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  ٢٠٠٦ –) ٤٢( العدد –) ١٢( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة            
  

شافیة وااللعاب الحركیة في اثر استخدام برنامجي االلعاب االستك
  بعض المهارات الحركیة االساسیة لتالمیذ الصف الثاني االبتدائيتطویر 

  د بیرفان عبداهللا محمد٠م     د خالد عبد المجید٠م٠أد طالل نجم عبداهللا       ٠م٠أ
  

  ٢٥/٦/٢٠٠٦: تاریخ قبول النشر  ؛ ٢٣/٤/٢٠٠٦:تاریخ تسلیم البحث 
  

  ملخص البحث 
  :هدف البحث الى 

   التعرف على اثر استخدام برنامجي االلعاب االستكشافیة وااللعاب الحركیة في تطویر بعض-
   ٠  المهارات الحركیة االساسیة 

استخدام برنامج االلعـاب االستكـشافیة وبرنـامج االلعـاب الحركیـة فـي  المقارنة بین الحاصل عن -
  ٠تطویر بعض المهارات الحركیة االساسیة لتالمیذ الصف الثاني االبتدائي 

  : اما فرضا البحث 
   توجد فروق ذات داللة معنویة بین نتائج االختبارین القبلي والبعدي  لبعض المهارات  -

  ذ الصف الثاني االبتدائي و لكلتا المجموعتین التجریبیتین االولى  والحركیة االساسیة لتالمی
   ٠الثانیة   

   توجد فروق ذات داللة معنویة في نتائج  االختبارات البعدیة بین المجموعتین التجریبیة االولى-
    ٠   والتجریبیة الثانیة الخاصة للمهارات الحركیة االساسیة لتالمیذ الصف الثاني االبتدائي 

واشــتملت عینــة البحــث علــى تالمیــذ الــصف ، تخدم المــنهج التجریبــي لمالئمتــه وطبیعــة البحــث اســ
، تلمیــذ تــم تقــسیمهم عـــشوائیا الــى مجمــوعتین تجـــریبیتین  ) ٤٠( الثــاني االبتــدائي البــالغ عـــددهم 

تــستخدم االولــى برنــامج االلعــاب الحركیــة باســلوب المنافــسات والمجموعــة الثانیــة برنــامج االلعــاب 
وتـــم تحدیـــد اهـــم المهـــارات الحركیـــة االساســـیة عـــن ، ستكـــشافیة باســـلوب االلعـــاب االستكـــشافیة اال

طریــق مجموعــة مــن الخبــراء والمتخصــصین فــي مجــال طرائــق التــدریس والــتعلم الحركــي والقیــاس 
، الــوزن ، العمــر ( تــم تكــافؤ المجمــوعتین فـي متغیــرات ، والتقـویم واجریــت علیهــا الــصدق والثبـات 

وحـدة  ) ١٤( نفـذ البرنـامج بــ ، )وبعـض اختبـارات المهـارات الحركیـة االساسـیة ، الـذكاء ، الطول 
تــم اجـــراء ، دقیقـــة  ) ٤٠( اســـابیع وبواقــع وحـــدتین كــل اســبوع زمـــن الوحــدة  ) ٧( تعلیمیــة ولمــدة 
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الوســـط ( االختبـــار البعـــدي لمجمـــوعتي البحـــث وعولجـــت البیانـــات باســـتخدام الوســـائل االحـــصائیة 
   ٠) واختبار ت ،  االنحراف المعیاري ،الحسابي 

  : وكانت اهم االستنتاجات 
   حقق برنامجي االلعاب االستكشافیة وااللعاب الحركیة تطورا في بعض المهارات الحركیة -

   ٠  االساسیة في االختبارین القبلي والبعدي 
ة عنــد المقارنــة  حقــق برنــامج االلعــاب االستكــشافیة تطــورا فــي بعــض المهــارات الحركیــة االساســی-

   ٠بین االختبارین القبلي والبعدي 
 حقـق برنــامج االلعـاب الحركیــة تطـورا فــي بعـض المهــارات الحركیـة االساســیة عنـد المقارنــة بــین -

    ٠االختبارین القبلي والبعدي 
   هناك تكافؤ بین اختبارات المهارات الحركیة االساسیة بین البرنامجین باستثناء تفوق برنامج-

  م ٢٠لعاب االستكشافیة على برنامج االلعاب الحركیة في االختبار البعدي لمهارة الجري   اال
  : واهم التوصیات والمقترحات 

   استخدام برنامج االلعاب االستكشافیة لتاثیره الفعال في تطویر المهارات الحركیة االساسیة -
   ٠ اجراء بحوث مشابهة الناث المرحلة االبتدائیة -
 

 
Effect of  the using  the  explorative and motor games 
programs in developing some basic motor skills for 

the students of second class of primary school  
  

Dr . Khaled Abdulmajid                        Abdulla    Dr . Talal Naje  
Dr ., Prrevan A Mohamed  

 
 

Abstract 
               

The aim of the research                                                                             
    - This research aims at recognizing the effects of the  explorative and  
motor games programs on developing some  of  the basic motor skills .      
     - It is prepared to compare the outcome of using the program of           
explorative games and that of the motor games in developing some  
of the basic motor skills for the students of primary second class  . 
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    The research has two assumption s :                                                        
- There are significant differences  between  the   results of  the pre and  
post tests in some basic kinetic skills for the primary second class 
students and for the both first and second  experimental groups                    
- There are significant differences  in the results  of the post tests between 
the first and second experimental groups of the  basic Kinetic skills for 
the primary second class student .                             
The experimental  was used because of its fitness to the nature of this 
research .                                                                                                  
The research sample includes 40 students of  primary  second class.     
The sample was randomly divided random into two experimental groups . 
The first group uses the program of the motor games program with 
competitive style,  
 Whereas the second group used the explorative games program .              
 The most important basic motor skills were identified  by a group of  
experts and specialists in the field of methodology Kinetic learning and    
measurement and evaluation , then validity and stability were made .        
 The two groups were qualified in the variable of ( age , weight , high ,     
 inelegance , and some tests of the basic motor skills ) .  
 The program was implemented by  14  learning unit The time of each 
session  was 40 minutes. The post test was made for the two groups the 
data processed was  statistically by using  ( mathematical average , 
standard deviation and T test ) .  
Conclusions :                                               
- The programs of explorative and motor games has achieved an advance  

in some of the basic motor skills in the prior and posterior tests .          
- The explorative  games program has realized and advance in some of      
   basic kinetic skills  when a comparison was made between the pre and   
   post tests .    

  .    - The program of kinetic games has realized an advance in some of    
   the basic Kinetic skills when a comparison was made between  the         
   prior test and the posterior one .                       
 -An equality appeared between the tests of the basic kinetic skills      
    between the two programs  excluding that explorative program              
    excelled the other programs in post test of 20 meter sprint .                    
 Recommendation :                                                                                       
- This research recommends to use the program of the explorative games      
   for its active effect in developing the basic Kinetic skills .   

                - To make a related research for females students of the 
primary      stage in the future .                     
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   التعریف بالبحث -١
  :المقدمة واهمیة البحث ١- ١

      ان الثروة البـشریة هـي الثـروة الحقیقیـة الي مجتمـع مـن المجتمعـات ویعـد االطفـال علـى 
وان تقیــیم مـستقبل مجتمــع مــا ،لحدیثــه راس تلـك الثــروة الهمیــتهم فـي مواجــه تحــدیات العـصر ا

، یتوقف الى حد كبیر على الظروف التربویة التي یتعرض لها افـراد الجیـل الجدیـد مـن ابنائـه 
ولما كانت الطفولة هي عماد المستقبل وان العنایة باالطفال فـي المرحلـة العمریـة االولیـة هـي 

ویعـد اللعـب هـو الوسـیط  ،  قادمـةم الالقاعدة التي تقوم علیها نشأتهم السلیمة في مراحل نمـوه
التربوي المهم الذي یساعد على نمو الطفل بدنیًا وحركیًا وعقلیًا ومعرفیًا واجتماعیًا وانفعالیًا اذ 
انــه وســیلة مــن الوســائل لفهــم نفــسیات االطفــال والوقــوف علــى اســتعداداتهم ومــن خاللهــا یعبــر 

لـذا فانهـا تعـد افـضل طریقـة یكتـشف ، ل الطفل عن نفسه بحریة ویتفاعل مع غیره مـن االطفـا
بهـا الطفــل الحیــاة ویكتــسب خبـرات جدیــدة مــن مهاراتــه الذاتیــة وعـن غیــره مــن االطفــال ویخلــق 
عالمــه الخــاص بــه الملیــئ باالستكــشاف والتخیــل والحركــة فهــو یحــول العــالم الكبیــر الــى عــالم 

فالحركــــة ، صــــغیر بحجمــــه ومــــن خــــالل یطــــور نفــــسه ویثبــــت ذاتــــه ویكــــون شخــــصیته هكــــذا 
واالستكشاف تعد من طبائع االطفـال التـي الیمكـن اغفالهـا عـن سـلوكهم ویمكـن اسـتثمار ذلـك 
في تطویر المهارات الحركیة االساسیة اذ تم توجیه ذلك الوجهة العلمیـة الـسلیمة وذلـك بتـوفیر 

كمــــا یعـــــد االستكــــشاف او حـــــب ، بیئــــة مناســــبة تعمـــــل علــــى اشـــــباع حاجــــة الطفــــل للحركـــــة 
 بوادر التعلم وعلى الرغم من انه فطري اال ان للبیئة دورا كبیرا في اثارتـه واكـساب االستطالع

فالـــــسلوك االستكـــــشافي وحـــــب ، الطفــــل عـــــادات فـــــضولیة جدیــــدة مبنیـــــة علـــــى اســـــس علمیــــة 
رغبـة الطفـل فـي الـتعلم " االستطالع والفضول هي مصطلحات مترادفـة لهـا نفـس المعنـى وهـي

وهــو ســلوك مرغــوب فیــه واكــد العلمــاء  )  Webster,1971,557" ( واالســتزادة فــي المعرفــة 
علـــى ضـــرورة دراســـة فهـــو یعنـــي التعـــرف علـــى الجدیـــد او المتطـــور او المواضـــیع الغریبـــة او 

