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تأثیر برنامج مقترح للتربیة الحركیة في النمو الحركي والمعرفي 
  واالجتماعي ألطفال الریاض في مركز محافظة اربیل

  

  د  شیروان صالح خضر . د فداء اكرم سلیم                                   م. م. أ
  كلیة التربیة الریاضیة / صالح الدینجامعة 

 

  الملخص
  -: هدف البحث الى الكشف عن ی
 الحــــرة علــــى النمــــو الحركــــي والمعرفــــي األنــــشطة تــــأثیر برنــــامج المقتــــرح للتربیــــة الحركیــــة  و برنــــامج -

  .  في مركز محافظة اربیل األطفال مرحلة ریاض ألطفالواالجتماعي 
 وأطفــالیبیــة التــي اســتخدمت البرنــامج  المقتــرح للتربیــة الحركیــة  الفــروق بــین اطفــال المجموعــة التجر -

  .  الحرة  األنشطةالمجموعة الضابطة التي استخدمت برنامج 
(  روضة أطفالواستخدم الباحثان المنهج التجریبي لمالئمته طبیعة البحث ، وتمثلت مجتمع البحث من 

تــــار الباحثــــان العینــــة بالطریقــــة العــــشوائیة ، واخ ) ٢٠٠٨-٢٠٠٧( للعــــام الدراســــي  ) لیــــزا النموذجیــــة 
طفال تم تقسیمهم الى مجموعتین ، التجریبیة طبقت البرنامج المقترح للتربیـة الحركیـة و ) ٣٠( البسیطة 

  ). نشاط الحر ( الضابطة طبقت برنامج الروضة 
ــــــــذي أعــــــــده  ــــــــي واالجتمــــــــاعي وال ــــــــاس النمــــــــو الحركــــــــي والمعرف ــــــــت بمقی         أمــــــــا أداة البحــــــــث فتمثل

بنـــدا موزعـــة علــى ثـــالث محـــاور لتمثـــل ) ٤٦(، وكانـــت المقیـــاس مكــون مـــن  ) ١٩٩٧: بلیكــر ومـــال ( 
  ) . الحركي ، والمعرفي و االجتماعي ( مجاالت النمو 

دام   بعــد التحقــق مــن صــدق وثبــات االداة تــم تطبیقــه علــى عینــة البحــث ، وتــم معالجــة البیانــات باســتخ
   : اآلتیة الباحثان الى مجموعة من االستنتاجات وتوصل المناسبة، اإلحصائیةالوسائل 

  . الحرة المتبع من قبل برنامج الروضة في تنمیة الجوانب الحركیةاألنشطة فاعلیة -
 . لألطفال الحرة في تحسین النمو المعرفي واالجتماعي األنشطة لم یسهم برنامج -
میـة الجوانـب الحركیـة والمعرفیـة واالجتماعیـة  االیجابي للبرنامج المقترح  للتربیة الحركیة في تنالتأثیر -

 .لألطفال
 الحـرة المتبعـة فـي ریـاض األنـشطةان البرنامج المقترح الخاص بالتربیـة الحركیـة تفـوق علـى  برنـامج  -

 فـــي النمـــو الحركـــي والمعرفـــي واالجتمـــاعي  و علــى ضـــوء االســـتنتاجات یوصـــي الباحثـــان مـــن األطفــال
 لما لها من أهمیة في تنمیة الطفل من األطفاللحركیة في مرحلة ریاض ضرورة استخدام برامج التربیة ا

  .  الجوانب الحركیة والمعرفیة واالجتماعیة 
  

  
  

 ٢٠٠٩ –) ٥١( العدد –) ١٥( المجلد –مجلة الرافدین للعلوم الریاضیة 
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ABSTRACT  

THE EFFECT OF SUGGESTED PROGRAM OF MOTOR 
LEARNING IN DEVELOPING SOCIAL, COGNTIVE AND 

MOTOR FOR KINDERGARTEN IN ERBIL   
  

Ass . P. Dr. Fedaa  A.Saleem Dr. Sherwan S.Khedeer  

Mosul university / college of physical education 

Purpose of study; 
The Purpose of this study was :  
1-To investigate the effect of motor learning program and free activities  
program in developing social ,cognitive and motor for kindergarten in Erbil . 
 2-To investigate the differences between experimental group which used 
program of motor learning , & control group which used free activities  
program. 
Procedures  & Methodology      
-  An experimental method was used in this study . 
-  A sample of (65) kids of Liza Model kinder garden in Erbil were used in 
this study . 
- (30) out of (65) were chosen randomly . 
- The sample  was divided in to two groups equally. 
    - The first group was experimental which used program of motor learning 
& the second was control which used free activities program conducted by the 
kinder garden . 
-The equivalent for both groups was conducted , also the homogeneous was 
conducted too , in variables for suggested program of motor learning. 
A scale of developing measurement for social cognitive ,& motor was 
conducted for this research which consist of (46) phrase distributed on three 
fundamental tests includes , motor , cognitive & social development .The first 
test consist of (motor development ) (18) phrase .The second test consist of 
(cognitive development) (14) phrase .And the third test consist of (social 
development) (14) phrase. 
- The validity of research scale was conducted. 
Conclusion & Recommendations 
On the  basis of the data the following conclusions were presented : 
1.the efficiency of free activities of used program were high in developing 
motor activities. 
2.The free activities program did not participate in developing social & 
cognitive for kids. 
3.There was positive efficiency of suggested motor program in developing 
motor , cognitive , & social elements. 
The following recommendations were presented :  
 1.It is important to use motor learning programs at the kinder garden  in 
developing , motor, cognitive & social activities. 
2.It is useful to apply the suggested program in the curriculum of kinder 
garden for more useful & benefits.   
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  :التعریف بالبحث  -١
 :  البحث وأهمیةالمقدمة  ١-١

 المختلفـــة مـــن البـــرامج التربویـــة التـــي تهـــدف الـــى تحقیـــق النمـــو بأنـــشطتهاتعـــد البـــرامج الحركیـــة  
 الـدوافع االساسـیة لالنـسان فعـن طریقهـا یبـدا الطفـل إحـدىحركـة لیع الجوانب، فا جمفيالمتكامل للطفل 

 طـرق الـتعلم هـو احـدمنذ حیاته االولى في التعرف على العالم المحیط بـه وهـذا المیـل الطبیعـي للحركـة 
فالطفــل یــتعلم مــن خــالل الحركــة واذا كانــت الحركــة هــي وســیلة الطفــل لیكتــشف العــالم المحــیط بــه فــأن 

كــة عبــارة عــن مــدخل وظیفــي لعــالم الطفولــة ووســیط تربــوي فعــال لتحــسین وتطــویر النمــو المعرفــي الحر 
 الـنفس علـى اهمیتهــا واالجتمـاعي للطفـل فـي سـنوات طفولتـه وهـي الفتــرة التـي اجتمـت معظـم نظریـات  

     .في نمو الطفل

لطفـــل مـــن جمیـــع إن الحركـــة هـــي الوســـیلة التـــي مـــن خاللهـــا یـــتم تحقیـــق النمـــو الـــسلیم المتكامـــل ل
 فالحركة تكون دائما وسیلة تعلیمیة فعالة للتنمیة المعرفیة إذا نفذت بطریقة صحیحة ، كما انها بالجوان

( المدرسة االولى التي یـتم تعلـم الطفـل ضـبط الـنفس واالخـالص والـصدق وكیفیـة التعامـل مـع االخـرین 
  .)٩٧ ، ١٩٩٥: عبدالكریم 

اء الطفل ونموه معرفیا وانفعالیـا واجتماعیـا ، فالتربیـة الحركیـة تعد البرامج الحركیة االساس في بن 
وســیلة هامــة یفتــرض فیهــا اثــارة دوافــع االطفــال وطاقــاتهم نحــو اكتــساب المعلومــات فــي جمیــع الجوانــب 

وهــذا مــا اكــده علمــاء الــنفس والتربیــة علــى ان بــرامج التربیــة الحركیــة ذا . وتــسهیل عملیــة الــتعلم لــدیهم 
النــسبة لكــل مــن النمــو البــدني والمعرفــي واالجتمــاعي ، اذ تهــدف هــذه البــرامج الــى تحقیــق اهمیــة كبیــرة ب

