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 ملخص الدراسة:

الحس  الادراك تحسين يفًاضية رلا وحيةرتلاة طألنشا ضفاعلية بعى دفة مرمع الى ثلبحف ادًه 

ة، و عحركي   نًساه:  يللتاا لعلميض ارلفا ضنارتفف ادهلا اذه قلتحقيند أطفال املرحلة التحضيًر

 هل:  يللتاا الؤلسا لإلجابة على كلذ و  حركي حس الادراك على اباجيإًاضي رلا يحيورتلا نامجربلا

أطفال ما قبل  دعن حركي الحس الادراك نيسحت يف حةرتملقاًاضية رلا يةحيورتلاة طألنشا رثؤت

 طسنة تنش 42ىلا 40 نم نهرعماأ اوحرتت سارامم52مها اوستعنا بعينة قض إرلغا اذهلاملدرسة، و 

و ة ًبيرجت نيعتومجم ىلإ نيمقسمى ابتدائية ألامال و ابتدائية مولود فرعون بوالًة البيض، وعلى مست

 ملنهجامنا دستخا ثحي،ألصليا تمغجم نًة مدًقة عمطرب تريخت، اة طضاب

ري ملعيااف ارحنالا ، يبساحلا طسوملتالتالية : اإلحصائية اسائل والستعانة بالا تمتو ، يبًرلتجا

 ىلإصل ولتا متلنتائج امناقشة  دبعو * .ت *وق رلفااللة دمعامل ر ، الختباق ادصط ، تبارالامعامل  ،

 لعينةى ادل  حركي الحس الادراك نيسحت يف تمهسا حةرتملقاًاضية رلا يةحيورتلاة طألنشأن ا

 طلنشااًلعبه ي ذلا يباجيالور ادلا هامهت أصياولتا نعة مومجم ىلاسة رادلا تخلصوًبية رلتجا

 ديجلا رًتأتى باالستثما كلى أطفال التحضيري وذدل حركي الحس الادراك نيسحت يفًاضي رلا يحيورتلا

ًاضية ر ءاتفضا ىلا باإلضافة نيتصخمف طر نًاضية مرلا يةحيورمج تارب ريطتسلطاقتهن الحركية و

 . لفئةاه ذهلة دمعومكيفة 

 لة :ادلت الكلماا

 .التحضيري  أطفال ، حركي حس ، الادراك ،يةحيورتلاة طألنشا

 

 

 

 

 

 



 

Study summary: 

 

 

 

The research aims to know the extent of the effectiveness of some sporting spiritual activities in improving 

the motor perception of children in the preparatory stage, and to achieve this goal we have hypothesized 

the following scientific hypothesis: The proposal is to improve the perception of movement in pre-school 

children, and for this purpose we used a sample of 25 practitioners ranging in age from 04 to 05 years who 

are active at the level of El-Amal Elementary and Elementary El-Pharaon in the state of Al-Bayadh, divided 

into two experimental groups. We used the approach 

The following statistical methods were used: the arithmetic mean, the standard deviation, the correlation 

coefficient, the validity of the test, the indication of differences coefficient * c. * After discussing the results, 

it came to the conclusion that the proposed novelistic sports activities contributed to improving the 

sensory-motor perception in the experimental sample. Sports promotional programs by two specialists, in 

addition to specially adapted sports spaces for this category. 

Key words: 

Educational activities, perception, kinesthetic, preparatory children 
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 المقدمة:

مهمة يف احلياة اليومية لألفراد، فهي جزء مكمل سلوكات اجتماعية  ،تعترب النشاطات البدنية بصفة عامة واألنشطة الرياضية الرتوحيية خصوصا
وحتتل ممارسة  رلتمعو،إعداد الفرد وذلك بتزويده دبها رات واسعة وخربات كبرية تسمح لو بالتكيف مع  للثقافة والرتبية حيث تلعب دورا كبريا يف

ادلمارسة الرياضية بالنسبة لكل فئات اجملتمع على اختالف أجناسهم  األنشطة الرياضية الرتوحيية يف اجملتمعات ادلعاصرة مكانة خاصة، فتعترب
اقات اجاجتماعية مع اخآخرين ذات أمهية بالغة يف تطوير وتنمية الشخصية، والرتفيو عن النفس وتقوية العضالت وحتسني العال ومستوياهتم وأعمارىم

التحضريي،  وتعد  وتعمل على التخفيف من حدة التوترات أما فيما خيص الفئة العمرية اليت ىي العينة الدراسية يف موضوعنا وىي اطفال القسم
وتكوينو اجلسمي واحلركي يف ترك بصمات واضحة على شخصية الطفل  مرحلة الطفولة ادلبكرة من ادلراحل ادلهمة يف حياة اإلنسان فهي تساىم يف

ديثلون مصدر عطاء متميز جلميع  وتقاس تقدم وراقي اجملتمعات دبا ديتلكو أفراد اجليل اجلديد من مواىب واقدرات فادلوىوبني ادلراحل الالحقة،
راهنم اجاخرين ، كل ذلك يتطلب تفوق سلوكي يف رلالني العقلي وادلعريف ويفواقون أاق حيث ينظر اليهم بأهنم أفراد يظهرون اجملتمعات ادلتقدمة،

وفقا لقدراهتم وطااقاهتم، ىذا يتطلب رعاية تربوية  تربوي مبكر إلثراء وتنمية اقدرات ادلوىوبني والوصول هبم إىل أاقصى حد ممكن من اجاجناز تدخل
متكاملة ذلذا الطفل و  اء شخصية متوازنةاحمليطة  بالطفل ومتمثل بالرياض وادلنزل وتظافر تلك ادلؤسسات لبن خاصة من اقبل ادلؤسسات اجاجتماعية

وأبدان األطفال ،حيث  يعد اللعب يف ىذه مرحلة ىو مفتاح العملية الرتبوية، واليت ديكن  من خاللو خماطبة عقول توظيف طااقاتو خلدمة اجملتمع.
بأن الطفل يتعلم بشكل أفضل إذ شارك يف تشري بعض ألحباث ادلعرفية  أهنا تساىم يف إكساب الطفل خبربات معرفية وحركية يف آن واحد  إذ

أطفال  الذكاء احلركي لديو. التشويق، وان كفاءة دلستقبالت احلسية ادلرتبطة بنمو أداء احلركة للطفل اقد تشري إىل مستوى نشاط يتميز بالتحدي و
يزىم حبب احلركة والتكلم بأجسامهم ، إذ فضال عن مت ىذا النوع من الذكاء يتعلمون و يتطورون معرفتهم من خالل حركات وأحاسيس أجسامهم

احلكم على  والصفات البدنية للطفل واليت بدورىا تتطلب منطا أو أكثر من أمناط ادلستقبالت احلسية  ، يرتبط ىذا الذكاء باحلركات اجاساسية
 .درجة متيزه يف ممارسة الرياضة
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 :المشكلة

تعد مرحلة الطفولة ادلبكرة من أىم مراحل النمو اإلنساين وذلك الن الطفل يكون سريع التأثري مبا حييط بو األمر الذي 
لة حياتو وتعد ىذه ادلرحلة ىي القاعدة األساس لبناء شخصية األطفال اعتمادا على اخلربات جيعلها ترتك أثرا عليو طي

اليت دتر بنا يف ىذه ادلرحلة .وتكون األساس دلا بعدىا من ادلراحل فإذا ما أمهلت أو مت جتاىلها فأن أضرارا كثرية سوف 
 تلحق بادلراحل اليت تليها وتسبب العديد من ادلشكالت . 

األطفال يف ىذه ادلرحلة أمهية كبرية .وان توفري الفرص ادلناسبة ذلم لسد احتياجاهتم ومنوىم منو جسمي وعقلي  ولرعاية
سليم سوف يساعد يف تكوين جيل سليم يتمتع بصحة جيدة وتفكري سليم واألطفال يتعلمون كثريا من خالل العمل 

طبيق إعماذلم كال حسب سرعتو اخلاصة .وأعطي للطفل  وتقليب األشياء وتقسيمها وتصنيفها وإذا ما رتك األطفال لت
كل ما حيتاج من االىتمام فأن ذلك سوف يؤدي إىل تطويره من مجيع النواحي البدنية واجلسمية واالجتماعية والنفسية 
ية والعقلية فمن الناحية البدنية يتميز الطفل بدرجة عالية من النشاط وبقدرة كبرية على تطوير قدراتو .ومن الناح

اجلسمية فأن ممارسة األنشطة احلركية ادلختلفة بشكل سليم ومبا يتالءم مع قدرات الطفل اجلسمية واحلركية سوف 
يساعد على منوه وتطوير جسمو وبالتايل زيادة ثقتو بنفسو وىذا ينعكس اجتماعيا ونفسيا على الطفل وبصورة اجيابية 

رحلة بالذكاء وحب االستطال  والتعرف على ايحميط بت والرببة بعمل  .ومن الناحية العقلية فأن الطفل يتميز يف ىذه ادل
كل شيء سواء كان قادر على عملو أو مل يقدر وتكثر يف ىذه ادلرحلة أسئلتو وتزداد قدرتو على التخيل واإلبدا  إذا ما 

 أعطيت لو الفرصة ادلناسبة.

األطفال ودفعهم إىل التلقائية وحرية احلركة  حركية إحدى أىم األلعاب اليت تؤدي إىل حترر -وتعد العاب احلس
واالستكشاف والتفكري لتحقيق اكرب قدر من اإلبدا  وان األطفال من خالل اللعب يقومون بتفريغ انفعاالهتم مما 

 اإلحساس باحلركة وكمكن استثمار إدراك األطفال إن ربطنا تلك العملية العقلية باجلانب احلركي مستعينا يدفعهم إىل
 لعاب كوهناباأل

و دتاشيا مع التقدم احلاصل يف الربامج احلركية للطفل نذكر منها النشاط ايحمبب للطفل وصوال إىل أىداف تربوية حمددة.
األلعاب الرتوحيية فالبد من الرتكيز على ىذه الربامج التعليمية اليت ختاطب العقول و البد أن يستخدم العقل الجناز 

من ىنا الحظنا قلة اىتمام ادلربني ادلختصني يف رياض األطفال باأللعاب الرتوحيية و اعتمادىم ادلهام احلركية و ادلعرفية 
على أساليب و طرق تقليدية يف عملية التعلم واعتمادىم على ألعاب بري مشوقة و مملة اليت ال تطور اجلانب احلس 

اء االطفال حيث ال تعمل الرياض حيث أن بعض رياض األطفال اصبحت أماكن اعدت اليو حركي و الذكاء اجلسمي
على تشجيع االطفال حنو تنمية التفكري و االبدا  مع احلركة وممارسة االلعاب احلس حركية و مل هتتم بتنميتها اضافة اىل 

و ىذا ما دفعنا اىل  ان برامج االطفال مل يتطور منذ فرتة طويلة لذلك ارتأينا اىل وضع برنامج تعليمي لاللعاب الرتوحيية 
الرتوحيية يف تنمية االدراك احلس حركي لدى اطفال  الرياضية لعاباستخدام األفاعلية  ه الدراسة دلعرفة أثر القيام هبذ

  القسم التحضريي؟



 و
 

 التساؤل العام: ما مدى فاعلية األلعاب الرياضية الرتوحيية يف تنمية االدراك احلس حركي لدى تالميذ التحضريي؟

 التساؤالت الجزئية:

ىل تؤثر األلعاب الرياضية الرتوحيية يف تنمية االدراك احلس حركي ألطفال التحضريي ؟ -  

؟ األلعاب الرياضية الرتوحيية و طبيعة العالقة اليت ذبمع بني االدراك احلس حركيما  -  

؟يف اختبارات االدراك احلس احلركيىل توجد فروق ذات داللة احصائية بني العينة الضابطة و التجريبية  -  

 الفرض العام: ىناك فاعلية الستخدام األلعاب الرياضية الرتوحيية يف تنمية االدراك احلس حركي لدى تالميذ التحضريي.