 ٣٤ ، ١٩٨٩، القـزاز  ( ٠المتناقضة او غیر المألوفة في البیئة رغبة من الطفـل فـي تعلمهـا 
شافیة باعتبارهـا اساسـا فـي تعلـم المهـارات كما یهتم درس التربیـة الریاضـیة باالنـشطة االستكـ) 

النــه یتــیح للطفــل فرصــة لمحاولــة التجریــب للواجــب الحركــي الموكــل الیــه ، الحركیــة االساســیة 
 ، ٢٠٠٠، الحیــاني والرومــي                         ( ٠فــي بیئــة مبنیــة علــى حریــة الحركــة

٧٣  (   
 شـــیوعًا الریاضـــیة هـــي االنـــشطة االكثـــروتعـــد االنـــشطة الحركیـــة التـــي یهـــتم بهـــا درس التربیـــة 

وممارســة مـــن قبـــل االطفـــال داخـــل الـــدرس وخارجـــه وتـــسهم بـــدور كبیـــر فـــي تطـــویر المهـــارات 
حیـث تعـد هـذه المهـارات القاعـدة االساسـیة للممارسـات الحركیـة للطفـل اذ ، الحركیة االساسیة 
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ة فــي النــشاط الریاضــي ان ممارســتها والعنایــة بتطویرهــا  تعــد دعامــة اساســیة للممارســة الحركیــ
ومن هنا تبرز اهمیة البحث بعدم وجود برامج   ) ٢٧-٢ ، ٢٠٠١،الكعبي  ( ٠التخصصي 

استكــشافیة وحركیــة تعنــى بتالمیــذ المرحلــة االبتدائیــة ممــا دفــع البــاحثون الــى اعــداد برنــامجین 
ة كــشف احــدهما بااللعــاب االستكــشافیة  اذ انهــا وســیلة تعطــي الفرصــة للتالمیــذ لیعیــشوا متعــ

المجهول بانفسهم من خالل اعطائهم الحریة الكاملة لحـل المـشكلة الحركیـة المقدمـة الـیهم فـي 
والثاني برنامج االلعاب الحركیة والذي یهدف الى تعلیم التالمیذ انشطة متنوعة قائمة ، اللعبة 

فكیـر انتقـاء االلعـاب التـي تنمـي تفـي على المنافسة مع الذات واالخرین وقـد حـرص البـاحثون 
                                                                                                                  التلمیذ وتعلمه اشیاء جدیدة في بیئة توسع افاقه المعرفیة وتطور المهارات الحركیة االساسیة  

    مشكلة البحث٢-١
لتالمیـذ فــي هـذه المرحلــة تمثـل االسـرة والمدرســة اذ البـد مــن ان البیئـة التـي یحتــك بهـا ا      

ان یعمــال جنبــًا الــى جنــب فــي تطــویر التلمیــذ تطــویرًا علمیــًا ســلمیًا ولعــل ابــرز االســباب التــي 
دفعــت البــاحثون الجــراء هــذا البحــث هــو النــشاط الــسائد فــي التربیــة الریاضــیة محاطــًا بغــالف 

المـستخدم فــي التــدریس یعتمـد علــى االســلوب االمــري تقلیـدي فــي محتــواه وذلـك لكــون المنهــاج 
فــي التنفیــذ وان ذلــك قــد الیفــسح المجــال امــام التالمیــذ للتعبیــر عــن ذاتهــم وامكانیــاتهم الحركیــة 

كما ان ندرة الدراسات حول السلوك االستكشافي في المجال الریاضي ،والیشبع الفضول لدیهم 
رة كمحاولــة متواضــعة الخــراج النــشاط الحركــي ولتولیــد فكــ، ســنوات  ) ٨- ٧( للتالمیــذ بعمــر 

ومـن هنـا ، التقلیدي الى طیف واسع من االنشطة التي تعمل على اشباع میل التلمیـذ للحركـة 
تبــرز مــشكلة البحــث فــي التــساؤل حــول فاعلیــة بــرامج االلعــاب االستكــشافیة وااللعــاب الحركیــة  

    ٠لصف الثاني االبتدائي في تطویر بعض المهارات الحركیة االساسیة لدى تالمیذ ا
   هدفا البحث ٣-١
 تكـشافیة وبرنـامج االلعـاب الحركیـة التعرف على اثر استخدام برنامجي االلعـاب االس١-٣-١

  ٠في تطویر بعض المهارات الحركیة االساسیة لتالمیذ الصف الثاني االبتدائي 
  
   
فیة وبرنــامج االلعــاب           المقارنــة بــین الحاصــل عــن اســتخدام برنــامج االلعــاب االستكــشا ٢-٣-١

ــــــــاني  ــــــــصف الث ــــــــذ ال ــــــــة االساســــــــیة لتالمی ــــــــي تطــــــــویر بعــــــــض المهــــــــارات الحركی ــــــــة ف                  الحركی
                       االبتدائي 

   فرضا البحث ٤-١
   لبعض  القبلي والبعدي  نتائج االختبارین  توجد فروق ذات داللة معنویة بین١- ٤-١
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 ١٦٠

  ولكلتا المجموعتین  االبتدائي  الحركیة االساسیة لتالمیذ الصف الثاني   المهارات       
     ٠         التجریبیتین االولى والثانیة 

   المجموعتین االختبارات البعدیة بین نتائج توجد فروق ذات داللة معنویة في٢- ٤-١
  الساسیة لتالمیذالخاصة للمهارات الحركیة ا           التجریبیة االولى والتجریبیة الثانیة

  ٠الثاني االبتدائي           الصف 
   مجاالت البحث ٥-١
رســة الكفــاءات االولــى للبنــین تالمیــذ الــصف الثــاني االبتــدائي لمد :  المجــال البــشري١-٥-١

   ٠سنوات  ) ٨ -٧( بعمر
    ٠ ٢٠٠٤ / ٤ / ٢٧  ولغایة ٢٠٠٤ / ٣ / ١٤من  :  المجال الزماني٢-٥-١
   ٠الساحة الریاضیة لمدرسة الكفاءات االولى للبنین : ي المجال المكان ٣-٥-١
  
   تحدید المصطلحات ٦-١
   االلعاب االستكشافیة ١-٦-١

  اي ان جسم، تعبیر عن مستوى نضج الطفل " بأنها ) ١٩٩٩، الدیري  (عرفها          
قــام فالحركــة الــصحیحة تعتمــد علــى ان الطفــل قــد ،           الطفــل قــادر علــى اداء الحركــة 

  ) ٩٦ ، ١٩٩٩، الدیري (  ٠" شكل مرضي له وللمعلم بحل المشكلة الحركیة ب
   االلعاب الحركیة       ٢- ٦- ١

  سلوكهم نشاط موجه یقوم به االطفال لتطویر" بانها  ) wahat ,2003(  وعرفت         
  تسلیة ویحقق في نفس الوقت المتعة وال، وقدراتهم العقلیة والجسمیة والوجدانیة         
  وتوسیع ویستثمر انشطة اللعب في اكتساب المعرفة وتقریب مبادئ العلم لالطفال         

   )   com.wahat.www,2003(  . اقهم المعرفیة          اف
  
  
  
  
  

                                                                                                         
   المهارات الحركیة االساسیة ٣- ٦- ١
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 ١٦١

 والتـي یمكـن، بأنهـا اشـكال ومـشتقات الحركـات الطبیعیـة  ) ١٩٩٩( عرفتها رجـب          
 الطفـل مـن تشكل تحـدیا لقـدراتالتدریب علیها واكتسابها في عدید من الواجبات الحركیة التي 

  .من مفردات المهارات الحركیة دة اجل اكتساب حصیلة جی
   )             ١٧٧ ،١٩٩٩، رجب (                                                                

   الدراسات النظریة والدراسات السابقة-٢
   الدراسات النظریة ١-٢
   مفهوم االلعاب االستكشافیة١-١-٢

شاط تعلیمــي موجــه قــائم علــى حریــة الحركــة حیــث تقــدم               تعــد االلعــاب االستكــشافیة نــ
المادةالتعلیمیة على شكل مـشكلة حركیـة ویقـوم التلمیـذ بتجربـة الحلـول الحركیـة لمـرات متعـددة الـى 

كمــا یهــدف هــذا النــشاط الــى تنمیــة المهــارات المختلفــة لــدى الطفــل ، ان یــصل الــى الحــل االفــضل 
  االستكـــشاف الحركـــي وهـــو یعنـــي ذلـــك الموقـــفكمـــا انـــه مـــصطلح یعبـــر عـــن، وقدراتـــه الخاصـــة 

  التعلیمي الذي یتطلب من المتعلم ان یكتشف المكون االساسي لموضوع التعلم قبل ان
   ) ٦١ ، ١٩٨٢، الخولي وراتب ( ٠ة        یستوعبه في بنیته المعرفی

 معلـــم مـــن خاللهـــا عـــدد مـــنطریقـــة للـــتعلم یـــضع ال" بانهـــا  ) ٢٠٠٠، المفتـــي (       ویـــضیف 
التــي تمكــن االطفــال مــن التحــرك بحریــة فــي مواقــف الــتعلم مــن خــالل مرجعیــات كفــاءة التحــدیات 

  . ) ٦٤،  أ ٢٠٠٠، المفتي (  ٠" وعناصرالحركة 
الطریقــة  بــان التعلــیم باســتخدام هــذه،  ) ١٩٩٨، مــدكور ( ،  ) ١٩٩١، صــالح واخــران ( ویتفــق 

، لتنقیـب یثیـر جـزء كبیـر منالنـشاط العقلـي یساعد المتعلم على كشف المعلومات بنفـسه فالبحـث وا
الن التنقیب والبحث حالة ایجابیة یكون عندها العقل في اقصى درجات نشاطه وكلما كان المتعلم 

   ٠وتثبیتها في ذهنه بدقة نه الحصول على المعلومات الكاملة نشطا ومنتبها كلما امك
   ) ١٥١ ، ١٩٩٨، مدكور ( ،  ) ٢٧٣ ، ١٩٩١، صالح واخران (                           