مبدا الشمولیة فال تقتصرعلى تحقیق التنمیة الحركیة وانما تسهم فـي تنمیـة الجوانـب المعرفیـة والوجدانیـة 
  .طبیعیة واالساسیة المتاحة للطفلمعتمدا على االمكانیات الحركیة ال

   )٤٥ ،١٩٩٠ :السرهید وعثمان( 

فبرامج التربیة الحركیة إذا طبقت بشكل الصحیح تأخذ بالحسبان جمیـع جوانـب الطفـل فهـي تـدرك 
تمامـا التكامـل واالرتبـاط الوثیـق بــین االمـور االساسـیة واالمـور المكملـة بمعنــى التفاعـل بـین نمـو الطفــل 

  .الحركي والبدني وبین النمو المعرفي والوجداني 

  : هذه الدراسة في الجوانب االتیة  أهمیة إیضاحویمكن 

الحركیــة و ة یــ جوانــب النمــو المعرففــي هــاتــسهم هــذه الدراســة فــي تجریــب بــرامج للتربیــة الحركیــة وأثر  •
  .  اربیل محافظةواالجتماعیة لمرحلة ریاض االطفال في مركز 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٨٥

ي  النمـــــو الحركـــــي والمعرفـــــفـــــي بیـــــان اهمیـــــة بـــــرامج التربیـــــة الحركیـــــة ومـــــدى تأثیرهـــــا  فـــــي ساعدتـــــ •
واالجتمــاعي الطفــال مرحلــة ماقبــل المدرســة ممــا قــد یــسهم فــي توجیــه اهتمــام المختــصین فــي وزارة 

  .التربیة الى تطبیق هذه البرامج الحركیة 

  : مشكلة البحث  ٢-١
 النمـــــو الحركـــــي والمعرفـــــي فـــــيعلــــى الـــــرغم مـــــن اهمیـــــة بــــرامج التربیـــــة الحركیـــــة ومـــــدى تأثیرهــــا 

 الحـــضانة یـــین بـــدورنهتمـــام مـــن قبـــل المـــسؤولین والتربـــویین و المعواالجتمـــاعي ، اال انهـــا لـــم تحـــظ باال
مهــات أبــاء وأ  بــبعض ئهمــالقا المیدانیــة و ا الباحثــان مــن خــالل زیاراتهمــ الحــظوریــاض االطفــال لــذا فقــد 

 بــان هنــاك ضــعف فــي الجانــب البــدني والمعرفــي واالجتمــاعي ااالطفــال فــي مركــز محافظــة اربیــل وجــد
  . طبیق برامج التربیة الحركیة االهمال في تفضًال عن 

جعــة االدبیــات تبــین انــه علـــى الــرغم مــن اهمیــة مرحلــة ریــاض االطفـــال اال ان ا  ومــن خــالل مر 
 فــي محافظــة اربیــل مقارنــة بالدراســات والســیمالدراســات واالبحــاث مازالــت اقــل مــن ان تغطــي جوانبهــا ا

المـر الـذي ا،الطفولـة للدراسـات االبتدائیـة واالبحاث التي تناولت البـرامج الحركیـة والریاضـیة فـي مرحلـة 
  : األتيل ؤ  الى تناول هذه المشكلة والتي یمكن تحدیدها في التسابالباحثینحدا 

 النمو الحركي والمعرفي واالجتماعي لدى اطفال مرحلة فيبرنامج مقترح للتربیة الحركیة  ما تأثیر
  .سنوات ) ٥-٤( ماقبل المدرسة 

  :  هدفا البحث  ٣ -١ 
  :  الكشف عنإلىدف البحث یه

 النمــــو الحركــــي والمعرفــــي فــــي للتربیــــة الحركیــــة  و برنــــامج االنــــشطة الحــــرة  المقتــــرحتــــأثیر برنــــامج -١
  . واالجتماعي الطفال مرحلة ریاض االطفال في مركز محافظة اربیل 

كیــة واطفــال للتربیـة الحر  المقتــرح برنــامج الالفـروق بــین اطفــال المجموعـة التجریبیــة التــي اسـتخدمت  -٢
   .المجموعة الضابطة التي استخدمت برنامج االنشطة الحرة  

  : فرضا البحث  ٤-١
 فـي لتربیـة الحركیـة وبرنـامج االنـشطة الحـرة لمرحلـة ریـاض االطفـال  المقتـرح لبرنـامجلهناك تـأثیر ل -١

  .في مركز محافظة اربیل النمو الحركي والمعرفي واالجتماعي 

معنویـــة بـــین اطفـــال المجموعـــة التجریبیـــة التـــي اســـتخدمت برنـــامج التربیـــة وجـــود فـــروق ذات داللـــة  -٢
و الحركـي والمعرفـي فـي النمـالحركیة واالطفال المجموعة الـضابطة التـي اسـتخدمت االنـشطة الحـرة 

 . مركز محافظة اربیل واالجتماعي ل
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  : مجاالت البحث  ٥- ١
  سنوات ) ٥-٤(بعمر  لیزا النموذجیة اطفال روضة: المجال البشري  - ١

    .  النموذجیة في مركز محافظة اربیل ضة لیزاو االلعاب لر قاعة :  لمجال المكاني ا -٢

 .  ٨/٥/٢٠٠٨  لغایة ٦/٤/٢٠٠٨ ابتداءً : المجال الزماني  -٣

   الدراسات النظریة و السابقة-٢
   الدراسات النظریة١-٢
  : التربیة الحركیة  مقومات برامج١- ١- ٢

، إیجابیــةومــا تعنیــه هــذه الطبیعــة مــن ، البدایــة والنهایــة فــي بــرامج التربیــة الحركیــة نقطــة هــوالطفــل  -١
وهنــاك . النفــسيوبخاصــة جانــب النمــو الحركــي المــرتبط بالجانــب ، ومــن خــصائص ونمــو واتجاهــات

 بنمـــو الطفـــل یتعلـــقبعـــض المبـــادئ التـــي اســـتقاها مفهـــوم التربیـــة الحركیـــة مـــن علـــم الـــنفس بعـــضها 
 اإلعــداد والتقــویم والتطــویر حــینوالتــي ینبغــي االسترشــاد بهــا ، تــه وقدراتــه ودوافعــهوٕامكانیا، وتعلمــه

  :لبرامج التربیة الحركیة وهي

 البیئــةوتــأتي عــن طریــق اســتثاره میولــه والبــدء بكــل مــا هــو مــألوف لــدى الطفــل فــي ،  الطفــلإیجابیــة -أ
  .المحیطة به

 ال القـدراتوان هـذه ، رات بدنیة ونفسیة للطفل مستوى نضج یعبر عن نفسه من استعدادات وقدأن -ب
  .الحركیةبد من التعرف علیها وأخذها بعین االعتبار وتوظیفها من خالل التربیة 

وأن ، واحـدفهـو ینمـو بـدنیا وجـسمیا وعقلیـا واجتماعیـا فـي آن ،  معدل نمو الطفـل یتـسم بالـشمولأن -ج
  .ئیةوبیاختلفت معدالت النمو في كل جانب بسبب اعتبارات وراثیة 

 أداءویتضح ذلك بصورة واضحة من تفوق بعض األطفـال فـي ،  الفروق الفردیة بین األطفالمراعاة -د
 الحركیـــةوتـــأخر الـــبعض اآلخـــر فـــي ممارســـة بعـــض المهـــارات ، بعـــض المهـــارات الحركیـــة المتقدمـــة

 التربیـــة شـــعار لـــذا فـــإن  .التـــي قـــد تواجـــه بعـــض األطفـــال) مرحلـــة المعوقـــات(األساســـیة مـــن خـــالل 
  . "التربیة الحركیة لكل فرد ال تربیة حركیة للجمیع "الحركیة 

 تتطلـب مـن قـدرات ومـا، طبیعة الحركات وما تعنیه من أشكال أو حاالت وما یحكمهـا مـن عوامـل - ٢
  :مثل، وحدود وما یرتبط بها من أمور أخرى تسهل دراسة الجانب الحركي