 الفرضيات الجزئية:

تؤثر األلعاب الرياضية الرتوحيية يف تنمية االدراك احلس حركي ألطفال التحضريي. -  

واالدراك احلس حركي ىي عالقة اجيابية. األلعاب الرياضية الرتوحييةعالقة اليت ذبمع بني  -  

.يف اختبارات االدراك احلس حركي ىناك فروق ذات داللة احصائية بني العينة الضابطة و التجريبية -  

 أهداف البحث:

احلركي لدى أطفال التحضريي.معرفة تأثري األلعاب الرياضية الرتوحيية يف تنمية االدراك احلس  -  

.ألعاب رياضية تروحيية معرفة طبيعة العالقة اليت ذبمع بني االدراك احلس حركي و -  

الكشف عن الربنامج ادلقرتح لأللعاب الرياضية الرتوحيية . -  

الكشف عن الفروق احلاصلة بني العينتني الضابطة و التجريبية يف تطبيق برنامج األلعاب -  

 الرياضية الرتوحيية.

معرفة فائدة ألعاب الرياضية الرتوحيية بالنسبة دلرحلة الطفولة ادلبكرة من مجيع النواحي -  

)النفسية، االجتماعية، البدنية ، الصحية(.   

فولة ادلبكرة دبختلف جوانبها.االدلام خبصائص مرحلة الط -  

 



 و
 

 أهمية البحث:

ابراز دور األلعاب الرياضية الرتوحيية يف العملية التعلمية . -  

و االدراك احلس حركي.حول األلعاب الرياضية الرتوحيية يوضح ىذا البحث العلمي مجلة من ادلعلومات اذلامة  -  

حماولة دفع ادلدرسني الستخدام األلعاب الرياضية الرتوحيية لالرتقاء بالعملية التعلمية. -  

التوعية باألثار االجيابية لأللعاب الرتوحيية ادلقرتحة.-  

 التعريف بمصطلحات البحث:

العربية بل استخدمت يف مكاهنا ألفاظا  مفهوم الرتويح:مصطلح الرتويح بلفظها العريب مل يستخدم اال قليال ،يف الكتابات االجتماعية
أخرى مثل الفراغ ،اللهو، اللعب ،وىي يف اللغة العربية مشتقة منفعل" راح" ومعناىا السرور والفرح. التعريف االجرائي :يرى "ناش" أن 

ر فيها حرية االختبار. ويشري وقت الفراغ تلك األوجو من النشاط اليت ذبلب للفرد السعادة وتتيح لو الفرصة للتعبري عن الذات وتتواف
ن "دجيريزيا" إىل الرتويح بأنو النشاط الذي يسهم يف توفري الراحة للفرد من عناء العمل ويوفر لو سبل استعادة حيويتو . ويرى" رومين" أ

 الرتويح ىو نشاط ومشاعر ورد فعل عاطفي وأنو سلوك وطريقة لتفهم احلياة.

 مفهوم اإلجرائي لنشاط رياضي ترويحي :

من ادلنافسة الشديدة فالنشاط البدين الرياضي  النشاط البدين الرياضي الرتوحيي يف مفهومو اخلاص ىو تلك األلعاب أو الرياضات واخلالية
وذلذه األسباب نرى أن النشاط البدين الرياضي حيتل مكانة ىامة يف حياة الشعوب  الرتفيهي ميثل وسيلة من وسائل شغل أوقات الفراغ

ادلتضمن فلسفة احلياة يرى الغرب أن ىناك نوعني من النشاط:  و دلتطورة منها  وىو نشاط بدين رياضي مبين على مبدأ ادلتعةوخاصة ا
السعادة  النشاط الرياضي الرتفيهي الفدرايل التابع للرأمسالية  أما الثاين فهو النشاط البدين الرياضي الرتفيهي التابع للمتعة واللذة وربقيق

 والسرور. 

 الترويح الرياضي :

باإلضافة إىل أمهيتو يف  كربى يف ادلتعة الشامة للفرد،  يعترب الرتويح الرياضي من األركان األساسية يف الربامج الرتوحيية دلا يتميز بو من أمهية
  التنمية الشاملة الشخصية من النواحي  البدنية والعقلية واالجتماعية. إن مزاولة النشاط البدين سواء كان بغرض استغالل وقت الفراغ أو 

ولة ذلك النشاط كان بغرض التدريب للوصول إىل ادلستويات العالية، يعترب طريقا سليما حنو ربقيق الصحة العامة، حيث أنو خالل مزا
يتحقق للفرد النمو الكامل من النواحي البدنية والنفسية و االجتماعية باالضافة  اىل ربسني عمل كفاءة أجهزة اجلسم ادلختلفة كاجلهاز 

 الدوري والتنفسي والعضلي و العصيب .



 و
 

االدراك :ىو عملية عقلية عليا تشمل على عمليات عدة تعتمد على االنتباه و الرتكيز لتعزيز تفسري ادلعلومات و توضيحها و اختيار 
 الربنامج احلركي ادلناسب.

   االدراك )الحس حركي(:

من احساس العضالت واألوتار و ادلفاصل . يعرف بأنو االنقباض أو االدراك مواقف اجلسم و حركة أجزائو الناشئة  

ألعاب االدراك :ىي نوع من أنواع اللعب الرتبوي ويشمل ألعاب االدراك ادلكاين بدون حاسة البصر و العاب ادراك ادلكان حباسيت 
نفسو ليتعرف على االذباه داخل ادللعب مع اغالق عينيو أو ربطها أو باالعتماد  السمع و البصر و فيها جيب على ادلشرتك أن يوجو 

السمع و اللمس.  على حاسيت  

 التعريف االجرائي للجانب الحس حركي :

حواسنا اخلمس )الشم ،الذوق ،اللمس  دراك اجلسم من الفراغ ،حنن نستطيع القيام حبركات دون استعمالىو الشعور الذي يعطينا ا
،النظر ،السمع( و مع ذلك تعود احيانا اىل ما يعرف باالحساس العضلي و هبذه احلاسة ندرك مستوى و درجة انقباض العضلي 

ل متطورة )اخلام ،الدقيق ،الثبات(ويعين تطور استيعاب الذاكرة احلركية ادلطلوب ألداء أي  حركة و ىو مير خالل التعلم بثالث مراح
لتشكيل احلركة و متطلبات الالزمة ألداء احلركة حبيث يكون ىناك  توافق عضلي عصيب متزن اجناح احلركة من خالل تنظيم االنقباضات 

 العضلية و درجة االنقباض و قوة االنقباض.

 تعريف القسم التحضيري:

،ألهنا مرحلة تربوية يتم فيها التعلم تلقائيا و التعليم التحضريي من أخصب ادلراحل الرتبوية التعليمية يف تشكيل الشخصية و تكوينهايعد 
( 50-50ميهد دلسار العملية الرتبوية يف ادلستقبل ،وعليو يعرف القسم التحضريي ىو القسم الذي يقبل فيو االطفال ادلرتاوح أعمارىم بني )

زبتلف عن غريىا بتجهيزاهتا ووسائلها البيداغوجية ادلختلفة. فهي استمرار للرتبية األسرية ربضريا للتمدرس . سنوات  

 التعريف االجرائي:

( سنوات تقوم فيها الرتبية على 50-50بني ) القسم التحضريي مؤسسة تربوية اجتماعية رمسية خمصصة لألطفال الذين ترتاوح أعمارىم
وربتوي على ذبهيزات ووسائل خاصة تتماشى مع اخلصائص النمائية ذلذه ادلرحلة العمرية ،و القسم التحضريي  أساس نشاط اللعب ،

ىو ادلؤسسة الرتبوية اليت ربمل أمساء خمتلفة باختالف نظام كل مؤسسة منها : رياض االطفال  ،احلضانة ،طفل ما قبل ادلدرسة .يستغرق 
سنوات وذلك وفق شروط. 0-4ني ويقبل فيو االطفال من التعليم التحضريي يف اجلزائر مدة سنت  

 



 ع
 

 :لمشابهةا ساتالدر ا

عنوان البحث: تأثير برنامج مقترح للتربية الحركية على بعض االدراكات الحس )2991دراسة منى أحمد األزهري)
التعرف على تأثًن برنامج مقرتح للرتبية - :أىداف البحث.حركية و بعض عناصر اللياقة البد نية لدى أطفال ما قبل المدرسة

-االتزان-االجتاىات -اإلدراك احلسي احلركي)الذات اجلسمية-أ :التالية يف مرحلة ما قبل ادلدرسة و ىياحلركية على ادلتغًنات 
التمييز -إدراك األشكال-التحكم العضلي الدقيق-توافق العٌن و اليد و القدم-الزحلقة-اإليقاع و التحكم العضلي العصيب

-الوثب العريض من الثبات-نية)ثين الذراعٌن من االنبطاح ادلائلبعض عناصر اللياقة البد -ب .(توافق العٌن و اليد-السمعي
عينة البحث:اشتملت عينة البحث على أطفال دور احلضانة احلكومية مبدينة الرس منطقة القصيم بادلملكة  .(اجللوس من الرقود

طفال، و قد اختارت الباحثة 122،و مت اختيار العينة عشوائيا من أطفال ىذا الدور و بلغ عددىم 1992العربية السعودية لعام
اختبار ارجون - :أدوات البحث .التجريبية و الظابطة رلموعتٌن التصميم التجرييب الذي يتضمن القياس القبلي و البعدي لكل من

الوثب -ثين الذراعٌن من االنبطاح ادلائل :سنوات لألوالد، حبيث تكونت بطارية االختبار من6-4للياقة احلركية لألطفال من
حركي -اختبار االدراكات احلس حركية. و الذي دتثل يف مقياس دايتون للوعي احلس- .اجللوس من الرقود-العريض من الثبات

أن الربنامج ادلقرتح للرتبية - :النتائج ."ت"ستيودنت-االضلراف ادلعياري-ادلتوسط احلسايب :ادلعادالت اإلحصائية ادلطبقة .لألطفال
أن الربنامج ادلقرتح للرتبية احلركية ذو تأثًن اجيايب فيما يتعلق بزيادة - .يما يتعلق باالدراكات احلس حركيةاحلركية ذو تأثًن اجيايب ف
اجمللة العلمية للرتبية البد نية و الرياضية".اجمللد األول. جامعة » آلية الرتبية الرياضية للبنيٌن باذلرم،  1.مستوى اللياقة البدنية

دراسة ليلى حامد صوان و -5 1 . 125الباب الثاين: الدراسة ادليدانية و منهجيتها . 227-209)ص1993حلوان:ديسمرب 
عنوان البحث:تأثير برنامج للتربية الحركية على بعض جوانب اإلدراك و التكيف  )2991مرفت عبد الغفار الجوهري)

حلركية على بعض جوانب اإلدراك و التعرف على تأثًن برنامج الرتبية ا- :أهداف البحث .)سنوات5-4العام لدى أطفال)
عينة البحث: مت حتديد رلتمع البحث بالطريقة العمدية عن طريق احلصر الشامل جلميع  (4-)5سنوات.التكيف لدى أطفال 

طفل و 50)سنوات من حضانة الطفل السعيد مبدينة الزقازيق. و قد وصل عددىم إىل 5-4األطفال الذين ترتاوح أعمارىم مابٌن)
التكيف -الذكا -الوزن- إجرا  التجانس يف ادلتغًنات ال ي كمكن أن يكون ذلا تأثًن على ادلتغًن التجرييب وىي:الطولطفلة و مت

)سنوات من إعداد 5,5-5,3مقياس بعض جوانب اإلدراك عند األطفال من سن)- :أدوات البحث .جوانب اإلدراك-العام
 "ىو عبارة عن مقياس فردي مصور وضعتو يف األصل"كامليااذلراسيمقياس التكيف االجتماعي. و - ). 1985إكمان الكاشف)

-الوسيط-االضلراف ادلعياري-ادلتوسط احلسايب :األسلوب اإلحصائي:استعمل "مقياس الذكا .اختبار رسم الرجل" جلودانف-
ال و األلوان و األحجام و كذلك برامج الرتبية احلركية ذلا تأثًن فعال على زيادة إدراك األطفال لألشك :النتائج .معامل االلتوا 

 1 .برنامج الرتبية احلركية ذلا تأثًن فعال على التكيف لدى أطفال ما قبل ادلدرسة- .معلى إدراك العالقات بٌن األشيا  احمليطة
الدراسة ادليدانية و منهجيتها  الباب الثاين: . 235-215.ص  21آلية الرتبية الرياضية للبنٌن باذلرم، نفس اجمللة السابقة، العدد