االستكـشافي   هـو االسـلوبهـذا البحـثوان اسلوب التعلم المستخدمة في االلعاب االستكـشافیة فـي 
فـالمتعلم هـو ، للتلمیـذ  التعلم القائم على بعض المساعدة من جانب المعلم" والذي یعني ، الموجه 

   )       ٦١،  أ ١٩٩٣، م ابراهی ( ٠" الذي یقوم بالدور االساسي في عملیة تعلمه 
   اهداف االلعاب االستكشافیة ٢-١-٢
 تــساعد هــذه االلعــاب الطفــل علــى اكتــشاف العــالم المحــیط بــه واستكــشاف ذاتــه وذلــك مــن -      

 ومـن خـالل، خالل تفاعله مع كل ما في بیئته من اشخاص واشیاء فتنمو مفاهیمه عنها وتتطور 
  لتا العملیتین یتعلم وان عملیتي االستكشاف والتعلمهذه المفاهیم یتعرف الى ذاته وفي ك

   ٠عملیتان متكاملتان وكانهما وجهان لعملة واحدة 
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 ١٦٢

  اذ انها عملیة تفكیر،  تعطي الفرصة لالطفال لیعیشوا متعة كشف المجهول بانفسهم -      
  من انشاء تتطلب من الطفل اعادة تنظیم المعلومات المخزونة لدیه وتكییفها بشكل یمكنه      
   ٠عالقات جدیدة لم تكن معروفة لدیه من قبل       
 یساعد االكتشاف الطفل على كیفیة تتبع الدالئل وتسجیل النتائج وبهذا یتمكن من التعامل -     

   ٠مع المشكالت الجدیدة 
 یوفر للطفل فرصا عدیدة للتوصل الى االستدالالت باستخدام التفكیـر المنطقـي سـواء كـان -     

   ٠ستقرائیا ام استنباطیا ا
   ٠ یساعد على تطویر االبداع واالبتكار -      

   یزید من واقعیة الطفل نحو التعلم بما یوفره من تشویق واثارة یشعر بها الطفل اثناء-      
   ٠         اكتشافه المعلومات بنفسه 

   المراد الوصول الیه  یتیح الفرصة للطفل االعتماد على نفسه واكتشاف الهدف الحركي-     
    ٠ تساعد هذه الطریقة على تولید الكثیر من االفكار والمقترحات حول موضوع ما -     

                                                          ) A2003.com,wahat.www(   
   مفهوم االلعاب الحركیة ٣-١-٢

      تعـد االلعــاب الحركیـة مــن اكثــر االلعـاب انتــشارا وشـیوعا فــي عــالم الطفولـة حیــث یتمیــز 
تـــسلیم ، الرمــي بأنواعــه ، القفـــز ، العــدو ( فیهــا الــدور الواضـــح للحركــات فــي محتـــوى اللعــب 

وذلــك لكونــه نــشاطا تعلیمیــا موجهــا وهادفــا الــى تنمیــة الطفــل تنمیــة ) ومــسك الكــرة وغیــر ذلــك 
ل عام وتنمیة القـدرات البدنیـة والحركیـة بـشكل خـاص فـضال عـن كونهـا ترمـي الـى شاملة بشك

وان ، التغلــب علــى الــصعوبات والعقبــات التــي توضــع فــي الطریــق للتوصــل الــى هــدف اللعبــة 
هــذا النــوع مــن اللعــب یكــون ذا قیمــة تربویــة اذا مــا اســتغل بطریقــة صــحیحة وبنــي علــى اســس 

بــان هــذه االلعــاب تــستخدم كوســیلة للتربیــة البدنیــة  ) ٢٠٠٠، مجیــد ( علمیــة ســلیمة ویــضیف 
ـــال وكـــذلك وســـیلة لالســـتعداد ولاللعـــاب الریاضـــیة  ویمكـــن ان تكـــون االلعـــاب ، العامـــة لالطف

، اللعـب بـالكرة ( الحركیة منفردة لشخص واحـد وتـنظم علـى االغلـب مـن قبـل االطفـال نفـسهم 
مها المربـــون لتنظـــیم وقـــت فـــراغ ویمكـــن ان یـــستخد، ) دحرجـــة الطـــوق وغیرهـــا ، مـــع الحبـــل 

كمـــا یمكــــن ان تكـــون االلعــــاب الحركیـــة جماعیــــة وفیهـــا یــــشترك ، االطفـــال بمــــا یرونـــه نافعــــا 
( وتتمیـز كـل االلعـاب الحركیـة الجماعیـة بعنـصر المنافـسة ، مجموعة من التالمیذ في اللعب 

اجـل الوصـول وكذلك بالتعاون المتبادل مـن ) فكل مشارك یلعب من اجل نفسه او لمجموعته 
   )  ١٣ -١١ ،٢٠٠٠، مجید (  ٠مطلوب الى الهدف ال
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 ١٦٣

   اهداف االلعاب الحركیة ٤-١-٢
            ٠ تساعد على رفع درجة الحماس والرغبة لدى التلمیذ -١
 یـــنهم بغــض النظـــر عــن االختالفـــات  تــشجع التالمیـــذ علــى االتـــصال والتواصــل والـــتعلم فیمــا ب-٢

   ٠بینهم حیث انها تنمي مشاعر التضامن والمسؤولیة الثقافیة واالجتماعیة فیما 
   ٠ هي طریقة جیدة للمعلم في التعامل مع الفروق الفردیة بین التالمیذ -٣
   تساعد المعلم في تطویر التلمیذ تطویرا شامال اذ توسع دائرة تصوراته وتنمي لدیه قوة -٤
   ٠  المالحظة وسرعة االدراك  
   ٠ المتكررة الصحیحة النه یصعب تصحیحها فیما بعد  تساعد على تربیة العناصر-٥
    ) والمرونـــة ، والتحمـــل ، والـــسرعة ، القـــوة (  تـــساعد علـــى تطـــویر عناصـــر اللیاقـــة البدنیـــة كــــ -٦

   )                                  C2003.com,wahat.www ( ٠وغیرها
  سات السابقة  الدرا٢-٢
 الدراسات السابقة الخاصة بالمهارات الحركیة االساسیة وااللعاب ١-٢-٢

  االستكشافیة 
   ) ٢٠٠٢، الحیاني والرومي (  دراسة ١- ١ - ٢- ٢

  أثر برنامج مقترح لالستكشاف الحركي في بعض متغیرات النمو الحركي الطفال      " 
  " مرحلة ما قبل المدرسة 

 الى الكشف عن اثر برنامج مقترح في االستكشاف الحركي فـي بعـض         هدفت الدراسة
وكــذلك الكــشف ، ســنوات  ) ٥ – ٤( متغیــرات النمــو الحركــي الطفــال مــا قبــل المدرســة بعمــر 

 ٠عن الفروق في بعـض متغیـرات النمـو الحركـي بـین مجمـوعتي البحـث التجریبیـة والـضابطة 
طفــــال وطفلــــة قــــسموا الــــى  ) ٤٨(  مــــن وتكونــــت عینــــة البحــــث، واســــتخدم المــــنهج التجریبــــي 

 م ٢٠ركــض ( وتــم اســتخدام االختبــارات االتیــة كــأداة للبحــث ، مجمــوعتین متــساویتین بالعــدد 
الحجـــل ، رمـــي كـــرة التـــنس البعـــد مـــسافة ، الوثـــب لالمـــام مـــن الثبـــات ، مـــن الوضـــع الطـــائر 

النحـراف المعیـاري ا، الوسـط الحـسابي ( واسـتخدم ، ) بالرجل الیمنى والحجل بالرجل الیـسرى 
للعینتین المـرتبطتین ) ت ( واختبار ، للعینتین المرتبطتین المتساویتین بالعدد ) ت ( واختبار 

وتوصلت الدراسة الـى ، كوسائل احصائیة ) الغیر متساویتین بالعدد ومعامل االرتباط البسیط 
  : االستنتاجات االتیة 

 لــه تــاثیر ایجــابي علــى متغیــرات النمــو ان اسـتخدام البرنــامج المقتــرح لالستكــشاف الحركــي •
   ٠الحركي 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 ١٦٤

وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة فــي متغیــرات النمــو الحركــي بــین مجمــوعتي البحــث فــي  •
   ٠االختبار القبلي والبعدي ولمصلحة االختبار البعدي 

  
   )             ١٩٩١، المهدي (  دراسة ٢- ١- ٢- ٢

 دور الحضانة لحركیة االساسیة الطفالارات اأثر برنامج مقترح على بعض المه     " 
  " بمحافظة الشرقیة 

وكـــذلك ،        هــدفت الدراســة الــى وضــع برنـــامج ریاضــي ترویحــي الطفــال دور الحــضانة 
هــدفت الــى معرفــة تــأثیر البرنــامج المقتــرح لالطفــال علــى بعــض المهــارات الحركیــة االساســیة 

اشـتملت ،  الباحـث المـنهج التجریبـي سـنوات واسـتخدم ) ٥-٤( الطفال ماقبل المدرسـة بعمـر 
، طفـــل وطفلـــة تـــم تقـــسیمهم الـــى مجمـــوعتین متـــساویتین بالعـــدد  ) ١٠٠( عینـــة البحـــث علـــى 

رمـي كـرة التـنس ، الوثب الطویل من الثبـات : ( واستخدمت االختبارات االتیة كأدوات للبحث 
الوسط الحسابي ( ام وتم استخد، )  م بالثانیة ٢٠اختبار سرعة عدو ، الفصى مسافة بالمتر 

    ٠كوسائل احصائیة  ) Tواختبار ، واالنحراف المعیاري ، 
    : وتوصلت الدراسة الى االستنتاجات االتیة 

 ارات الحركیة االساسیة لـدى اطفـال دلت النتائج للمجموعة التجریبیة على تحسن كل المه-١
   ٠هذه المجموعة من الذكور واالناث 

 لتجریبیة واناثها في تحسن قیاسـاتائیة بین ذكور المجموعة ا عدم وجود فروق دالة احص-٢
   ٠كل المهارات الحركیة االساسیة 

   عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة الطفال المجموعة الضابطة في مهارة الوثب -٣
    ٠ورمي كرة التنس القصى مسافة ،     الطویل من الثبات 

  ٠ور المجموعة الضابطة واناثها ذك عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة بین -٤
   اجراءات البحث -٣
   : منهج البحث١-٣

   ٠ استخدم  المنهج التجریبي لمالئمته و طبیعة البحث 
  :  مجتمع البحث وعینته ٢-٣

      تكون مجتمع البحث من تالمیذ الصف الثاني االبتدائي لمدرسة الكفاءات االولى للبنین 
وتــــم ، ســــنوات  ) ٨ -٧( وممــــن تتــــراوح اعمــــارهم مــــابین  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣وللعــــام الدراســــي 

  : اختیارالمدرسة بصورة عمدیة من بین مجموعة من المدارس االبتدائیة لعدة ضوابط  وهي 
    ٠ توفر االجهزة واالدوات - 
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 ١٦٥

   ٠ كبر حجم مجتمع البحث فیها -
   وجود اكثر من شعبة لكل صف دراسي -

وتــم اســتبعاد مجموعــة مــن التالمیــذ مــن مجتمــع تلمیــذ  )  ٧٤(وقــد بلــغ حجــم مجتمــع البحــث 
تلمیــــذ وذلــــك الجــــراء التجربــــة االســــتطالعیة وكــــذلك التالمیــــذ  ) ٣٤(البحــــث والبــــالغ عــــددهم 

تلمیــــذ وتــــم تقــــسیمهم بالقرعــــة الــــى  ) ٤٠( وعلیــــه بلــــغ عــــدد افــــراد عینــــة البحــــث ، الراســــبون 
والمجموعــة ) ب الحركیــة االلعــا( مجمـوعتین اذ مارســت المجموعــة االولــى اسـلوب المنافــسات 

  الثانیة مارست 
     ٠یبین ذلك  ) ١( اسلوب االستكشاف الموجه والجدول 

                                                                                 
   )١( الجدول 

  یبین مجتمع البحث وعینته واسلوب التدریس والبرنامج التعلیمي
  

  المدرسة
  

  افرادالعینة   البرنامج المطبق   اسلوب التدریس      المجموعة  المستبعدون  لكليالعدد ا

  التجریبیةاالولى  ١٨             ٣٨  
  

    ٢٠        االلعاب الحركیة  اسلوب المنافسات
الكفاءات 
االولى    

       
  اسلوب االستكشاف  التجریبیة الثانیة     ١٦           ٣٦  

         الموجه
  ٢٠       باالستكشافیة االلعا

  ٧٤       المجموع
  

    ٤٠               ٣٤  

  
  
     وسائل جمع البیانات    ٣-٣
   تحدید المهارات الحركیة االساسیة ١-٣-٣

تـــم اعـــداد اســـتبیان یتـــضمن ،    مـــن اجـــل تحدیـــد اهـــم المهـــارات الحركیـــة االساســـیة للتالمیـــذ 
صول علیهــا مــن المــسح العلمــي للمــصادر       مجموعــة مــن المهــارات الحركیــة االساســیة  تــم الحــ

، فــرج ( ،  ) ٢٠٠٣،االجنــف ( ، ) ٢٠٠٤، حــسین والمفتــي ( ،  ) ٢٠٠٣، جبــر واخــران ( 
وتــــــم عرضــــــها علــــــى مجموعــــــة مــــــن الخبــــــراء ، واخــــــرون  ) ٢٠٠١، الكعبــــــي ( ،  ) ٢٠٠٢

 بنسبة اتفاق الختیار المهارات الحركیة االساسیة وتم االختیار ) ١( والموضحین في الملحق 
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 ١٦٦

، الرمـي واللقـف ، الوثب الطویل مـن الثبـات ، الحجل ، وشملت المهارات الجري  % ) ٧٥( 
   ٠التوازن المتحرك باعتبارها المهارات االكثر استخداما للتالمیذ ، ركل الكرة بالقدم 

   تحدید االختبارات المالئمة للمهارات الحركیة االساسیة ٢-٣-٣
  علــى الــسادةرة حركیـة اساســیة معتمـدة وتــم عــرض االختبـاراتكــل مهــااختیــار اختبـارین ل  تـم 

   اضافة اختبار یرونه مناسبا وبعد االختبار المناسب للحركات اوالخبراء والمحكمین الختیار 
       كانـــت نـــسبة اتفـــاق الختیـــارهم االختبـــاراتاســـتمارات االســـتبیان مـــن الـــسادة المحكمـــین فجمـــع 

الحصول على الى انه علىا لباحث  ) ١٩٨٣، رون واخ، بلوم ( اذ یشیر ، فاكثر % ) ٨٠( 
  )  ٢٦، ١٩٨٣ ، واخرون، بلوم ( ٠فاكثر من اراء المحكمین  % ) ٧٥( نسبة 

   : هيهاریة للحركات االساسیة المختارة من قبل السادة المحكمیناالختبارات المكانت اهم ف
     ٠)  م ٢٠(   الجري لمسافة -١
  ٠)  م ١٠( سافة  الحجل یمین ویسار لم-٢
   ٠ الوثب الطویل من الثبات -٣
   ٠ الرمي واللقف -٤
   ٠ ركل الكرة بالقدم -٥
   ٠ التوازن المتحرك -٦

   التجربة االستطالعیة الختبارات المهارات الحركیة االساسیة ٣-٣-٣
ـــة االساســـیة علـــى مجموعـــة مـــن  ـــارات للمهـــارات الحركی  تـــم اجـــراء تجربـــة اســـتطالعیة لالختب

  : ذ من مجتمع البحث وكان الهدف من اجراء التجربة هو التالمی
      ٠ التعرف على الصعوبات والمشاكل التي تواجه البحث - 
                                                                     ٠ تحدید الفترة الزمنیة التي یستغرقها كل اختبار -
   ٠ امكانیة فریق العمل -
   ٠جهزة واالدوات المستخدمة  كفاءة اال-
    ٠ مدى مالئمة االختبارات لسن التالمیذ -

النتــائج التــي تــم التوصــل الیهــا مــن خــالل التجربــة هــو تبــدل الكــرة المــستخدمة فــي دقــة الرمــي 
   ٠واللقف بكرة الید للنساء لسهولة االداء 

  
   صدق االختبارات ٤-٣-٣

كانت تقیس ماتدعي قیاسـه والحاجـة الـى هـذه اذا ،  یقصد به ان تكون وسیلة القیاس صادقة 
وتـــم اســـتخدام الـــصدق المنطقـــي والـــصدق  ) ٤٤٨ ، ١٩٨٤، فـــان دالـــین ( الـــصفة الواضـــحة 
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حیـث تـم عـرض االختبـارات علـى مجموعـة مـن الـسادة المحكمـین ، الذاتي والـصدق التالزمـي 
بــــار بالنــــسبة وكــــذلك صــــدق الــــدرجات التجریبیــــة لالخت، والــــذین اقــــروا صــــالحیة االختبــــارات 

للــدرجات الحقیقیــة التــي خلــصت مــن شــوائب اخطــاء القیــاس وبــذلك تــصبح الــدرجات الحقیقیــة 
ونظـرا ، ویقاس الصدق الذاتي بحساب الجـذر التربیعـي لمعامـل ثبـات االختبـار ، هي المیزان 

الختیار الباحثون اختبارات مصممة من قـبلهم والتـي تحتـاج الـى دعـم احـصائي للـصدق وهـي 
ولــــذلك اســــتخدم الــــصدق التالزمــــي )  م ١٠( والحجــــل یمــــین ویــــسار ) م ٢٠مــــسافة الجــــري (

بطریقة معامالت االرتباط باختبارات اخرى كمحـك لهـا مـع االختبارالجدیـد ثـم یحـسب االرتبـاط 
بــین نتــائج االختبــار والمحــك وكانــت النتیجــة ان معامــل االرتبــاط دال احــصائیا وهــذا یعنــي ان 

 ) ٣٠٢ ، ١٩٨٧، عـالوي ورضـوان ( لظـاهرة او الـصفة او الـسمة االختبارین یقیسان نفـس ا
   ٠)  م ٥والحجل یمین ویسار لمسافة ،  م ١٥الجري لمسافة ( واالختبارات هي 

   ثبات االختبارات٥-٣-٣

   مــــن اجــــل حــــساب معامــــل الثبــــات تــــم اختیــــار طریقــــة اعــــادة االختبــــار للمهــــارات الحركیــــة 
ع البحــث خــارج عینــة البحــث وتمــت معالجــة البیانــات االساســیةعلى العینــة نفــسها مــن مجتمــ

احـــصائیا بحـــساب معامـــل االرتبـــاط البـــسیط  بـــین التطبیقـــین االول والثـــاني وقـــد بلغـــت درجـــة 
  .)٠.٨٥(االرتباط 

   موضوعیة االختبارات ٦-٣-٣
     یعد االختبار موضوعیا اذا كان یعطي الدرجات نفسها بغض النظر عـن الـشخص الـذي 

ــــــ ــــــصححه ودون ت ــــــة ی ــــــائج  ) ٢٣٢ ، ١٩٧٩، عاقــــــل ( دخل احكامــــــه الذاتی ــــــسجیل نت ــــــم ت وت
  وان معامل االرتباط بین تقدیر الحكم االول*  من فریق العمل یناالختبارات من حكم

  ١ ) ٢٥ ، ١٩٨٤، خاطر والبیك ( یة  وتقدیر الحكم الثاني هو معامل الموضوع   
  
٣  
   االدوات المستخدمة في البحث ٧-٣-

   اعالم– اطواق – عوارض توازن – اهداف كرة قدم –اشكال كارتونیة  – شریط قیاس 

                                           
  فریق العمل   * 

   بكالوریوس تربیة ریاضیة                                    – نایف عزیز    لؤي
   معلم التربیة الریاضیة في المدرسة– عبداهللا نجیب       
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 ١٦٨

 –مطاطیــة - كــرات قــدم– كــرات مطاطیــة – كــرات تــنس – حبــال – اكیــاس رمــل –میــزان طبــي -
                                                                                  ٠ شواخص – موانع – كرات بولنك –بالونات 