  .احل نموه البیولوجیةوكیفیة عمل كل عضو ومر ،  أجزاء الجسمعلىالتعرف -أ

وتجنــــب ،  النــــواحي العلمیــــة للتحلیــــل الحركــــي بهــــدف الوصــــول إلــــى أفــــضل األداء الحركــــيمعرفــــة -ب
  . الزائدةالحركات
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 الحركي الصحیح لعمل الجسم كأساس حیوي في مجال الحركة وٕامكانیاته وذلك بهدف األداء الفهم -ج
  .بأقل مجهود

ومـا تتـضمنه هــذه ، ي هـي الهـدف المباشـر مـن التربیــة الحركیـة الحركیـة والـصحیة التــاللیاقـةطبیعـة  -٣
 مـن لـیس وجمیعهـا عناصـر یحتـاج لهـا الطفـل ، من عناصر كالسرعة والتوافق والقـوة والتـوازناللیاقة

 على التعلم مساعدته أیضا في مهمة بل هي ،أجل اللیاقة البدنیة والصحیة واالستمتاع بوقت الفراغ
    . مجتمعهفي التربویة األخرى كي یصبح عضوا فاعال المعرفي في مجاالت العلوم

 الحركیــة هــي فــي الواقــع تمثــل خــصائص البیئــة التــي ینتمــي إلیهــا الطفــل مــن عــادات التربیــةطبیعــة  -٤
  )٨٥ ،٢٠٠٣عبد الكریم،(للطفل وقیم واتجاهات وهي ترتبط باألساس االجتماعي والثقافي وتقالید

  :  الحركیةالتربیة أهداف  ٢- ١- ٢

 بالنواحيإال أنها ترتبط ،  أن التربیة الحركیة وسیلة بدنیة وحركیة في مظهرها العامى الرغم منعل
لذا تقـسم أهـداف التربیـة الحركیـة لمرحلـة الطفولـة ، العقلیة واالجتماعیة والوجدانیة في أهدافها وأغراضها

  : هما أساسیینإلى نوعین 
  :األهداف الرئیسة وتشمل: األول النوع

،  الیـوميالعمـل  الطفل عناصر اللیاقة البدنیة واللیاقة الصحیة التي تؤهله للقیـام بمتطلبـات بإكسا  .١
  .الترویحوذلك من خالل االشتراك في النشاط الحركي من أجل 

  ).١  رقمالشكل: (الحركي لدى األطفال التي تتلخص في- وتطویر اإلدراك الحسيتنمیة  .٢

   

 
 

 
 

 
| 

 
 

 

 
|
|| 
|| 

 
 

   مفهوم الحركة في التربیة الحركیةیوضح ) ١(رقم  شكلال

 معرفـــة الطفـــل بـــأجزاء جـــسمه وعالقتهـــا بالحركـــات ،  Body Awareness بالجـــسم الـــوعي •
 .ةالمختلف

 . بحجم الفراغ وعالقته باألشیاء الخارجیة،معرفة الطفل Spatial Awareness المكاني الوعي •

یمــین ( ، معرفــة الطفــل باالتجاهــات المختلفــة Directional Awareness االتجــاهي الــوعي •
 .)ویسار وأمام وخلف
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 معرفـة الطفـل بالوقـت وعالقتـه باإلیقـاع والموسـیقى ،Temporal Awareness الزمـاني الوعي •
  . مختلفةوأنماط توقیتیة 

 الجماعیـــةلحركیـــة التـــي تؤهـــل الطفـــل لالشـــتراك فـــي األنـــشطة واأللعـــاب الریاضـــیة  المهـــارات اتنمیـــة .٣
 .والفردیة

  .للطفلوتقویة أجهزة الجسم الحیویة بما یتناسب والخصائص العمریة ،  الصفات البدنیةتنمیة  .٤

  :وهياألهداف االجتماعیة والنفسیة والصحیة واالنفعالیة : الثاني النوع

  .الحركیة والریاضیة جتماعیة عن طریق االشتراك في األنشطة واأللعاب الطفل المهارات االإكساب .١

  .البدنیة الطفل مفاهیم السالمة العامة والخاصة المرتبطة بالممارسة إكساب .٢

  . یدرك الطفل المفاهیم الثقافیة المرتبطة بالنشاط البدنيأن .٣

  .األمراض ممارسة النشاط البدني من أجل الصحة والوقایة من أهمیة .٤

  .العامة المحافظة على البیئة كالمالعب وكل ما یتعلق بالخدمات ةأهمی .٥

  . الطفل بأهمیة الغذاء الجید من أجل الصحةتعریف .٦

  .أقرانه الطفل التحكم في االنفعاالت في حاالت التنافس مع إكساب .٧

   .ت من األهداف التي تتناسب وعمر الطفلئ أن تضیف ما شویمكن

  )٦٤ ، ١٩٩٠السرهید وعثمان،                 (                                        

  : الدراسات السابقة٢-٢
ـــصطفى ( دراســـة ١ -٢-٢ ـــأثیر ) "١٩٩٧،م ـــامج ت ـــاب برن ـــة لأللع ـــاهیم اللفظی ـــساب المف ـــى اكت   عل

  "سنوات) ٤-٣( من لألطفالوالعددیة 

اللفظیـة والعددیـة، هدفت الدراسة الى التعرف على تاثیر برنامج لاللعاب على اكتساب المفاهیم 
طفــال قــسمت الــى مجمــوعتین احــداهما مجموعــة تجریبیــة تلقــت ) ٦٦(وتـم اختیــار عینــة عــشوائیة قوامهــا 

التعلیم وفق برنامج لاللعاب الحركیة، ومجموعة ضابطة تلقت التعلیم وفق برنامج الروضـة، وباسـتخدام 
تنتاجات اهمهــا وجــود فــروق دالــة الوسـائل االحــصائیة المناســبة توصــلت الدراســة الــى مجموعـة مــن االســ
 ،التعـــرف علـــى الكلمـــات( فظیـــةلمعنویـــا بـــین اطفـــال المجمـــوعتین التجریبیـــة والـــضابطة فـــي المفـــاهیم ال

ممـا یـدل علـى التـاثیر  )األعـداد مـدلوالت ،األعداد أشكال (وفي المفاهیم العددیة) التعرف على الحروف
  . االیجابي للبرنامج المقترح

   البحثإجراءات - ٣
  .تم استخدام المنهج التجریبي لمالئمته طبیعة البحث :  منهج البحث١-٣

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٨٩

 للعـام الدراسـي) لیـزا النموذجیـة( تمثـل مجتمـع البحـث مـن اطفـال روضـة:  مجتع البحث وعینتـه٢-٣
  طفال وباعمار تتراوح بین)  ٦٥(في مركز محافظة اربیل، والبالغ عددهم ) ٢٠٠٨-٢٠٠٧(

طفال تم تقـسیمهم الـى مجمـوعتین ) ٣٠(ینة بالطریقة العشوائیة البسیطة سنوات، وتم اختیار الع) ٦-٥(
) ١٥(تجریبیة تطبق البرنامج الحركي المقترح ومجموعة ضابطة تطبـق برنـامج الروضـة، وبواقـع 

  .طفال لكل مجموعة

  : تمثلت متغیرات البحث بما یاتي : تحدید المتغیرات وضبطها٣-٣

  الحركیة برنامج التربیة: المتغیر المستقل 

   مقیاس النمو الحركي والمعرفي واالجتماعي: المتغیرات التابعة

المتغیــرات غیــر التجریبیــة التــي مــن الممكــن ان تــؤثر فــي ســالمة التــصمیم التجریبــي للبحــث والتــي تـــم 
 المتغیـرات ،ظـروف التجربـة( محاولة ضبطها من خالل التحقق من السالمة الداخلیة من خـالل ضـبط 

  ). ادوات القیاس،ضجالمتعلقة بالن

تـاثیر التعـدد فـي المتغیــرات ( كمـا تـم التحقـق مـن الـسالمة الخارجیـة مــن خـالل ضـبط المتغیـرات
 اثــر اجــراء التجربــة مــن خــالل الــسیطرة علــى البرنــامج الحركــي والمعلمــة - اثــر اختبــار القبلــي-المــستقلة

