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 نمو بعض عناصر اللیاقة في برنامج مقترح للتربیة الحركیة تأثیر

  األول االبتدائي الحركیة لتالمیذ الصف
  

  
  

  د طالل نجم عبداهللا النعیمي.م.أ
  كلیة التربیة الریاضیة جامعة الموصل 

2 

  الملخص
 یعبر عن الجوانب التقدمیة من بـرامج التربیـة الریاضـیة  جدیداً یة مفهوماً  التربیة الحركتعد

من خالل االعتماد على اإلمكانات الحركیة الفطریة المتاحة من خـالل جـسم الطفـل وهـي الحركـة 
  .  یسهل تحدیدها والتعامل معها اذاألساسیة 

   -:وقد هدف البحث إلى 
لحركیــة فــي نمــو بعــض عناصــر اللیاقــة الحركیــة الكــشف عــن اثــر البرنــامج المقتــرح للتربیــة ا - 

  . لتالمیذ الصف األول االبتدائي
المقارنة في االختبار البعدي بین اثر برنامج التربیة الحركیة ودرس التربیة الریاضیة التقلیدي  - 

 .ي نمو بعض عناصر اللیاقة الحركیةف
  -:وافترض الباحث 

 بــین القیــاس القبلــي والبعــدي فــي نمــو وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین مجمــوعتي البحــث - 
یة لتالمیـذ بعض عناصر اللیاقة الحركیة لتـأثیر برنـامج التربیـة الحركیـة ودرس التربیـة الریاضـ

  .الصف األول االبتدائي
وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة فــي القیــاس البعــدي لتــأثیر برنــامجي  للتربیــة الحركیــة ودرس  - 

ـــدي فـــي نمـــو  ـــذ الـــصف األول التربیـــة الریاضـــیة التقلی ـــة لتالمی بعـــض عناصـــر اللیاقـــة الحركی
 .االبتدائي 

 ) ٣٠( وتكونـت عینــة البحـث مــن ، واسـتخدم المــنهج التجریبـي لمالئمتــه وطبیعـة البحــث 
أما أدوات البحث فقد اسـتخدم اختبـارات اللیاقـة الحركیـة ،  من تالمیذ الصف األول االبتدائيا  تلمیذ

وتم إجراء صدق المحتوى على اختبارات اللیاقـة الحركیـة وتـم ، یانبوبرنامج التربیة الحركیة واالست
وتــم اســتخدام المعالجــات ، أســابیع  ) ٨( تنفیــذ البرنــامج بواقــع وحــدتین تعلیمیتــین أســبوعیا ولمــدة 

  .اإلحصائیة المالئمة
   -:واهم االستنتاجات والتوصیات 

قة الحركیة لتالمیذ الـصف البرنامج المقترح له تأثیر ایجابي على نمو بعض عناصر اللیا - 
  . األول االبتدائي 

یوصــــي الباحــــث بتوجیــــه مدرســــي التربیــــة الریاضــــیة باســــتخدام هكــــذا بــــرامج تعكــــس نمــــو  - 
 .عناصر اللیاقة الحركیة 

 ٢٠٠٧ –) ٤٦( العدد –) ١٠( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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ABSTRACT 
 

Effects of a suggested motor Education program 
on some of the growth of some  motor fitness for pupils 

of first  academic  primary year                          
 

Assist , prof Dr . Talal Najim Al – Niemi  
Mosul University / College of Physical Education 

Motor education is considered as a new concept . Reflect 
progressive sides of physical education programes , through depending up 
on the innate motor abilities permitted from the child's body , the 
essential motor which is ready to be determined it and dealt with .                                  

The aim of this research is :-                                                              
- To reveal the effect of the suggested programs of motor education on 

the growth of some factors of motor fitness of primary first class 
pupils .                                                                                  

-To compaire between the effects of post test of motor education        
programs , and physical education traditional lesson in growth of some 
motor fitness factor .                                                                           

The Researcher Hypothesis :-                                                               
The existed differences which have significance in pre  and post 

test , for suggested programs in motor educational lesson , in growth of 
some motor fitness factors .                                                                         
The experimental method that suite the nature of the research , the sample 
the research are (30) pupils from the pupils of the primary first class . 
while the tools of the research is based on the motor fitness tests , and 
motor education and the questioner . The procedure done in content 
validity in motor fitness tests and the programs is done about two 
educational units in a week for (8) weeks , suitable statistical treatment is 
used .                                                                                                

The most important conclusions and recommendation :-                      
- The suggested programs have posture effect in growth of some motor 

fitness factors to primary first class.                                                  
 - The recommendation of the researcher is guiding the teachers of         
   physical education to use such programs which reflects the growth of       

motor fitness factor .                                                                           
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   التعریف بالبحث- ١
   البحث وأهمیةالمقدمة  ١-١

 فحسب بل لمراحل الحیاتیة المهمة لیس للطفل من ا، الطفولة على وفق التطورات والجهودتعد   
 الذي تبنى واألساس كونها مرحلة عمریة من مراحل نمو الكائن البشري للمجتمع ككل، فضًال عن

تیاجاته من العناصر البشریة الالزمة لحمل علیه شخصیته فأن المجتمع عن طریقها یلبي اح
                                                                                    . )٤،بدون تاریخ ، جامعة الدول العربیة  ( مسؤولیة بنائه وتنمیته

 التــي  حــد كبیــر علــى مــدى اهتمامــه وفاعلیــة برامجــهإلــى تقــدم أي مجتمــع یرتكــز إنكمــا 
 البـشریة وفـي توجیـه وتخطــیط إمكانیاتـهیـصنعها مـن اجـل تحقیـق االسـتفادة القـصوى والعلمیـة مـن 

 ســــلیمة وهادفـــة وذلــــك بالعمـــل علــــى تنمیـــة قــــدرات الطفــــل أســـس وتنمیتهـــا علــــى اإلمكانیــــاتهـــذه 
واكتــشاف المواهــب وتعهــدها وترســیخ العــادات الــسلوكیة الحــسنة لدیــه والتعامــل مــع الغیــر بــاحترام 

 الفرصــة لــه للتعبیــر وٕاتاحــةاكتــساب روح التعــاون وعقلیــة العمــل الجمــاعي واالعتــزاز والثقــة بذاتــه و 
  ) ٦ ،١٩٩٧ ،اللجنة العلیا للطفولة(  وٕاحساسه  أفكارهعن 

 إلـى ویعـد المیـل ، فـي تكـوین شخـصیة الطفـلرئـیسبـدور  یقوم مهمواللعب نشاط سلوكي 
 أن إلـى وقـد یرجـع ذلـك ، فـي مراحـل نمـوه المختلفـةاهاوأبق میول الطفل الفطریة ظهورا أقوىاللعب 

  . اللعب نشاط تلقائي ترویحي 
 یعبــــر عــــن الجوانــــب التقدمیــــة مــــن بــــرامج التربیــــة  جدیــــداً  التربیــــة الحركیــــة مفهومــــاً وتعــــد

 الحركیــة الفطریــة المتاحــة مــن خــالل جــسم الطفــل اإلمكانیــاتالریاضــیة مــن خــالل االعتمــاد علــى 
 والتربیـة الحركیــة هـي المــدخل الطبیعــي ، یــسهل تحدیـدها والتعامــل معهــااذ األساسـیةوهـي الحركــة 

 فالطفل یعتمد من خالل جسمه ، الحركةإلى حاجة الطفل الطبیعیة أساسلنظام تربوي مبنى على 
  حكم فـــــــي ذاتـــــــه وجــــــــسمه  فیــــــــتأبعادهـــــــا ذاتـــــــه وتكــــــــوین صـــــــورة عـــــــن نفــــــــسه وفهـــــــم تأمـــــــل إلـــــــى

