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 :تمهيد
في أي بلد من العالم تعتبر المحرك الرئيسي لمعرفة مدى تقدم في  االلعاب الرياضيةإن  

الميدان الرياضي ولعلها من أهم الدعائم للحركة الرياضية، وهذه الرياضة المدرسية تتجه أساسا 
والثانويات حيث تعمل على وضع الخطوات األولى للطفل على الطريق الذي  نحو تالميذ المدارس

يمكنه من أن يصبح رياضيا في المستقبل بارزا قد يساهم في بناء المنتخبات المدرسية الوطنية 
 .ويمثل بالده في المحافل الدولية والقارية والعربية
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 :تعريف اللعب.1
 :يتلفة للعب وأخرى معقدة يمكن إيجاز بعضها فيما يلهناك تعريفات مخ     

 1"هو الوسيلة التي تسمح باكتشاف األشياء والعالقات الموجودة بينها"حسب عماد الدين إسماعيل 
بأنه النشاط السائد في حياة الطفل ماقبل المدرسة كما يساهم بقدر كبير " أما حسن عالوة فيعرفه

نمو األطفال ل والمتتبع ،الخلقي والبدني والجمالي واالجتماعيفي المساعدة على النمو العقلي و 
 2"يالحظ تطور اللعب عندهم واختالفه باختالف مراحل النمو

حيث يقول "  reiderريدر"أما التعريفان اللذان يدالن على مدى تعقيد مفهوم اللعب يتمثالن في 
لكن ال نستطيع االدعاء  ،يفرحه واحد األطفال يقول لنا انه يلعب الن هذا يسره  نرى أننستطيع 

أن ينكر مما الشك فيه انه ال احد يستطيع يقول " كاميلاوليفر " أما  3.أن هذا يشرح ظاهرة اللعب 
فهو يحتاج إليه مثل حاجته إلى الهواء الذي يتنفسه كما انه يساعده  ،دور اللعب بالنسبة للطفل

أما رغبة الطفل في  إلى االندماج والتكيف،على اكتشاف المحيط الذي يعيش فيه وبالتالي يؤهله 
اللعب فإذا لم يتم تحقيقها في الطفولة بصورة كاملة فإنها تؤثر في شخصيته مستقبال كمراهق 

  4.وراشد
 :فوائد اللعب.2
 :للعب فوائد كبيرة لألطفال والكبار على حد سواء ويمكن إجمال هذه الفوائد فيما يلي   
 .واالنفعالي عند الالعبينفس على التوتر الجسمي  -
 .يدخل الخصوبة والتنوع في حياة الطفل  -
 .يعلم الطفل أشياء جديدة عن نفسه وعن العالم المحيط به -
مفاتيح هامة  إلىهم جهيمكن الكبار من مساعدة الطفل على حل مشكالته الشخصية،إذ يو  -

 .لمسلكهم
 .في حياته الواقعية التعبير عنها يستطيع يتيح للطفل الفرصة ليعبر عن حاجاته التي ال  -
 .، والمجهود الجسميالحركةي العاب يعطي الطفل مجاال لتمرين عضالته كما ف -

                                                 
1

 -
98:ص، 1891عماد الدين إسماعيل، األطفال ميراث المجتمع، سلسلة ثقافية دار العلم الكويت،  

 

2
 -

98:،ص 1891المعارف القاهرة مصر،  دار،  5ط ، الرياضي محمد حسن عالوة ،علم النفس  
 

3
 -

 B .R .ALbermons, manuel de psychologie de sport, vigot, 1981, p43
 

4
 -

 Oliver camulle, votre enfant et ses loisirs paris, 1973, p31
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فالتعليم باللعب يوفر للطفل جوا طليقا يندفع فيه إلى  ب انتباه الطفل ويشوقه إلى التعليم ،ذيج -
 .العمل من تلقاء نفسه 

 .له وزيادة قدرته على الفهم يعطي للطفل الفرصة الستخدام حواسه وعق -
خضع فيه عوامل مهمة كالمشاركة الوجدانية والتضامن مع تإذ  ،للخلق اللعب الجماعي تقويم  -

 .الزمالء
التعبير لكي فالبد في الحياة من  ،وهي حاجة أساسية عند اإلنسان ،اللعب يوفر فرصة التعبير -

 1.ال تصبح الحياة مملة

 :وظائف اللعب  .3
عدادهم إن       وظيفة اللعب األساسية وهدفها األصلي هو توفير للصغار الميل إلى األلعاب،وا 