  )وتوزیع الدروس

  تصمیم اآلتي تمثل التصمیم التجریبي بال:  التصمیم التجریبي٤-٣

                                                             ) ذات األختبـــــارین القبلـــــي والبعـــــديالعـــــشوائیة األختیـــــار تین االـــــضابطة والتجریبیـــــة تـــــصمیم المجمـــــوع(
مجموعة تجریبیـة درسـت وفـق البرنـامج الحركـي المقتـرح ومجموعـة ضـابطة ، )٣٩٧، ١٩٨٤:فاندالین( 

  .برنامج الروضةدرست وفق 

و ) الكتلـة - الطـول-العمـر( تم اجراء التجانس بـین اطفـال المجمـوعتین فـي متغیـرات : التجانس٥-٣
  .یبین ذلك) ١(رقم الجدول 

  

  

  

  )١(رقم الجدول 

  الكتلة یبین تجانس مجموعتي البحث في متغیرات العمروالطول و 

   
   ±     ±   
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    ،كمــــا یتــــضح ایــــضا ان قــــیم )١±(االلتــــواء محــــصورة بــــینمعامــــل ان قــــیم مــــن الجــــدول اعــــاله تبــــین    
  .یدل على تجانس افراد المجموعتین مما ) ٣٠(معامل االختالف اقل من 

رقــم  تــم اجــراء التكــافؤ فــي محاورمقیــاس النمــو الحركــي والمعرفــي واالجتمــاعي والجــدول:  التكــافؤ٦-٣
  .یبین التكافؤ ) ٢(

  )٢( رقم دولجال

  افؤ افراد المجموعتین في مقیاس النمو الحركي والمعرفي واالجتماعين تكییب

 المقیاس المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة
 ع± س ع± س  وحدة القیاس

 tقیمة 
  المحتسبة

 ١.٤٧ ٣.٤٦ ٤٦.٥٢ ٤.٣٧  ٤٤.٣٣  الدرجة النمو الحركي

 ١.٢٢ ٣.٤٨ ٣٥.٨٢ ٥.٥٦ ٣٧.٩٧  الدرجة النمو المعرفي

 ٠.٩٥  ٤.٦٣  ٢٧.٧٦  ٥.١٢  ٢٩.٥٣  الدرجة جتماعيالنمو اال

  ٢.٠٥) = ٠.٠٥(وتحت مستوى داللة ) ٢٨(الجدولیة امام درجة حریة ) t(قیمة 

المتغیرات  معنویة بین اطفال المجموعتین في  غیر د فروق ذات داللةو  من الجدول اعاله وجبینت      
  .المحددة مما یدل على تكافؤ اطفال المجموعتین

  :  البحث اداة٦-٣
، ) ١٩٩٧بلیكـر والمـال، (تمثلت اداة البحث بمقیاس النمو الحركي والمعرفي واالجتماعي، والـذي اعـده 

وتم تـصمیم المقیـاس اساسـا لوصـف وتقـویم النمـو الحركـي والمعرفـي واالجتمـاعي ألطفـال مرحلـة ماقبـل 
بـــارات اساســـیة تمثـــل تخبنـــدا موزعـــة علـــى ثالثـــة ا) ٤٦(ســـنوات،ویتكون المقیـــاس مـــن ) ٦-٤(المدرســـة 

   ).٤-١(الجابة على وفق الدرجات من  وتكون امجاالت النمو الحركي والمعرفي واالجتماعي
وتتــــــضمن بنــــــود هــــــذا .  بنــــــدا)١٨(ویحتــــــوي االختبــــــار االول والخــــــاص بــــــالنمو الحركــــــي علــــــى 

  .ةاالختبارالمهارات الحركیة االساسیة االنتقالیة وغیر االنتقالیة ومهارات التحكم والسیطر 
وتتـــضمن بنـــود هــــذا . بنـــدا) ١٤(امـــا االختبـــار الثـــاني والخــــاص بـــالنمو المعرفـــي فیحتـــوي علــــى 

بینمـا یحتـوي . االختبار بعض المهارات والقدرات المعرفیة التي تهدف الى وصف وتقویم النمو المعرفـي
ف بنـــدا، حیـــث تتـــضمن بنـــوده بعـــض المواقـــ )١٤(االختبـــار الثالـــث والخـــاص بـــالنمو االجتمـــاعي علـــى 

  .االجتماعیة التي تهدف الى وصف وتقویم النمو االجتماعي
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على درجة لمقیـاس ، وأ) ١٨(درجة وأدنى درجة ) ٧٢( أعلى درجة لمقیاس النمو الحركي كانتو 
درجــة ) ٥٦(وأعلــى درجــة لمقیــاس النمــو االجتمــاعي ) ١٤( درجــة وأدنــى درجــة ) ٥٦(النمــو المعرفــي 

  ) .١٤(وأدنى درجة 
  : تم التحقق من صدق المقیاس كما یاتي: صدق المقیاس٧-٣

فــي مجــال الــتعلم الحركــي وطرائــق ∗مــن خــالل عرضــه علــى مجموعــة مــن المختــصین : صــدق المحتــوى
 وذلــك بهــدف التاكــد مــن صــیاغة ومــضمون كــل بنــد مــن بنــود المقیــاس والتحقــق مــن انتمائهــا ،التــدریس

ممــا %) ١٠٠( علـى صــدق المقیـاس  وكانــت نـسبة اتفــاق الخبـراء. لالختبـار الخـاص بهــا فـي المقیـاس 
 .یدل على تمتع المقیاس بالصدق

نـة الطرفیـة بـین الربـع االعلـى والربـع االدنـى ر قـة المقایاسـتخدم الباحثـان طر ): التمـایز(ق التجریبي دالص
طفــال ، وتــم تحدیــد مجموعــة )  ٣٠(لمجموعــة اختیــرت مــن مجتمــع البحــث خــارج عینــة البحــث قوامهــا ل

وتم احتساب داللة الفروق لكل . اطفال لكل مجموعة) ٨(والبالغ عددهم %)  ٢٥(دنیا الربعین العلیا وال
وكمــا ) t(اختبــار بــین مجموعــة االطفــال المتمیــزین ومجموعــة االطفــال غیــر المتمیــزین باســتخدام اختبــار

  . في الجدول ادناهمبین
  )٣(رقم الجدول 

  واالجتماعيمقیاس النمو الحركي والمعرفي التمیزى ل یبین معامل صدق 
  المقیاس المجموعة الدنیا المجموعة العلیا

 ع± س ع± س

 tقیمة 
  المحتسبة 

 *٢.٤٤ ٤.٧٢ ٤٢.٥٢ ٤.٣١  ٤٨.٣٣ النمو الحركي

 *٢.٩٢ ٤.٤٨ ٣١.٣٢ ٥.٢٦ ٣٨.٩٧ النمو المعرفي

 *٣.١٦  ٤.٣٣  ٢٩.١٤  ٣.١٢  ٣٥.٥٣ النمو االجتماعي

 ٢.١٤) = ٠.٠٥(ت مستوى داللة وتح) ١٤(الجدولیة امام درجة حریة ) t(قیمة 

  : ثبات المقیاس٨-٣
على عینــة مــن اطفــال الروضــة خــارج عینــة االختبــار وٕاعــادة االختبــار  تــم احتــساب الثبــات بطریقــة     

اطفال حیث طبقت المقیاس واعادة تطبیقها بفاصل زمني قدره اسبوع ، وتم احتـساب ) ٨(البحث قوامها 
الــصدق الــذاتي عــن طریــق تــم إحتــساب معامــل تبــاط البــسیط وكمــا ت باســتخدام معامــل االر امعامــل الثبــ

  ).٤(رقم بین في الجدول معامل الثبات تحت الجذر التربیعي كما م

                                                 
  جامعة الموصل / د عامر محمد السعودى     تعلم الحركي              كلیة التربیة الریاضیة .  أ- ∗
  جامعة الموصل /  اسمر         تعلم الحركي              كلیة التربیة الریاضیة د محمد خضر. أ-  
  جامعة الموصل/ د طالل نجم النعیمي       طرائق التدریس          كلیة التربیة الریاضیة .م. أ-  
  معة الموصلجا/ د لیث محمد البنا            طرائق التدریس          كلیة التربیة الریاضیة .م.  أ-  
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 ١٩٢