هداف التربیة الحركیة هو تحقیق اللیاقة الحركیة وهـي من أهم أ   )٣٧، ١٩٩٨ ،الخولي وراتب( 
 أو الجانــب مــن اللیاقــة البدنیــة والمتعلقــة بــاألداء أو الوظیفــة وهــي محــصلة عناصــر أوذلــك البعــد 

 األساســیة فعــن طریــق الحركــات ) التــوازن، القــدرة، الرشــاقة، التوافــق،الــسرعة( هــي أساســیةعوامــل 
یــستخدمها فــي محیطــه وفــي بیئتــه   التحــرك عنــده وكثیــرا مــاأو الطفــل تقــوي الحركــة یكتــسبهاالتــي 

ـــد جوانـــب النمـــو ا  الكتـــساب كثیـــر   كتقبـــل الطفـــل لذاتـــه واألخـــرى مـــن المعـــارف والخبـــرات التـــي تفی
والــشعور بالرضــا لنفــسه وتنمیــة قــدرة الطفــل علــى التفكیــر الــسلیم وحــل المــشكالت وتنمیــة الــوعي 

     )٥٦ ،١٩٨٤ ،عثمان( لبیئة المكاني والزماني بما تتیحه من فرص في ا
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 تركـز علـى تربیـة أنها المتبعة في التدریس حیث األسالیب إحدىوان التربیة الحركیة هي 
 الحركیة اإلمكانات على أساسي یعتمد بشكل  تربویاً  نظاماً بوصفها فهي ، خالل الحركةنالطفل م

  .)١٠٤ ، ١٩٩٠ ،راتب( المتاحة للطفل 
 علـى وتـأثیرهة علمیة لوضع برنامج موجه للتربیة الحركیـة  البحث في محاولأهمیةوتكمن 

ــــة  ــــة للمرحل ــــة وتنمیــــة بعــــض عناصــــر اللیاقــــة الحركی ــــة الحركی ــــي الــــصف العمریــــةاللیاق  األول  ف
    واسع مـن إلى درس التربیة الریاضیة مقارنة بالدرس التقلیدي االمري إلخراج وكذلك ،االبتدائي
  . كیة نمو اللیاقة الحر إلى تهدف األنشطة

   مشكلة البحث ٢-١
 هــذه إن حیــث اإلنــسان المراحــل فــي حیــاة أهــم ســنوات مــن ٦ مرحلــة الطفولــة بعمــر تعــد

، األطفـال تفـتح بعـض الطاقـات العقلیـة والنفـسیة واالجتماعیـة عنـد إمكانیةالمرحلة لها طابعها من 
 وان هـذه ،ي مراحلهـایـدور فـ  وان اختلفـت االتجاهـات نحـو مـا كبیـراً وقد نالت هذه المرحلة اهتماماً 

 ویتفاعــل وبهــا  مــن خــالل الخبــرات التــي یمــر ا دورا هامــا فــي تكــوین شخــصیة الطفــلالمرحلــة لهــ
 أن والدراســات مازالــت اقــل مــن األبحــاث إال إن هــذه المرحلــة أهمیــة ورغــم . لعبــه أثنــاءمعهــا فــي 

 وجــود برنــامج لــىإ األطفــال حیــث تفتقــر بــرامج ،تغطــي جوانبهــا بــالرغم مــن االهتمــام بهــا عالمیــا
یـــشكل ســـوى جـــزء   اللعـــب الأن حیـــث ،األساســـیةریاضـــي ترویحـــي موجـــه یعنـــي بحاجـــات الطفـــل 

بحاجـة  ومن هنا بـرزت مـشكلة البحـث ، لقضاء فترة النشاط الحراألطفالضئیل من خطة ریاض 
 وكیفیــة توظیــف حركتــه مــن خــالل األساســي واقــع طفلنــا فــي مرحلــة التعلــیم إلــىاســة تنظــر إلــى در 

 فـي إسـهاماویكـون البحـث ،  تنمیة خبراته وقدراته ومهاراته ومعارفهإلىمج تربیة حركیة یسعى برنا
 ووضـع بـرامج للتربیـة الحركیـة یناسـب هـذه ، تعـدل التربیـة الحركیـةأو األساسـيتبني برامج التعلیم 

   . الترویحیة التي تحقق النمو الشامل المتزن للطفلاألنشطةالمرحلة یحتوي على 
  البحث ا  هدف ٣-١

الكشف عن اثر البرنامج المقترح للتربیة الحركیة في نمـو بعـض عناصـر اللیاقـة الحركیـة  -١
  .  االبتدائي األوللتالمیذ الصف 

المقارنــة فــي االختبــار البعــدي بــین اثــر برنــامج التربیــة الحركیــة ودرس التربیــة الریاضــیة  -٢
 .  االبتدائي األولالتقلیدي في نمو بعض عناصر اللیاقة الحركیة لتالمیذ الصف 

  
  
  
  فرضا البحث  ٤-١
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 القیــاس القبلــي والبعــدي فــي نمــو  مجمــوعتي البحــث بــینوجــود فــروق ذات داللــة معنویــة بــین -١
ودرس التربیــــة الریاضــــیة  التربیــــة الحركیــــة يبرنــــامج لتــــأثیربعــــض عناصــــر اللیاقــــة الحركیــــة 

  . لتالمیذ الصف األول االبتدائي 
لتربیــة الحركیــة ودرس ي ا برنــامج لتــأثیر القیــاس البعــديفــروق ذات داللــة معنویــة فــيوجــود  -٢

ـــة ـــدي فـــي نمـــو بعـــض عناصـــر اللیاقـــة الحركی ـــذ الـــصف األول التربیـــة الریاضـــیة التقلی  لتالمی
  . االبتدائي

  مجاالت البحث  ٥-١
   سنوات ٦ بعمر  االبتدائياألولتالمیذ الصف : لمجال البشري  ا١- ٥-١
  ١٦/١/٢٠٠٧ - ٢٦/١١/٢٠٠٦  منابتداً  : ألزمانيالمجال  ٢- ٥-١

  .  في مدینة الموصل للبنینساحة مدرسة الحریة: ال المكاني المج ٣- ٥-١

  حدید المصطلحات  ت٦-١
   الحركیة الطبیعیة اإلمكانات على أساسي بشكل  تربوي مبنيأسلوبهي : التربیة الحركیة 

  )٣٩. ١٩٩٩٠ .راتب  (                                المتاحة لدى الطفل                  
   والوظیفة وهي محصلةباألداء الجانب من اللیاقة البدنیة المتعلقة أوهي البعد : اللیاقة الحركیة 

  . )السرعة، التوافق، الرشاقة، القدرة، التوازن( هي أساسیة عوامل                  
   )٢٥. ١٩٨٤.عثمان (                                                                      

   :ویعرفها الباحث برنامج التربیة الحركیة إجرائیاً 
مجموعة من األلعاب الصغیرة الترویحیة والبنائیة التي تعمل على تنمیة الجوانب    

المعرفیة وتطویر عناصر اللیاقة الحركیة من خالل إثارة دوافع األطفال وطاقاتهم نحو اإلبداع 
  وقدرة التعبیر 

   الدراسات السابقة - ٢
   ١٩٩٨ .دراسة رجب  - 

 تـــأثیر برنـــامج مقتـــرح للتربیـــة الحركیـــة علـــى تنمیـــة االبتكـــار الحركـــي وبعـــض الحركـــات    " 
   "األساسیة لتالمیذ الصف األول 

 یهــدف هــذا البحــث إلــى التعــرف علــى تــأثیر برنــامج مقتــرح للتربیــة الحركیــة علــى تنمیــة 
   ٠ات األساسیة لتالمیذ الصف األولاالبتكار الحركي وبعض الحرك

