العالقات  الوسط الحسابي
 االجتماعية المتبادلة 

 المجموعة الضابطة القبلي 43.1 2.9 51 4.9 4.2 3.6 0.005 معنوي

 البعدي 48 2.1

 المجموعة التجريبية قبلي 43.7 1.4 28.8 7.8 11.6 0.000 معنوي

 بعدي 72.5 7.1

 (0.05معنوي عند مستوى داللة >) 

( ات ىلمبي البحث الب رسحي. والضابط.  مي االاببارات ال ح ي. بملزت بضعف 2)بحلت مت ال دو     
العةقات اال بماىي. المببادل. أوت قيم الوسط الحساحي اقف مت قيم الوسط الفرضي   و ما بحلمت المأأ . 

لهم مت بالرغم مت ىيأهم مي دور ااص. لأللبام وما لبومر  البي يعامي ممها االلبام ولدى الم موىبلت.
ىماي. ااص. وبوملر أف ما يحبا وم  مت شمت وطمإملم. ل ت  ذا ال يعمي امهم ال يعاموت مت حرمات 

  .وىطف الوالدلت واألقرباء

الهدف ممها  و ب ارب ىلم.  ب رسب االلعاب الحرأي. الهادم. والبعومي. والبمامسي. لذا اربإت الباحش.    
طوا ي. و البا ص مت العزل. البي يعيأومها والم ف البحث مت بعضهم البعض وارو هم مت االم

والبوبرات المفسي. وابي بممحهم الرضا والسعادة والمرحّ حلث ببملز  ذل البمرسمات بالبعاوت وروح العمف 
وبعد بمفلذ الممهاج البرويحي باسبعما  العاب حرأي. باسبعما  س م ا  بي ى ى الم موى.  ال ماىي .

لرة ى ى الم موى. الضابط. بحلت ات الم موى. الب رسحي. ح  ت وسط حساحي الب رسحي. والعاب الصغ
ب اوز الوسط الفرضي و ذا يعمي ات ىلم. البحث الب رسحي وش ت العةقت اال بماىي. المببادل. وبملزت 

 .حها

اما الم موى. الضابط. لم ب باز الوسط الفرضي وبذل  لت بحف لدلها مأأ . البحث وض ت بعامي     
ضعف العةقت اال بماىي. بالرغم مت  ود مروق معموي. حلت الوسط الحساحي ال ح ي والبعدي . ل ت  مت

الوسطلت لم بب اوز الوسط الفرضي . و ذا يعمي ات  االلعاب الحرأي. البعاومي. البمامسي. البي مفذبها 
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.  و ذا مابملزت ب  الم موى. الب رسحي. وش ت العةقات اال بماىي. بأأف امضف مت الم موى. الضابط
 (.  4ب   االىاب مت روح البعاوت والبمامس والمرح  وبوشلق العةقات اال بماىي. .و ذا مالوضح  الأأف )

 

 

 

 

 (4الأأف )
 لوضح الفروقات حلت الم موى. الب رسحي. والضابط. مي الوسط الحساحي والفرضي

 
 البحث ومناقشتها:القدرات الحركية لدى مجموعتي عرض وتحليل نتائج  -4-2

 (3جدول )

 في القدرات الحركية يبين الفروقات بين االختبار القبلي والبعدي لدى عينة البحث التجريبية
 

داللة 
 الفروق

مستوى 
 الخطأ

قيمة ت 
 المحسوبة 

االنحراف  س ف ع هـ
 المعياري

االختبار الوسط الحسابي
 ات

 ت

 1 التوازن قبلي 46.8 1.3 23.9 4.01 18.8 0.000 معنوي

 بعدي 70.7 3.6

 2 التوافق قبلي 4.12 0.28 1.04 0.31 10.3 0.000 معنوي

 بعدي 3.07 0.06

 3 الرشاقة قبلي 22.3 1.3 9.5 1.43 20.9 0.000 معنوي

 بعدي 12.8 0.63

 (0.05معنوي عند مستوى داللة >)

( و ود مروق معموي. حلت االاببارات ال ح ي. والبعدي. لدى ىلم. البحث الب رسحي.  3بحلت مت ال دو  )     
( و ذا يعمي ات ىلم. البحث الب رسحي. قد بطورت مي 05 0وات قيم مسبوى الاطا اقف مت مسبوى دالل. )