 )٤( رقم الجدول

   معامل الثبات والصدق الذاتي للمقیاس في النمو الحركي والمعرفي واالجتماعیبین

  

  

  

  

حیـث مـن الطبیعـي انـه " ،ة جیـدومعامـل الـصدق الـذاتي  معامـل ثبـاتیتبین من الجدول اعاله بان قیم  
  ".كلما كان ذلك أفضل) ٠.٧٠(یة عن كلما زادت قیمة معامل الثبات العدد

   )٦٤ :١٩٩٩عویس ،(

  :ج الحركي المقترح البرنام٩-٣
   :  اسس وضع البرنامج-اوال

قام الباحثان بوضع االسس العلمیة لبناء البرنامج المقترح عـن طریـق الرجـوع الـى المراجـع العلمیـة      
التــي تناولــت اســس وخــصائص اعــداد بــرامج التربیــة الریاضــیة والحركیــة الطفــال مرحلــة ماقبــل المدرســة 

ووضــع الباحثــان مجموعــة مــن االســس ). pangrazi, 1998(و) Graham  , 1993( منهــا 
  :العامة لبناء البرنامج المقترح وهي مایاتي

 .ان یتناسب البرنامج مع المرحلة السنیة لالطفال .١

 .ان یحقق البرنامج تنمیة الطفل من مختلف الجوانب الحركیة والمعرفیة واالجتماعیة .٢

ان یحتوي البرنامج على مجموعة من المهارات االنتقالیة وغیر االنتقالیة واالنشطة التي تهدف الى  .٣
ـــة وجوانـــب الحركـــة وابعادهـــا ، كـــالوعي بالجـــسم والمكـــان واالتجـــاه  تنمیـــة القـــدرات الحركیـــة االدراكی

  . الحركيوالفراغ، والتعرف على االحجام، وتنمیة المفاهیم العددیة لمساعدة الطفل على النمو

 .مراعاة التدرج من السهل الى الصعب .٤

 .وي البرنامج على انشطة متنوعة ومسلیةتان یح .٥

 .مراعاة عوامل االمن والسالمة اثناء تطبیق االنشطة .٦

 .ان تتمیز االنشطة باالستمراریة والمرونة .٧

 .استخدام ادوات سهلة وذات الوان جذابة ومناسبة للطفل من حیث الحجم والوزن .٨

 الصدق الذاتي معامل الثبات اختبارات المقیاس

 ٠.٩١  ٠.٨٣ حركيالنمو ال
 ٠.٨٨ ٠.٧٩ النمو المعرفي

  ٠.٩٥  ٠.٩١ النمو االجتماعي
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 ١٩٣

) ١٦(وحـدة تعلیمیـة ، وبواقـع ) ٣٢(اشـتمل البرنـامج التعلیمـي علـى :  دول الزمنـي للبرنـامج الج-ثانیا
وتــم . وحــدة تعلیمیــة وفــق النــشاط الحــر لبرنــامج الروضــة) ١٦(وحــدة تعلیمیــة وفــق البرنــامج المقتــرح ، و

) ٣٥ (زمـــن كـــل وحـــدة تعلیمیـــة. اســـابیع بواقـــع وحـــدتین تعلیمیتـــین فـــي االســـبوع) ٨(تنفیـــذ البرنـــامج فـــي 
  :یأتي الوحدة التعلیمیة وكما اءجز ى أدقیقة، موزعة عل

  د ٥/  التحضیريالقسم -١

ركــات البــسیطة للــذراعین والــرجلین والجــذع ح علــى مجموعــة مــن االنــشطة والالقــسمیــشتمل هــذا 
  . الدرسأنشطة لممارسة ا   ونفسیلرقبة تهدف الى تهیئة الطفل بدنیاً وا

  د٢٥/   الرئیسالقسم -٢

 علــى خبــرات حركیــة تهــدف الــى تنمیــة مختلــف جوانــب نمــو الطفــل الحركیــة القــسم یحتــوي هــذا
ویتم فیـه تطبیـق البرنـامج المقتـرح، مـع مراعـاة التـدرج باالنـشطة مـن الـسهل الـى . والمعرفیة واالجتماعیة

  .الصعب ومن العام الى الخاص

  د٥/ الختاميالقسم -٣

 والعــاب صــغیرة التــي تــؤدى بایقــاع بطــئ علــى تمــارین االســترخاء والتــنفس القــسمویــشتمل هــذا 
  .تهدف الى تهدئة الطفل واعادة اجهزة جسمه الى وضعه الطبیعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  : البرنامجأنشطة -ثالثا

وفق البرنامج المقتـرح والـذي یـشمل علـى انـشطة تهـدف على درست هذه الجموعة : المجموعة التجریبیة
 واالجتمــاعي، وقــد تــم عــرض هــذا البرنــامج علــى الــى تنمیــة مختلــف الجوانــب للنمــو الحركــي والمعرفــي
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 ١٩٤

علم الحركي وطرائق التدریس، واتفق الخبراء على صالحیة تطبیقـه ومالئمتـه ∗لمختصین مجموعة من ا
   . التعلیمیة من البرنامج المقترح ا یبین نموذج للوحدة )٢الملحق . (لعینة البحث

ـــى درســـت هـــذه المجموعـــة : المجموعـــة الـــضابطة  ـــل الروضـــةوفـــق النـــشاعل  ط الحـــر والمطبـــق مـــن قب
، واشتمل على مجموعة من االنشطة باسـتخدام االدوات وبـدون ادوات وانـشطة العـاب االجهـزة المذكورة 

الصغیرة والكبیرة والتي تمارس في الفناء الخارجي واشتملت ایضا انشطة الـسباقات والمطـاردات والعـاب 
   . قدراتهم الحركیةبعض یتهم وتنمیة الصغیرة ، تهدف جمیعها الى ترویح االطفال وتسل

 علــى عینـــة قـــدرها ٢/٤/٢٠٠٨ اجریــت التجربـــة االســتطالعیة بتـــاریخ : التجربـــة االســـتطالعیة-رابعــا 
  :یأتي الغرض االساسي من التجربة ماطفال من خارج عینة البحث وكان ) ١٢(

   البرنامج المقترحأنشطة تطبیق في المعلمة التأكد من سیطرة  .١

 .العمریة انشطة البرنامج لقدرات االطفال ومرحلتهم مدى مالئمة .٢

  .االنشطةالتأكد من الوقت المستغرق في تنفیذ  .٣

  . واالدوات المستخدمة في البحثجهزةصالحیة وكفایة اال .٤

  ووضع الحلول المناسبة لها وحدة التعلیمیةالتعرف على الصعوبات المتوقعة عند تنفیذ ال .٥

بعض مكن الباحثان التغلب على بعض المعوقات وخاصة ترجمة ة االستطالعیة تاجراء التجرببعد 
لــدى االطفــال واســتجابة بهــدف فهــم اكثــر   مــن قبــل المعلمــة الــى الكردیــةاللغــة العربیــةالمــصطلحات مــن 

   . المذكورة انفاً المذكورة من خالل النقاط وحصل الباحثان على مالئمة البرناج للعینة صحیحة ، 

  

  
ــامج-خامــسا ــذ البرن وفــق علــى  بعــد االنتهــاء مــن اعــداد البرنــامج بــصورته النهائیــة نفــذ البرنــامج : تنفی

  :الخطوات االتیة

تم اجـراء االختبـارات القبلیـة ألطفـال المجمـوعتین التجریبیـة والـضابطة لمقیـاس :  االختبارات القبلیة-اوال
  ٥/٤/٢٠٠٨النمو الحركي والمعرفي واالجتماعي وذلك بتاریخ 

تــم البــدء بتنفیــذ  البرنــامج علــى اطفــال المجمــوعتین التجریبیــة الــضابطة وذلــك : مج  تنفیــذ البرنــا-ثانیــا
   .٨/٥/٢٠٠٨ وتم االنتهاء من تنفیذه بتاریخ ٦/٤/٢٠٠٨بتاریخ 