وقـــد اختیـــرت عینـــة البحـــث بالطریقـــة العـــشوائیة مـــن تالمیـــذ الـــصف األول بمدرســـة هـــدى شـــعراوي 
متــساویتین  مجمـوعتین إلــى  قــسمت عـشوائیاً تلمیـذاً  ) ٨٠(  واشـتملت العینــة باإلســكندریةالتجریبیـة 

 ٦( راوح العمـر الزمنـي للعینـة مـابین  إحداهما تجریبیة تنفذ البرنامج المقتـرح واألخـرى ضـابطة وتـ
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ـــم تكـــافؤ عینتـــي البحـــث فـــي )  ســـنوات ٧ – ـــد ت ـــوزن، الطـــولالعمـــر،( وق ـــى الـــتعلم ، ال  القـــدرة عل
   )    اإلدراك الحركي واالبتكار الحركي وبعض الحركات األساسیة،الحركي

  -:ومن أهم النتائج 
  لمجموعة التجریبیة ولصالح القیاس  وجود فروق دالة إحصائیا بین القیاس القبلي والبعدي ل-١

   .البعدي في تنمیة االبتكار الحركي وبعض الحركات األساسیة    
   عدم ظهور فروق دالة إحصائیا بین القیاس القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في تنمیة-٢

   . االبتكار الحركي وبعض الحركات األساسیة   
   -:ومن أهم توصیات الباحث 

  رنامج المقترح للتربیة الحركیة على تالمیذ الصف األول بمحافظة االسكندریة لما تطبیق الب-
  . له من تأثیر ایجابي على تنمیة االبتكار الحركي وبعض الحركات األساسیة  
  ١٩٩٩ .دراسة العودات  -
الثالـث   الحركیـة لـدى طلبـة الـصف–اثر برنامج مقترح للتربیة الحركیة فـي الكفـاءة اإلدراكیـة " 

  "   من مرحلة التعلیم األساسي 
 – اإلدراكیـةالدراسة إلى الكشف عن اثر برنامج مقترح للتربیة الحركیة فـي الكفـاءة هدفت    

 ) ٦٧(  وشــملت عینــة الدراســة .لــیم األساســي عالحركیــة لــدى طلبــة الــصف الثالــث مــن مرحلــة الت
مجمــوعتین احــدهما تجریبیــة  إلــى قــسموا األردن فــي األساســیة األقــصى مــن مدرســة  وطالبــةً طالبــاً 

 ضـــابطة واألخـــرىطبـــق علیهـــا البرنـــامج المقتـــرح للتربیـــة الحركیـــة طالبـــًا وطالبـــًة  ) ٣٣( عـــددها 
طبق علیها البرنامج التقلیدي واستخدم الباحث اختبار طریق الموانع طالبًا وطالبًة  ) ٣٤( عددها 

 ) ٩( وحــدات تعلیمیــة ولفتــرة  ) ٩ ( یتكــون البرنــامج المقتــرح مــن . للبحــث أداة الحركــي اإلدراكــي
 االختبـار القبلـي إجراءدقیقة للدرس الواحد وتم  ) ٤٥(  وبزمن األسبوع وبمعدل درسین في أسابیع

  ٠ للمجموعتین التجریبیة والضابطة ثم القیاس البعدي بعد االنتهاء من تنفیذ البرنامج المقترح
  - : یأتيوقد استنتج الباحث ما

  – اإلدراكیة فعال وایجابي في تنمیة الكفاءة تأثیرقترح للتربیة الحركیة ذو  البرنامج المإن -١
   ٠ األساسي الحركیة لدى طلبة الصف الثالث     

   ٠ الحركیة – اإلدراكیة الكفاءة ةتنمی في تأثیر التقلیدي لیس له األسلوب إن -٢
   الحركیة– اإلدراكیة  البرنامج المقترح للتربیة الحركیة حقق نسبة تحسن في الكفاءةإن -٣

   ٠ اإلناث من أفضل لدى الذكور     
  
   ٢٠٠٠ .دراسة الحیاني  -
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لــدى الحركیـة  و البدنیــةالـصفات  وبعـض تـرح فــي الرضـا الحركــي اثـر برنـامج تربیــة حركیـة مق" 
  "تالمیذ مرحلة التعلیم االبتدائي 

الرضـا الحركــي  التعـرف علـى اثــر برنـامج تربیـة حركیـة مقتـرح فـي إلـىیهـدف هـذا البحـث 
   ٠وبعض الصفات البدنیة والحركیة لدى تالمیذ مرحلة التعلیم االبتدائي 

وقــد اختیــرت عینــة البحــث بالطریقــة العــشوائیة مــن تالمیــذ الــصف الثالــث واشــتملت عینــة البحــث   
  تنفذ البرنـامج المقتـرح  تلمیذاً  ) ١٥(  مجموعتین احدهما تجریبیة عددها إلىتلمیذا قسموا  ) ٣٠(

العمــر  (   تــم التكــافؤ بــین المجموعــات لــضبط متغیــرات، تلمیــذاً  ) ١٥(  ضــابطة عــددها وأخــرى
  .) الوزن ، الطول،الزمني

  -: النتائج أهمومن 
   فعال وایجابي في مستوى الرضا الحركيتأثیر البرنامج المقترح للتربیة الحركیة ذو إن -١

  لدى)  الجهازین الدوري والتنفسي مطاولة(  وجمیع الصفات البدنیة والحركیة ماعدا    
   ٠ تالمیذ الصف الثالث من مرحلة التعلیم االبتدائي    

  إن األسلوب التقلیدي لیس له تأثیر ایجابي في مستوى الرضا الحركي ومتغیرات الصفات -٢
  ٠    البدنیة والحركیة 

  -:واهم التوصیات 
   ٠ طلبة الصف الثالث االبتدائي  تطبیق البرنامج المقترح للتربیة الحركیة في تدریس-١
   ٠ إدخال برامج التربیة الحركیة ضمن أسالیب التدریس في مناهج مرحة التعلیم االبتدائي -٢
   البحث إجراءات - ٣
   منهج البحث ١-٣

         استخدام المنهج التجریبي لمالئمته وطبیعة البحث
   مجتمع البحث وعینته ٢-٣

 االبتــدائي فــي مدینــة الموصــل فــي العــراق األولصف مــن تالمیــذ الــتكــون مجتمــع البحــث 
 ســنوات )٧-٦( مــن أعمــارهم تتــراوح  ا   تلمیــذ)٩٠( والبــالغ عــددهم ٢٠٠٧-٢٠٠٦للعــام الدراســي 

 أ(  تـم اختیـار شـعبة ن عن طریـق القرعـة وموزعین على ثالث شعب تم اختیار شعبیتیو مقسمین 
  درس التربیــــــــــــة الریاضــــــــــــیة لتطبــــــــــــق )جـــــــــــــ( الحركیــــــــــــة وشــــــــــــعبة  برنــــــــــــامج التربیــــــــــــة لتطبــــــــــــق)

والمعفـوین ) ٦(وعـددهم وقـصار القامـة  ) ٩(وعـددهم وتم اسـتبعاد التالمیـذ الراسـبون ) التقلیدي ( 
الثانیة تجریبیة و األولى  مجموعتین إلى مقسمین اتلمیذ) ٣٠( لتبلغ عینة البحث )٨( وعددهم طبیاً 

  .یبین ذلك) ١(الجدول رقم ضابطة و 
  )١(الجدول رقم 
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  والبرنامج التعلیمي عینة البحث أفراد یبین عدد
      

      

     
  

      

  وعتي البحث تكافؤ مجم٣-٣
وهـذه      علـى نتـائج البحـث ا   التكافؤ لعینة البحث في المتغیرات التـي قـد یكـون لهـا تـأثیر إجراءتم 

   :كاألتي المتغیرات
   الطول - الكتلة - العمر١-٣-٣
 ، القــدرة، الرشــاقة، التوافــق،الــسرعة(  اختبــارات اللیاقــة الحركیــة وتــشمل ٢-٣-٣