 م  باسبعما  س م ا  بي .ال درات الحرأي.  مبل . بمفلذ الوحدات البرويحي. باسبعما  العاب مصم
 (4 دو  )

 مي ال درات الحرأي. الضابط.لحلت الفروقات حلت االاببار ال ح ي والبعدي لدى ىلم. البحث 
داللة 

 الفروق
مستوى 

 الخطأ
قيمة ت 

 المحسوبة
االنحراف  س ف ع هـ

 المعياري
 ت االختبارات الوسط الحسابي

 1 التوازن قبلي 45.7 3.09 9.8 3.4 8.8 0.000 معنوي

 بعدي 55.5 1.9

 2 التوافق قبلي 4.22 0.36 0.64 0.32 6.3 0.000 معنوي

72.5
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درجة/ العالقات االجتماعية المتبادلة 
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( و ود مروق معموي. حلت االاببارات ال ح ي. والبعدي. لدى ىلم. البحث 4بحلت مت ال دو  )       
قد  الضابط.( و ذا يعمي ات ىلم. البحث 05 0  وات قيم مسبوى الاطا اقف مت مسبوى دالل. )الضابط.

العاب صغلرة  وبدوت س م ا  بي  بطورت مي ال درات الحرأي.  مبل . بمفلذ الوحدات البرويحي. باسبعما  
 يعمي امي اداء حرأات  الرأض وال فز والوشب طورت ال درات الحرأي. لدى الم موى. الضابط. .و ذا 

 (5 دو  )
 الب رسحي. والضابط. مي االاببار البعدي وىبلتلحلت الفروقات حلت الم م

داللة 
 الفروق

مستوى 
 الخطأ

قيمة ت 
 المحسوبة 

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

 ت االختبارات

 1 التوازن تجريبية 70.7 3.6 11.75 0.000 معنوي

 ضابطة 55.5 1.9
 2 التوافق تجريبية 3.07 0.06 5.27 0.000 معنوي

 ضابطة 3.57 0.28

 3 الرشاقة  تجريبية 12.8 0.63 11.53 0.000 معنوي
 ضابطة 17.1 0.99

 (0.05معنوي عند مستوى داللة >)

االاببارات البعدي. الم موى. الب رسحي. والضابط. مي  ( و ود مروق معموي. حلت 5بحلت مت ال دو  )     
( و ذا يعمي ات ىلم. 05 0ىلم. البحث الب رسحي.  وات قيم مسبوى الاطا اقف مت مسبوى دالل. )ولصالح 

 البحث الب رسحي. قد بطورت مي ال درات الحرأي.  مبل . بمفلذ الوحدات البرويحي. باسبعما  العاب
امضف مت الم موى. الضابط. و ذا يعمي ات االلعاب الحرأي. باسبعما   مصمم  باسبعما  س م ا  بي

 .س م ا  بي دور ال درات الحرأي. لدى ىلم. البحث الب رسحي. 

 ( لوضح ذل  .7+6+5والأأف )

 

 

 

 بعدي 3.57 0.28

 3 الرشاقة قبلي 21.5 1.7 4.4 2.27 6.12 0.000 معنوي

 بعدي 17.1 0.99

 (0.05معنوي عند مستوى داللة >)
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 (5الأأف )
 لوضح الفرق حلت الم موى. الب رسحي. والضابط. مي ااببار البوازت 

 

 

 

 

 

 

 

 (6الأأف )
 لوضح الفرق حلت الم موى. الب رسحي. والضابط. مي ااببار البوامق

 

 

 (7الأأف )
 لوضح الفرق حلت الم موى. الب رسحي. والضابط. مي ااببار الرأاق.
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ات ىلم. البحث الب رسحي. والضابط. قد بطورت مي مبغلرات ال درات الحرأي. والمبمش . مي ااببارات          
البوامق  البوازت( وبعزو الباحش.  ذل  الى ات االلعاب الحرأي. وماببضمم  مت بمرسمات قفز )الرأاق.  