                                                 
  جامعة الموصل / د عامر محمد السعودى     تعلم الحركي              كلیة التربیة الریاضیة .  أ- ∗
  جامعة الموصل / د محمد خضر اسمر         تعلم الحركي              كلیة التربیة الریاضیة . أ-  
  جامعة صالح الدین    /  التربیة االساس    كلیة  م د حامد مصطفى حمد      طرائق التدریس         . أ-  
  . جامعة صالح الدین /   كلیة التربیة الریاضیة  ازاد حسن قادر         تعلم الحركي           . د .م. أ-  
  .   جامعة صالح الدین /    كلیة التربیة الریاضیة  د حسین سعدي             طرائق التدریس        .م. أ-   
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 ١٩٥

ركـي والمعرفـي حبعد االنتهاء من تنفیذ البرنامج اعید تطبیق مقیاس النمـو ال:  االختبارات البعدیة–ثالثا 
  .٢٠٠٨/ ٥ /١٠واالجتماعي وذلك بتاریخ 

   : الوسائل االحصائیة١٠-٣
  :تم معاجة البیانات باستخدام الوسائل االحصائیة االتیة

   الوسط الحسابي   -١
   االنحراف المعیاري   -٢
   معامل االلتواء    -٣
   معامل االختالف-٤
   معامل االرتباط البسیط    -٥
   للعینات المترابطة  )t( اختبار-٦
  .المستقلةللعینات ) t( اختبار -٧

  )٢٧٢- ١٢١ ،١٩٩٦ : و العبیدى التكریتي(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   عرض ومناقشة النتائج -٤
   عرض ومناقشة النتاج الخاصة بالفرضیة االولى١-٤
هنــاك تــاثیر فــي اســتخدام البرنــامج الحركــي المقتــرح وبرنــامج االنــشطة الحــرة فــي تنمیــة الجوانــب الحركیــة "

  "یاض االطفالوالمعرفیة واالجتماعیة ألطفال مرحلة ر 
  )٥( رقم الجدول
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 ١٩٦

   البعدي ألطفال المجموعة الضابطة في النمو الحركي والمعرفي واالجتماعي وق بین االختبارین القبليو  الفر تبین

  المتغیرات  االختبار البعدي  االختبار القبلي
  ع±  −س  ع±  −س

  t  ع ف±  −ف

  *٦.٦٤  ٣.٤٠  ٥.٨٣  ٥.٤٧  ٥٢.٢٢ ٣.٤٦ ٤٦.٥٢ النمو الحركي
  ٢.١٢  ١.٩٣  ١.٠٦  ٦.٤١  ٣٦.٧٤ ٣.٤٨ ٣٥.٨٢ مو المعرفيالن

  ١.٧٠  ٠.٨٤  ٠.٣٧  ٥.٨٥  ٢٧.٢٤  ٤.٦٣  ٢٧.٧٦ النمو االجتماعي

  ٢.١٤) = ٠,٠٥(وتحت مستوى داللة ) ١٤(الجدولیة امام درجة حریة ) t(قیمة *

جدولیـة وهـذا ال) t(المحتسبة ألختبار النمو الحركي اكبر من قیمـة ) t( من الجدول اعاله ان قیمة تبینی
ولــصالح االختبــار البعــدي وبهــذه النتیجــة  الحركــي فــي النمــو داللــة معنویــة وجــود فــروق ذات یــدل علــى 

  .تقبل فرضیة البحث

المحتـسبة ألختبـاري النمـو المعرفـي واالجتمـاعي اصـغر مـن ) t( ان قـیم )٥(رقـم  تبین من الجـدولیكما 
فـي النمـو االجتمـاعي والمعرفـي  غیـر معنویـة لـة دالوجـود فـروق ذاتالجدولیة وهـذا یـدل علـى ) t(قیمة 

  .ین االختبارین القبلي والبعدي وبهذه النتیجة ترفض فرضیة البحث البدیلة وتقبل الفرضیة الصفریةب

ة والــذي یتــضمن االنــشطة الحــرة فــي اختبــار النمــو ضــالتــاثیر االیجــابي لبرنــامج الرو ویــرى الباحثــان بــأن 
ن برنــامج النــشاط الحــر االــى ســباب التعــزى ا،ب المعرفیــة واالجتماعیــة الحركــي وقلــة تــاثیره علــى الجوانــ

یفتقر الى االنشطة الحركیة الخاصة بتنمیـة جوانـب النمـو المعرفیـة واالجتماعیـة والتـي ظهـر تاثیرهـا فـي 
حیـث توصـلت الـى ان  )١٩٩٣ابـراهیم ، (وهذه النتیجـة التتفـق مـع نتـائج دراسـة . جوانب النمو الحركیة

" نـشطة الحـرة لـم تـؤثر فـي المهــارات الحركیـة االساسـیة لالطفـال، اذ یـشیر الخـولي وراتـب الــىبرنـامج اال
ان طفــل مرحلــة ماقبــل المدرســة یتمیــز بــسرعة تعلــم واكتــساب المهــارات الحركیــة االساســیة والقــدرة علــى 

م اللفظیــة دئ والمفــاهیكمــا یمكــن ان یــتعلم بعــض المبــا. تطــویر المبــادئ والعــادات االجتماعیــة المختلفــة
  .)٦٤ : ١٩٨٢الخولي وراتب،  ("والعددیة

  

  

  )٦( رقم الجدول

   الفرق بین االختبارین القبلي البعدي ألطفال المجموعة التجریبیة في النمو الحركي والمعرفي واالجتماعيیتبین

  المتغیرات  االختبار البعدي  االختبار القبلي
  ع±  −س  ع±  −س

  
  −ف

  
  ع ف±

  
t* 

  ٩.٢٠  ٥.٤٠  ١٢.٨٣  ٤.٦٣  ٥٨.٢٢ ٤.٣٧  ٤٤.٣٣ النمو الحركي
  ٤.٩٧  ٢.٩٣  ٣.٧٦  ٣.٨١  ٤٣.٦١ ٥.٥٦ ٣٧.٩٧ النمو المعرفي
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  ٦.٥٤  ٣.٣٦  ٥.٦٨  ٥.٧٢  ٣٦.٢٤  ٥.١٢  ٢٩.٥٣ النمو االجتماعي

  ٢.١٤) = ٠,٠٥(وتحت مستوى داللة ) ١٤(الجدولیة امام درجة حریة ) t(قیمة *

ألختبارات النمو الحركـي والمعرفـي واالجتمـاعي المحتسبة ) t(من الجدول اعاله ان قیمة یتبین 
ولـصالح حـث في متغیرات البمعنویة  داللة  وجود فروق ذاتالجدولیة وهذا یدل على) t(اكبر من قیمة 

  . االختبار البعدي وبهذه النتیجة تقبل فرضیة البحث

انــب الحركیــة التــاثیر االیجــابي للبرنــامج الحركــي المقتــرح فــي تنمیــة الجو ) ٦( الجــدول یتبــین مــن
وتعــزى اســباب ذلــك الــى ان البرنــامج المقتــرح یتــصف بانــشطة وخبــرات حركیــة .والمعرفیــة واالجتماعیــة 

خاصة بتنمیة المهارات الحركیة االنتقالیة كالجري والحجـل والزحلقـة، والمهـارات الحركیـة غیـر االنتقالیـة 
رة كــالرمي واللقــف والمــسك والــضرب كـالثني واللــف والــدوران واالتــزان فـضال عــن مهــارات الــتحكم والـسیط

 تـأثیر الـى ةأشـار  اذ )١٩٩٢ :الـسعید( الیـه دراسـة مـا توصـلتوتتفق هذه النتیجـة مـع .والتمریر والتنطیط
برنامج التربیة الحركیة المعد خصیصا لتنمیة الجوانب الحركیة لالطفال مما یجعل هذه المرحلة كاساس 