 تكافؤ عینة البحـث فـي المتغیـرات نانیبی) ٤(و) ٢(والجدوالن ) التوازن 
  قید البحث 

  )٢(الجدول رقم 
  ) الطول ،الكتلة، العمر( البحث في متغیرات یبین داللة الفروق لمجموعتي 

  وحدة  المتغیرات  المجموعة الضابطة  المجموعة التجریبیة
  ع_+  س  ع_+  س  القیاس

  ت المحتسبة

  ١.٢٥٣  ١.٩  ١٢..٦  ١.١١  ٦.٦٤  سنة  العمر
  ٠.٥٩٠  ٢.٣٦  ٢٠.٣٤  ٢.٤٦  ١٩.٩٦  كغم  لةالكت

  ٠.٠١٤  ٤.٩٩  ١٠٤.٧١  ٦٦..٥  ١٠٤.٦٩  سم  الطول
 ٠.٠٥ عنــد مــستوى داللــة إحــصائیة فــروق ذات داللــة وجــود عــدم) ٢(الجــدول رقــم یبــین 

   ٢.٠٦= الجدولیة ) ت(وقیمة ) ٢٨(ة ودرجة حری
  : التصمیم التجریبي ٤-٣

افئــة تــصمیم المجموعــات المتك(  یطلــق علیــه اســم      اســتخدم الباحــث التــصمیم التجریبــي الــذي
) ١٩٨٤،٣٩٨ ،نفان دالی) (  ذات المالحظة القبلیة والبعدیة المحكمة الضبط رالعشوائیة االختیا

ویتم هـذا التـصمیم بإدخـال المتغیـر المـستقل وهـو برنـامج التربیـة الحركیـة المقتـرح علـى المجموعـة 
   .وفها الطبیعیة تنفذ البرنامج التقلیدي في المدرسةالتجریبیة وترك المجموعة الضابطة في ظر 
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   البحث أدوات ٥-٣
    ٠تحلیل محتوى المصادر والمراجع العلمیة  -١
 االستبیان -٢

 )١(رقم االختبارات والقیاسات ملحق  -٣

  : اختبارات اللیاقة الحركیة ١-٥-٣
ـــى ب ـــة والدراســـات الـــسابقة والتـــي تحتـــوي عل ـــى المراجـــع العلمی ـــة اللیاقـــة ط     تـــم االطـــالع عل اری

 ) ١٩٩٤ . میرفـت الجـوهري ( . )١٩٨٧ . األزهـريمنـى  ( . )١٩٨٤ . فریدة عثمان( الحركیة 
  .  یبین مكونات واختبارات اللیاقة الحركیة ) ٣(الجدول رقم و 

  )٣(الجدول رقم 
  یبین مكونات واختبارات اللیاقة الحركیة

  القیاس  االختبار المستخدم  مكونات اللیاقة الحركیة  ت

  التوافق  ١
  ) یسار–یمین (الحجل 

  تنطیط الكرة بالید
  الرمي على هدف ثابت

  التوافق العام للجسم
  توافق العین والید
  توافق العین والقدم

  التوازن  ٢
  الوقوف على قدم واحدة

   مقعد سویديىالسیر عل
  التوازن الثابت

  التوازن المتحرك
  سرعة الجري  م ) ٢٠( جري   السرعة  ٣
  رشاقة الجري  )٩×٤(جري المكوكي ال  الرشاقة  ٤

  القدرة  ٥
  الوثب الطویل من الثبات

  رمي كرة صغیرة
  قوة وسرعة األرجل

  قوة وسرعة الذراعین
  
  
  
  
  
  
  صدق اختبارات اللیاقة الحركیة  ٢-٥-٣
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اســـــتخدم صـــــدق المحتـــــوى وذلـــــك بعـــــرض االختبـــــارات علـــــى مجموعـــــة مـــــن ذوي الخبـــــرة 
 حــول مالئمــة االختبــارات الــرأي إلبــداءلــتعلم الحركــي  فــي مجــال طرائــق التــدریس وا∗واالختــصاص
رقم ملحق  اجله،الختبارات لما وضعت من  على مناسبة اباإلجماع وتمت الموافقة .لعینة البحث 

)١ (   
  )٤(الجدول رقم 

   القبلیةن التجریبیة والضابطة في االختباراتنویة الفروق بین المجموعتیعیبین م
  الختبارات اللیاقة الحركیة

    
 
 

 
  _  _ 


 

 
 

        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
   ٢.٠٦ = ٢٨ودرجة حریة  ) ٠.٠٥( د نسبة خطأ الجدولیة عن) ت(قیمة 

  
  ثبات االختبارات  ٣-٥-٣

                                           
  ذوي الخبرة واالختصاص ∗
   جامعة الموصل– كلیة التربیة الریاضیة  – تعلم حركي      - د محمد خضر اسمر    .أ
   جامعة الموصل– كلیة التربیة الریاضیة  – طرائق تدریس  -د قتیبة زكي التك        .أ
   الموصل جامعة– كلیة التربیة الریاضیة  – طرائق تدریس  -د حازم احمد مطرود  .م.أ
   جامعة الموصل – كلیة التربیة الریاضیة  – طرائق تدریس  -        د ولید وعد اهللا.م.أ
   جامعة الموصل– كلیة التربیة الریاضیة  – طرائق تدریس   -د لیث محمد داؤد     .م.أ
   جامعة الموصل – كلیة التربیة الریاضیة  – طرائق تدریس   -د صفاء ذنون         .م.أ
   جامعة الموصل     – كلیة التربیة األساسیة   – طرائق تدریس   –د قصي حازم         .م.أ
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 علـى األول مـن تطبیـق االختبـار أسـبوع االختبـارات وذلـك بعـد  تطبیـقإعـادة تم اسـتخدام 
ــغ األولعینــة مختــارة مــن تالمیــذ الــصف   تالمیــذ) ٥( مــن مجتمــع البحــث خــارج عینــة البحــث تبل

 ،)٥(الجـــدول رقـــم  بالســـتطالعیة وكمـــا مبـــینلتجربـــة ال للوقـــوف علـــى مـــدى صـــالحیة االختبـــارات
 لوضع درجات التالمیذ ∗ار التالمیذ من فریق عمل مساعدلحساب موضوعیة االختبارات تم اختبو 

   ٢٠٠٦ / ١١ /٢١- ٢٠وذلك في یومي 
  )٥(الجدول رقم 

  یبین الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ومعامل االرتباط لقیاس ثبات
  یاقة الحركیةاختبارات الل

    
 

 
  _  _ 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 )٠.٩٨٠( ،)٠.٦٦٣(االرتبـــاط قـــد تراوحـــت بـــین  قـــیم معامـــل إن) ٥(الجـــدول رقـــم یبـــین 
   وهذا یدل على ثبات االختبارات المستخدمة في البحث إحصائیاا دالة وجمیعه

  برنامج التربیة الحركیة  ٤- ٥-٣
تـم االطــالع علــى المراجـع العلمیــة والدراســات الـسابقة التــي تناولــت بـرامج التربیــة الحركیــة 

مج  فــي مجــال طرائــق التــدریس والــتعلم الحركــي تــم وضــع برنــا∗ الــسادة المتخصــصینإلــىوالرجــوع 
 الـسادة الخبـراء لتطـویر ونمـو بعـض ألراء وفقـا واإلمكانیـات األنـشطةللتربیة الحركیة والذي یـشمل 

 وكـــان الهـــدف مـــن ، ســـنوات)٦( االبتـــدائي بعمـــر األولعناصـــر اللیاقـــة الحركیـــة لتالمیـــذ الـــصف 
                                           