عنوان البحث: أثر شلارسة النشاط احلركي يف تنمية القدرات احلسية  )1994دراسة عبد العزيز عبد الكرمي ادلصطفى)-6 1 126
 .سنوات. و ذلك عن طريق إشراك األطفال يف برنامج حركي و من مث قياس القدرات احلسية احلركية5احلركية عند األطفال بعمر 



 ع
 

التمييز بٌن -التعرف على أجزا  اجلسم-اإلدراك البصري الكلي و اجلزئي-ثبات حجم األشيا  :لقدرات احلسية احلركية مشلتا
أوضحت النتائج أن ىناك فروق دالة إحصائيا بٌن رلموعات األطفال لصاحل  :نتائج البحث .حتديد ادلكان-التوازن-أجزا  اجلسم

ال ي مل تشرتك يف النشاط احلركي فقد أظهرت ضعفا يف القدرات مقارنة  أمجل رلموعةكي، أما وعة ال ي مارست النشاط احلر رل امجل
وقد أوصى الباحث بضرورة إشباع حاجات األطفال احلركية خالل مرحلة رياض األطفال و ادلرحلة  .وعة التجريبيةرل مع امجل

ادلدرسي لتلك ادلرحلتٌن السابقتٌن لغرض اكتشاف مشكالت  االبتدائية و كذلك ضرورة إدخال مادة الرتبية احلركية ضمن ادلنهاج
 .ةاألطفال اجلسمية) ضعف السمع و البصر و غًنيهما(يف مراحل مبكرة من حيا

عنوان البحث: أثر برنامج تربية حركية مقترح  )96/2997دراسة محمد سعد زغلول و طارق محمد محمد عبد العزيز) . 
أىداف البحث:يهدف .نمية اإلدراك الحركي و المفاهيم ألطفال ما قبل المدرسةباستخدام أسلوب حل المشكلة على ت

تنمية اإلدراك احلركي ألطفال - :ىذا البحث إىل وضع برنامج تربية حركية باستخدام أسلوب حل ادلشكلة و التعرف على أثره على
ىذا البحث أطفال ما قبل ادلدرسة مبدينة أسيوط يف عينة البحث: مثل رلتمع  .ادلفاىيم ألطفال ما قبل ادلدرسة- .ما قبل ادلدرسة
طفال و اختًنوا عشوائيا من بٌن أطفال حضانة بدر للغات عبد العزيز 60و قد مشلت العينة على . 1997 - 96العام الدراسي 

توراه/ آلية كالة د ات)رسسنو 5عبد الكرمي ادلصطفى، أثر شلارسة النشاط احلرآي يف تنمية القدرات احلسية احلرآية عند األطفال بعمر 
آلية الرتبية الرياضية للبنيٌن باذلرم، "اجمللة العلمية للرتبية البد نية و الرياضية"،  2 ( م1994الرتبية البد نية، جامعة الرياض،. 1

حث بأسيوط، و قد مت تقسيم عينة الب 127الباب الثاين: الدراسة ادليدانية و منهجيتها  .219،)ص 1997(ديسمرب 31العدد
طفال، وقد مت حساب التكافؤ يف ضو  متغًنات السن، 30إىل رلموعتٌن احدامها جتريبية و األخرى ظابطة و تشمل كل منهما 

الذي يهدف إىل قياس اإلدراك احلركي لدى  اختبار الذكا :- :أدوات البحث .الوزن، الطول، الذكا  و اإلدراك احلركي و ادلفاىيم
االختبار ادلعريف للمفاىيم: و كان يهدف إىل قياس حتصيل - .األطفال و التعرف على من لديهم صعوبات يف ذلك اإلدراك

علومات ألطفال ما برنامج الرتبية احلركية ادلقرتح: اذلدف منو تنمية اإلدراك احلركي و ادل-.أطفال ما قبل ادلدرسة يف ادلعلومات العامة
االضلراف  -األسلوب اإلحصائي:ادلتوسط احلسايب.قبل ادلدرسة من خالل أنشطة الرتبة احلركية باستخدام أسلوب حل ادلشكلة

- .برنامج الرتبية احلركية أثر تأثًنا اجيابيا على تنمية اإلدراك احلركي ألطفال ما قبل ادلدرسة- :النتائج ."ت" ستيودنت-ادلعياري
برنامج الرتبية احلركية ادلقرتح باستخدام أسلوب -.الرتبية احلركية ادلقرتح أثر اجيابيا على منو ادلفاىيم ألطفال ما قبل ادلدرسة برنامج

الباب الثاين: .حل ادلشكلة كان أكثر تأثًنا على اإلدراك احلركي و ادلفاىيم من الربنامج التقليدي شلا يدل على فاعليتو و تأثًنه
حاول الباحث احلايل النظر إىل البحوث و الدراسات السابقة  :رابعا:مناقشة البحوث السابقة 128دانية و منهجيتها الدراسة ادلي

ال ي اىتمت بتناول موضوع الرتبية النفسية احلركية و القدرات االدراكية احلركية عند أطفال ما قبل ادلدرسة، فوجدىا يف رلملها قد 
حيث اىتمت ىذه الدراسات و البحوث مبحاولة التعرف على مدى تأثًن  .ع البحث احلايلدلوضو -شكلت إطارا نظريا و الشك

الربامج ادلقرتحة على تطوير بعض اجلوانب بالنسبة لطفل ما قبل ادلدرسة و اتضحت ىذه اجلوانب يف النمو اجلسماين و احلركي يف 
 1980اصة بألعاب القوى لدار احلضانة لنفس الباحثة)،)و تطوير ادلهارات األساسية اخل 1976دراسة خًنية إبراىيم السكري)

)فقد ىدفت إىل التعرف على تأثًن دور احلضانة على بعض عناصر اللياقة البدنية  1978.)أما دراسة عبد ادلنعم إبراىيم ىريدي)



 ع
 

 1979يلة السيد منصور)لألطفال يف الكويت )سرعة، قوة، رشاقة( من خالل إتاحة ألطفاذلا ادلمارسة احلركية.، و يف دراسة نب
)كان اذلدف من الربنامج الرياضي ادلوجو ىو معرفة مدى تأثًنه على النمو احلركي و التكيف االجتماعي ألطفال ما قبل ادلدرسة. 

و كذلك يف الدراسة ال ي أجراىا إخالص نور الدين عبد - ). 1986، 1984و األمر نفسو بالنسبة البتسام زلمد ادلهدي)
 5كان اذلدف من ورا  الربنامج احلركي ادلقرتح ألطفال مرحلة رياض األطفال) ) 1989ر عبد ااهلل ادلطوع)الطاىر و بدو 

أن ىذه الدراسات اىتمت - :و ىكذا صلد .)سنوات ىو التعرف على مدى تأثًنه على بعض العناصر البدنية و كفا ة القلب6،
نب النفسي و الذي أراه موظفا و لكن غًن معرب عنو، خاصة و أن بوضع برامج حركية، رياضية بشكل عام دون االضطالع باجلا

و يف ما يلي كمكن إجياز بشكل - .يف ىذا السن)ما قبل ادلدرسة( ينبغي عدم جتريد الرتبية احلركية أو الرياضية من زلتواىا النفسي
أما - .تطوير ادلتغًنات التابعة ادلتناولة بالدراسةعام تلك النتائج ال ي أسفرت عنها البحوث السابقة، على تأثًن الربامج ادلقرتحة يف 

من حيث األدوات ادلستخدمة يف البحوث السابقة لقياس القدرات االدراكية احلركية فقد اعتمدت يف جلها على مقياسٌن دتثل 
عزة عمر ،)حبث  1991األول يف مقياس اإلدراك احلركي لبوردو، و ىذا ظهر يف كل من دراسة مجال الدين علي العدوي)

فتمثل يف مقياس دايتون لإلدراك احلسي  129،)أما ادلقياس الثاين الباب الثاين: الدراسة ادليدانية و منهجيتها  1994عبداحلليم)
،)دراسة مىن أمحد  1987،)دراسة ىدى حس أمحد شوقي) 1985احلركي حبيث وظف يف دراسة مكارم حلمي أبو ىرجة)

احلايل يهدف إىل دراسة القدرات االدراكية احلركية، كان من الضروري اختيار األداة و دلا كان البحث  ). 1992األزىري)
ا و هن. فكان على الباحث احلايل اختاذ أداة تناسب يف مضمو اجملاالتادلناسبة لقياس ىذه األخًنة حىت يغطي ما أمكن سلتلف 

يعطي نتائج أفضل يف التطبيق و حيدد بعمق و دقة طبيعة  اجتاىها و بنائها مضمون و اجتاه البحث، إىل جانب دتيز ادلقياس بكونو
االستجابة، إذ يضع الطفل يف موقف طبيعي شلا جعل الباحث يتخذه أسلوبا لبحثو ىذا طبعا بعد استشارة رلموعة من ذوي 

على  -ادلوايليف الفصل -و ىكذا و يف ضو  نتائج البحوث السابقة سوف يعمل الباحث :خادتة الفصل الرابع .االختصاص أيضا
و اخلالصة أيضا ال ي كمكن  .صياغة فروض حبثو احلايل، لعلو بذلك يؤكد أو يدحض بعضا شلا ذىبت إليو ىذه البحوث

أوضحت :استخالصها من تلك البحوث و مناقشة نتائجها اخلاصة بتأثًن الربامج احلركية على القدرات االدراكية احلركية ىي
أن ىذه البحوث السابقة، سوف تفيد البحث احلايل، عرب - .لإلجابة على التساؤالت ادلطروحةإمكانية االستعانة بوسائل أخرى 

مراحلو و خطواتو ادلختلفة، و خاصة يف تأكيد مشكلة البحث، ووضع فروضو و األدوات ادلستخدمة فيو. و كذلك يف اختيار 
 .يتها الباب الثاين: الدراسة ادليدانية و منهج .عينة البحث و تفسًن نتائجو

ة أن ىناك ارتباط كبًن بٌن برامج التعليم اهبة و الدراسات ادلشو ىكذا يتضح من خالل الدراسة النظري خاتمة الباب األول 130
ما قبل ادلدرسي يف التأثًن على شخصية الطفل و منوه و تطوير قدراتو و مهاراتو. ذلذا جتد سلتلف ادلدارس يف ميدان الرتبية و علم 

تقوم بو األقسام التحضًنية  النفس و علوم احلركة تؤكد عل ايال  العناية الفائقة للطفل يف ىذه ادلرحلة، و تكمن ىذه العناية فيما
من أمهية يف عملية النمو النفسي لألطفال و إعدادىم لتحقيق مستوى أفضل من النمو يف اجلانب اجلسمي و العقلي 

ىذا ما دفع الباحث بالرتكيز على نشاط يعترب من أىم األنشطة ادللقنة يف التعليم التحضًني ادلتعلق بالرتبية النفسية  .واالجتماعي
  .ية ذلك الذي يكون أحد اجلوانب األساسية من الرتبية ال ي تتعامل مع النمو والتدريب ألمناط احلركةاحلرك
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 تمهيد: 1.1
غار على السواء . وليست أمهية صص . وىي شلارسة جتذب الكبار و الاأللعاب الرياضية الًتوحيية متعة وحتدي تشبع رغبة كل شخ

برنامج ألعاب ادلرحلة االبتدائية االستمتاع يف اللعبة فقط ولكن االىتمام الرئيسي يسلط الضوء على تنمية مهارات شلارسة اللعبة. 
اب اليت مت ويتم الًتكيز أساساً على تعليم األطفال تكييف مهاراهتم وفق ماتقتضيو أوضاع احلركة يف كل لعبة.والتكيف مع األلع

التخطيط ذلا مسبقاً وختطيط ألعاب جديدة تتناسب وحاجة ورغبات الفرد. إن إعطاء الفرصة لألطفال إلبتكار ألعاهبم اخلاصة 
يًتتب عنها التلذذ بتجربة معرفتهم احلركية دلهاراهتم. إن ادلناقشة اليت تطرح يف ىذا الفصل زلورىا أساسا ما نسميو األلعاب 

ية وىذه األلعاب ال دتارس يف مضمون األلعاب الرياضية ولكن يتم اتقان ادلهارة من خالل شلارستها و تعلمها خارج الرياضية الًتوحي
مضمون األلعاب الرياضية. وعند شلارسة األلعاب الرياضية الًتوحيية تنمو و تتطور لدى األطفال مفاىيم الفراغ وعالقتهم 