  .ما بعدها من مراحل التعلم الحركيمتین ل

  ) ٥٤ ،١٩٩٢:السعید (  

 كفـاءة البرنـامج المقتـرح فـي تنمیـة الجوانـب المعرفیـة  الـى االنـشطة والخبــرات أسـبابكمـا تعـزى 
الحركیــة التــي تــسهم فــي تنمیــة القــدرات الحركیــة االدراكیــة والتــي تتــضمن انــشطة الــوعي بالجــسم والــوعي 

 تسهم في تنمیة وادراك ومعارف الطفل باالتجاهات وبالمكان والزمان، فضال عن االنشطة الحركیة التي
كانـــشطة القـــدرة علـــى التمییـــز بـــین االشـــكال واالحجـــام وااللـــوان واالوزان وانـــشطة القـــدرة علـــى اكتـــساب 
المفاهیم اللفظیة والعددیـة كـالتعرف علـى الحـروف واالعـداد ومعنـى الزیـادة والنقـصان عـن طریـق العـاب 

  . طفل مثل الكرات واالدوات واالطواقحركیة من خالل عد االشیاء الموجودة حول ال

االزهري، (ودراسة ) ١٩٩٤ میرفت ، الجوهري، صوان ، لیلى و ( وتتفق هذه النتیجة مع دراسة    
ثیر االیجــــابي للبرنــــامجین فــــي تنمیــــة القــــدرات االدراكیــــة الحركیــــة أ اشــــارة الدراســــتین الــــى التــــاذ) ١٩٩٣

ة مرتبطـــة بجمیـــع المـــواد التربویــة التـــي تقـــدم للطفـــل فـــي  تجـــسید أهـــداف التربیـــة الحركیــإن"أذ . لالطفــال
 توظیــف فــي، )اللعــب(فهــذه التربیــة تحــدد باعتبــار نقطــة تقــاطع مــا هــو ترفیهــي ،  التعلــیم األولــىمرحلــة

 وتوافـق مخـارج الـصوتي،الحركات واألعضاء لتنفیذ الحركة، ومـا هـو لغـوي فـي تـدریب أعـضاء الجهـاز 
 على الواقع وٕادراك خصوصیة المباشرات من خالل اكتشاف الفعل الحروف وكذلك في أنشطة الریاضی

فـــإن أهـــم مـــا تحـــرص علیـــه بـــرامج التربیـــة الحركیـــة ،  هـــذا األســـاسوعلـــى. ومكوناتهـــااألشـــیاء وعالقتهـــا 
 اإلدراكیــة للطفــل التــي تؤكــد علــى العالقــة االیجابیــة بــین هــذه البــرامج والنمــو القــدراتاالسـتفادة مــن مزایــا 

وتعـــــزى اســـــباب فاعلیـــــة انـــــشطة البرنـــــامج المقتـــــرح فـــــي تنمیـــــة الجوانـــــب   ،"ركـــــي للطفـــــل والحاإلدراكـــــي
االجتماعیــة الــى احتــواء البرنــامج علــى مجموعــة مــن الخبــرات الحركیــة التــي تــسهم فــي اكتــساب المبــادئ 

 ووالعادات االجتماعیة واالخالقیـة الـسلیمة كاشـتراك الطفـل فـي انـشطة التعـاون مـع االخـرین فـي اللعـب 
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 المهام الحركیة والتنظیمیة واعطاء الطفل المسؤولیة وحثه على التعاون مع االخرین والعمل معهم بعض
 فـــي المجموعـــة التجریبیـــة بثقـــة مـــع انكـــار لذاتـــه واعتمـــاده علـــى نفـــسه ممـــا كـــان لـــه االثـــر علـــى اطفـــال 

مـا وهـذا . الخـریناكتسابهم العادات والمبادئ الـسلیمة لجمیـع المواقـف التـي یحتاجونهـا فـي تعـاملهم مـع ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة    الیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البـــرامج الحركیـــة الموجهـــة تـــسهم فـــي زیـــادة نمـــو " فـــي دراســـتهما الـــى ان ) ١٩٩٤صـــوان والجـــوهري ،(
   ).٦٣ ،١٩٩٤: صوان والجوهري(" العادات االجتماعیة السلیمة 

  : عرض ومناقشة النتائج الخاصة بالفرضیة الثانیة٢-٤

ـــین" ـــة ب ـــة معنوی ـــار وجـــود فـــروق ذات دالل ـــة والـــضابطة فـــي االختب ـــال المجمـــوعتین التجریب  اطف
  "البعدي للنمو الحركي والمعرفي واالجتماعي

  )٧( رقم الجدول

  ق بین المجموعتین التجریبیة والضابطة في االختبار البعدي للنمو الحركي والمعرفي واالجتماعيو  الفر یتبین

 اختبارات المقیاس المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة
 ع± س ع± س

t  

 *٣.١٣  ٥.٤٧  ٥٢.٢٢  ٤.٦٣  ٥٨.٢٢ النمو الحركي

 *٣.٤٤  ٦.٤١  ٣٦.٧٤  ٣.٨١  ٤٣.٦١ النمو المعرفي

 *٤.١١  ٥.٨٥  ٢٧.٢٤  ٥.٧٢  ٣٦.٢٤ النمو االجتماعي

  ٢.٠٥) =   ٠.٠٥(وتحت مستوى داللة ) ٢٨(الجدولیة امام درجة حریة ) t(قیمة  * 

المحتـسبة ألختبـارات النمـو الحركـي والمعرفـي واالجتمـاعي اكبـر ) t( من الجدول اعـاله ان قـیم یتبین    
الجدولیــة ممــا یــدل علــى وجــود فــروق معنویــة ولــصالح اطفــال المجموعــة التجریبیــة ، وبهــذه ) t(مــن قیمــة 

وتعزى اسباب هذه النتیجة الى فاعلیة البرنامج الحركي المقترح بدرجة اكبر . النتیجة تقبل فرضیة البحث
 ان بــرامج التربیــة (Gallahue,1996)الروضــة الــذي یتــضمن االنــشطة الحــرة ،اذ یــشیر  مــن برنــامج 

الحركیــة لهــا اهمیــة كبیــرة فــي اكــساب الطفــل الــوعي الحركــي واالدراكــي، حیــث ان االدراك الحركــي یعتمــد 
على الحركة كوسیلة لحدوث عملیة التعلم وان حصول الطفل على قاعـدة حركیـة كبیـرة فـي سـنوات عمـره 

  .(Gallahue,1996:135) "القدرات االدراكیة الحركیة لدیهنمو لولى الزمة وضروریة اال

 الــوعي االدراكــي لحركــات االرادیــة للطفــل تتــضمن مبــدأ ان ا(Kirchner,1998)كمــا یؤكــد      
وان االدراك الحركـــي یعتمـــد بدرجـــة كبیـــرة علـــى النـــشاط الحركـــي المـــستمر كمـــا یجـــب ان یكـــون هنـــاك 

الطفال من جهة ومابین االطفـال والمعلمـة مـن جهـة اخـرى مـن اجـل تنمیـة كـل القـدرات تفاعل مابین ا
ــــة الحركیــــة ــــل ومــــن خــــالل بــــرامج التربی ــــة تنمیــــة مناســــبة لنمــــو الطف ــــة والمعرفیــــة واالجتماعی . الحركی

(Kirchner,1998;73)                                                       
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   والمقترحات االستنتاجات والتوصیات-٥
  : االستنتاجات١-٥
  .لروضة في تنمیة الجوانب الحركیةبل برنامج اقفاعلیة االنشطة الحرة المتبع من  ١-١-٥

 . لم یسهم برنامج االنشطة الحرة في تحسین النمو المعرفي واالجتماعي لالطفال ٢-١-٥

لجوانــــب الحركیــــة والمعرفیــــة فــــي تنمیــــة ا للتربیــــة الحركیــــة المقتــــرح ي للبرنــــامج  االیجــــابالتــــأثیر ٣-١-٥
 .واالجتماعیة لالطفال

المتبعــة فــي  برنــامج االنــشطة الحــرة الخــاص بالتربیــة الحركیــة تفــوق علــى  البرنــامج المقتــرحان  ٤-١-٥
 .اعي في النمو الحركي والمعرفي واالجتمریاض االطفال 