للحياة المستقبلية من الناحية الجسمية والنفسية واالجتماعية والخلقية كما أن هناك وظائف ثانوية 
 :للعب والتي هي عبارة عن فوائد تكميلية والتي تشمل أمور أخرى نذكر منها ما يلي

 .عد اإلنسان من الملل والضجر والقلق وما إلى ذلك من اإلحساسات األليمةاللعب يب -
 .اللعب يهدئ الغرائز الفردية ويقلل من حدتها -
 .اللعب يجعل الفرد يندمج في الجماعة ويخضع للقانون -
  2.اللعب يصون العادات والتقاليد االجتماعية ويحييها -

القول بان اللعب هو ذلك النشاط الذي يخرج  اللعب نستطيع عنومن خالل طرح هذه اآلراء 
الطفل من وجدانيته إلى العالم الخارجي،حيث يستطيع الطفل أن يخرج ما يجول في خاطره إلى أن 

فاللعب ضروري لكل شخص ولكل طفل وذلك لكونه أداة للنمو  ، يصل إلى مرحلة اإلبداع
 .االجتماعي والنفسي، الجسمي والعقلي 

 :ة في اللعب العوامل المؤثر  .4
يوجد اختالف كبير بين األطفال أثناء اللعب بالرغم من تشابه رغباتهم في السنوات المتقاربة      

 : ويرجع هذا االختالف إلى احد العوامل التالية
وان الصحة  المرضى، األطفاليلعبون أكثر من  األصحاءمن األكيد أن األطفال : الصحةأـ 

 على أن الدراسات تجمعفكل  اللعب،استغاللها في  وحرارة يستطيع ونشاطا وقوة طاقة للطفل تعطي

                                                 
1

 -
1،ص 1885عدنان عرفان مصلح، التربية في رياض الطفل، دار الفكر للنشر والتوزيع، 

 

2
 -

121-111ة للطبع والنشر بدون سنة، صعلي عبد الواحد واقي، عوامل التربية ، بحوث في علم االجتماع التربوي واألخالقي، دار النهض 
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األطفال الضعفاء المرهقين ال يشتركون في اللعب وال يتمتعون بأدوات اللعب على عكس التالميذ 
 .األصحاء

كما أن  الخاملين،إن األطفال النبهاء يظهرون نشاطا أكثر ويلعبون بنسبة اكبر من  :الذكاءب ـ 
، الذكي يتقدم من اللعب الحسي إلى اللعب الخيالي لالتجديد، الطفيه نوع من لعبهم يظهر ف

 .الزمنتظهر هذه الفروق مع مرور و 
فنجد  مباشرا على الطفل ، تأثير بذلك تلعب البيئة دورا هاما في عملية اللعب وتؤثر :البيئةج ـ 

 1.يتوفر لديه هذا العامل أن الطفل الذي يتوفر لديه المساحات الشاسعة يلعب أكثر من الذي ال 
  :تعريف األلعاب الصغيرة .5

 :هناك عدة تعريفات لأللعاب الصغيرة من أهمها
 هي عبارة عن العاب بسيطة التنظيم يشترك فيها أكثر من فرد ليتنافس وفق قواعد مسيرة ال"ـ   

 قد تستخدمتقتصر على سن أو جنس أو مستوى بدني معين ويغلب عليها طابع الترويح والتسلية و 

  2"بدونها أو بأدوات أو بأجهزة 
 مجموعة متعددة من العاب الجري والعاب الكرات أو التي تمارس باستخدام األدوات الصغيرة"ـ  

والعاب الرشاقة وما إلى ذلك من مختلف األلعاب التي تتميز بطابع المرح والسرور والتنافس مع 
 3" وتكرارها عقب بعض االضاحات البسيطة ، مرونة قواعدها وقلة أدواتها وسهولة ممارستها

 ـ  وسيلة تربوية فعالة في إثارة دوافع المتعلمين نحو تحقيق الهدف كما أنها تشبع حاجات الفرد إلى
  ".الشعور باالعتبار و التقدير من اآلخرين 

من هي تلك التمارين المحببة إلى نفوس الالعبين والتي تجري على مساحات ضيقة وبعد معين "ـ
 4"الالعبين قد يكون هذا المعدل متساويا أو متفاوتا حسب األهداف التي يسطرها المربي

من خالل هذه التعاريف الموجزة المدرجة يمكننا القول بان األلعاب الصغيرة هي عبارة عن العاب 
غير محددة القوانين والشروط ، فهي مجاالت مختلفة تساعد كل فرد سواء كان طفال صغيرا أو 

                                                 
1

 -
( الطول األول)نوار رشيد رويبح ، كمال عثمان عبد القادر، دراسة مدى تأثير اللعب الموجه في رياضة األطفال على تالميذ السنة األولى أساسي  