و األشياء و األدوات وىذه بدورىا تساعدىم على التطور اىل مستوى العيب األلعاب  . أعضاء فريقهم و ادلنافس باآلخرينزمالئهم
ديلكون مهارات عالية . وبالطبع فإن لعبة كرة السلة والكرة الطائرة وغَتىا من األلعاب الرياضية اجلماعية األخرى و الرئيسية ترتبط 

 ظيماً وتقيداً وتنطوي على خطط متطورة.عادة باجملال التنافسي. ىي حبد ذاهتا ألعاب ولكنها أكثر تن
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 الرياضية الترويحية : األلعابمفهوم 1.1
وىي أيضاً نشاط رياضي تروحيي يساعد يف تطوير  ىي وسيلة من وسائل الًتبية البدنية احلديثة دلن يزاوذلا من الصغار والكبار ،

األداء احلركي ودتارس وفق قواعد لعب سهلة وغَت ثابتة ، وديكن تغيَتىا تدرجييا ، وىي ال حتتاج إىل حتضَت كبَت أو أدوات كثَتة او 
ي تشتمل على عنصر ادلنافسة مكان خاص ، ومن ىنا جاءت تسميتها باأللعاب ، كما اهنا تؤدي فردياً أو زوجياً أو رتاعياً ، وى

و تؤدى يف أي زمان ومكان ، وليس ىدفها حتقيق النشاط البدين  األنواعوادلفاجأة وروح اإلبداع ، وتكون االلعاب الًتوحيية كثَتة 
تلف و احملافظة على الصحة العامة والقوام السليم فحسب ، بل ىو أيضاً تطوير مستويات الالعبُت ادلوىوبُت وادلتفوقُت يف سل
 وألمهيتهااأللعاب الرياضية. وقد زاد انتشار االلعاب الرياضية يف العامل مع النصف الثاين من القرن العشرين دلا حتققو من فوائد  ، 

َتاً ما ينظر اىل األلعاب الرياضية الًتوحيية على أهنا صورة للمجتمع ثة تعلمها وتنظيمها وتنفيذىا ، وكالًتبوية و الصحية ولسهول
تأثراً بالًغا باألوضاع االجتماعية السائدة ، فهنالك ألعاب تطور حب ادلنافسة والتغلب على  تتأثرتسود فيو ، ذلك أهنا  الذي

االخرين مثل ألعاب احتالل األراضي والبلدان واالستالء على كنز أو لعبة الشرطي واللص أو غَتىا ، وىناك العاب تغذي حب 
ك ، وألعاب احلقول واألهنار رعة عنها كنقل الربيد ، صيد السمد يرافقها الغناء ، والعاب متفالعمل و بعض ادلهن ادلختلفة ، وق

والبحار ، وكذلك الرقص الشعيب ادلتوارث مع ادلوسيقى والغناء وذتة العاب صغَتة تؤدي يف األماكن العامة والساحات وادلمرات بُت 
 (.91،ص9111ي،البيوت تنمي لدى ادلشاركُت حب اخلَت والتعاون )عالو 

ومن ادلمكن إجراء بعض التبديل أو التغيَت يف االلعاب الرياضية الًتوحيية لإلثارة والتشويق والتنويع بعد كل تنفيذ صحيح ، فيزداد 
عددىا وتكثر أمناطها وتصعب أدواهتا ، كتغيَت شكل ادللعب أو ترتيب الالعبُت ، أو تغيَت خط البداية والنهاية ، أو مسار الركض 

ن  وطريقتو ، واستعمال األدوات ادلتوافرة انياً  ، وتبديل احلواجز أو حتديد طرق اجتيازىا ، وكذلك تغيَت طرائق تقومي النتائج والفائزيأ
كان يقوم أول الفائزين الثالثة أو اخرىم أو كل ادلشاركُت حبسب نشاطهم ووصوذلم إىل خط النهاية أو حبسب استعاهبم لفكرة 

سرعة تنفيذىم ودقتو وجودتو ، أو حبسب اللعب اجلماعي ضمن الفريق . ويراعي عند اختيار األلعاب الصغَتة  اللعبة ، أو حبسب
ادلرحلة العمرية للمشاركُت وجنسهم وحالتهم النفسية ، ومستواىم احلركي، وكذلك االنتفال ادلتدرج اىل ادلستوى ادلكافئ أي من 

لعبة وفواصل الراحة ، بالطريقة اليت حتقق األىداف احلركية والًتبوية من تلك االلعاب الصعب اىل األصعب ، وحتديد ادلدة الزمنية ل
 (.121،ص9111) الديري،

أنو من ادلمكن أن تصبح االلعاب الصغَتة أكثر تنظيماً كلما أحرز ادلشًتكون مهارات  FLENGENMANويؤكد الباحث
يت تتطلب قوانُت معقدة . ويقسم متقدمة ونضوج اجتماعي وعقلي. كما ديكن ختطيط األلعاب ال

FLENGENMAN األلعاب إىل نوعُت : العاب منظمة يتم التخطيط ذلا مسبقا وألعاب مبتكرة . وديكن أن تكون األخَتة
ألعاباُ يقوم بالتخطيط ذلا ادلعلم أو التلميذ وتتيح فرص موسعة لتعلم مهارات جديدة والًتكيز على دراسة مفهوم حركي معُت أو 

 (.121،ص9111لى أمناط حركية متطورة كما هتيأ فرص كثَتة إلكتشاف ميكانيكية احلركة وحل ادلشاكل.) الديري ،العمل ع

 أصناف األلعاب الرياضية الترويحية : 1.1
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إن االلعاب اليت يتم التخطيط ذلا مسبقاً او االلعاب ادلبتكرة ديكن أن تكون أما تعاونية أو تنافسية ومعظم األلعاب التقليدية كانت 
دتارس من قبل العب أو أكثر يف الفريق بقصد التفوق على منافس او منافسُت كلما كان يف الفريق أكثر من  ءاسو دائماً تنافسية 

ن ضرورياً وزلور األلعاب التعاونية يركز عادتاً العمل مع شخص أو أكثر كفريق إلصلاز ىدف مشًتك على العب يصبح التعاو 
سبيل ادلثال عندما يلعب االطفال ) لعبة الدائرة حتمي الكرة( حياول كل فريق احلفاظ على الكرة يف اذلواء أطول زمن شلكن كما 

 مثل العاب الشبكة. طائرة تنس أرضي...اخل. ديكن الًتكيز على التعاون يف األلعاب التنافسية
هبا بوضع الكرة يف سلتلف ادلواقع للمنافسة ليجعلو يتحرك  والستمتاعحيث حياول الالعب اخلصم أو ادلنافس إحراز اىداف اللعبة 

وتنقسم معظم االلعاب الصغَتة اىل ألعاب ادلطاردة واذلروب ،  (.113،ص9111من مكان اىل اخر ليعيد الكرة )الديري ،
، أو تعامل مع األداة وتعزز ألعاب ادلطاردة تنمية احلركات النتقالية وغيال انتقالية والسيطرة على اجلسم  اليدويةألعاب ادلهارات 

قف ىي ادلهارات الرئيسية ادلستخدمة وحتتاج وتعترب مهارات اجلري والتجنب من األشياء او من األشخاص او مهارة البدء أو التو 
األلعاب ادلختلفة اىل تكييف ىذه ادلهارات حسب مقتضايات الفراغ .تغَت االجتاىات بسرعة . تغَت معدل السرعة و السيطرة 

 احلركة. انسيابيةاجليدة على 

 وممارسة ألعاب المهارات اليدوية تستلزم واحد او أكثر من ما يلي :
 رمي الشيء. -
 ف الشيء.لق -
 ضرب الشيء باليد. -
 ضرب الشيء بالقدم. -
 رفع الشيء وزتلو. -
 توقيف الشيء جبزء من اجلسم أو بأداة. -
 دتطيط الشيء من اجلسم أو بأداة. -

عند إبداء األطفال استعداد السيطرة على اجسامهم واألشياء باستخدام إحدى ىذه  FLENGENMANويقًتح 
ادلهارات فيكونوا مستعدون دلمارسة ألعاب مركبة من مهارتُت مثل ألعاب )تفادي الكرة( ويقوم الطفل من ىذه ادلرحلة بالتايل 

 (.119،ص9111: )الديري ،
 يركز الطفل على الكرة القادمة ضلوه. -
 ب مسارىا بسرعة حىت ال تلمسو.حياول جتن -

و األلعاب التمهيدية لأللعاب الرياضية ىي كلها من النوع ادلركب وتتطلب السيطرة على نوع من األدوات .ولكن األداء 
 اجليد يستلزم أواًل السيطرة على اجلسم وعلى األداة لكوهنا ليست ألعاباً مرتبطة مرحلة سنية معينة.

 ية الترويحية :مكونات األلعاب الرياض 1.1
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حتضر أنشطة األلعاب كتحضَت باقي األنشطة من حيث اختيار األلعاب وطريقة اللعب و األدوات مستخدمة مع مراعاة 
مستوى األطفال وفهمهم وخربهتم السابقة وطبيعة اجلو ومدة النشاط ، ويشمل النشاط عادة ألعاباً قددية ، وأخرى حديثة ، 

 تشمل أنشطة األلعاب الرياضية الًتوحيية على األنواع ادلختلفة االتية:مع التغيَت يف مدى اجملهود. و 
 (.http://uqu.edu.sa/pag/ar/109051.2003) ابراىيم ،

 ألعاب هادئة : 1.1.1
ومكان زلدد داخل الفصل أو خارجو واغلب ما تكون  يقيوم هبا الطفل وحده أو مع أقرانو يف جو ساكن قليل احلركة ،

 أغراضاً للتفكَت والتخمُت ، أو إلراحة الفرد بعد اإلجهاد البدين والتعب ، أو بقصد التنويع يف الطريقة و ادلوضوع.

 ألعاب بسيطة : 1.1.1
يدرك معٌت ادلنافسة ، وتعده اىل ترجع سهولتها إىل خلوىا من التفاصيل وكثرة القواعد ، ويهتم فيها الطفل بقوتو دون أن 

 قانون اللعبة وعمل التكوينات . واحًتاماأللعاب ادلعقدة إعداداً يشمل النظام وسرعة التلبية 

 العاب تنافسية جماعية : 1.1.1
هارة األفراد وفيها توىل للطفل قيادة اجلماعة أو يكون واحد من بُت اجلماعة يأدتر بأمر قائدىا ، كما يقدر ادلهارة الفردية ، وم

يف اجلماعة ، ويضع اخلطط ادلختلفة ، ودتتاز ىذه األلعاب بكثرة قوانينها وتباين أنواعها ، ما يستخدم فيو اليدان ، وفيها ما 
يستخدم القدمان أو كالمها معاً ، كذلك فيها البسيط التمهيدي لأللعاب اجلماعية الكبَتة ، حىت تتمشى مع قدرة الطفل 

فقأً لذلك وبذلك تنمو عنده تدرجييا روح اجلماعة وروح العمل دلصلحتها والغَتة على صلاحها دون احلاجة وميولو وتنوعها و 
 إىل إشراف ادلعملة ، ويف الوقت نفسو يكتسب مهارة النتقال يف ادللعب ، والتحكم يف الكرة ووضع اخلطط إلصابة اذلدف.

 . ألعاب التتابع :1.1.1
وىي من ادلنافسات القددية الطبيعية لألداء احلركي للطفل يف األنشطة احلركية ، ويكون التتابع بُت األطفال يف الذىاب 

كيس حب ( أو بدون )ادلصافحة( ، وتكون ادلنافسة بُت األطفال من اجملموعات   -عصي -والعودة بأدوات ) كرات
اك فائزاً ، وىذا يؤدي اىل زيادة زتاس األطفال ، وتعاوهنم وإنتمائهم يتسابقون يف التسليم والتسلم مع زمالئهم ليكون ىن

للجماعة وىي عبارة عن أنشطة فيها عدد من االطفال حيل كل منهم مكان االخر أو يأخذ كل منهم دوره يف اداء عمل 
قبل أي فريق اخر حىت  مكلف بو ، عموماً فإن اذلدف من اللعبة أنو على رتيع أطفال الفريق إصلاز العمل ادلطلوب منهم

يفوزوا. وعادة ما تتم العاب التتابع يف تشكيالت ويستخدم فيها العديد من احلركات االنتقالية مثل اجلري و الوثب واحلجل 
 واإلنزالق.