   تكافؤ مجموعتي البحث ٤-٣ 
   لكي نستطیع ارجاع الفـروق الـى العامـل التجریبـي یجـب ان تكـون المجـامیع متكافئـة تمامـا 
 في جمیع الظروف والمتغیرات عدا المتغیر التجریبي الذي یؤثر في المجموعـة التجریبیـة دون

   )٣٥، ١٩٩٥، العنبكي (  ٠الضابطة 
     وقد تم تكافؤ مجموعتي البحث في العمر الزمني والطول واختبارات المهارات الحركیة  

   ) ٣( و  ) ٢(    االساسیة وكما مبین في الجدولین 
  

   )٢( الجدول 
  )والذكاء،والطول ، والوزن ، عمر ال( یبین معنویة الفروق لمجموعتي البحث في متغیرات 

  
     وحدة      المتغیرات      المجموعة الثانیة    المجموعة االولى

  ع_+      س  ع+_      س القیاس    
  ) المحتسبةت ( 

      ١,٣٢٠      ٢,٣٢٥  ٩٢,٨٥٠  ٢,٣٤٥  ٩٢,١٥     شهر      العمر
  ١,٢٣٤      ٩,٦٣٣  ١١٥,٨٠  ١٠,١٤٦    ١١٨,٦     سم      الطول
      ٠,١٠١      ٤,٧٤٤  ٢٣       ٣,٨٢٣  ٢٣,١٠٠     كغم      الوزن
  ٠,١٢١       ٢٠,٣٠٧  ١٢٠,٢٦  ٢٠,٦٥٤  ١٢٠,٨٣    درجة      الذكاء

  
  ٢,٠٣ ) = ٠,٠٥( <_وعند نسبة خطأ  ) ٣٨( الجدولیة امام درجة حریة ) ت ( قیمة * 

 نویة بین تالمیذ مجموعتي البحثوجود فروق ذات داللة غیر مع ) ٢(  من الجدول بین       یت
   ٠ى تكافؤ مجموعتي البحث بتلك المتغیرات في المتغیرات اعاله وهذا یشیر ال

  
  
  

                                           
   )٣( الجدول 

  یوضح معنویة الفروق لمجموعتي البحث في االختبارات للمهارات الحركیة االساسیة
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  اختبارات المهارات    المجموعة الثانیة    المجموعة االولى
  الحركیة االساسیة

   وحدة
  ع+_      س   ع+_       س  القیاس

  ) ت     ( 
    المحتسبة  

    ٠,٥٨٢     ٠,٩١٢   ٥,٧١٥   ٠,٨٩٣  ٥,٨٣٥     ثا  م٢٠الجري لمسافة 
  ١,٧١٠     ٠,٨٨٨     ٤,٨٣   ١,٠٩٦  ٥,٢٢     ثا  م١٠الحجل یمین مسافة
   ٠,٤٢٥    ١,٣١٠  ٥,٦      ١,٠٢٨  ٥,٧١٥     ثا  م ١٠الحجل یسارمسافة 

   ٠,٢٦٤    ١٥,٠٠٨  ١٠٣,٧٥    ٢٠,٧٣٠  ١٠٢,٦٥    سم  الوثب الطویل من الثبات
   ١,٣١٣    ٢,٥٣٩  ١٣,٨٥  ٣,٠٧٧  ١٣,٠٠  درجة  دقة الرمي واللقف

   ٠,٩٧٧    ٣,٠٢٨  ١٢,٠٥٠  ٢,٢٧٧  ١٢,٦٥٠  درجة   دقة ركل الكرة بالقدم
  ٠,٦٧٨    ١,٩٣٢   ٩,٤٥  ١,٩٢٧  ٩,١٥٠  درجة  المشي على اللوح

  
   ٢,٠٣ ) = ٠,٠٥( <_ وعند نسبة خطأ  ) ٣٨(  الجدولیة عند درجة حریة )ت ( قیمة 

وجــــود فــــروق ذات داللــــة غیــــر معنویــــة بــــین تالمیــــذ المجمــــوعتین فــــي  ) ٣( مــــن الجــــدول بــــین یت
اختبــارات المهـــارات الحركیـــة االساســـیة وهـــذا یـــشیر الــى تكـــافؤ مجمـــوعتي البحـــث فـــي االختبـــارات 

   ٠للمهارات الحركیة االساسیة 
   التصمیم التجریبي ٥-٣

تــصمیم المجموعــات المتكافئــة "       تــم اســتخدام التــصمیم التجریبــي الــذي یطلــق علیــه اســم 
ــــــــــــــــضبط  ــــــــــــــــة المحكمــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــة والبعدی ــــــــــــــــار ذات المالحظــــــــــــــــة القبلی "                                                            العــــــــــــــــشوائیة االختی

  یوضح ذلك   ) ١( لشكل وا )  ٣٨٤ ، ١٩٨٥، فان دالین ( 
  

        المجموعة             االختبار القبلي          المتغیرات           االختبار البعدي 
 ----------             --------------             -----------            

                                                                                                  ٢          خ                 ١                      م١                         خ ١  ت 
   ٢                                                   خ ١                           خ ٢ت 

   ) ١(                                            الشكل 
  التصمیم التجریبي لمجموعتي البحثیوضح 

  
   تحدید متغیرات البحث وكیفیة ضبطها ٦- ٣

  :   تم تحدید المتغیرات التالیة 
  : وهو ) المستقل (  المتغیر التجریبي -١
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 ١٧٠

   ٠ برنامج االلعاب االستكشافیة -        أ
    برنامج االلعاب الحركیة -       ب

  ت الحركیة االساسیة المهارا:  المتغیر التابع - ٢      
  ظروف التجربة (   ان ضبط المتغیرات تمت باستخدام اجراءات السالمة الداخلیة         

  )  الخ ---ادوات القیاس ، العملیات المتعلقة بالنضج ، والعوامل المصاحبة لها           
 ثیر المتغیر المستقل تفاعل تا( وتم ضبط المتغیرات باستخدام اجراءات السالمة الخارجیة         

مكــــان ، الفتــــرة الزمنیــــة ، مــــدرس المــــادة ، وهــــي المــــادة الدراســــیة ، اثــــر االجــــراءات التجریبیــــة ، 
  )المحاضرة 

                                                                                                           
   البرامج التعلیمیة ٧- ٣
  امج االلعاب االستكشافیة  برن١- ٧- ٣
   ) ٢٠٠٠، فرج ( ،  ) ٢٠٠٢، الحیاني واخران (        بعد االطالع على المراجع العلمیة   

  في ) ١( واخرون والرجوع الى المختصین الموضحین في الملحق  ) ٢٠٠٣، حسین       ( 
  لعابوتم وضع برنامج خاص باال،       اختصاصات التعلم الحركي وطرائق التدریس 

        االستكشافیة لتطویر المهارات الحركیة االساسیة لتالمیذ الصف الثاني كما تم وضع تمارین
  وطبق هذا البرنامج على المجموعة ،        تنشیطیة خاصة ببرنامج االلعاب االستكشافیة 

  من      التجریبیة الثانیة وبواقع وحدتین تعلیمتین اسبوعیا وبواقع درس واحد وكذلك تض
  . دقیقة٤٠ف وكان زمن تنفیذ الدرس       البرنامج النشاط االداري والقسم الرئیسي واالنصرا

  
   برنامج االلعاب الحركیة ٢- ٧- ٣

         تم وضع برنامج خاص بااللعاب الحركیة تهدف الى تطویر المهارات الحركیـة االساسـیة 
  نشیطیة خاصة ببرنامج االلعابوتم وضع تمارین ت، لدى تالمیذ الصف الثاني االبتدائي 

  وطبق البرنامج على افراد المجموعة، الحركیة والذي تم عرضه على الخبراء المختصین    
           بواقع وحدتین تعلیمتین اسبوعیا وبواقع درس واحد وكذلك تضمن البرنامج النشاط

  یسي المتضمن شرح اللعبة         االداري والتنظیمي واالحماء والتمارین البدنیة والقسم الرئ
           وعرضها وتطبیقها من قبل التالمیذ وكذلك النشاط الختامي ویتضمن لعبة صغیرة

     ٠ دقیقة ٤٠وكان زمن الوحدة ،          واالنصراف 
  

   تنفیذ تجربة البحث ٨- ٣
   على مجموعتي       تم تنفیذ االختبارات القبلیة باستخدام اختبارات المهارات الحركیة االساسیة
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 ١٧١

  وقد تم تثبیت الظروف المتعلقة باالختبارات كالمكان والزمان،        البحث لمدة یومین متتالیین 
  اسابیع بواقع  ) ٧( وحدة تعلیمیة في  ) ١٤(        وطریقة تنفیذ وحدات البرنامجین البالغة 

   ٠قة دقی) ٤٠(زمن الوحدة التعلیمیة  ،        وحدتین تعلیمتین اسبوعیا 
        وتم تنفیذ االختبار البعدي باستخدام اختبارات المهارات الحركیة االساسیة على مجموعتي

   ٠      البحث لمدة یومین بعد انتهاء تطبیق البرنامجین 
                                                                                                          

    الوسائل االحصائیة٩- ٣
   الوسط الحسابي -   
   االنحراف المعیاري -   
  لعینتین  ) ت (   اختبار-       
   معامل االرتباط البسیط -       

   ) ٣١٠ – ١٠٢ ، ١٩٩٦، التكریتي والعبیدي                    (                       
١٠  

    عرض النتائج ومناقشتها-٤
  مناقشة نتائج اثر استخدام برنامج االلعاب  االستكشافیة في تطویر عرض وتحلیل و ١-٤

         المهارات الحركیة االساسیة لتالمیذ المجموعة التجریبیة الثانیة 
  

                                         
 )                                                                        ٤( الجدول 

  یبین المعالم االحصائیة لالختبارین القبلي والبعدي الختبارات المهارات الحركیة االساسیة
  لتالمیذ المجموعة التجریبیة الثانیة الذین نفذوا برنامج االلعاب االستكشافیة