.111-11،ص 1881والرياضية دالي إبراهيم ،جوانأثناء حصص التربية البدنية والرياضية ،مذكرة ليسانس جامعة الجزائر ،مؤسسة التربية البدنية 
 

2
 -

.171،ص 1881أمين أنور الخولي ،التربية الرياضية المدرسية ،الطبعة الثالثة ، 
 

3
 -

11، ص1889األولى،  ةالفراغ والترويح، الطبع تعطيات محمد خطاب، أوقا 
 

4
 -

181،181، ص وديع فرج الين، خبرات في األلعاب للصغار و الكبار،  مرجع سبق ذكره 
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مكانيرا ته وفقا لميوله ورغباته الذاتية من اجل االكتساب اشدا على التعلم حسب قدراته الخاصة وا 
 1 .والترويح والمتعة والسرور

   :أهداف األلعاب الصغيرة.6
لطريقة األلعاب الصغيرة أهمية كبيرة في بلوغ أهداف مجتمعه لتطوير الصفات البدنية         

ت الفنية للطفل من اجل تكوين ذاكرة حركية للطفل في المستقبل وفي نفس الوقت تطوير المهارا
 :األهداف تلك ومن بين 

  تطوير وتحسين الصفات البدنية. 

  لألطفال  يتحسين األداء المهار. 

 الخ...في النفس ةتطوير الصفات اإلرادية لدى األطفال مثل العزيمة، المثابرة، الثق 

 طفال إدخال عامل المرح والسرور إلى نفوس األ. 

  اإلحساس بقيمة العمل الجماعي ،التعاون :اكتساب األطفال الصفات الخلقية الحميدة مثل
 .الخ....،الطاعة وتحمل المسؤولية 

فالوضعيات تدريبية الحديثة واألكثر فعالية ، وتعتبر األلعاب الصغيرة من بين الطرق ال     
وذلك حسب خصائص األهداف  هاالية موجودة بصفة جلية في مختلف أشكالوالتركيبات الح
 2يحضرون العبيهم في مربعات صغيرة ومساحات صغيرة  ربينألغلبية من الماالمسطرة لذا ف

 :األلعاب الصغيرة خصائص.7
ال يرتبط فيها زمن اللعب وعدد  يشترط ممارستها طبقا لقواعد وقوانين دولية معترف بها اذ الـ  

و مواصفات األدوات المستخدمة بأية اشتراطات أو أ الالعبين أو مساحة وحجم ومكان اللعب
 :قواعد دولية

ومحاولة  ميتالءسهولة تغيير قواعد وقوانين اللعبة بما يتناسب مع الظروف والمناسبات أو بما  - 
 تحقيق بعض األهداف الترويحية المعينة ،  وفي كثير من األحيان يمكن قيام الالعبين بتحديد أو

 .يرغبون في تطبيقها أثناء اللعب اختيار القوانين التي

 3عدم وجود مهارات حركية أو خطط ثابتة لكل لعبة  -

                                                 
1

 -
111 ، 115:حنفي محمود مختار ، كرة القدم للناشئين ، دار الفكر العربي ، ص 

 

2
 -

 Eric bottym , entraînement a l' européenne,édition vigot , paris , 1981 , p28
 

3
 171عطيات محمد خطاب ، أوقات الفراغ و الترويح ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 
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 : عالقة األلعاب الصغيرة بالصفات البدنية .8
إن المهمة الرئيسية لأللعاب الصغيرة تكمن في تطوير وتنمية القدرات الحركية للطفل وخاصة      
للمهتمين بتربية الطفل حركيا حيث يمتاز  وهذه المرحلة تعتبر خصبته ، سنة(  11-8)مرحلة

الطفل بالنشاط والحيوية والميول إلى أنشطة رياضية يغلب عليها طابع األلعاب كذلك يمتاز الطفل 
 .باالبتهاج والرضي والزيادة في نمو مقدرتهم على تحقيق النشاط الرياضي

                                   قدراتهم الحركية يررة في إتاحة الفرص لألطفال لتطو وهنا تظهر أهمية األلعاب الصغي   
كما . شكل المهارة والدقةمام والتركيز على األداء من حيث االهت زيادةهذه المرحلة في كما يجب 

وصقل المزيد من المهارات المركبة واستخدامها في األلعاب كسب لن هذه المرحلة مالئمة أ
أن تنمية وتطوير القدرات الحركية تنجز من خالل الحصص الصغيرة ألنشطة رياضية معينة، كما 