   التوصیات والمقترحات٢-٥
وتطبیقـه فـي منـاهج ریـاض االطفـال لمـا لـه مـن الحركیـة للتربیـة االستفادة من البرنـامج المقتـرح  ١-٢-٥

 .تاثیر ایجابي على نمو الطفل من جمیع الجوانب

 على استخدام  المقیاس المـستخدم فـي البحـث لقدرتـه علـى تقیـیم جوانـب النمـو الحركیـة التأكید  ٢-٢-٥
  .والمعرفیة واالجتماعیة ألطفال مرحلة ریاض االطفال

 : المقترحات ٣-٥

 تهـــدف الـــى التعـــرف علـــى تـــاثیر البـــرامج الحركیـــة علـــى جوانـــب النمـــو أخـــرى دراســـات راءإجـــ ١-٣-٥
 .  الحالیة تطرق الیها الدراسةیاالخرى لم 

  
  
  

   العربیة واألجنبیةالمصادر
 برنامج للقصة الحركیة على بعض المهارات االساسیة لالطفال من تأثیر ):١٩٩٣( تهاني ابراهیم، .١

 .سنوات) ٦-٤(

اكیـــــة ر تـــــاثیر برنـــــامج مقتـــــرح للتربیـــــة الحركیـــــة علـــــى بعـــــض الجوانـــــب االد): ١٩٩٣(االزهري،منـــــى .٢
الحـــسحركیة وبعـــض عناصـــر اللیاقـــة البدنیـــة لـــدى اطفـــال ماقبـــل المدرســـة، المجلـــة العلمیـــة للتربیـــة 

فــي الــوطن العربــي، كلیــة التربیــة الریاضــیة للبنــین  رؤیــة مــستقبلیة للتربیــة البدنیــة - والریاضــةالبدنیــة
 . جامعة حلوانبالقاهرة،
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 ٢٠٠

التربیـــة بحـــوث التطبیقـــات االحـــصائیة فـــي ): ١٩٩٦(التكریتي،ودیـــع یاســـین والعبیدي،حـــسن محمـــد .٣
  . الریاضیة دار الكتب للطباعة والنشر،جامعة الموصل

 .العلمیة للتربیة الحركیة، دار القلم،الكویتاالسس ):١٩٩٠( السرهید،احمد وعثمان فریدة .٤

امج تربیة حركیة مقتـرح لطفـل ماقبـل المدرسـة مـن منظـور اهـداف تاثیر برن): ١٩٩٢(السعید، كوثر .٥
 . المؤتمر السنوي الخامس لمركز دراسات الطفولة ، جامعة عین شمس،مستحدثة للتربیة الحركیة 

تأثیر برنامج تربیة حركیة على بعض جوانب االدراك ) ١٩٩٤( صوان ،لیلى و الجوهري، میرفت ، .٦
ســنوات ، المجلــة العلمیــة للتربیـــة البدنیــة والریاضــة ، جامعـــة ) ٥-٤(والتكیــف العــام لــدى اآلطفـــال 

  . ٢١، العدد حلوان 

 . ، القاهرةبيالعر دار الفكر التربیة الحركیة للطفل، ):١٩٨٢( اسامةالخولي،امین وراتب، .٧

ضیة ، جامعـة ربیة الحركیة واهمیتها، كلیة التربیة الریامفهوم الت): ٢٠٠٣( ، عبدالعزیز عبد الكریم .٨
 . ك فیصل ، الریاض ، نت المل

 .، االسكندریة،منشاة المعارف البرامج الحركیة والتدریس للصغار):١٩٩٥( عفافو   عبد الكریم .٩

 .دلیل البحث العلمي، دار الفكر العربي ، القاهرة): ١٩٩٩(عویس ، خیر الدین علي  . ١٠

ترجمــة محمــد البحــث فــي التربیــة الریاضــیة وعلــم الــنفس ، ، منــاهج ) ١٩٨٤(فانــدالین وأخــرون  . ١١
 .  مكتبة االنجلو المصریة ، القاهرة ٣نبیل نوفل وأخرون ، ط

فـــي أكتـــساب المفـــاهیم اللفظیـــة والعددیـــة ألعـــاب الحركـــة وأثرهـــا  ) ١٩٩٧ (عفـــاف مـــصطفى ،  . ١٢
، القــاهرة ، ، المجلــة العلمیــة  للتربیــة والریاضــة ، جامعــة جلــوان ســنوات ) ٤-٣(مــن لالطفــال 
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  )١(رقم ملحق لا

  جتماعي  الطفال ماقبل المدرسةمقیاس النمو الحركي والمعرفي واال

  المقیاس بنــــــــــــود  الدرجات  
 ١ ٢ ٣  ٤ النمو الحركي مقیاس /أوال 

         یمشي اماما وخلفا في خط مستقیم    .١
         یمشي على خط مرسوم على شكل دائرة    .٢
         یثب في المكان بالقدمین العلى    .٣
         یثب لالمام بالقدمین بالتوافق    .٤
          سم الى اال رض  ) ٢٠(ن اعلى صندوق على ارتفاع یثب م   .٥
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 ٢٠٢

          متر   ) ١٥(  یجرى لمسافة     .٦
          یجري على شكل زكزاك  لمسافة    .٧
          ثانیة  ) ١٥( یحجل في المكان  لمدة    .٨
          یحجل على قدم الخرى بالتبادل في االتجاه االمامي    .٩
          امتار تقریبا  )  ٣( یتزحلق للجانب لمسافة    .١٠
          یركل الكرة بإحدى القدمین لمسافة    .١١
          ینطط الكرة بید واحدة باستمرار    .١٢
          یمسك الكرة بالیدین من مستوى الصدر  من الثبات    .١٣
          یرمي الكرة بید واحدة من أعلى لمسافة    .١٤
          یدحرج الكرة بالیدین من أسفل لمسافة    .١٥
          ثواني ) ١٠(یتنز على قدم واحدة لمدة    .١٦
          بوصات ) ٥( م وعرض ) ٤(یمشي أماما على لوحة بطول    .١٧
١٨.   

  یدحرج جسمه لالمام بشكل متكور 
        

  
  ١      ٢       ٣       ٤                               النمو المعرفي               مقیاس/ ثانیا 

          یعرف على أجزاء جسمه المختلفة    .١
          ة یتعرف على االتجاهات المختلف   .٢
          یشیر الى شئ الكبیر    .٣
          یشیر الى شئ الثقیل    .٤
          یشیر الى شئ الطویل    .٥
          یتعرف على االشكال العددیة    .٦
          یتعرف على الحروف الهجائیة    .٧
           )٢٠ الى ١من ( یعد االشیاء المختلفة    .٨
          یتناول االشیاء المماثلة للنموذج المقدم    .٩
          وان المختلفة یتعرف على االل   .١٠
          ) المثلث – الدائرة –المربع ( یتعرف على االشكال الهندسیة    .١١
          یرسم دائرة مناسبة في الشكل    .١٢
          یرسم مربع  مناسبة في الشكل   .١٣
          یرسم مثلث مناسبة في الشكل   .١٤

  ١      ٢       ٣        ٤                                       النمو االجتماعي       مقیاس: ثالثًا 
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 ٢٠٣

          یبادر باالشراك في اللعب من تلقاء نفسه   .١
          یشارك في اللعب مع االخرین   .٢
          یلعب مع االطفال بتعاون   .٣
          یصغي الى تعلیمات المعلمة بأنتباه  .٤
          یصغي الى تعلیمات ویقبلها بابتسامة   .٥
           المهام یساعد االطفال االخرین في بعض  .٦
          ینسجم مع المجموعة ومع المواقف المختلفة بسرعة   .٧
          یؤدي االنشطة و المهارات الحركیة امام االخرین   .٨
          یقوم بارجاع االدوات الى أماكنها بدون اشراف   .٩
          یاخذ دوره بأنتظام   .١٠
          یمیل الى االشراك في مختلف االنشطة   .١١
          البسه ویضعها في االماكن المخصصة بدون توجیه یخلع م  .١٢
          یكؤن  عالقات اجتماعیة مع االطفال االخرین   .١٣
           مواقفهم المختلفة  في یشارك االخرین  .١٤
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