  م عبدالملك سلیمان ٠  م-١ ∗
    مازن سلو  معلم التربیة الریاضیة في المدرسة -٢ 
  
   من البحث٩نفس المختصین الوارد ذكرهم في صدق االختبارات الحركیة، ینظر صفحة  ∗
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 صـــدق         مـــن حیـــثوبمـــا ینـــسجم مـــع میـــول التالمیـــذ  یـــة اللیاقـــة الحركیـــة البرنـــامج هـــو تنم
 وزمــن الوحــدة التعلیمیــة وعــدد مــرات ،لبرنــامج فیمــا وضــع مــن اجلــه ومــدى مناســبة للفئــة العمریــةا

 وقــد تــضمن نمــوذج لوحــدة تعلیمیــة ) ٢(رقــم  فــي الملحــق  وكمــا موضــحاألســبوعالممارســة خــالل 
  - :كما یأتي  و لبرنامج المقترح للتربیة الحركیة

   د ١٥اإلعدادي الجزء  -
 الجسم كافة والـذي یـشمل علـى حركـات متنوعـة أعضاءتدفئة ویهدف على تهیئة الجسم و 

   ٠ والطیور اإلنسان الجسم وتقلید ألعضاءللمشي والجري وحركات تمثیلیة 
    د٢٠الجزء الرئیسي  -

 واأللعـاب األنـشطة تنمیة عناصر اللیاقة الحركیة وذلك عـن طریـق إلىویهدف هذا الجزء 
 تحقیـق التنمیـة الحركیـة الـشاملة للتالمیـذ وتطـویر إلـىف الصغیرة والترویحیة والمسابقات التي تهد

   ٠عناصر اللیاقة الحركیة 
  د  ٥الجزء الختامي   -

   ٠ ةالطبیعی حالته إلى تمرینات تهدئة واسترخاء حتى یعود الجسم إعطاء
  ) التقلیدي( البرنامج االعتیادي لدرس التربیة الریاضیة ٥-٥-٣

 الـصغیرة واأللعـاب والقـصة الحركیـة لحركات التمثیلیة على التدریس بااألسلوبیعتمد هذا 
   - : یأتي الدرس كماأجزاءالتي تطور عناصر اللیاقة البدنیة ویمكن تقسیم 

   . والحركات التمثیلیة والقصة الحركیةاإلحماءد  ویشمل ١٥ / اإلعدادي الجزء -أ
  ور عناصر اللیاقةالتي تط الصغیرة والترویحیة األلعاب ویشمل د ٢٠ / الرئیس الجزء -ب

  .     البدنیة
  .عبة صغیرة وتمارین تهدئة وانصراف یشمل لد ٥/  الجزء الختامي -جـ 
   التجارب االستطالعیة ٦-٥-٣
  :  األولى االستطالعیة  التجربة١- ٦- ٥- ٣

 ٢٢/١١/٢٠٠٦الحركیـة بتــاریخ  تجربـة اســتطالعیة الختبـارات اللیاقــة بــإجراءقـام الباحـث 
للتعـرف علـى المعوقـات ) ب( ومـن شـعبة األساسیة عینة البحث أفرادن غیر میذ متال)  ٥( على 

 معرفـة مـدى إلـىوهـدفت هـذه التجربـة الرئیـسة،  تطبیـق التجربـة  فـيأثناءوالمشاكل التي قد تحدث 
 إجـراء التالمیـذ مـن مكـان وأمـان مـن سـالمة والتأكـدمناسبة اختبارات اللیاقة الحركیـة لعینـة البحـث 

   . االختبارات وكیفیة حساب الدرجاتألداءوطریقة القیاس الصحیحة الختبارات وكذلك فهم كیفیة ا
  
  :التجربة االستطالعیة الثانیة  ٢- ٦- ٥- ٣

بتــــــاریخ  لبرنــــــامج التربیــــــة الحركیــــــة المقتــــــرح  تجربــــــة اســــــتطالعیة بــــــإجراءقــــــام الباحــــــث 
وذلــك ) ب( ومــن شــعبة یــسةالرئ عینــة البحــث أفــراد مــن غیــر ا  تلمیــذ) ١٥( علــى ٢٣/١١/٢٠٠٦
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 ،للوقوف على مدى مناسبة محتوى البرنامج المقترح للتالمیذ ومدى مالئمة مكان تطبیـق البرنـامج
  .والوقت الالزم للتنفیذ

ـــم اســـتبدال عـــدد مـــن  ـــة ت ـــذ األلعـــابومـــن خـــالل التجرب ـــدركها التالمی ـــم ی  الـــصغیرة التـــي ل
باحـث علـى كافـة اإلجـراءات الالزمـة لتنفیـذ هم وقـد اطمـئن الألعمار  مناسبة أخرىوتعدیلها بالعاب 
  .البرنامج المقترح

  الخطة الزمنیة للبرنامجین  ٦-٣
علـــى ) التقلیـــدي ( وبرنـــامج درس التربیـــة الریاضـــیة   تـــم تنفیـــذ البرنـــامج المقتـــرح للتربیـــة الحركیـــة 

 ١٦غایة  ولوالموافق یوم األحد  ٢٠٠٦  / ١١ / ٢٦ االبتدائي من الفترة    األولتالمیذ الصف 
 وبواقـــع وحـــدتین تعلیمیتـــین لكـــل مجموعـــة أســـابیع ٨ولمـــدة والموافـــق یـــوم الثالثـــاء   ٢٠٠٧ / ١/ 

 األحـدوحـدة لكـل مجموعـة وكانـت تطبـق خـالل یـومي  ) ١٦( وعلیه بلـغ عـدد الوحـدات التعلیمیـة 
المقتـرح  وقـام معلـم التربیـة الریاضـیة بالمدرسـة بتـدریس كـال مـن البرنـامج ،أسـبوعوالثالثاء من كـل 

ــــضابطة  وبعــــد انتهــــاء فتــــرة ،للمجموعــــة التجریبیــــة وبرنــــامج درس التربیــــة الریاضــــیة للمجموعــــة ال
التطبیــق لكــال المجمــوعتین جــرت القیاســات البعدیــة علمــا أن القیاســات القبلیــة قــد جــرت قبــل تنفیــذ 

       .البرنامج خالل یومین ولكال المجموعتین التجریبیة والضابطة
   . )٥-١(  من اتالختبار  ااألولفي الیوم 

   . )١٠-٦(  من اتالیوم الثاني االختبار 
   االختبارات البعدیةإجراء ٧-٣

 بعــد انتهــاء فتــرة والــضابطة االختبــارات البعدیــة علــى تالمیــذ المجمــوعتین التجریبیــة إجــراء    تــم 
لــك فــي خــالل تنفیــذ البرنــامج المقتــرح والبرنــامج المتبــع فــي درس التربیــة الریاضــیة فــي المدرســة وذ

 طبقـــــت إذ ٢٢/١/٢٠٠٧-٢١اختبـــــارات للفتـــــرة مـــــن ) ٥(فتـــــرة یـــــومین متتـــــالیین وفـــــي كـــــل یـــــوم 
  .إحصائیااالختبارات بنفس طریقة االختبار القبلي ثم دونت النتائج لمعالجتها 

   : اإلحصائیةالمعالجات  ٨-٣
   الوسط الحسابي -
   االنحراف المعیاري -
   معامل االرتباط البسیط -
   لعینتین متساویتین في العدد مرتبطتین ) ت (ر اختبا-
   لعینتین متساویتین في العدد غیر مرتبطتین )ت( اختبار -
  ) ٢٧٩ - ١٠١ ،١٩٩٩ ، والعبیديالتكریتي  (                     ) التقدم  (  نسبة التحسن-
  عرض النتائج ومناقشتها - ٤
  :عرض النتائج  ١-٤
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ـــائج للتحقـــق مـــن فرضـــا البحـــث قـــام البا ـــغ البیانـــات التـــي حـــصل علیهـــا مـــن نت حـــث بتفری
 إحــصائیاً  وقــد عولجــت البیانــات ،المجمــوعتین التجریبیــة والــضابطة فــي اختبــارات اللیاقــة الحركیــة