 أنواع األلعاب الرياضية الترويحية : 1.1
حتقيق  ابعات وادلسابقات هتدف اىلاأللعاب الشعبية ، الت تمهيدية ،من ادلعروف ان االلعاب الرياضية الًتوحيية ، واأللعاب ال

اعية للطفل و ادلمارسة الناجحة فيها تتطلب استعداد للممارسة و ادلشاركة يف اللعبة احملددة. وينبغي أىدافاً مهارية وبدنية أرت
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لعبة جديدة. و تعديل لعبة  لعبة مث التخطيط إطار اختيارعلى ادلعلم معرفة طريقة تصعيب وتسهيل مكونات االلعاب عند 
ستخدامها كقاعدة لتقومي صعوبة لعبة ما ومكوناهتا امسابقة جلعلها سهلة او أكثر صعوبة . ويف مايلي بعض اخلطوط العامة و 

مع ادلالحظة أن ىذه اخلطوة تتضمن عوامل تنمية النواحي ادلعرفية والبدنية واالجتماعية ونتعرض لألنواع ادلختلفة لأللعاب 
 َتة حسب التقسيم التايل :الصغ

 ألعاب المسك : 1.1.1
ىي العاب صغَتة حياول فيها طفل أو أكثر أن ديسك بًاخر أو اكثر حتت شروط زلددة ، وقد وضعت ىذه الشروط اليت 

حتكم عملية ادلسك كي جتعل اللعب مشوقاً ، ويتم مراعاة ادلكان ادلسموح للتحرك فيو وأماكن االمان اليت يسمح فيها 
دلسك وأين وكيف ديسك الطفل و يستخدم يف العاب ادلساكة العديد من ادلهارات األساسية مثل اجلري واحملاورة واخلطاع با

 وادلسك والوثب واحلجل .
 (http://uqu.edu.sa/pag/ar/109051.2003) ابراىيم ،

 ألعاب الكرات : 1.1.1
اليت تستلزم تدريباً على التحكم يف الكرة ويكون التمرين على التحكم بطرق سلتلفة مثل ابعاد  ىي تلك األلعاب واالنشطة

الكرة عن االخرين واحملاورة بالكرة حول او فوق أشياء أو اطفال اخرين وأيضاً دقة توجيو الكرة من خالل دترير الكرة وقذفها 
يف الكرة مهمة يف النجاح ومتعة اللعب يف كثَت من االلعاب  ودحرجتها بسرعات وارتفاعات سلتلفة وتعترب مهارة التحكم

 الرياضية .
 
 

 ألعاب إختبارالذات : 1.1.1
ىي االلعاب واألنشطة اليت يتنافس فيها الطفل مع ادائو السابق ومن خالل ىذه األلعاب و األنشطة يتعلم الطفل عن ذاتو 

 تو على التحكم ببيئتو.وقدرتو عن ذاتو وقدراتو اجلسمية وشجاعتو البدنية وقدر 

 العاب القسم : 1.1.1
ىناك الكثَت من ادلدارس ال يوجد هبا صالة العاب أو مساحة أرض فضاء مغطاة إلستغالذلا بداًل من ادللعب تستوعب أي 

لعاب فصل دلزاولة نشاطهم الرياضي ، كما أن سوء اجلو يف فصل الشتاء بأمطاره وعواصفو حيول دون نزول االطفال دلزاولة اال
يف ادلالعب اخلارجية. يف ىذه احلاالت يصبح الفصل الدراسي مسرحاً لكثَت من النشاطات الرياضية اليت تساعد على حتقيق 
أىداف الًتبية البدنية باإلضافة اىل برنامج الًتبية البدنية العادي. ويف احلاالت اليت يتم فيها الفصل زلل ادلكان ألداء الًتبية 

 ب الفصل يصبح برنامج الًتبية البدنية. مثل االلعاب ادلنشطة والداخلية وألعاب االيام واالماكن وادلانسبات.الرياضية فإن ألعا

 األلعاب المائية : 1.1.1



ةاأللعاب الرياضية  الترويحي                                                                    الفصل األول:  

 

7 
 

 رلموعة من األلعاب الصغَتة اليت تستغل الوسط ادلائي وىي مقسمة اىل نوعُت :
ان يؤدون ادلهارات احلركية الصحيحة للسباحة وبذلك  ألعاب خاصة بادلتدئُت وىم األطفال الذين ال يستطيعون األول :

تكون ادلهارات ادلستخدمة داخل االلعاب الصغَتة تتميز بالبساطة والسهولة لكي تعطي األطفال الثقة بادلاء وال خيفي على 
 مدرس الًتبية البدنية ان يتأكد من مناسبة درجة حرارة ادلاء ألجسام األطفال .

دلائية الصغَتة فهي اليت تناسب مستوى االطفال الذين جييدون السباحة ويف ىذه احلالة تكون الفرصة من االلعاب ا الثاني :
 متسعة للمدرس أن يستغل مساحات سلتلفة من احلمام يف أجزاء األلعاب الصغَتة .

 األلعاب الرياضية اإليقاعية : 1.1.1
ل ترديدىم جملموعة من العبارات واحلركات خاصة من ويف ىذه األلعاب يستخدم االطفال اإليقاعات الكالمية من خال

 خالل اللعبة او تكوين صيحة دلقاطع كالمية يؤديها االطفال فقد تكون للًتحيب أو للمسابقات بُت اجملموعات .

 ألعاب صغيرة لتنمية عناصر اللياقة البدنية : 1.1.1
يف ىذا النوع من االلعاب الصغَتة ينبغي على ادلعلم ان خيتار االلعاب وفقاً دليول ورغبات األطفال وحبيث تشتمل على 

اجملموعات العضلية ادلختلفة حىت يكون الربنامج فعاالً ويتم اإلختيار دلعرفة طبيعة كل لعبة ومدى مسامهتها يف التنمية البدنية 
 .(http://uqu.edu.sa/pag/ar/109051.2003) ابراىيم ،االتية :للطفل مراعياً يف ذلك األسس 

 

 قواعد التحمل : 1.1.1.1
حيث يتناسب ومناسب وستوى القدرات البدنية ادلطلوب تنميتها مع الوضع يف اإلعتبار زيادة كمية احلمل تدرجييا حىت ديكن 

 الستمرار يف تنمية ىذه القدرة ادلتحسنة باستمرار.

 لقدرة البدنية :خاصية ا 1.1.1.1
 فتحسن أي قدرة بدنية يتعلق بنوع التدريب ادلطبق ومبجموعة العضاالت اليت تعمل يف التدريبات ادلعطاة.

 

 قاعدة استخذام أجزاء الجسم : 1.1.1.1
جزء  استخدام بعض أجزاء اجلسم يف النشاط ادلمارس على حتسن ىذا اجلزء او يساعد على احملافظة على حالتو بينما اغفال أي

 يؤدي اىل نقص كفاءتو.

 مبدأ الفروق الفردية : 1.1.1.1
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كل طفل ديكنو من حتسُت قدرتو وفقا دلعدل خاص بو ، ويرجع ذللك اىل رلموعة من العوامل مثل : العمر الزمٍت ومنط اجلسم 
ذ يستجيب كل طفل ما تبعا ووزنو ومنط التغذية ومنط الصحة والدافعية وال يوجد معيار للمعدالت الفردية يف حتسن االطفال إ

 لبيئتو اخلاصة وخصاصتو الوارثية .

 األلعاب الرياضية الترويحية الفردية : 1.1.1
يفضل العديد من األفراد شلارسة اوجو النشاط مبفردىم ، ورمبا قد يرجع ذلك اىل استمتاعهم باألداء الفردي ، او لصعوبة االتفاق 

معُت من النشاط ، أو لصعوبة االتفاق على وقت معُت للممارسة ، ومن أمثلة تلك  مع األصدقاء أو الزمالء على شلارسة نوع
الرياضة الفردية صلد القنص ، صيد االمساك ، االنزالق أو التزحلق على اجلليد أو األرض ، ادلشي ، اجلري ، الفروسية ، اجلولف، 

 الرمي بالسهام ،السباحة،ركوب الدراجات .

 لترويحية الزوجية :األلعاب الرياضية ا 1.1.1
وىنا كبعض االلعاب والرياضة اليت تستلزم اشًتاك فردين على األقل للعب مع او ذلك لنجاح ادلشاركة يف النشاط ، ويطلق عليها 
مسمى االلعاب او الرياضة الزوجية ومن أمثلة أللعاب أو الرياضة الزوجية صلد : )التنس األرضي ، الريشة الطائرة ، تنس الطاولة ،  

 (.923،ص9111كرة ادلضرب اخلشيب ، االسكواش . )عالوي،

 االلعاب الرياضية الترويحية الحماعية : 1.1..1
تعد األلعاب او الرياضة اجلماعية اليت تعتمد على تكوين الفرق ذات أمهية للشباب ، ولذا فهي تتوافق مع إىتماماهتم ، كما أن 

ن التنظيم بادلقارنة بادلشاركة باأللعاب والرياضة االخرى لوجود بعض القواعد اإلشًتاك يف تلك األنشطة يكون على مستوى عال م
والتنظيمات اليت جيب إتباعها لتنظيم رياضة الفرق ومن امثلة تلك الرياضة صلد : كرة القدم ، كرة الطائرة ، كرة السلة، كرة اليد ، 

 اذلوكي ، الرجيب ...

 تحليل األلعاب الرياضية الترويحية : 1.1
بالرغم من أن معظم األلعاب اليت نستخدمها يف الًتبية البدنية والرياضية تتناسب مع ادلراحل السنية ادلختلفة يف ادلرحلة االبتدائية 
فإن على ادلعلم ان يقوم بتحليل اللعبة ن ومدى إستعداد األطفال دلمارستها بنجاح . وديكن أن يقوم ادلعلم بتطبيق ىذه اخلطوط 

 (.112،ص 9111يار العاب جديدة أو إبتكار لعبة جديدة أو عند جعل اللعبة القددية أكثر حتدياً.  ) الديري ،العامة عند إخت
 ادلهارات يف األلعاب الرياضية الًتوحيية : 9.6.9

مهارة  عل ادلعلم أن ينظر إىل اللعبة اليت يستخدمها يف دروسو نظرة فاحصة وحيلل مهاراهتا األساسية ، وكذلك اكتشاف أن ىناك
 حيوية مل تدرس يف الصف جيب صرف النظر عن اللعبة . وإن كان البد منا فإنو ديكن غدخال ادلهارة وشلارستها قبل تطبيق اللعبة.
اخذين بعُت االعتبار تفاوت درجات صعوبة ادلهارات. فعلى سبيل ادلثال حركة تبادل اخلطوة واحلجل اليت تضمنها اللعبة اصعب 

 عب من الرمي .من اجلري والقذف أص
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ويستطيع أطفال الصفوف االوىل ابتدائي شلارسة اجلري أيضاً من السهل ان يتجنب الطالب االصابة بالكرة. ولكن تزداد الصعوبة 
عند التسًت بشخص اخر من خالل مسكو لتفادي االصابة . كما ان إصابة ىدف متحرك اصعب من إصابة ىدف ثابت )ديري 

 (.112،ص9111،

 المهارات الحركية :تصنيف  1.1.1
ديكن أن تصنف ادلهارات احلركية اىل أصناف عدة ، وذلك تبعا لطبيعة ادلهارة ، او حجم العضالت ادلشًتكة ، او عوامل أخرى ، 

 وقد صنفت من قبل ادلختصُت يف التعلم احلركي اىل اشكال كثَتة ولكن أغلبها تتفق على ما يايت :
 (.http://uqu.edu.sa/pag/ar/109051.2003) ابراىيم ،
 .مهارات العضالت الدقيقة 
 .مهارات العضالت الكبَتة 
 .مهارات مستمرة ، مهارات متماسكة ، مهارات متقطعة 
 . مهارات مغلقة ، مهارات مفتوحة 

 مهارات العضالت الكبيرة : -مهارات العضالت الدقيقة 1.1.1
ة ، ومهارات العضالت الكبَتة ، وذلك على وفق حجم العضالت غالباً ما تصنف ادلهارات احلركية اىل مهارات العضالت الدقيق

 ادلشًتكة فب أداء احلركة.
وادلهارات الدقيقة ىي : تلك ادلهارات اليت تسًتك يف أدائها رلموعة من العضالت الدقيقة اليت تتحرك خالذلا بعض أجزاء اجلسم 

اً ما تعتمد ىذه ادلهارات على التوافق العصيب بُت اليدين يف رلال زلدود لتنفيذ استجابة دقيقة يف مدى ضيق للحركة ، وكثَت 
والعينُت ، مثل مهارات الرماية ، والبيلياردو، أو بعض مهارات التمرير ، والسيطرة على الكرة يف األلعاب اليت تستخدم فيها 

 الكرات.
م كلو أحياناً يف تنفيذىا ، مثل مهارات كرة وادلهارات الكبَتة فتستخدم يف تنفيذىا رلموعات العضالت الكبية ، وقد يشًتك اجلس

 القدم وألعاب القوى.
 