 طات رياضية وهذا ما توفره األلعاب الصغيرة أثناء الظروفاالتي تتضمن تمارين والعاب ونش
كذلك األلعاب الصغيرة تعتمد بشكل  . 1خال..المعقدة كضيق المساحة وتحديد عدد الممارسين

وأنماطها ، والحركات األصلية (الخ..قوة، سرعة، مرونة، رشاقة) أساسي على الصفات البحتة
 2فان ممارستها تتيح للمشتركين اكتساب المهارات والقدرات الحركية خالل هذه الممارسة ةالشائع

 :مبــادئ اختيار األلعاب الصغيرة.9
  : في النقاط التالية هذه المبادئيـــمكن حصر  
 .السن، الجنس، النمو: الظروف التاليةفهم الغرض من اللعبة ومراعاة ـ 
أن يكون هناك توافق بين غرض المعلم من اللعبة ورغبة التالميذ فيها وتهيئ الغرض الكتشاف ـ 

 .قابليتهم البدنية والحركية

مراعاة قانون التدرج التعليمي للواجبات الحركية المتعلمة حيث تنتقل بالمتعلم تدريجيا من السهل ـ 
البسيط إلى المعقد، و بصفة عامة نبدأ باأللعاب البسيطة لنصل إلى األلعاب إلى الصعب ومن 

 .المعقدة

 .مراعاة أن تكون األلعاب متنوعة ومشوقة واقتصادية وبما يتفق مع احتياجات الموقف التعليميـ 

ا بعد تأكد المعلم من أن جل التالميذ قد أنجزوها واستوعبو  إالعدم االنتقال من لعبة إلى أخرى ـ 
 .قوانينها بشكل جيد

                                                 
1

 11سنة مذكرة ليسانس، ص ( 11-8)أهمية استعمال األلعاب المصغرة لتنمية القدرات الحركية والنفسية لتالميذ الطور الثاني وآخرون،قري عبد الغني  - 

1991. 
2

 11، ص1887رحموني الجياللي وآخرون، مكانة األلعاب الصغيرة في دروس التربية البدنية والرياضية ، مذكرة ليسانس، - 
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إعادة عرض اللعبة إذا كان الموقف التعليمي يتطلب ذلك مع مراعاة أال تكون اإلعادة لمجرد ـ 
 .التكرار فقط

 . 1العمل على تحقيق الراحة النفسية للتالميذ وذلك بشرح اللعبة بالتفصيل قبل بدايتهاـ 

 .ـ مراعاة المشاركة لجميع التالميذ
 :لعاب الصغيرةتنظيم تعليم األ  .11

إن أهمية التطور في تعليم المهارات يكون مبني على عالقة باألنشطة الحركية األخرى      
ويعتبر بناء األساس المتين ضرورة للنجاح في العاب الفرق ولتأكيد  ،وتحمل هنا معنى التكرار

طريقة التدريس التقدم المهاري في العاب الفرق فان التعليم في الفصل عادة ينظم عند استخدام 
 :المباشرة بهذا التوالي

 .أوالتعليم ممارسة المهارات األقل صعوبة  -
 .ممارسة المهارات في مواقف اللعب  علىأداء األلعاب الصغيرة التي تعمل  -
 .والمهاراتإعادة ممارسة النشاط  -
 .أداء اللعبة األساسية في الفريق  -

 .ةالصفات البدنيأو ـ تمرينات على المهارات 
ولكن اليمكن  ،ويبدأ تقديم مهارات األلعاب الجماعية غالبا من الصف الرابع أي سن التاسع     

أداء اللعبة عادة قبل الصف الخامس أي السن العاشر ولو أن ميول وحاجات واستعدادات أطفال 
مية ويكون تقدم المجموعة في أداء المهارات محددا بك مجموعة معينة سوف تحدد متى تدرس لها،

وتبعا لذلك فان مستوى الصف الدراسي  الوقت المخصص للتدريس لهذه المراحل المتتالية السابقة ،
 .الذي يمكن تعليم هذه المراحل مختلف من مدرسة ألخرى

 
 
 
 
 

                                                 
1

 .171-171، ص1889خرون، دليل الطالب في التطبيقات الميدانية للتربية الرياضية، دار الفكر العربي سنة قاسم المندالوي وآ - 
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 :اختيار األلعاب الصغيرة كيفية .11
 المهارات  إن اختيار مهارات معينة أو العاب تمهيدية أو العاب الفرق يتوقف أوال على تطور 

لدى التالميذ ويجب على المعلم أو المربي أن يضع في االعتبار الخبرات الرياضية المكتسبة 
 . خارج المدرسة وداخلها على حد السواء