  
  اختبارات المهارات  ي       االختبار البعد      االختبار القبلي

  الحركیة االساسیة 
   وحدة
  ع+_     س           ع+_      س     القیاس

        -   س
الفروق     

   قیمة ت  ع الفروق 
  المحتسبة

     الجري لمسافة 
   م٢٠         

  *٦,٢٨٤  ٠,٧٨٦  ١,١٠٥  ٠,٤٧٢  ٤,٦١٠  ٠,٩١٢  ٥,٧١٥     ثا

     الحجل یمین 
   م     ١٠   مسافة 

      ٤,٨٣     ثا
    

٦,٣٨٠  ٠,٣٢٩  ٠,٤٧٠  ٠,٨٤٩  ٤,٣٦٠  ٠,٨٨٨*  

  *٤,١٤٧  ٠,٦٥٢  ٠,٦٠٥  ١,٢٠٩  ٤,٩٩٥  ١,٣١٠      ٥,٦     ثا     الحجل یسار 
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 ١٧٢

         م ١٠   مسافة 
     الوثب الطویل   ١٥,٠٠٨   ١٠٣,٧٥

       من الثبات
    سم

      
٩,٧٢٧  ١٢٠,٢٥   - 

١٦,٥٠٠  
١٠,٤٨٠  

  
 - 

٧,٠٤١*  
        دقة الرمي 

         واللقف 
     ١٣,٨٥   درجة

     
٤,١٣٥  ٨,٤٥  ١,٣٨٧  ١٧,٨٥٠  ٢,٥٣٩   - 

٩,١٣٨*  
         دقة ركل 

          الكرة 
   ١٢,٠٥٠   درجة 

    
٥,٨٨٥  ١٨,٧٠٠  ٣,٠٢٨   - 

٦,١٥٠  
٤,٢٨٣   - 

٦,٤٢١*  
       المشي على 
           اللوح  

  ٩,٤٥   درجة  
    

١,١٣٦  ١٠,٨٥٠  ١,٩٣٢   - 
١,٤٠٠  

١,١٤٢   - 
٥,٤٨٠*  

  
   ٢,٠٩= قیمة ت الجدولیة  ) ١٩( وامام درجة حریة  ) ٠,٠٥ ( <_معنوي عند نسبة خطأ * 
المحتــسبة الختبــارات المهــارات الحركیــة االساســیة هــي ) ت ( ان قیمــة  ) ٤(  مــن الجــدول بــین یت

وهـــذا یعنـــي ان هنـــاك فروقـــا ذات داللـــة معنویـــة بـــین متوســـط ، الجدولیـــة ) ت ( اكبـــر مـــن قیمـــة 
لمــصلحة االختبــار البعــدي فــي اختبــارات المهــارات الحركیــة درجــات االختبــارین القبلــي والبعــدي و 

االساســیة للتالمیــذ الــذین نفــذوا برنــامج االلعــاب االستكــشافیة  وبهــذا یتحقــق الفــرض االول بــشكل 
  ، نسبي 

ونعــزو ســبب هــذا التطــور فــي برنــامج االلعـــاب االستكــشافیة للتالمیــذ هــو ان البرنــامج اســهم مـــن 
ساب التالمیـــذ خبـــرات حركیـــة واستكـــشافیة اتـــیح لهـــم الفرصـــة فـــي خـــالل معطیاتـــه الحركیـــة فـــي اكـــ

ـــة االساســـیة التـــي تـــضمنت مهـــارات   الوثـــب ، الجـــري ( ممارســـة مجموعـــة مـــن المهـــارات الحركی
والتي بدورها نمـت قـدرات التالمیـذ )  والتوازن ، وركل الكرة ، والرمي واللقف ، الطویل من الثبات 

وانــب ایجابیــة الكتــشاف الحركــات مــن خــالل تحلیــل المواقــف علــى التفكیــر التجریبــي واكــسبتهم ج
فــضال عـــن كــون برنــامج االلعـــاب ، الحركیــة والبحــث عــن طرائـــق جدیــدة العــادة تنظـــیم المواقــف 

، االستكشافیة یشجع على التفكیر العلمي وفـي تنمیـة التوجیـه الـذاتي فـي محـاوالت تعلـم المهـارات 
 بیئـــة مرنـــة متمثلـــة بااللعـــاب االستكـــشافیة المتنوعـــة كمـــا ان هـــذا التطـــور یعـــود ســـببه الـــى تـــوفیر

 ١٩٨٧، طوالن ( وهذا یتفق مع ما اكده ، ساعدت على احترام حریة التلمیذ في التفكیر والتعبیر 
  باهمیة ) 

١١  
، تــوفیر العوامــل البیئیــة التــي یجــد فیهــا تلمیــذ هــذه المرحلــة القــدر المناســب مــن المثیــرات الحركیــة 

 الالزمــة للقیــام بمختلــف االســتجابات الحركیــة وذلــك لمــا تحدثــه مــن تــاثیرات وكــذلك تــوفیر الفــرص
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 ١٧٣

                               ٠ایجابیـــــــــــة فـــــــــــي تطـــــــــــویر كـــــــــــل مـــــــــــن النمـــــــــــو الحركـــــــــــي والبـــــــــــدني لتالمیـــــــــــذ هـــــــــــذه المرحلـــــــــــة 
ان اللعــب القـائم مــن " الـى  ) ٢٠٠٢، الحیـاني والرومــي ( كمـا اشــار  ) ٧٦ ، ١٩٨٧، طـوالن ( 

ات االستكـــشاف الحركـــي یعـــد اللعـــب وســـیطا مهمـــا فـــي اتاحـــة فـــرص النمـــو الحركـــي خـــالل عملیـــ
والمعرفي لالطفال فمن خاللـه یـستطیع الطفـل التعـرف علـى كیفیـة حـل المـشكلة الحركیـة والتعامـل 
معها وهذا یساهم في تـسریع مجـاالت النمـو الحركـي المزازیـة للمهـارات الحركیـة التـي عمـل الطفـل 

ـــــــى تنفیـــــــذها  ، الحیـــــــاني والرومـــــــي                                                  (   ٠"  عل
٨٣ ، ٢٠٠٢ (   

فضال عن ان العاب البرنامج تمیزت بتنوع االدوات المستخدمة فیها وهذا سـاعد علـى حـدوث نـوع 
ـــى ان ) مـــاري بوالســـكي ( عـــن  ) ١٩٩٨، الحمـــاحمي ومـــصطفى ( مـــن التطـــور حیـــث یـــشیر  ال

على نوع ادوات اللعب وعلى خیال الطفل ومدى حریته في اللعب ولذا یفضل اللعب یتوقف ایضا 
وذلــك حتــى یــشبع میــول اللعــب وتنمــو لدیــه محاكــاة التمییــز بــین ، تزویــده بتلــك االدوات وتنویعهــا 

 ، ١٩٩٨، الحمـــــاحمي ومـــــصطفى                         ( ٠موضـــــوعات العـــــالم المحـــــیط بـــــه 
والتـي اظهـرت  ) ٢٠٠٢، الحیـاني والرومـي ( امج تتفق مع دراسة وان نتائج هذا البرن ) ٦٤-٦٠

االستكـشاف ( نتائحها فرقا ذات داللة معنویة بین االختبارین القبلـي والبعـدي للمجموعـة التجریبیـة 
   ٠ولمصلحة االختبار البعدي ) الحركي 

    
  
  
  

   )٥( الجدول 
  بارات المهارات الحركیة االساسیةیبین المعالم االحصائیة لالختبارین القبلي والبعدي الخت

  لتالمیذ للمجموعة التجریبیة االولى الذین نفذوا برنامج االلعاب الحركیة
  

االختبار البعدي             االختبار القبلي         اختبارات المهارات
  الحركیة االساسیة

   وحدة 
  ع+_    س      ع+_   س       القیاس 

 - س
  الفروق

 ع 
  الفروق 

     قیمة ت
  المحتسبة         

   *٥,١٧٧  ٠,٦٦٩  ٠,٧٧٥  ٠,٤٧٨  ٥,٠٦٠  ٠,٨٩٣  ٥,٨٣٥     ثا  م٢٠الجري لمسافة 

   م ١٠الحجل یمین 
  

   * ٢,٤٠١  ١,٠٦١  ٠,٥٧  ٠,٥١٥  ٤,٦٥٠  ١,٠٩٦  ٥,٢٢٠   ثا  

   *٣,٤٠٣  ١,٣٠٧  ٠,٩٩٥  ٠,٧٧٣  ٤,٧٢٠  ١,٢٨٨   ٥,٧١٥  ثا      م ١٠الحجل یسار 
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 ١٧٤

الوثب الطویل من    
      الثبات   

   *٦,٥٥٢  ١١,١٩٤  ١٦,٤ -   ١١,٤٩١  ١١٩,٥٥٠  ٢١,٢٠٨  ١٠٣,١٥٠  سم 

   *١١,٢١٢  ٣,٢٩٠  ٨,٢٥ -   ٦,٢٧٣  ٢٩,٢٥  ٥,٩٣٨  ٢١,٠٠  درجة  دقة الرمي واللقف

    دقة ركل الكرة    
          بالقدم 

   *٧,٢٨٥  ٣,٤٦٨  ٥,٦٥ -   ٤,٢٥٦   ١٨,٣٠٠  ٢,٢٧٧  ١٢,٦٥٠  درجة

   *٤,١٣٣  ١,٤٦٠  ١,٣٥ -   ٠,٩٤٥  ١٠,٥٠٠  ١,٩٢٧  ٩,١٥٠  درجة   المشي على اللوح

  
  )ت ( قیمة  ) ١٩( مام درجة حریة وا ) ٠,٠٥( <_ معنوي عند نسبة خطأ 

   ) ٢,٠٩= (  الجدولیة 
١٢  

المحــسوبة الختبــارات المهــارات الحركیــة االساســیة كافــة ) ت ( ان قیمــة  ) ٥(  مــن الجــدول بــینیت
نــي ان هنــاك فروقــا ذات داللــة معنویــة بــین متوســط وهــذا یع، الجدولیــة) ت ( هــي اكبــر مــن قیمــة 