احدشت بغلرات ال احي. مي مسبوى ال درات الحرأي.  و ذا ماح  ب  الم موىبلت. اذ  وح ف ووشب ورأض
 ي م موى   ات بمرسمات العاب الحرأي. ل م موى. ال رسحي. والصغلرة ل م موى. الضابط. بصورة ىام. "

مت االوضاع والحرأات الحدمي. البي بهدف الى بأألف ال سم و حماءل وبممي. ماب ف قدراب  الحرأي  
ل وصو  بالفرد الى اى ى مسبوى ممأت مت االداء المهاري  والحرأي والوظيفي مي م االت الحياة 

الفرد الذي يمارسها مت امبة    اذ بمأت (1)الماب ف  معبمدل ى ى االسس البربوي  والع مي  لفت الحرأ."
  .م دار مهم مت ال درات الحرأي. والحدمي.  والمهارس.  لموا ه. مبط بات االداء الرساضي

أما ات الم موى. الب رسحي. البي اسبعم ت بدرسبات س م ا  لبي بفوقت ى ى الم موى. الضابط. مي    
 .ال ياق. الحرأي.

رأي. وذل  ل شرة بعدد مأومابها واسبيعاب وادرا  البوامق بعد ات الرأاق. مت اصعب الصفات الح   
المع د ل وا ب الحرأي مب در ما ب وت الاحرة الحرأي. شرس. ب وت قدرة الفرد أحلرة مي بحدلد المسارات 
الحرأي. الدقي . دااف ال هاز العصحي المرأزي. االمر الذي لمعأس ال ابا ى ى ال درة البوام ي. 

  )2( .داء وبمفلذ الوا بات الحرأي. ال دلدة ى ى احست و  واالمسياحي. مي اال
وبرى الباحش  ات االلعاب الحرأي. باسبعما  س م ا  بي بعمف ى ى برقي. البوامق العض ي العصحي     

 . الذي لؤدي الى بحسلت مأومات بعض العماصر الحرأي  الماب ف  مشف الرأاق.
الحرأي. البي صمبها الباحش.  والبي بأمف بمارست ال فز  ات الطحيع. الحرأي. لبمرسمات االلعاب    

والح ف مضًة ىت ب ي. الف رات االارى مما زاد مي ال درة االدرا ي. لةحساس الحرأي و بطور  هاز 
البوازت لدى ىلم. البحث الب رسحي. و لبضح ذل  مت اة  المحامظ. ى ى البوازت رغم امب االت مرأز 

 ).3(ارًا اى ى و اسففش ف ال سم يملمًا و يس

 

 

 

                                                           

ما ر احمد ىاصي   بإشلر مما ج ال ياق  الحدمي  مت ا ف الصح  مي بعض ال درات ال سمي  والوظيفي   - 1
 . 6م (   ص 2000والحدمي  )اطروح. دأبورال   أ ي. البربي  الرساضي     امع. بغداد   

 .320-319. ص 1994.  امع. غارسوت حت غازي . 1ى ي حت صالح الهر وري .ى م البدرسب الرساضي .ط - 2
3- Bouchard.c,(et-al);Exercise Fitness and Health.Illinois,Human Kinetics Books,1990,p.32. 
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 الباب الخامس
 : االستنتاجات والتوصيات -5
  : االستنتاجات 5-1
 .العةقات اال بماىي. لدى الم موى. الب رسحي. ا  بي وش تات االلعاب الحرأي. باسبعما  س م  -

بوشق العةقات اال بماىي. بالرغم مت و ود مروق  ا  بي لماسبعما  س م  الصغلرة حدوت االلعاب  -

 .الم موى. الضابط. المأأ . لدىمعموي. أوت الوسط الحساحي لم لب اوز الوسط الفرضي ولم بحف 

 .ال درات الحرأي. لدى الم موى. الب رسحي. ا  بي طورتات االلعاب الحرأي. باسبعما  س م  -

 .ي طورت ال درات الحرأي. لدى الم موى. الضابط.االلعاب الصغلرة حدوت اسبعما  س م ا  ب -

 ات االلعاب الحرأي. باسبعما  س م ا  بي المصمم  مت قحف الباحش. أامت امضف مي بطوسر ال درات - 

  مت الم موى. الب رسحي. البي اسبعم ت العاب صغلرة حدوت س م ا  بي . الحرأي. لدى الم موى. الب رسحي.

  التوصيات: 5-2

 بالصح. المفسي. والعةقات اال بماىي. لدى م . االبام .ضرورة اال بمام   -

العمف ى ى بفعلف دور المرأد المفسي مي دور االلبام وا راء ااببارات المفسي. دورس. لةلبام ل بعرف  -

 ى ى الس و  الغلر طحيعي لدلهم لغرض معال ب .