 

 مهارات متقطعة : –مهارات متماسكة  -مهارات مستمرة 1.1.1
يف ىذا التصنيف حتدد ادلهارات على وفق الزمن تستغرقو و فًتات التوقف اليت تتخلل األداء ومدى الًتابط بُت أجزاء احلركة بعضها 

إذ ديكن إفًتاض وجود سلسلة من ادلهارات يف أحد طرفيها تقع ادلهارات ادلستمرة بينما تقع يف الطرف االخر  بالبعض األخر ،
 منها ادلهارات ادلتقطعة وتتوزع رتيع ادلهارات الرياضية على ىذه السلسلة :
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 مهارات مستمرة
 

 مهارات متقطعة مهارات متماسكة
 

 الركض   
 السباحة  
 الدراجات   
 التجديف  

 الغطس اىل ادلاء 
 احلركات االرضية 

 احملاورة بكرة القدم او كرة السلة
 رمي ادلطرقة

 االرسال يف العاب ادلضرب
 االرسال يف كرة الطائرة

 ضربة اجلزاء

 
لنهائي من إن ادلهارة ادلستمرة ىي ادلهارة اليت تتكرر فيها احلركات بشكل كتشابو ومستمر دون توقف ملحوظ ، غذ يتداخل اجلزء ا

احلركة األوىل مع اجلزء التحضَتي من احلركة اليت يليها ، وىكذا تظهر احلركات وكاهنا حركة واحدة مستمرة ، كما ىو احلال يف 
السباحة والركض وادلشي والتجديف ، اما ادلهارة ادلتقطعة فهي ادلهارة اليت تتكون من احلركة ذلا بداية و هناية واضحة وال ترتبط 

اليت تليها كما ىو احلال باالرسال يف كرة الطائرة فبعد ان ينفذ االرسال تعتمد احلركة التالية على اسلوب باحلركة   بالضرورة
االستجابة فريق ادلنافس وىذا األمر ديكن معرفتو أو توقعو دائما ، لذا فان احلركة التالية لالرسال تكون سلتلفة يف كل مرة ، ىذا 

 ة بُت التنفيذ واالرسال اليت تليها .فضال عن أن ىناك مدة زمني
وتتميز ادلهارة ادلستمرة يف امكانية تعلمها بوقت اسرع من ادلهارة ادلتقطعة عندما تكون يف نفس الصعوبة ، كما ديكن االحتفاظ 

 ىو اجلزء ادلتأصل بطبيعة ادلهارة. بادلهارة ادلستمرة مبدة زمنية أطول وذلك الن تكرار احلركة ) دترين عليها(
 نفسو يف كل مرة بغض النظر عن الظروف احمليطة ، اذ أهنا ال تتأثر مبا جيري يف البيئة . باألسلوبفهي تتكرر وتنفذ 

 مهارة مفتوحة : –مهارة مغلقة  1.1.1
وديكن أن تعرف ادلهارات ادلغلقة بأهنا تلك  ادلهارة ادلفتوحة ىي تلك ادلهارة اليت تؤدى حتت ظروف تتغَت احداثها باستمرار ،

م ...اخل 933ادلهارات اليت ليست ذلا متطلبات بيئية عديدة وان كان ذلا بعض ادلتطلبات فاهنا غَت متوقعة مثل رمي القرص ركض 
رة القدم كرة السلة و رياضة أما ادلهارات ادلفتوحة ، فاهنا تلك ادلهارات اليت ذلا متطلبات بيئية عديدة متوقعة ، وغَت متوقعة مثل ك

ادلنازاالت و العاب ادلضرب ، ويف كرة القدم نالحظ أحيانأ أن الالعب قد ديتلك تكنيكبة جيدة الداء حركات سلتلفة ، ولكنو ال 
 يستطيع القيام هبا أثناء اللعب يف وقت او ادلكان ادلناسب حتت ظروف بيئية ثابتة نسبيا ، فهي تشبو العادة احلركية 

 (http://uqu.edu.sa/pag/ar/109051 22.2331راىيم ص)اب

 عدد المهارات في األلعاب الرياضية الترويحية: 1.1
أوضح يصعب على الطفل صغَت السن او طفل ذو خربة قليلة تكرار ادلهارة  ٌتيف لعبة ما تزداد صعوبتها ومبع ةمادلهارات ادلستخد

واستعاد التوازن بعد أداء مهارة أو مهارة سلتلفة. على سبيل ادلثال لعبة تفادي البسيطة يتفادى الشخص كرة واحدة ويف لعبة ضرب 
خر ويف نفس الوقت يتجنب كرة ثانية الكرات او جتنب الشخص الكرات. ويلتقطها مرة واحدة ويرفعها ضلو ىدف متحرك ا

http://uqu.edu.sa/pag/ar/109051
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يستمر اللعب هبا. من الواضح من العبة االخَتة ان اجادة كل ادلهارة وادراك قوانينها البد منها ، وكل مهارة من ادلهارات ليست 
 ( .111.ص9111صعبة لكن عند ربطها مع مهارات اخرة حتت تأثَت السرعة وادلنافسة يصبح أكثر تقدما ) الديري

 ية الترويحية :ضقواعد المركبة فب األلعاب الرياال 1.1
مقابل صعوبة ادلهارات فيب لعبة ما تزداد عدد القوانُت وتستلزم فًتة كافية من النضوج وفًتة تركيز طويلة قبل أن يتذكر األطفال 

 رلموعة من التوجيهات او منط أداء احلركات ادلطلوبة .
يتذكر الالعبون الكرة قبل ركلها وأن ال خيرجون عند اللعبة اذا اصابتهم الكرة  استخدام لعبة ضرب الكرات ، جيب ان ذفاألخ

باي نقطة باحتفاظهم و العكس يف أقل ثالثة ثواين ، وديكن ركل الكرة  نال يقومو حتت الوصل ، أو اذا كانت االصابة بعد وان 
ويف لعبة تفادي الكرة ادلبسطة يلتحق الالعبون بالدائرة على اصابتهم  على فريقهم ، اذا أصابتهم الكرة يذىبون اىل منطقة أخرى ،

بالكرة ، وىاتُت اللعبتُت مها ألعاب الكرة تشبو مهارتُت اساسيتُت : جتنب بسرعة مسار الكرة ادلتحركة دلنع االصابة ومهارة الرمي 
قوانُت  تعقدهتغرق وتعلم لعبة وقت طويل كلما ، ومن الطبيعي أن تس شخصال اإلصابةوديكن اذلدف يف لعبتُت اما أن صلتنب 

 لعبة 

 الخطط و المسؤوليات : 1.1
العبين نفس الحركة تصبح من السهل محددة . أو تحديد مواقع محددة لعند اقتضاء قيام بمسؤوليات صعوبة اللعبةتبرز 

عبين بحركة أو تقييم بقواعد معينة معرفة ما يجب عمله ويتم تعلم األنماط بسرعة أن وعندما تستدعي الحاجة قيام عدة ال
لحماية موقع معين فانه من الضروري اعطاء التركيز الالزم و الوقت الكافي للتعلم  وعلى المدرس مراعاة عوامل التغيير و 

تنويع والتطوير الن كافت االلعاب تستدعي نوع من الخطط وكلما كانت اللعبة مركبة كلما زاد تطورها . االطفال في 
ة االبتدائية يجدون صعوبة في التنسيق بين المهارات لذا يجب على المعلم التدرج في تعلبم المهارات الصعبة . المرحل

 (.111.ص1111وهناك العديد من االساليب والطرق يستطيع تحقيق في األلعاب ) الديري 
 
 
 

 التغيير في التشكيالت المستخدمة : 1.1.1
األطفال فيمكن الوقوف في دوائر أو قاطرات أوصفوف متقاربة  فواالصطفايمكن للمدرس ان يغير في طريقة الوقوف 

 على شكل نجمة أو مستطيل مربع .
 التغيير في طريقة االنتقال : 1.1.1

لوثب اماما يمكن التغيير في اسلوب االنتقال والتحرك يغيير من الجري الى المشي او الحجل على قدم واحدة او ا
 بالقدمين او المشي على أربع.
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 التغيير في تنظيم عملية التحرك لألطفال : 1.1.1
 أطفال . 4، 1ديكن تغيَت من ادلشي مع مسك الزميل من األيدي اىل اجلري مث احلجل او اجلري أزواجا ورتاعات مكونة من 

 التغيير في مهارة مستخدمة : 1.1.1
ت التمرير مثال التمرير بيد واحدة من الكتف اىل التمرير باليدين من االسفل اىل التمريرة الصورية وىكذا يف اديكن تغيَت يف مهار 

 رتيع ادلهارة ادلستخدمة للعبة .
 التغيَت يف نوع االدوات واالجهزة : 9.8.9

ة بادلدرسة فتارتا جتدىم يطلبون من يلجأ ادلدرس اىل التنويع االدوات واالجهزة ادلستخدمة وذلك حسب امكانية األدوات ادلوجود
األطفال ادلرور بُت الصندوق او ادلشي للتوازن من فوق ادلقعد السويدي ومرة اخرى نقل الكرات يف صورة تتابعات او نقل الكرات 

 الطبية وأكياس احلبوب ...اخل .

 التغيير في طبيعة الملعب : 1.1.1
وخفض أكتكبَت ادللعب أو تصغَته او رسم دائرة او وضع خطوط مساعدة او تصغَت مساحة ، او خفض ارتفاعو يف العاب الدقة

 عاب الصغَتة.لالشبكة يف اال

 .التغيير في قواعد اللعبة وطريقة التقويم :1.1.1
 . زمن معُت للعبة أو حتديد الالعبُت مثل حتديد طريقة الرمي او التصويب يف تسجيل نقاط الفائز من اجملموعة أو حتديد

 ة رياضية ترويحية :بشروط اختيار لع 1.1
ىناك العديد من النقاط اذلامة اليت جيب على ادلريب الرياضي مراعاهتا يف عملية اختيار األلعاب الرياضية الًتوحيية ، كما ذكرىا 

 لك النقاط.انشراح ابراىيم يف كتابو الًتبية احلركية لطفل الروضة ومن اىم ت
 
 

 الهدف التربوي أو التعليمي : 1.1.1
يتوقف اختيار االلعاب الصغَتة على نوع اذلدف ادلراد حتقيقو ، من ادلعروف أن لكل لعبة من األلعاب الصغَتة ىدف أساسي 

 نعمل على حتقيقو ومن ىنا ترتبط عملية االختيار بنوع اذلدف .

 مرحلة النمو التي يمر بها الممارس : 1.1.1
 اذ ان لكل مرحلة عمرية العاهبا اخلاصة اليت تتوقف على النمو العقلي واالنفعايل احلركي و االجتماعي ادلميز هبذه ادلرحلة .

 الفروق الجنسية : 1.1.1ال
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باب ،ادليول قد يشًتك البنون و البنات يف ألعاب واحدة يف مرحلة الطفولة االوىل ، وغالبا ما تظهر يف األوىل ادلتأخرة ادلراىقة والش
اخلاصة لكل من البنُت والبنات ، اذ دييل الفتيان اىل االلعاب اليت هتدف اىل الرشاقة وااللعاب التوقيتية االيقاعية وألعاب النشيد 

 وما اىل ذلك .

 الخصائص المميزة للقسم : 1.1.1
كس عملية اختيار االلعاب الصغَتة . درجة مستوى القدرات استعدادات ومهارات غالبية االفراد الذين يشكلون صف دراسي تع

فالفصل الدراسي الذي يتميز أفراده بادلستوى ادلهاري العايل ختتلف العابو وطريقة تشكيلها عن الصف الدراسي الذي يتميز بقلة 
 ادلهارة .