للعینـات غیـر المرتبطـة ) ت ( للعینة المرتبطة والمتساویة العـدد واختبـار ) ت ( باستخدام اختبار 
  تبین النتائج الخاصة بذلك  ) ٧ . ٦ . ٥( لجداول المتساویة العدد وقیاس نسبة التحسن وا

   )٦ (الجدول رقم 
یبین معنویة الفروق بین متوسطات القیاسات القبلیة والبعدیة ونسبة التحسن لتالمیذ 

  المجموعةالتجریبیة في المتغیرات قید البحث
    

 
 

 
  _  _ 


 

 
 

 
 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

   ٢.١٤ ) = ١٤(  ودرجة حریة ٠.٠٥<_ الجدولیة عند مستوى داللة ) ت ( قیمة * 
وجــــود فــــروق ذات داللــــة معنویــــة فــــي جمیــــع متغیــــرات البحــــث  ) ٥ (الجــــدول رقــــم  یبــــین

   .وبمحصلة القیاس البعدي بالنسبة لتالمیذ المجموعة التجریبیة
  
  
  
  

  )٧(الجدول رقم 

ین متوسطات القیاسات القبلیة والبعدیة ونسبة التحسن لتالمیذ یبین معنویة الفروق ب
  الضابطة في المتغیرات قید البحث المجموعة
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  _  _ 


 

 
 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

    ٢.١٤ ) = ١٤(  ودرجة حریة ٠.٠٥<_الجدولیة عند مستوى داللة ) ت ( قیمة *

وجود فروق ذات داللة معنویة في متغیرات البحث كافة باستثناء  ) ٦ (الجدول رقم  یبین
  یمـــــة  لـــــم تظهـــــر فـــــروق ذات داللـــــة معنویـــــة حیـــــث بلغـــــت ق)الرمـــــي علـــــى هـــــدف ثابـــــت(المتغیـــــر 

ــــروق )  ٢.١٤( مــــن القیمــــة الجدولیــــة البالغــــة <_وهــــي  )٠.٣٢٣( المحــــسوبة) ت (  وكانــــت الف
   ٠لمصلحة القیاس البعدي 

  

  

  

   )٨ (جدول رقم ال

  یبین معنویة الفروق بین متوسطات القیاسات البعدیة لتالمیذ مجموعتي البحث التجریبیة
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  والضابطة في المتغیرات قید البحث

  
 

 

  _  _ 


 

 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  ٢.٠٦ = ٢٨ ودرجة حریة٠.٠٥<_الجدولیة عند مستوى داللة ) ت ( قیمة *

 متغیــرات البحــث كافــة وجــود فــروق ذات داللــة معنویــة فــي ) ٧ (الجــدول رقــم مــن یبــین 
   ٠ تالمیذ المجموعة التجریبیة ةحمصلول

  :مناقشة النتائج  ٢-٤
وجـود فـروق ذات داللـة معنویـة بـین القیـاس القبلـي والقیـاس  ) ٦(الجـدول رقـم یتضح من    

اللیاقــة الحركیــة قیــد  الحركیــة فــي اختبــارات تجریبیــة التــي نفــذت برنــامج التربیــةالبعــدي للمجموعــة ال
ـــار البعـــدي مـــصلحةالبحـــث ول  ویرجـــع الباحـــث هـــذا التفـــوق والفـــارق فـــي قیاســـات اللیاقـــة . االختب
 لتحــسین وتنمیــة تلــك الحركــات الباحــث والمعــد مــن  للتربیــة الحركیــة البرنــامج المقتــرحإلــىالحركیــة 

وان األطفـــال عنـــدما أتـــیح لهـــم فرصـــة الممارســـة الحركیـــة المنظمـــة مـــن خـــالل األنـــشطة واأللعـــاب 
مسابقات التنافسیة المـشوقة التـي تزیـد فـرص المتعـة والرضـا وتحـدي الطفـل لقدراتـه قـد المتنوعة وال

 تحــسن األداء ویرجــع فــيأدت إلــى تــضافر العمــل العقلــي مــع العمــل الحركــي ممــا كــان لــه األثــر 
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نمـو بعـض عناصـر اللیاقـة و   تطویر في یسهم للتربیة الحركیة الباحث أیضا إن البرنامج المقترح 
 تنمیــة عناصــر إلــى الترویحیــة والتــي هــدفت األنــشطةذي اشــتمل علــى مجموعــة مــن الحركیــة والــ

ـــة  ـــة اذ للتالمیـــذ العمریـــةاللیاقـــة الحركیـــة وخاصـــة فـــي هـــذه المرحل ـــب علیهـــا األنـــشطة الطبیعی  تغل
 علـــى المربـــي فـــي المـــدارس )فریـــدة عثمـــان(والحركیــة األساســـیة وهـــذا یتفـــق علـــى مـــا أشـــارت إلیــه 

التلمیــذ علــى تحقیــق اللیاقــة الحركیــة لكونهــا الهــدف األساســي المباشــر للتربیــة االبتدائیــة أن یعینــوا 
  ).٢٢ ،١٩٨٤، فریدة عثمان ( الحركیة 
إن استخدام البرنامج المقترح لم تتوقف نتائجه على تحسین عناصر اللیاقة الحركیة للتلمیذ وعلیه ف

تعلـم الحركـات یـؤازره تنمیـة  علـى أن لبل تعـداها إلـى تنمیـة تكیفـه الشخـصي واالجتمـاعي ممـا یـد
   .في موقف التكیف بصفة عامة

وجود فروق ذات داللة معنویة بین القیاس القبلي والقیاس  ) ٧ (الجدول رقم ویتضح من 
 البرنـامج لــدرس التربیـة الریاضــیة  محتــوىإنالبعـدي لعناصـر اللیاقــة الحركیـة ویعــزو الباحـث ذلـك 

والحركیــة  الــصغیرة األلعــاب علــى مجموعــة مــن أیــضایحتــوي و  االمــري األســلوبالـذي یعتمــد علــى 
 لم تظهر هنـاك فـروق ذات داللـة معنویـة ویعـزو الباحـث )مهارة الرمي على هدف ثابت(باستثناء 

 وقت كبیر جـدا للتـدریب إلى تحتاج  هي مهارة من المهارات الصعبة والتي دقة الرميإن إلىذلك 
 إلى توافق عضلي عصبي عالي جدا وتركیز جیـد علیها لكي تتقن من قبل التالمیذ وكذلك تحتاج

 دون مــــستوى المطلــــوب وان مــــن حیــــث األداء ولكــــن التالمیــــذ بهــــذا العمــــر یكــــون التركیــــز لــــدیهم
ین لم یـؤثرا ویطـورا دقـة مهـارة الرمـي وعلیـه ظهـرت هنـاك فـروق ذات  داللـة غیـر معنویـة البرنامج

  .بین المجموعتین
وق ذات داللـة معنویـة بـین القیـاس البعـدي لكـال وجـود فـر )  ٨ (الجـدول رقـم ویتضح مـن 

 المجموعـــة التجریبیـــة التـــي نفـــذت البرنـــامج المقتـــرح مـــوعتین التجریبیـــة والـــضابطة ولمـــصلحةالمج
 تــأثیر إلــىللتربیــة الحركیــة علــى نمــو بعــض عناصــر اللیاقــة الحركیــة ویعــزو الباحــث هــذه الفــروق 

 تنمیة وتطویر مـستوى إلى ترویحیة تهدف أنشطة  اشتمل علىاذ المقترح للتربیة الحركیة البرنامج
ـــب علیهـــا  ـــة فـــي عمـــر الطفـــل وهـــي مرحلـــة تغل ـــة البنائی ـــة وخاصـــة فـــي هـــذه المرحل اللیاقـــة الحركی