اصيص وحدات برملهي. مي دور االلبام مت اة  اال بمام بال امب الرساضي والحدمي لدى االلبام وب -

 اسبشمار ال امب الرساضي مي بحسلت الصح. المفسي. وبعدلف الس و  الغلر سوي لدلهم .
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إىداد حرامج إرأادي. ورساضي. لأللبام لزسادة وبممي. وىلهم محو الحياة و شماقهم المسب ح ي. البي بؤ  هم  -

حساسهم بإمهم شأااص  يمأت االىبماد  ى لهم مسب بة مي الم بمع . وا 

 

 
 

 المصادر العربية واالجنبية :
 ال رات ال رسم . -

االسس الع مي. ل بربي. الحرأي. وبطحي ها لرساض االطفا  والمرح . احمد السر لدي ومرسدة ىشمات؛  -
 .(  990)ال وست ّ دارال  م ّ:1ط. االحبدا ي.

 .(2003اإلسأمدرس.ّ ): 2ط .وال باراحرات مي األلعاب ل صغار اللت وديع مرج؛  -

 (.1983ال ا رة . دار الفأر العربي.  : )البربي. الحرأي.؛ شمور اولي واسام. أامف رابب -

) : شيمات رحيم رزسق؛ العةقات اال بماىي. مي المؤسسات الصحي. دراس. م ارم. مي مدلم. بغداد -
 .(1997شطروح. دأبورال ّ  امع. بغدادّ أ ي. اآلداب ّ

 .(2005: )حلروتّ الدار العربي. ل ع وم 1ّ. طشساسيات مي ى م المفس مات سعلد الرحو؛  -

 .(1973: )ال ا رةّ ىالم ال بب 3ّ. ط ى م المفس اال بماىيحامد ىحد السةم ز رات ؛  -

 .(  2008)ىمات ّ دار د  . ّ  :م دم. مي ممهج البحث الع ميرحيم لومس أرو ؛  -

هارات البواصف اال بماىي وىةقبهما بالبحمف المفسي لدى المرأدلت زسم. غالب ىباس؛ م -
 .( 2012)رسال. ما سبلرّ أ ي. اآلداب   امع. المسبمصرس. ّ:البربوسلت

 (.2001ىماتّ دار وا ف ل مأرّ ): ال ياق. الحدمي. والصحي.؛ ساري حمدات ومورما ىحد الرزاق -

 .(2002المسلرةّ ىمات األردت  )دار: الصحال. المالفسلالال.سامر  ملف رضوات؛  -

  (.2005 اال ادمي. الرساضي. العراقي. :)  البوامق الحرأي مساراب. وممحمياب.؛ ىاد  ماضف ى ي -  

: )مصرّالمأبب. ال امعي. 2.طالصح. المفسي. وسيأولو ي. الأاصي.ىحد الحملد محمد الأاذلي؛  -
ّ2001). 
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 (. 1994  امع. غارسوت حت غازي : )1.ط الرساضيى م البدرسب ؛ ى ي حت صالح الهر وري  -

 امع. ال ادسي. لعام : )1ط. االاببارات وال ياس واالحصاء مي الم ا  الرساضي؛ ى ي س وم   واد -
2004 .) 

 .( 2009)مصرّ مطبع. ال ا رة ّ  :ااببارات ال ياق. الحدمي.مادي مبوح ؛  -

: ) دار المفا س ل طباى. 3.طوالأباب مي الوطت العربيمأأةت المرا  . ميصف محمد الر الزراد ؛  -
 .(2011والمأر ّ  حلروت 

بإشلر مما ج ال ياق  الحدمي  مت ا ف الصح  مي بعض ال درات ال سمي  والوظيفي   ؛ما ر احمد ىاصي -
 .م (  2000)اطروح. دأبورال   أ ي. البربي  الرساضي     امع. بغداد   :والحدمي 

 .(2013:)ىماتّدار صفاء1ّالصح. المفسي. مفا يم مظرس. وشسس بطحي ي..طمحمود أاظم ؛  -

مرسم ىحد األملر رألد؛ بإشلر بمرسمات حدمي. حرأي. حوسا ف مساىدة مي البوامق المفسي والعةقات  -
)رسال. ما سبلر  أ ي. البربي. الحدمي. وى وم الرساض. :سم.14-12اال بماىي. المببادل. لدى األلبام بعمر