درجات االختبارین القبلي والبعدي ولمصلحة االختبار البعدي  وبهـذا یتحقـق الفـرض االول بـشكل 
  :نسبي ونعزو ذلك الى عدة اسباب 

التــاثیر الفعــال واالیجــابي اللعــاب البرنــامج المقتــرح حیــث بنیــت هــذه االلعــاب علــى اســس : اولهــا 
كما تمیـزت بعنـصر التـشویق واالثـارة والتنویـع فـي ادوات اللعـب وهـذا سـاهم فـي ، حة علمیة صحی

  ٠تطویر المهارات الحركیة 
ان العــاب البرنــامج كانــت منبثقــة مــن البیئــة  التــي یعــیش فیهــا التالمیــذ وكانــت :  والــسبب الثــاني 

ة منظمـة بـشكل تثیـر اذا كانـت البیئـ ) " ١٩٨٨، االلوسـي ( متسلسلة الواحـدة تلـو االخـرى ویؤكـد 
بعــض حاجــات الفــرد ودوافعــه فانــه یهــتم فیهــا وتــصبح عنــصرا مهمــا فــي ادراكــه لهــا امــا اذا كانــت 

فحاجـات الطفـل واهتماماتـه ، قائمة او منظمة بشكل التتعلق باهتماماته او حاجاته فانـه الیـدركها 
و قدرات الطفل هي تختلف عن حاجات واهتمامات الشخص الكبیر وعلیه فان البیئة الصالحة لنم

   )٢٣٣ ، ١٩٨٨، االلوسي           (     ٠"  ته واهتماماته البیئة المناسبة الشباع حاجا
تفاعل التالمیذ مع االلعاب وهذا ساعد على زیادة التشویق في اداء الـدرس كمـا :  والسبب الثالث 

حیــث اكــد    ، ة والــسرور ان العــاب البرنــامج المقتــرح جمــع مــا بــین المنافــسة فــي االداء وروح البهجــ
ان الطفــل یحــب المنافــسة ولكــن نظــرا لــسرعة تعبــه تمكــن المعلــم ان " الــى  ) ١٩٦٣، معــوض ( 

یــدخل العــاب المنافــسة علــى ان الیكــون مــن النــوع المجهــد بــل بــسیطة وخفیفــة والیتخللهــا القــدرات 
 ١٩٩١، المهـدي ( وان نتائج هذا البرنـامج تتفـق مـع دراسـة  ) ٥٠ ، ١٩٦٣، معوض ( الشكلیة 

  والتي اظهرت نتائجها تفوق ذكور المجموعة في كل المهارات الحركیة االساسیة ) 
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 عرض نتائج المقارنة بین اثر استخدام برنامج االلعاب االستكشافیة وبرنامج ٢_٤
                                     ٠االلعاب الحركیة في تطویر بعض المهارات الحركیة االساسیة 

 )                                                    ٦(                                         الجدول 
یبین المعالم االحصائیة لالختبار البعدي الختبارات المهارات الحركیة االساسیة                            

  ج االلعاب االستكشافیة وبرنامج االلعاب الحركیة لمجموعتي البحث الذین نفذوا برنام
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 ١٧٦

                                                                                                 
  )  ٣٨(وامام درجة حریة  ) ٠,٠٥( <_ ا  عند نسبة خطمعنوي* 

  ٢,٠٣= الجدولیة ) ت ( وقیمة 
ــــین )م٢٠ (ظهــــر هنــــاك فــــرق  معنــــوي فــــي مهــــارة الجــــري لمــــسافة )  ٦(  مــــن الجــــدول بــــینیت  ب

نــــامج االلعــــاب الحركیــــة وفــــي مجمــــوعتي البحــــث الــــذین نفــــذوا برنــــامج االلعــــاب االستكــــشافیة و بر 
االختبــــار البعــــدي لكــــال المجمــــوعتین ولــــصالح المجموعــــة الثانیــــة التــــي نفــــذت برنــــامج االلعـــــاب 
االستكــشافیة ونعــزو ذلــك الــى التــاثیر االیجــابي والفعــال برنــامج االلعــابء االستكــشافیة حیــث انــه 

لجري وهذا بدوره ساعد على ساهم في تزوید التالمیذ بخبرات حركیة واستكشافیة متنوعة باختبار ا
وبطبیعــة التالمیـذ یمیلــون لاللعــاب التـي تتمیــز بالحركــة ، حـدوث التطــور لـدیهم فــي ذلــك االختبـار 

  موعة التجریبیة  المج
             الثانیة

    المجموعة التجریبیة
             االولى 

  اختبارات المهارات 
  الحركیة االساسیة 

  
  

   وحدة
   القیاس

االختبا
  ر

  ع_+    س      ع+_           س

    قیمة ت 
  المحسوبة

       
٢,٨٩٥*  

الجري لمسافة 
  م٢٠

  ٠,٤٧٨  ٥,٠٦٠  ٠,٤٧٠  ٤,٦١٧  بعدي  ثا   

  
  م١٠الحجل یمین 

  
         ١,٢٧٧    ٠,٥١٥  ٤,٦٥  ٠,٨٤٩  ٤,٣٦٠  بعدي  ثا   

  م١٠الحجل یسار 
  

  ٠,٨٣٨     ٠,٧٧٢  ٤,٧٢  ١,٢٠٩  ٤,٩٩٥  بعدي  ثا   

  الوثب الطویل من
         الثبات 

  ٠,٢٠٢    ١١,٤٩١  ١١٩,٥٥  ٩,٧٢٧  ١٢٠,٢٥  بعدي  سم  

  ٣,٤٠٠  ١٦,٢٥٠  ١,٣٨٧  ١٧,٨٥٠  بعدي  درجة   دقة الرمي واللقف
  

  ١,٩٠٠  

دقة رمي الكرة 
  بالقدم

   

  ٠,٢٤٠    ٤,٢٥٦  ١٨,٣٠٠  ٥,٨٨٥  ١٨,٧٠٠  بعدي  درجة 

  المشي على اللوح
  

  ١,٠٣٥    ٠,٩٤٥  ١٠,٥٠٠  ١,١٣٦  ١٠,٨٥٠  بعدي  درجة 
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 ١٧٧

واالنتقـــال والـــسرعة واالستكـــشاف وانهـــم یقـــضون معظـــم وقـــتهم خـــارج المنـــزل للعـــب لـــذلك تطـــورت 
التي تؤكد علـى تـوفیر  ) ١٩٩٩، درویش ( وتتفق مع دراسة ، السرعة االنتقالیة المتمثلة بالجري 

العوامل البیئیة التي یجد فیها االطفال القدر المناسب من المثیـرات الحركیـة واالسـتجابات الحركیـة 
كمـا انـه  ) ٢٨١ ، ١٩٩٩، درویـش  ( ٠" لما تحدثه في تطـویر النمـو الحركـي والبـدني لالطفـال 

هـارات الحركیـة االساسـیة اال ان لم تظهر هناك فـروق ذات داللـة معنویـة فـي بـاقي االختبـارات للم
ظهر هناك تحسن ملحوظ وتفوق المجموعة الثانیة التي نفذت برنامج االلعاب االستكشافیة ونعزو 
ذلــــك الــــى احتــــواء برنــــامج االلعــــاب االستكــــشافیة علــــى العدیــــد مــــن االلعــــاب التــــي نمــــت وطــــورت 

فیة تـــضم مجموعـــة مـــن عـــضالت الـــرجلین والـــذراعین وكمـــا ان العـــاب برنـــامج االلعـــاب االستكـــشا
   ٠الخبرات المعدة باسلوب علمي ومنسق واستطاع التالمیذ التحكم في كیفیة حركة الجسم 

  
  

                                                                                                              
  والمقترحات االستنتاجات والتوصیات -٥
  اجات  االستنت١- ٥

  حقق برنامجي االلعاب االستكشافیة وااللعاب الحركیة  تطورا في بعض المهارات   •
   ٠        الحركیة االساسیة في االختبارین القبلي والبعدي

  حقق برنامج االلعاب االستكشافیة تطورا في بعض المهارات الحركیة االساسیة عند  •
   ٠        المقارنة بین االختبارین القبلي والبعدي

حقــق برنــامج االلعــاب الحركیــة  تطــورا فــي بعــض المهــارات الحركیــة االساســیة عنــد   •
  المقارنة 

   ٠        بین االختبارین القبلي والبعدي 
 هناك تكافؤ بین اختبـارات المهـارات الحركیـة االساسـیة بـین البرنـامجین باسـتثناء -٤ •

  تفوق
  االلعاب الحركیة في االختبار البعدي  مهارة           برنامج االلعاب االستكشافیة على برنامج 

  ٠م ٢٠        الجري لمسافة 
  
  والمقترحات التوصیات ٢-٥

اســتخدام برنــامج االلعــاب االستكــشافیة لتــأثیره الفعــال فــي تطــویر المهــارات الحركیـــة  •
  االساسیة
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 ١٧٨

اجـراء بحـوث مــشابهة باسـتخدام البرنــامجین لتطـویر عــدد مـن عناصــر اللیاقـة البدنیــة  •
   ٠لى االناث او على اعمار مختلفة ع

          
  المصادر

تـأثیر برنـامج للقـصة الحركیـة علـى بعـض المهـارات   ) : ١٩٩٣( تهاني عبـدالعزیز ،  ابراهیم -١
بحوث مـؤتمر ، المجلة العلمیة للتربیة البدنیة والریاضة ، سنوات ٦-٤االساسیة لالطفال من سن 

كلیـة التربیـة الریاضـیة ، المجلد الرابـع ، یاضة في الوطن العربي رؤیة مستقبلیة للتربیة البدنیة والر 
    ٠جامعة حلوان ، للبنین 

ـــنفس العـــام  ) : ١٩٨٨( جمـــال حـــسین ،  االلوســـي -٢ ـــم ال ـــیم العـــالي والبحـــث ، عل مطـــابع التعل
   ٠جامعة بغداد ، العلمي 

  )ترجمة ( ،ي التكوینتقییم تعلم الطالب التجمیعي و  ) : ١٩٨٣( واخرون ، بنیامین ،  بلوم -٣
   ٠القاهرة ، دار ماكروهیني ،     محمد امین المفتي واخرون 