 الترویحیة لبرنامج التربیة الحركیة الذي األنشطة وان اختیار األساسیة الطبیعیة والحركیة األنشطة
   ٠  تنمیة اللیاقة الحركیة للطفل إلى أدى

 التلمیــذ یكتــسب اللیاقــة الحركیــة مــن خــالل مجهــود متوســط إن ) ١٩٩٦،الخــولي( ویــذكر 
 لبرنامج اللیاقة الحركیة فانه األنشطة فان اختیار ،وان یحافظ على ذلك المستوى باستمرار النشاط

 التلمیــذ برنــامج یحتــوي علــى إعطــاء وان ، اللیاقــة الحركیــة للتلمیــذأهــداف تتــصل وتخــدم أنیجــب 
   .استمراریة هذه البرامجالتوافق واالتزان والرشاقة والسرعة وهذا مؤشر على تنمیة 

   )٣٦، ١٩٩٦،الخولي (                                                                     
البدنیــة واألنـشطة الترویحیــة و  الباحـث انــه یجـب العنایــة بعناصـر اللیاقــة الحركیـة ویـضیف

 والتـي تعمـل علـى نمـو وتطـویر عناصـر اللیاقـة الحركیـة ة مرتبطة بنـشاط الطفـلمج ترویحیفي برا
وهــذا یتفــق مــع مــا ذكــره  . علــى لیاقــة الطفــل الحركیــة ا   ایجابیــا  مــن خــالل البرنــامج الــذي لــه تــأثیر 
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)Cratty, 1968 (  مــن أن األنـشطة التــي تتطلـب الرشــاقة والتوافـق والتــوازن والحركـات االنتقالیــة
   حركــــــــــــــــــــي– فــــــــــــــــــــي وعــــــــــــــــــــي اإلدراك الحــــــــــــــــــــي تــــــــــــــــــــسهمري والوثــــــــــــــــــــب والمــــــــــــــــــــشي والجــــــــــــــــــــ

) Cratty .1968 . 42 (  وتتفـــق هـــذه النتـــائج مـــع كـــل مـــن دراســـة)ـــاني   و) ٢٠٠٠ ،الحی
 ا   والتــــي أكــــدت علــــى أن برنــــامج التربیــــة الحركیــــة لــــه دور )١٩٩٨ ، رجــــب(و) ١٩٩٩ ،العــــودات(

یــة تنفیــذ العوامــل البیئیــة التــي  وكــذلك علــى أهم فــي تطــویر عناصــر اللیاقــة الحركیــة وفعــاال  ا  ایجابیــ
 للقیـام بمختلـف ةیجد فیها الطفل القدر المناسب من المثیرات الحركیة وكذلك توفیر الفرص الالزم

االســتجابات الحركیـــة وأشـــكالها وذلـــك بمـــا تهدفـــه مـــن تــأثیرات ایجابیـــة فـــي تطـــویر كـــل مـــن النمـــو 
  .البدني والحركي

  والمقترحات االستنتاجات والتوصیات - ٥
   االستنتاجات ١-٥
   على نمو بعض عناصر اللیاقة الحركیة لتالمیذ الصفا   ایجابیا   البرنامج المقترح له تأثیر -١

   .     األول االبتدائي
   أظهرت النتائج تقدم القیاسات البعدیة على القیاسات القبلیة ولكال المجموعتین التجریبیة-٢

   .     والضابطة 
   التي نفذت البرنامج المقترح بنمو بعض عناصر اللیاقة تفوقت المجموعة التجریبیة-٣

   ٠االعتیادي ة    الحركیة على المجموعة الضابطة التي نفذت برنامج التربیة الریاضی
   . باستثناء مهارة الرميا   ایجابیا  تأثیر  البرنامج االعتیادي له -٤
   التوصیات ٢-٥
   الذي یطور وینمي عناصر اللیاقة  المقترح الحركیة نوصي باستخدام برنامج التربیة-١

   .الحركیة     
  للیاقة الحركیة على عینات أخرى وفئات عمریة متقدمة وٕاجراء بحوثمج  إعداد برنا -٢

  .    علیها
   المقترحات٣- ٥
   توجیه مدرسي التربیة الریاضیة على استخدام هكذا برامج تعكس نمو عناصر اللیاقة-١

   ٠   الحركیة 
    ٠ والمقارنة بالذكور اإلناثاسات نحو  توجیه الدر -٢
  
  

  :المصادر العربیة واألجنبیة 
   )٦-٣(اللیاقة الحركیة ألطفال ما قبل المدرسة من ) : ١٩٨٧( منى .األزهري  -١

    ٠ جامعة حلوان . بحث منشور .     سنوات 
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 ٦٤

   اإلحـــصائیةالتطبیقـــات  ) : ١٩٩٩ ( حـــسن محمـــد . والعبیـــدي . ودیـــع یاســـین .التكریتـــي  -٢
 جامعــــة . دار الطباعــــة والنــــشر .فــــي بحــــوث التربیــــة الریاضــــیة واســــتخدامات الحاســــوب 

  ٠الموصل 
اثــر برنــامج تربیــة حركیــة مقتــرح فــي الرضــا  ) : ٢٠٠٠(  محمــد خــضر اســمر .الحیــاني  -٣

 بحـــث .الحركــي وبعـــض الــصفات البدنیـــة والحركیــة لـــدى تالمیــذ مرحلـــة التعلــیم االبتـــدائي 
  ٠ ١٩ عدد . مجلد . للعلوم الریاضیة منشور من مجلة الرافدین

 برنــامج تربیــة حركیــة علــى كــل مــن تــأثیر): ١٩٩٤(  لیلــى . وحامــد .تمیرفــ .الجــوهري  -٤
 المجلـة العلمیـة للتربیـة .سنوات ) ٥-٤( من لألطفال اإلدراكالتكیف العام وبعض جوانب 

   ٠ القاهرة . ١ العدد .البدنیة والریاضة في كلیة التربیة الریاضیة للبنین بالهرم 
 مشروع خطة تربیة الطفل .المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم : جامعة الدول العربیة  -٥

  ٠العربي 
 دار الفكـر العربـي .التربیة الحركیة للطفـل  ) : ١٩٩٨ ( أسامة . وراتب . أمین .الخولي  -٦

  ٠ القاهرة . ٥ ط.
 المهنـي واإلعـدادیـة والریاضـة المهنیـة  التربیـة البدنأصـول) : ١٩٩٦ (أنور أمین .الخولي  -٧

  ٠ القاهرة . ١ ط. ٢ جـ. دار الفكر العربي. األكادیمي النظام –
 ٠ دار الفكر العربي . ٢ ط.التربیة الحركیة للطفل  ) : ١٩٩٠(  كامل أسامة .راتب  -٨
تــأثیر برنــامج مقتــرح للتربیــة الحركیــة علــى تنمیــة  ) : ١٩٩٨(  ماجــدة علــي محمــد .رجــب  -٩

 . بحــــث منــــشور .كــــار الحركــــي وبعــــض الحركــــات األساســــیة لتالمیــــذ الــــصف األول االبت
  ٠جامعة االسكندریة 

 والمرحلـــة األطفـــالالتربیـــة الحركیـــة لمرحلـــة ریـــاض  ) : ١٩٨٤ ( إبـــراهیم فریـــدة .عثمـــان  - ١٠
  ٠ الكویت . دار العلم . ١  ط.االبتدائیة 

رح للتربیة الحركیة في الكفاءة اثر برنامج مقت ) : ١٩٩٩(  جبریل جرید محمد .العودات  - ١١
 رســــالة . الحركیــــة لــــدى طلبــــة الــــصف الثالــــث مــــن مرحلــــة التعلــــیم األساســــي –اإلدراكیــــة 

   ٠ جامعة الموصل . كلیة التربیة الریاضیة .ماجستیر غیر منشورة 
        منـــــاهج البحـــــث فـــــي التربیـــــة وعلـــــم الـــــنفس ) : ١٩٨٤ ( ٠ ب ٠ دیوبولـــــد .فـــــان دالـــــین  - ١٢

    ٠ القاهرة . مكتبة االنجلو المصریة . ٢ ط.د نبیل نوفل وآخران محم) ترجمة ( 
  ٠ طرابلس .األطفال على ریاض اإلشرافقسم  ) : ١٩٩٧( اللجنة العلیا للطفولة  - ١٣

14- Cratty . Bryant ( 1968 ) : psychology and physical Activity 
Englewood cliffs . prentice hall . phi lade .                                     