 .( 2017حمات  امع. بغداد ل 

 .(2007أرأ. المطحوىات ّ ) حلروتّ:2ط .ى م المفس والعولم.مصطفى ح ازي؛  -

 .(2002)ال ا رةّ مأبب. االم  و   :الصح. المفسي. مي الم ا  الرساضيمصطفى حسلت و اروت؛  -

راب ل دراسات والمأر : )دار الع1. طالبو ي  واإلرأاد والصح. المفسي. ل رساضللتمومق اسعد إلهلبي؛  -
 .(2012والبر م.ّ  دمأقّ سوياّ

ماصر  راط. مارس الزوبعي؛ الصح. المفسي. وىةقبها بالبفاىف اال بماىي لدى ط ب.  -
 .(1999) امع. بغدادّ أ ي. اآلدابّ شطروح. دأبورال ّ:ال امع.

 .(2003) دار المعارف ّ ال ا رة   :ميادلت ى م المفسلوسف مراد؛  -

 اأم السعدي ؛ البفاىف الرمزي والعةقات اال بماىي. المببادل. وال حو  اال بماىي لدى االلبام اياد -
) شطروح. دأبورال ّ  امع. بغداد ّ أ ي. البربي. احت الهلشم ّ : حدور الدول. وشقرامهم مي المرح . الشاموي 

2013  ). 
- Ayers S.F. Recreation facilitation styles and physical activity outcomes in 

elementary school children. The Journal of Physical Education, Recreation & 

Dance, 2009.  –  
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Davis. B. et. al physical Education and the study of sport. UK: Harcourt 

publishers Ltd. 2000. 

- Health.Illinois,Human Kinetics Books,1990. 

- William E. Prentice; Get fit stay fit, Grow Hill, U.S.A., 2001. 

 

 

 

 (1ملحق )

 مقياس العالقات االجتماعية المتبادلة بصيغته النهائية

 ىزسزي اللبيم .................................

 بحي. طلب. .........

( بحت √شمام  م ياس لب وت مت ىدة ىبارات ّ  لر و مم  اإل اب. ى ى العبارات حوضع ىةم. )      
 –مالالالادرا  –شحيامالالالا  -غالبالالالا –دا مالالالا  احالالالد الحالالالدا ف الالالالذي لمطحالالالق ى يالالال  مالالالت الحالالالدا ف الامسالالال. ) بمطحالالالق َىَ الالاليَّ 

( المو ودة مي ورق. اإل ابال. ّ لر الى اإل ابال. ى الى  ميالع العبالارات بصالدق وشمامال. وىالدم بالر   المطحق َىَ يَّ
 شي ىبارة دوت إ اب. ى ما شت  ذا البحث يسبادم إلغراض البحث الع مي م ط 

تنطبق  العبارات  ت

 َعلَيَّ دائما

تنطبق 

 َعلَيَّ غالبا

تنطبق 

لَيَّ عَ 

 احيانا

تنطبق 

 َعلَيَّ نادرا

ال تنطبق 

 َعلَيَّ 

يوجد شخص يمكنني أن الجأ إليه في حالة تعرضي إلى مشكالت  1

 نفسية

     

      بعد هللا   –هناك بعض األقرباء يمكن أن اعتمد عليهم  2

      اشعر أنني لدي عالقات اجتماعية وثيقة مع الزمالء  3

      علية لمساعدتهمهناك زمالء يعتمدون  4

      اشعر بأنني جزء من المجتمع الذي أعيش فيه أشاركه قيمه وعاداته 5

      اشعر بأنني مسئول شخصيا عن الوفاء بحاجات بعض زمالئي 6

      يوجد لي عالقات حميمة تمدني بشعور بأآلمن النفسي والسعادة  7

      يحترم زمالئي المهارات اليومية التي أوديها 8

      هناك من ذوي القربى يمكنني التحدث معه عن القرارات الهامة 9

يوجد لدي صديق بمثابة أخ لي أثق وألجأ إليه طلبا للنصح والعون  10

 عندما تواجهني مشكالت
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العمر :                                  االسم :                                                                   

 

 

 

                                               

 

( االلعاب الحركية باستعمال السلم االجلتي٢) حقلم                                                                  

 