 الطابع المميز لدرس التربية البدنية والرياضية : 1.1.1
بية الرياضية الذي يستخدم فيو ادوات يف طبيعة احلال يف الًتبية الرياضية بدون ان اختيار األلعاب الصغَتة يف غضون درس الًت 

ادوات . كما ان ىناك أنواع متعددة من دروس الًتبية الرياضية اليت دتهد دلمارسة الكثَت من األنشظة احلركية. وعلى سبيل ادلثال 
لالزمة للعبة ألعاب القوى وعلى ذلك يستحسن اختيار درس الًتية الرياضية الذي ديهد شلارسة وتطوير الصفات و السمات ا

ألعاب التتابعات والسباقات وما اىل ذلك . وىناك دري الًتبية الرياضية الذي ديهد بألعاب الكرات ويف تلك احلالة ديكن اختيار 
لرياضة اجلمباز وغَت ذلك العاب الرمي والرشاقة وما اىل ذلك من العاب صغَتة . كما أن ىناك درس الًتبية الرياضية ادلمهد 

 (.  938،ص2331.)ابراىيم ،
 18ص

 مكان اللعب  1.1.1
كما ان ىناك   ىناك بعض االختالفات الواضحة وبالنسبة لاللعابالليت دتارس يف اخلالء عن االلعاب الليت دتارس يف الصاالت ،

 بعض االلعاب اليت يتطلب شلارستها مساحة كبَتة من االرض ،وىناك العاب ال تتطلب اال رقعة صغَتة .
 
 

 الفترة الزمنية للعبة 1.1.1
لب ان اطالة الفًتة الزمنية الليت دتارس فيها اللعبة تعٍت ازدياد صعوبتها و استحالة االستمرار فيها اجلهد البدين و العاطفي الليت تتط

 الًتكيز ادلستمر و االثارة.وبالتايل يفقد التلميذ رغبة ادلواصلة .كما ينحم من العملية الالمباالة و تسبب الربط و الظبط .

 ابتكار لعبة رياضية الترويحية شروط  1..1 
تسبح اللعبة اكثر صعوبة عند ما يكثر عدد الالعبُت اللذين يتعامل معهم االطفال ضمن فريقهم او التنافس ضد فريق اخر .و 

و فريق البد من توفر نوعا ما من مستوى الكفاية و الثقة و اتقان ادلهارة قبل استخدامها يف اللعبة و اي العب ينضم اىل الفريق ضل
اخلصم جيعل من الضروري استخدام ادلهارة باسلوب سلتلف .و يتضح ذلك يف مرحلة االنتقال من اللعبة السهلة جدا حيث تؤدى 
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معضم ادلهارات منفصلة عن بعضها اىل العل رتاعية اكثر تعقيدا و الليت يتطلب ان الفرد يلعب مع او ضد عدد كبَت من الال 
صعوبة التعاون مع اكثر من شخص ال تقل ادلشاكل الليت تواجو الطفل يف ادلنافسة ،و على ادلريب ان  عبُت .وبالنسبة لالطفال فان

خيتار منها ما حيقق االغراض الليت حددىا لنشاطو .و عند اختيار االلعاب جيب على ادلعلم مراعا ة عدت شروط لتحديد مستوى 
لليت ستؤخذ بعُت االعتبار عند ابتكار لعبة جديدة كما حددىا صعوبة لعبة ما و ذلك من خالل حتليل جوانب او مكونات ا

 (.119،صفحة 9111مورس )الديؤي ،
 

 االدوات  1..1.1
على ادلعلم ان خيتار االعابالليت ديكن تنفيذىا من حيث وجود االذوات و االجهزة الرياشية ادلوجودة لديو .كما عليو ان يستغل 

كاما امكن ذلك ،ان استغالل االدوات بطريقة جيدة جيعل رتيع االطفال يشًتكون يف اللعب يف رتيع االمكانيات الرياضية ادلتاحة  
وقت واحد ،وىذا افضل من اشًتاك البعض باستخدام جزء من االمكانيات ادلتوفرة ، و جعل باقي االطفال اليضًتكون انتظار 

 االدوار.

 القواعد  1..1.1
ومنها يتطلب مساحة صغَتة ، و على ادلعلم ان خيتار االلعاب اليت تتناسب مع ىناك بعض االلعاب تتطلب مساحة كبَتة ، 

ادلساحات ادلخصصة للعب بادلدرسة ان عدم التوفيق يف اختيار اللعبة الليت تتناسب مع ادلساحة ادلتاحة قد يؤدي اىل اخطار 
 االصطدام و عدم حتقيق اذلدف من اللعبة .

الفهم و الحتتاج اىل ضرح طويل شلا يضيع الوقت و يقلل احلماس االطفال و ان تكون سهلة جيب ان تكون اللعبة ادلختارة سهلة 
 القواعد .

 
 

 الغرض  1..1.1
حتقق االىداف ادلنشودة وان يغلب على لعبة  اليتخيتار االلعاب  الذيان لكل نشاط اغراض جيب حتقيقها ،و ادلعلم الكفؤ ىو 

تشرك رتيع االطفال يف و قت واحد  فاأللعاباليتما يقبل عليها االطفال بكل زتاس و قوة .الطابع الًتوحيي و ىذه االلعاب غالبا 
 تتميز باهنا جتلب ادلرح و السرور .

 نمط المهارة  1..1.1
ليت يستخدمها يف دروسو نظرة فاحصة و حيلل مهاراهتا االساسية .و اذا اكتشف ان ىناك مهارة ن ينظر اىل اللعبة اعلى ادلعلم ا

ادخال مهارة و شلارستها قبل تطبيق  بإمكانوة مل تدرس يف الصف جيب صرف النظر عن اللعبة .و ان كان البد منا فانو حيوي
اللعبة .اخذين بعُت االعتبار تفاوت درجات صعوبة ادلهارات .فعلى سبيل ادلثال حركة تبادل اخلطو و احلجل الليت تضمنها اللعبة 
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الرمي و يستطيع اطفال الصفوف االوىل ابتدائية شلارسة اجلري ايضا من السهل ان يتجنب اصعب من اجلري .و القفز اصعب نت 
 الطالب االصابة بالكرة .

 نمط التنظيم  1..1.1
وتستلزم فًتة كافية من النضوج و فًتة تركيز طويلة قبل ان  مقابل صعوبة عدد ادلهارات يف لعبة ما تزداد صعوبة عدد القوانُت .

يتذكر االطفال االلتزام بعدد من التوجيهات او منط اداء احلركات ادلطلوبة .مثل استخدام )لعبة ضرب الكرات (.جيب ان يتذكر 
االصابة بعد  تكانالوسط .او اذا   الالعبون عدم دلس الكرة قبل ارتدادىا و اهنم ال خيرجون عند اللعبة اذا اصابتهم الكرة حتت

 االرتداد و ان اليقومون باي خطوة عن احتفاظهم بالكرة و ان حيتفظوا بالكرة اكثر من ثالثة ثوان .

 عدد الالعبين : 5.10.1
 ان خيتار منها ما حيققليت تواجو الطفل يف ادلنافسة، وعلى ادلريب مع اكثر من شخص ال تقل ادلشاكل اان صعوبة التعاون 

 ليت حددهتا لنشاطها .االغراض ا

 اجراءات مهمة عند تنفيذ االلعاب الرياضية الترويحية : 11.1
 http://uqu.edu.sa،2331ذكر ابراىيم يف كتابو الًتبية احلركية اجراءات مهمة عند تنفيذ االلعاب )ابراىيم ،

/pag/ar/103051/. 
 بات ،التعديالت (معرفة اللعبة جيدا قبل تعليمها )نواحي االمن ،الصعو -
  االعداد و التحضَت لاللعاب )ختطيط ادللعب ،االدوات ،االجهزة (-
 تنفيذ قواعد اللعبة بذقة-
 تنويع يف اللعاب لزيادة احلماس و التشويق.-
 مراقبة االطفال لعوامل االمن و السالمة .-
 االجياز يف شرح اللعبة و سهولة العرض.-
 تقدمي اللعبة بكل حيوية و زتاس حىت يعكس ذلك على الطفل .-
 عدم ادلغاالة يف ادلنافسة و تقارب اجملموعات يف ادلستوى .-

 االلعاب المبتكرة من قبل التالميذ : 11.1
هنا .ومن البد من ان تتاح الفرص لتالميذ يف شىت االعمار البتكار االلعاب الليت ديارسوهنا و تنويع االلعاب اللتييعرفو 

الضروري مناقشة اطار اللعبة مع الطفل ليس فقط لفهم مكونات اللعبة ولكن ايضا ليكونو مستعدين البتكار و تصميم 
 (.119،صفحة 9111لعب جديدة )الديري ،

 مبادئ ابتكارااللعاب الرياضية الترويحية :
 فهم الغرض من اللعبة و االغراض الليت ديكن ان تشملها . -
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 و بساطة قواعدىا . سهولة تعلمها - -
 طلب كثَتا من جتهيزات و ان تراعي االمكانيات ادلتوفرة يف ادلدرسة .تتان ال - -
 مراعاة عوامل السن و اجلنس و العمر العقلي . - -
 االبتعاد ما امكن عن االلعاب االحتكاك خصوصا يف ادلراحل االوىل  -
 ادلسؤولية .اختيار االلعاب الليت ينتج عنها رلال التعاون و حتمل  -
 اختيار العاب الليت تبعث عن ادلرح و ادلنافسة و التشويق . -
 جيب ان ال تكون اجملموعات متساوية العدد تقريبا و متكافئة القوى  -
 ان تتطلب االلعاب قدرات الرشاقة و ادلرونة و القابلية للحركة . -
 ان توفق بُت غرض مدرس و رغبة التلميذ و قدراتو . -
 لعاب ادلختارة الكتشاف استعداد الفرد و قدراتو من اجل تنميتها.هتيئة الفرص يف ال -

 
 الخالصة: 11.1

 ان االلعاب الرياضية الًتوحيية شيء ىام جدا يف حياة الطفل ليس رلرد وسيلة للهو و ادلتعة و الًتفيو على النفس فهي دتثل حتجة
بيولوجية تتم عن طريق عملية النمو والتطور عند االنسان فهي تساعد على تكوين شخصية الطفل من رتيع النواحي .كما يدرك 

ايضا ان النمو احلركي يرتبط  ارتباطا و ثيقا بالنمو االجتماعي ،اذ فان اللعب ديثل وسيلة مهمة لتحقيق التواصل مع االخرين و 
 هنا ان دتنع االندماج و االحتكاك داخل اجملتمع .اخًتاق احلواجز الليت من شا

ان لاللعاب الرياضية الًتوحيية عدة مهام اخرى فمن خالذلا يستطيع الطفل ان يكتسب عدة معارف و معلومات كانت غائبة عنو 
البهجة و السرور يف  او الديكناستعاهبا اال من خالل اصلاز لعبة ما مثال كالتعرف على االجتهات ...فمن شان اللعب ايضا ادخال

حياة الطفل فهو يفسح لو اجملال للتعبَت عن ما بداخلو دون خوف وجتسيد ذلك الشعور حسب طريقتو اخلاصة فهو يستطيع من 
خالل ذلك اكتشاف نفسو و اكتشاف العامل احمليط بو اللذي كان يعتربه غريبا و لكنو شيئا فشيئا اصبح يبحر داخل ىذا العامل 

 ن خوف او تردد .ليفك رموزه دو 
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:تمهيد  

 – سبثل القدرات اإلدراكية احلركية جانبا ىاما من جوانب منو الطفل وسبثل أمهية خاصة للمريب الرياضي

 و ادلدرس، ادلدرب و اإلداري) الرتباطها وعالقتهما باجلوانب ادلختلفة للتعلم واألداء احلركي وأيضا تعترب احد

األطفال ضلو النشاط البدين والرياضي الذي يتناسب معأىم اخلصائص اليت يعتمد عليها يف انتقاء توجيو   

 كل طفل وفقا الستعداداتو وقدراتو اإلدراكية احلركية . وتعد الوظائف احلركية والوظائف اإلدراكية من أىم

 الوظائف احليوية اليت اىتم هبا الباحثُت يف الًتبية البدنية والرياضة إذ اوضحو حقيقة العالقة بُت اجلانبُت

ركي واإلدراكي يف سلوك الناشئ الرياضي.ا حل  
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االدراك : -2  