  
      بسم اهللا الرحمن الرحیم                          

   )١(رقم   ملحق                                   
  جامعة الموصل 
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  كلیة التربیة الریاضیة 
                                  

  ارات اللیاقة الحركیة حول تحدید مكونات واختب أراء الخبراء استبیان/          م 
   المحترم .............................. السید الخبیر 

اثــر برنــامج مقتــرح للتربیــة الحركیــة علــى نمــو بعــض عناصــر ( فــي النیــة إجــراء البحــث 
وكونكم الخبراء في مجال طرائق التدریس والتعلم ) اللیاقة الحركیة لتالمیذ الصف األول االبتدائي 

ان رأیكم في مكونات واختبارات وقیاسات اللیاقة الحركیة ومدى صالحیتها لقیاس الحركي یرجى بی
    ٠ما وضعت ألجله شاكرین تعاونكم 

  القیاسات              االختبار المستخدم        مكونات اللیاقة الحركیة  
  )  یسار–یمین ( الحجل   التوافق           

  تنطیط الكرة بالید 
  الرمي على هدف ثابت

   التوافق العام للحجم -
   توافق العین والید -
   توافق العین والقدم -

   الوقوف على قدم واحدة -  التوازن           
   المشي على مقعد -

     سویدي

   التوازن الثابت -
   التوازن المتحرك -

   سرعة الجري -   متر ٢٠ العدو -  السرعة          
   ) ٩ *٤ ( الجري المكوكي-  الرشاقة          

  متر    
   رشاقة الجري -

   الوثب العریض -  القدرة          
   رمي كرة ناعمة -

   قوة وسرعة الرجلین -
   قوة وسرعة الذراعان-

  
  :اسم الخبیر 

  :اللقب العلمي 
    الباحث                                                     :التوقیع 

  
  سم اهللا الرحمن الرحیم ب                          
  ) ٢( رقم    الملحق                             

      ةنموذج لوحدة تعلیمیة للبرنامج المقترح للتربیة الحركی                   
  تطویر مهارة الجري: الثاني   األهداف التعلیمیة :    األسبوع الحریة للبنین   : المدرسة 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

 ٦٦

الشعور بالفرح والبهجة واإلثارة وٕاكسابهم السرعة                                     : الثانیة     األهداف التربویة :     الوحدة األول           : الصف 
  د٤٠:                زمن الوحدة أ : الشعبة 

  
  المالحظات     التشكیالت  األدوات     الوقت  محتوى الدرس             أجزاء الدرس  

  اإلعداديالجزء 
   اإلداريجانب 

  
  اإلحماء   

  
  التمارین البدنیة

  الرقبة    
  

  الذراعین   
  
  

  الجذع    
  

  الرجلین   

  
   الغیابألخذ  الساحةإلىالحضور 

  تدویر الذراعین باتجاه + الهرولة الخفیفة 
رفع + عقرب الساعة وعكس عقرب الساعة 

  هرولة عادیة+ ركبة 
  
دل ) حر (لأسف أمامثني الرقبة ) الوقوف(

  راسك كالبرتقالة على الشجرة
رفع ) الوقوف فتحا الذراعان للجانبین(

 أثناء حركة الطائر .) حر(الذراعین عالیا 
  الطیران

تمایل ) حر(ثني الجذع للجانبین ) الوقوف(
  الزهرة في مصب الریح

ثني الركبتین أسفل )  تخصر.الوقوف (
  تحرك اللولب ) حر(

   د١٥  
   د٢   

  
   د٣   

  
  

   د٢.٥   
  

   د٢.٥   
  
  

   د٢.٥   
  

   د٢.٥   
  

      
  التأكید على الهدوء

  
  التأكید على المسافات 

   والهدوء أثناء األداء
التأكید على االستجابة   

     ألوامر المعلمة

   الجزء الرئیسي
   ١لعبة رقم 

  
  
  
  
  
  
  

    
  ٢لعبة رقم 

  
  
  
  

  
قسیم التالمیذ إلى الجري المتعرج وذلك بت(

 ٣مجموعتین وتوضع أمام كل مجموعة 
وعند إعطاء ) م١(المسافة بینهما ) أعالم(

إشارة البدء یبدأ التلمیذ األول من كل 
مجموعة بالجري بین األعالم ثم العودة 

بنفس الطریقة للمس الزمیل الذي یلیه والذي 
یكرر نفس العمل والمجموعة التي تنهي 

  )فائزةاللعبة أسرع تعد ال
  
ینتشر التالمیذ في الساحة ) تشكیل الدوائر(

وعندما تنادي المعلمة برقم معین یبدأ 
التالمیذ بتشكیل الرقم المطلوب وهكذا 

تستمر اللعبة والتلمیذ الفائز هو الذي یبقى 
  إلى نهایة اللعبة ویتم تكریمه

   د٢٠   
   د٥    

  
  
  
  
  
  
  
  

   د٥    
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ال تحتاج 
  إلى أدوات

  
  

    
التأكید على السرعة  

  واالستجابة ألوامر
        المعلمة

  
  
  
  
  
  

  التأكید على االنتباه
   لسرعة االستجابة  

    ألوامر المعلمة
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 ٦٧

   ٣لعبة رقم 
  
  
  
  
  
  

   ٤لعبة رقم 

 في ینتشر التالمیذ) الجري تحت الموانع(
وضع الساحة على شكل مجموعتین وی

مانعان أمام كل مجموعة وعند سماع إشارة 
البدء یبدأ التلمیذ األول من كل مجموعة 
بالجري من تحت الموانع والعودة بنفس 

الطریقة والمجموعة التي تنهي اللعبة أسرع 
  تعد الفائزة 

الجري للبس الطوق یقسم التالمیذ إلى 
مجموعتین ویوضع طوقان المسافة بینهما 

د سماع إشارة البدء م لكل مجموعة وعن٣
یبدأ التلمیذ األول من كل مجموعة بالجري 

نحو الطوق ولبسه ثم االستمرار بالجري 
  والمجموعة التي تنهي اللعبة أسرع تعد فائزة

   د٥   
  
  
  
  
  
  
   د٥  

   موانع٤
 المسافة 
بین مانع 

  م٣وأخر 
  
  
  
  
  
   أطواق٤

 التأكید على عدم 
  سقوط المانع أثناء

      الجري
  
  
  
  
  
  

   التأكید على األداء
        السلیم

  الجزء الختامي
  لعبة ترویحیة

  
  
  

  االنصراف
  

  
تقسیم الصف إلى أربع مجامیع وعند النداء 

على تشكیل رقم معین تقوم كل مجموعة 
بتشكیل هذا الرقم والفائز من یشكل الرقم 

  بأسرع وقت 
  الدرسقوف على شكل نسق ألداء تحیة الو 

  ٠وٕاعطاء تمارین تهدئة والعودة للصف 
  

   د٥   
   د٣   

  
   
  
   د٢  

      
  
  

  التشجیع على األداء
  ح     الصحی
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