 
يقف االطفال بشكل خطين واحد تلو االخر ومتساويين بالعدد ويقوم اول طفل من كل خط  -1

بالركض والقفز بالقدمين داخل السلم وعند الوصول الى نهاية السلم يقوم بالرجوع بسرعة 

(1كف الزميل والرجوع الى خلف االطفال وينطلق الطفل االخر كما في شكل )ولمس   

 

 

  

  

XXXXXX ــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ      X 

  

 

 

     

XXXXXX ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       X     

     
 

      هناك أشخاص يقدرون مواهبي وهواياتي  11

      الميتماشعر بأن لي رابطة قوية مع شخص واحد على األقل في  12

      ألحدثه عن مشكالتي  يوجد من اشعر باالرتياح معه 13

      أميل الى المشاركة في أي نشاط من شأنه خدمة المجتمع 14

      أحيانا اشعر بالغيرة من الزمالء 15

      اشعر بأن األشخاص يستمتعون بالحديث معي 16

حولي من األيتام لدي القدرة على أثارة البهجة وإسعاد بمن  17

 )األصدقاء(
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(1شكل )  

 

شكل فريقين وعند اول طفل في بداية كل فريق توجد كرات امامه سلم يقف االطفال على  -2

بشكل دوائر ينطلق اول طفل من كل فريق حامل كرة وعند الوصول الى السلم يقوم كل منهما 

(2بالحجل حتى الوصول الى نهاية السلم والعودة واعطاء الكرة لزميله و هكذا كما في شكل )  

 

 

 

XXXXX       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  X             

 

 

 

 

XXXXX ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          X                    

 

مجاميع متساوية العدد ويرسم امام كل مجموعة سلم ويمسك جميع  3يقسم االطفال الى  -3

االطفال في يدهم ملعقة وفي داخلها كرة صغيرة يقوم فقط اول طفل من كل مجموعة بالهرولة 

الى ان يصل الى السلم والهرولة داخل السلم على ان ال تسقط الكرة من الملعقة وعند الوصول 

(   3السلم والخروج منه ينطلق االطفال الذين بعدهم وهكذا كما في شكل )الى نهاية   

  

 

X X X X X X ــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ      X 

  

 

X X X X X X ــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ                

  

 

X X X X X X ــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ        

  

 

 

رسم سلم دائري وبشكل دوائر حيث يقوم الطفل بالقفز بالقدمين معا داخل الدائرة والخروج  -4

بالقفز من خارج الدائرة للخلف والقفز الى داخل الدائرة الثانية والعودة للخلف وهكذا وعند 

( 4االنتهاء يعود الى االخير خلف الطالب كما في شكل )  
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> 
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يقف االطفال على شكل خطين متجاورين وكل طفل من الفريق االول ماسك ذراع طفل من  - 5

ركض وهم ماسكين ايادي الفريق الثاني ويكونون حاملين في يدهم بالونات ويقوم اول طفلين بال

بعض وفي يدهم بالونات والركض داخل السلمين المتجاورين المرسومين وعند الوصول الى 

 نهاية السلم يركض الطفلين الذي بعدهم

  

  

X  X   X   X   X   
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يقف االطفال امام السلم واحد تلو االخر والقفز بالقدمين معا داخل اول مربع من السلم والقفز  -6

مرة ثانية والرجلين خارج السلم ) فتح وضم الرجلين ( وعند االنتهاء خلف السلم مجموعة من 

لتي الكرات وعند الوصول الى نهاية السلم يقوم كل طفل باخذ كرة وايصالها الى داخل السلة ا

 توجد عند نهاية الساحة او الملعب  

 

X  X  X  X  X   ـــــــ X ــــــــــــــــ  X  

 

 

يقف الطالب على شكل فريقين واحد مواجه لألخر ويفصل بينهم سلم وكل واحد يمسك  -7

 ذراع االخر ويقومون بالقفز على ان ال تمس قدمهم السلم 

 X  

       
                          X  

 

( وعلى الطفل القفز 1-9)رسم سلم مربع الشكل ومقسم الى مربعات ترقم المربعات من  -8

 على االرقام حسب التسلسل على ان يركز على االرقام قبل القفز
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يقسم االطفال الى فريقين كل فريق يقف الى جانب سلم ويبدأ اول طفل من كل فريق بتحريك  -9

االخرى الى داخل وخارج السلم من الجانب وعند الوصول الى نهاية السلم قدميه واحدة تلو 