  ،االعداد البدني للنساء  ) : ١٩٨٦( یاسین طه ، ومحمد علي ، ودیع یاسین ،  التكریتي -٤
   ٠الموصل ، جامعة الموصل ،      مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر 

ـــــین  ) : ١٩٩٨( عایـــــدة عبـــــدالعزیز  ، ومـــــصطفى، محمـــــد محمـــــد ،  الحمـــــاحمي -٥ التـــــرویح ب
   ٠القاهرة  ، ١ط، مركز الكتاب للنشر ، النظریةوالتطبیق 

 اثـر برنـامج مقتـرح ) : ٢٠٠٢( جاسم محمد نایف ، محمد خضر اسمر والرومي ،  الحیاني -٦
   حركیة الطفال ماقبل المدرسة–لالستكشاف الحركي في تنمیة القدرات االدراكیة الحس 

كلیـــة  ، ٢٨العـــدد  ، ٨المجلـــد ، مجلـــة الرافـــدین للعلـــوم الریاضـــیة ، ســـنوات  ) ٥-٤(    بعمـــر   
   ٠الموصل ، جامعة الموصل ،  التربیة الریاضیة 

، القیــاس فــي المجــال الریاضــي  ) : ١٩٨٤( علــي فهمــي ، والبیــك ، احمــد محمــد ،  خــاطر -٧
   ٠دار المعارف القاهرة  ، ٣ط
دار  ، ٢ط، التربیـــة الحركیـــة للطفـــل  ) : ١٩٨٢( اســـامة كامـــل ، تـــب ورا، امـــین ،  الخـــولي -٨

   ٠القاهرة ، الفكر العربي 
  تاثیر النشاط الحركي المنظم على بعض المهارات ) : ١٩٩٩( هدى مصطفى ،  درویش -٩

  المجلة العلمیة للتربیة البدنیة،     الحركیة االساسیة والتكیف العام لمرحلة ریاض االطفال 
   ٠القاهرة، جامعة االسكندریة ، كلیة التربیة الریاضیة للبنات  ، ١٦العدد ، الریاضیة      و 

التربیـة ( طرق تـدریس التربیـة الریاضـیة فـي المرحلـة االساسـیة  ) : ١٩٩٩( علي ،  الدیري -١٠
   ٠االردن ، اربد ، دار الكندي للنشر والتوزیع  ، ١ط، ) الحركیة 
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  تاثیر برنامج مقترح للتربیة الحركیة على تنمیة ) : ١٩٩٩( ماجدة علي محمد ،  رجب -١١
  ،      االبتكار الحركي وبعض الحركات االساسیة لتالمیذ الصف االول من التعلیم االساسي 

، كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة للبنـــات  ، ١٦العـــدد ،        المجلـــة العلمیـــة للتربیـــة البدنیـــة والریاضـــة 
  ٠جامعة االسكندریة 

  دار الكتب للطباعة، تدریس التربیة الریاضیة  ) : ١٩٩١( واخران ، جمال  ،  صالح-١٢
   ٠الموصل ، جامعة الموصل ،        والنشر 

  تاثیر استخدام تمرینات التعلق والتسلق على بعض ) : ١٩٨٧( صدیق محمد ،  طوالن -١٣
   نظریات وتطبیقاتمجلد،       المجموعات العضلیة الطفال مرحلة الحضانة في العدد االول 

   ٠جامعة حلوان ،        كلیة التربیة الریاضیة للبنین باالسكندریة 
دار العلــم  ، ١ط، اســس البحــث العلمــي فــي العلــوم الــسلوكیة  ) : ١٩٧٩( فــاخر ،  عاقــل -١٤

   ٠بیروت ، للمالین 
 دار ،اختبارات االداء الحركـي  ) : ١٩٨٧( ورضوان نصر الدین ، محمد حسن ،  عالوي -١٥

   ٠القاهرة ، الفكر العربي 
  برنامج لتعزیز النمو المعرفي لمادة ) : ١٩٩٥( منال عبود عبد المجید ،  العنبكي -١٦

        الریاضیات والتطور الحركي خالل درس التربیة الریاضیة لدى تالمیذ الصف االول
  بغداد ، جامعة بغداد  ، كلیة التربیة الریاضیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة ،       االبتدائي 

   ،          ٢ط، مناهج البحث في التربیة وعلم النفس  ) : ١٩٨٥( ب، دیوبولد ،  فان دالین -١٧
   ٠القاهرة ، مكتبة االنجلو المصریة ، محمد نبیل نوفل واخران ) ترجمة       ( 

ض المتغیـرات الـسلوك االستكـشافي وعالقتـه بـبع ) : ١٩٨٩( محفوظ محمد حـسن ،  القزاز -١٨
كلیـة ، اطروحـة دكتـوراه غیـر منـشورة ، لدى تالمیذ الصف الـسادس االبتـدائي فـي محافظـة نینـوى 

   ٠جامعة بغداد ، علم النفس التربوي ) ابن رشد ( التربیة االولى 
  تاثیر منهاج مقترح في التربیة الحركیة لتطویر ) : ٢٠٠١( بسمة نعیم محسن ،  الكعبي -١٩

  رسالة ماجستیر غیر، ارات الحركیة االساسیة الطفال ما قبل سن المدرسة        بعض المه
   ٠جامعة بغداد ، كلیة التربیة الریاضیة ،        منشورة 

عمان ،  دار الشروق للنشر والتوزیع ، العاب الحركة  ) : ٢٠٠٠( خریبط ، ریسان ،  مجید -٢٠
   ٠االردن ، 

  ،دار الفكر العربي ، التربیة اسسها وتطبیقاتها مناهج  ) : ١٩٩٨( علي احمد ،  مدكور -٢١
   ٠      القاهرة 
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اثـر اســتخدام برنـامج مقتــرح للتربیـة الحركیــة )   ب ٢٠٠٠( بیرفــان عبـداهللا محمــد ،  المفتـي -٢٢
رســالة ماجــستیرغیر ، الطفــال مــا قبــل المدرســة )  الحركــة –الحــس ( فــي تنمیــة القــدرات االدراكیــة 

   ٠الموصل ، جامعة الموصل ،  الریاضیة كلیة التربیة، منشورة 
  اثر برنامج مقترح على بعض المهارات الحركیة ) : ١٩٩١( ابتسام محمد ، ،  المهدي -٢٣

مجموعة رسائل الماجستیر في التربیـة ،        االساسیة الطفال دور الحضانة بمحافظة الشرقیة 
                                              ٠بغداد ، مدیریة دار الكتب ، الریاضیة 

   ٠التعلم باللعب ، واحة المعلم ، واحات تربویة  ) : ٢٠٠٣                    ( -٢٤
                                                                                   

com.wahat.www    
25- Webster,Merriam ( 1971):Third New International Dictionary, Vol.I   

    Chicago , G&C. Merriam .                                                                   
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
   )١( الملحق 

   الحركیة االساسیة ومقیاس السلوكاسماء السادة الخبراء المرشحین الختبارات المهارات
     االستكشافي الریاضي المصور والمؤهل الدراسي للوالدین والذكاء        

  التعلم الحركي * 
  جامعة بغداد/  د       یعرب خیون عبدالحسین                كلیة التربیة الریاضیة ٠     أ
  جامعة الموصل/ لیة التربیة الریاضیة        ك   عامر محمد سعودي            د    ٠     أ
  جامعة الموصل/         كلیة التربیة الریاضیة اسم محمد نایف            د       ج٠     أ
  جامعة الموصل/          كلیة التربیة الریاضیة      محمد خضر اسمر           د  ٠     أ
  جامعة بغداد/    كلیة التربیة الریاضیة د    هدى ابراهیم رزوقي                 ٠ م٠     أ

  اختصاص طرائق التدریس * 
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 ١٨١

  جامعة بغداد /  د        عبداهللا ابراهیم المشهداني              كلیة التربیة الریاضیة ٠     أ
  جامعة الموصل /            كلیة التربیة الریاضیة    قتیبة زكي التك         د      ٠     أ
  جامعة الموصل /            كلیة التربیة الریاضیة      ضیاء قاسم الخیاط        د  ٠     أ
  جامعة بغداد /           كلیة التربیة الریاضیة د      فاطمة ناصر حسین         ٠ م٠     أ
  جامعة الموصل    /             كلیة التربیة الریاضیة      ولید وعداهللا علي      د ٠ م٠     أ
  جامعة الموصل /               كلیة التربیة الریاضیة د داؤد       د      لیث محم٠ م٠     أ
  جامعة الموصل/            كلیة التربیة الریاضیة       افراح ذنون یونس       د٠ م٠     أ
   الموصلجامعة/            كلیة التربیة الریاضیة      ایاد محمد شیت         د ٠ م٠     أ
  جامعة الموصل /          كلیة التربیة الریاضیة     صفاء ذنون االمام         د  ٠ م٠     أ

  اختصاص االختبارات * 
  جامعة بغداد /      بیان علي عبد علي                     كلیة التربیة الریاضیة  د   ٠     أ
  جامعة بغداد /        كلیة التربیة الریاضیة      ایمان حسین علي                 د   ٠     أ
  جامعة الموصل /             كلیة التربیة الریاضیة د   عبدالكریم قاسم غزال     ٠ م٠     أ
  جامعة الموصل /                 كلیة التربیة الریاضیة د      هاشم احمد سلیمان ٠ م٠     أ
  جامعة الموصل /           كلیة التربیة الریاضیة      د      ثیالم یونس عالوي  ٠ م٠     أ
  جامعة الموصل /          كلیة التربیة الریاضیة  ایثار عبدالكریم            د     ٠ م٠     أ
  جامعة الموصل /            كلیة التربیة الریاضیة د      مكي محمود حسین      ٠م ٠     أ
  جامعة الموصل /           كلیة التربیة الریاضیة  محمد       ضرغام جاسمد     ٠ م٠     أ
  جامعة الموصل /         كلیة التربیة الریاضیة       سبهان محمود الزهیري    د٠ م٠     أ
  جامعة الموصل /             كلیة التربیة الریاضیة       غیداء سالم عزیز       د   ٠     م
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