 :والعناية بها المستعملة األدوات .12
يجب أن تكون األدوات الخاصة باأللعاب الصغيرة كافية لتجنب وقوف التالميذ حول الملعب      
إذا ( الخ...الكرات،الملعب ،الوسائل البيداغوجية)ويمكن زيادة عدد من األدوات  انتظار دورهم، في

ما أعطي المعلم العناية الصحيحة التي تطيل من عمر األدوات القديمة بحيث يمكن صرف 
 1.الميزانية في إضافة قطع جديدة

 :بعض الصعوبات التي تعيق النشاط الرياضي -31
يتمثل المشكل المطروح في نقص التأطير على مستوى :الوسائل البشريةعلى صعيد  -31-3

المرحلة االبتدائية بسبب عدم حصول المعلمين على أي تكوين في التربية البدنية والنشاط 
الرياضي المدرسي، كما أن محاولة سد هذا النقص باستعمال إطارات الشبيبة والرياضة لم تحقق 

وبعض المشاكل ( المنشآت والتجهيز)وسائل العمل بصفة خاصة  النمو المطلوب نتيجة إلنعدام
 .األخرى التي طرحها في الميدان واستعمال هؤالء اإلطارات والتي سنبنيها الحقا

إن المنشآت الموجود قليلة (:الهياكل األساسية والتجهيز)على صعيد الوسائل المادية  -31-2
الساحات ال تصلح في غالب المجاالت لممارسة جدا وغير خاصة في المرحلة االبتدائية حيث أن 

 .الرياضية بل أن استعمالها يشكل خطرا على التالميذ
أما بالنسبة للمنشآت التابعة للدولة والبلديات فإن استعمالها من طرف النوادي المدرسية،  

ا في قله هذه المنشآت، استعمالها من طرف النوادي مبدئي)محدود جدا بسبب الصعوبات المختلفة 
األوقات المخصصة للرياضة المدرسية، مطالبة بعض البلديات بدفع مبالغ مالية مقابل 

 (.االستعمال
وبالنسبة لتجهيز الرياضي ثقيال كان أم خفيفا، هو اآلخر وعلى غرار المنشآت الرياضية  

 .التي هو مرتبط بها، يعد منعدما على مستوى العديد من المؤسسات

                                                 
1

 -
11:قري عبد الغاني وآخرون، مرجع سبق ذكره ، ص 
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 :ليةعلى صعيد الوسائل الما
نقص الموارد المالية هو اآلخر من أهم المشاكل التي يواجهها النشاط الرياضي المدرسي  

وقد تم التأكيد بشدة في التقارير على ضعف المبالغ المخصصة من ميزانية الدولة وعدم قدرة 
 .الرابطات على مواجهة االرتفاع المتزايد، النقل واإلطعام ومصاريف التنظيم المختلفة

المشكل المطروح في :على صعيد الوسائل القانونية والتنظيمية في مجال التأطير الفني -31-1
هذا الصدد يتمثل في عدم وجود نصوص تسمح بإدراج حجم ساعي ضمن النصاب األسبوعي 
لبعض معلمي التعليم األساسي الذين يتولون مهمة تأطير الفرق التابعة لمؤسساتهم كما هو الشأن 

 .التربية البدنية والرياضيةبالنسبة ألساتذة 
وضعية الموظفين واإلداريين والتقنيين :في مجال تأطير التنظيم اإلداري والتقني -31-4

الموضوعين تحت تصرف الرابطات وعدم وجود نصوص واضحة تستند إليها أيضا من بين 
 .المشاكل التي أكدت عدة الرابطات على ضرورة إيجاد حل لها
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 :خالصة
لى المفهوم واألهداف وكذا مميزات االلعاب من خالل تطرقنا إلى   الرياضة في الجزائر وا 

وخصائص التالميذ في مختلف المراحل المدرسية كذلك بالنظر إلى تعريفنا للمنافسة وتطريقها 
لى كيفية إنشاء الفرق الرياضية وتكلمنا في  واألهداف المرجوة من المنافسات الرياضية المدرسية وا 
األخير عن التنظيم والتسيير للرياضة المدرسية لمختلف الهياكل ثم تكلمنا عن معوقات الرياضة 

 .المدرسية
نستخلص أن السلطات الجزائرية حاولت بقدر اإلمكان االعتناء بالرياضة وأرادت أن تعطي  

زده ار لها مكانتها المرموقة وذلك حتى تكون وسيلة من الوسائل التي ستساهم في تطوير وا 
 .الرياضة الوطنية بصفة عامة

 
 
 
 
 
 
 