توجد مجموعة من االوراق كل ورقة تحتوي على حرف يشكلها االطفال للحصول على كلمة 

 مفيدة والفريق الذي يكشف الكلمة اوال هو الفائز

                                                       

          X  X  X  X                                                                

 X ــــــــــ   

  X  X  X  X                                                                                    

     

ـــــــــــــ                                X                                    

                                                                         

                       

فز يقف االطفال بشكل فريقين وكل طفل يقوم بمسك كتف الطفل الذي امامه ويقومون بالق -10

 معا

داخل السلم ويستمرون على نفس التشكيل الى ان يخرج اخر طفل من السلم   

X   X   X   X   X      

     
         

 X   X   X   X   X                                                                                      

      

     
 

 

االطفال على شكل فريقين ويرسم امامهم سلم ويبدا كل طفل من كل فريق بأداء حركة  يقف -11

 االرنب داخل السلم وعند االنتهاء الرجوع خلف الفريق

X   X   X   X   X                                                                                        
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رسم سلم ورسم سلم اخر عند نهاية السلم االول بحيث يشكل السلم مع السلم االخر شكل  -12

 حرف 

 يقوم  الطفل بالحجل داخل السلم االول والهرولة داخل السلم الثاني  
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بالقدمين  يرسم سلم على شكل دوائر ويكون دائري يقوم الطفل بالقفز داخل وخارج السلم -13

ويقومون االطفال الباقين بالدوران حول السلم مع التصفيق وعندما يصل الى النقطة التي بدأ 

 منها يخرج من االطفال ويدخل طفل اخر غيره
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يقف االطفال على شكل رتل وامامهم السلم ويقوم الطفل االول بالقفز بالقدمين معا داخل  -14

ع اول مربع من السلم والخروج من الجانب جهة اليمين بالقدمين واحدة تلو االخرى والرجو

دمين على المربع الثاني والخروج من الجانب بالقدمين واحدة تلو االخرى وهكذا الى بالقفز بالق

 ان يصل الى نهاية السلم والرجوع خلف الرتل 
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بالقدمين يقف االطفال بشكل رتل امام السلم ويقوم اول طفل بالقفز الى اول مربع من السلم  -15

معا والخروج من جهة اليمين ويرجع بالقفز الى داخل المربع الثاني من السلم والخروج من 

 جهة اليسار وهكذا

X   X   X   X   X                                                                      

     
                                                                                                                                       X     

         

يقف االطفال بشكل رتل وامامهم سلم يقوم الطفل االول بالقفز الى المربع االول والثاني  -16

مربع واحد ويرجع الى المربع الثاني والثالث بالقدمين معا ويعود الى  بالقدمين معا والرجوع

 المربع الثاني وهكذا 

X   X   X  X  X                                                                    

      

        

يقف االطفال على شكل رتلين وامام كل رتل سلم ويقوم اول طفل من كل رتل بالقفز الى  -17

اول مربع من السلم وعمل وضع الدبني والقفز الى المربع الثاني وعمل دبني وعند كل مربع 

 يعمل دبني 

X   X   X   X  X                                                                         

     
 

يقف االطفال على شكل رتل وامامهم سلم اجليتي وعلى كل جانب من السلم  ثالثة اقماع  -18

ومثبت عليهم كرات يقوم الطفل االول بالقفز داخل اول مربع من السلم والركض الى اول قمع 

واخذ الكرة ووضعها في المربع االول والرجوع الى القمع في جهة اليسار ووضعها في المربع 

تجمع الكرات داخل مربعات السلم ويقوم الطفل الثاني بإرجاع الكرات الى االقماع من الثاني و

 جهة اليمين واليسار 
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وضع مجموعة كرات قبل بداية كل سلم يقوم كل طفل بأخذ كرة والحجل على قدم واحدة  -19

داخل السلم وعند الوصول الى نهاية السلم يوجد سلة على بعد مسافة من السلم ويقوم الطفل 

 برمي الكرة على السلة
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يقف االطفال على شكل رتل امام السلم ويقوم الطفل االول بالحجل او القفز بين مربع واخر مع  -20

 حركة الذراعين للمساعدة على القفز وعند االنتهاء يقوم الطفل بالهرولة والرجوع  

X   X   X   X                                                                           

 

    X 

 

 

 

     

      