تعريف االدراك: 2-1  

ىو تلك العمليات النفسية اليت تساىم يف الوصول إىل معاين ودالالت األشياء واألشخاص وادلواقف اليت تتعامل معها 
(24، ص 1988يف كليات ذات معٌت)حافظ، الفرد عنب طريق تنظيم ادلثَتات احلسية ادلتعلقة هبا وتفسَته وصياغتها   

 اإلدراك دبفهومو السلوكي النفسي ليس سوى ادلعرفة اليت ضلصل عبليها بفعل مؤثر خارجي مثَت عبلى مدى إحساسنا

 وانفعاالتنا بواسطة األشياء ادلوجودة حولنا وإنزاذلا يف ادلكان الالئق وحركاهتا واختصاصها كالون والوزن والشكل

واحلجم ومايلي ذلك حيث يعترب اإلدراك ظاىرة نفسية ديكننا أن نشعر بو وان نستوعبها لوقوعها يف ظروف طبيعية 
وحلدوثها يف تفاعالت الوعي الناتج من سلوكنا وإدراكنا دلا حييط بنا من أشياء تنطلق من ادلوجودات ناذبة يف رلال علم 

(.52ص  1985خلالصة)عاقل النفس ومصحوبة بطائفة من ادلؤثرات الشعورية ا  

 و االدراك عملية ترصبة للمحسوسات اليت تنتقل إىل الدماغ عبلى شكل رسائل مرمزة ماىيتها نبضات كهربائية تسري 

عرب األعصاب احلسية اليت تصل بُت أبضاء احلس والدماغ وىوعملية  بنائية دبعٌت إنا اإلشارات الكهربائية الواصلة إىل 
دبعٌت إنا اإلشارات الكهربائية الواصلة إىل الدماغ تتجمع ويتألف منها مدرك دو معٌت )الوقفي الدماغ بنائية 

(.226،صفحة 2000،  

:مايلي: من ابرز ماديكن ذكره فيما يتعلق خبصائص اإلدراك خصائص االدراك   

باشرة وإمنا يستدل عليها عملية تتوسط العمليات احلسية والسلوك وىدا يعٍت اهنا عملية غَت قابلة للمالحظة ادل-ا 
 باالستجابات الصادرة عن الفرد .

  عملية استخدام لإلحساسات الصادرة عنب ادلنبو واخلربة ادلاضية وتكامل بينهما وىدا جيعل اإلدراك عملية فردية 

.تر بذكريات الفرد وانفعاالتوأزيائى فحسب وإمنا تتيتر باحمليط الفأدبعٌت أهنا التث  

 مقومات اإلدراك:

 يتطلب اإلدراك السليم ادلثَتات والظواىر ادلختلفة من التأىب العقلي قوامو:

القدرة على التمييز بُت ادلدركات بناء عبلى سالمة عملييت التجريد استخالص الصفات األساسية للمثَت احلسي  -ا
 ويتطلب ىذا سالمة عملييت االحساس واالنتباه وفقا للشكل األيت :



 الفصل الثاني :                                                                 االدراك الحس حركي
 

20 
 

يز بُت شكل ادلدرك أو صيغتو اإلصبالية العامة أو اخللفية البيئية اليت يستند إليها (مثل الصورة و القدرة عبلى التمي -1
 الظالل و الكتابة يف الصبورة .

القدرة عبلى خلق ادلدرك احلسي لتكوين مدرك عام آو مفهوم ذوا معٌت فاحللقة الناقصة تشكل دائرة و الكلمة غَت  -2
ق كاملة والفشل يف ىدا يوقع الشخص عموما والتلميذ خصوصا يف الدائرة احلَتة و مستكملة احلروف تكتب أو تنط

(. 228،ص 2000التوتر النفسي فضال عن عدم ادلعرفة واإلحساس بالغموض)الوقفي ،  

 معنى االدراك :

االدراك: -  
ء تفسَت و ربديد ىو عملية عقلية تتضمن التأثَت عبلى األعضاء احلسية دبؤثرات معينة ، و يقوم الفرد بإعطا

ذلذه ادلؤثرات يف شكل رموز أو معاين دبا يسهل عبليو التفاعل مع بيئتو،و لكي تقوم عملية اإلدراك ال بد من 
وجود عامل خارجي مستقل عنا ال دخل لنا فيو شللوء بأشياء و موضوعات ذات داللة خاصة ، والبد أيضا 

معينة مثل البصر و السمع و الذوق و الشم ،وبالتايل  من وجود حواس اليت ذبعلنا ندرك ىذا العامل بطريقة
(.86،ص 1981ترصبة احساسات اليت تصلنا من احلواس إىل معٌت معُت )سيد خَت اهلل ،  

ملية تفسَت و تنظيم ادلعطيات احلسية اليت تطلنا إىل األحاسيس لزيادة وعبيا و دبا حييط بنا وعاإلدراك ىو  -  
و اإلحساس وىو العملية اليت تسبق السلوك حيث ىو عبارة عن إعطاء يشمل التفسَت و ىذا ال يتضمن

االحساسات معناىا و مدلوذلا توضح التعاريف ادلختلفة أن عملية اإلدراك أكثر من رلرد وعي الفرد احلسي 
واستقبالو ادلالءم للمثَتات ، و مع ذلك يتضح من التعريف الذي قدمو كل من "جان" و "ىافمان 

تنظيم و  أنو العملية اليت يصبح األفراد من خالذلا عبلى وعيب بالبيئة احمليطة هبم من خالل")لالدراك( و 
،ص 1982حي السيد عبد الرحيم ،تفسَت الدالالت و الشواىد اليت حيصلون عبليها عن طريق احلواس)فت

86.)  
 خطوات اإلدراك :

يعي و يفسر و يصدر أحكاما عبلى كل مابعرف اإلدراك بأنو العملية اليت عنب طريقها يستطيع اإلنسان أن   
 حيدث حولو و يف بيئتو ، و سبر مراحل النمو اإلدراكي طبقا لنظرية "بياجيو"يف النمو عند الطفل بأربع

 مراحل و ىي:
 و تبدأ من الوالدة إىل السنة الثانية من العمر ،تتميز ىذه ادلرحلة بقدرةأوال المرحلة الحسية الحركية: 

 الطفل 
الرمز لألشياء بكلمات و عباراتعلى  .   

تتميز :و تبدأ من هناية السنة الثانية من عمر الطفل إىل حوايل السنة الرابعة،وثانيا مرحلة ما قبل العمليات   
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على تصنيف ىذه ادلرحلة بقدرة الطفل عبلى مالحظة أوجو التشابو و االختالف يف األشياء، و بالقدرة 
 األشياء

 اىل رلموعات .
مر الطفل اىل السنة السابعة او الثامنة،و عو تبدأ من السنة اخلامسة من  مرحلة العمليات الحسية :ثالثا 

 تتميز 
 ىذه ادلرحلة بقدرة الطفل عبلى حل مشاكلو ادلادية ليس عنب طريق عمليات عقلو اجملردة ،و لكن عن طريق

(.15،ص2001استخدام حواسو )فهيم مصطفى ،  
و تبدأ من السنة التاسعة، و تستمر حىت السنة الرابعة عشر و تتميز ىذه  :جردةرابعا مرحلة العمليات الم

ادلرحلة بقدرة الطفل عبلى استخدام ادلنطق ووضع الفرضيات عنب طريق عمليات عقلية رلردة أي انو 
 يستخدم تفكَته يف حل ادلشكالت .

ملية اإلدراك ىي :عإن أىم خواص  :خواص العملية اإلدراكية  
عملية تتوسط العمليات احلسية و السلوكية ،و ىذا يعٍت اهنا عملية غَت قابلة للمالحظة ادلباشرة وامنا إهنا  -أ

 يستدل عليها االستجابات الصادرة عنب الفرد .
عملية استخدام لإلحساسات الصادرة عنب ادلنبو و اخلربة ادلاضية و تكامل بنيتها و ىذا ما جيعل -ب 

أهنا ال تتأثر باحمليط الفيزيائي و حسب و إمنا تتأثر بذكريات الفرد و دوافعو و  االدراك عملية فردية دبعٌت
 انفعاالتو 

 يف تلك اللحظة فالفرد بكيانو ىو الذي يرى ال عبيناه فحسب .
عملية ملئ الفراغات أو تكملة لألشياء أو األشكال فليس الضروري إلدراك ادلوضوع ظهور كل أجزائو. -ج  

(.12،ص 2003امساعيل ،احلديثي)مؤيد   
يكتشف ادلدرك فالشخصو تعتمد عملية اإلدراك عبلى كل من احلواس،ادلخ، التغذية الراجعة ،الشخص   

ادلعلومات و حيوذلا إىل نبضات عصبية فينتقي بعضها و يرسلها إىل ادلخ عنب طريق األقنية العصبية ،و يلعب 
ى ذلك يعتمد اإلدراك عبلى أربعة عمليات وعبل احلسيةادلخ دور الرئيسي يف معاجلة ادلعلومات   

(.35،ص 2007)الربضي ،وائل منور ،اإلرسال و معاجلة ادلعلومات . التحويل و و  ىي االكتشاف  
و من اجلوانب ادلهمة يف التعلم اإلنساين و اليت تفوق بأمهيتها ما يدركو معظم الناس ىي احلركة ،فإذا كان 

ات من البيئة فاحلركة ترتبط باستكشاف البيئة مث العمل حبسب تلك  االدراك ىو عملية اكتساب ادلعلوم
،ذلك إن القدرات اإلدراكية و احلركية يعتمد بعضها عبلى البعض األخر ،فحينما نفكر يف  ادلعلومات

تبار دائما،و عندما ننظر للشيء فال بد مناالعاالستكشاف  احلسي فعلينا أن نأخذ ادلهارات احلركية بعُت   
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أجسامنا لالستكشاف أو عند دلس شيء ما ،فاحلركة جزء مهم من الفعالية االستكشافية كاألمهية  ربريك
 الليت 

)السمع ، الشم ، الذوق...اخل(. لذلك يسمى التعلم اإلدراكي لإلنسان بالتعلم اإلدراكي احلركي )سبيتزر 
(.115،ص 1990،  

:العوامل المؤثرة في عملية اإلدراك  
ىناك العديد من العوامل و ادلتغَتات اليت تؤثر عبلى عملية اإلدراك و ىذه ادلتغَتات يرى"خليل ضبيد" إن 

 تنقسم اىل فئتُت كما يلي :
و ىي عبارة عنب متغَتات عائدة إىل شخصية الفرد نفسو و مسات و مقومات  أوال العوامل الذاتية:

 الشخصية 
و قد ذبعلو يدرك ادلواضيع بشيء سلتلف من  اليت ذبعل الفرد يدرك األشياء و بشكل سلتلف عنب اآلخرين

 وقت ألخر طبقا للحاالت النفسية اليت دير هبا ،و من ابرز ىذه ادلتغَتات ما يلي:
إن ادلواقف اجلديدة ترتبط ارتباطا وثيقا بادلواقف و ادلواضيع السابقة اليت سبق و إن مرالخبرة السابقة : -ا   

يف ربديد معٌت اإلحساس،حيث تستدعي نفس ادلوضوع أو ادلوقف عليها الفرد و تلعب الذاكرة دورا مهما  
ب مثال أن يدرك ادلوقف اجلديد و من مث يقوم الالعالذي يكون مشاهبا للموقف اجلديد ،بعد ذلك يستطيع 

ادلناسب ذباه ذلك .  بالسلوك  
،فمدرس الًتبية  لكل شخص ميولو و اذباىاتو اخلاصة اليت ربدد احتمالو و توجهو: االتجاه و الميول -ب

 البدنية 
 و الرياضية او ادلدرب يدرك سباما حالة الالعب أو الطالب و طريقة أداءه و لعبو بشكل سلتلف عن شخص

(.133،ص1998أخر ،لذلك يتعامل معو وفقا الذباىاتو و ميولو و رغباتو)فتحي الزيات ،   
قيم تربوية ،و ديكن التعرف عبلى أنواع منها قيم الفرد تؤثر يف عملية اإلدراك ،و ىذه القيم ىي القيم: -ج 

ندما تتواجد ىذه القيم يف اإلنسان فإهنا ذبعل ادلوقف التعليمي أكثر سهولة ويسر ،وعو التعاون  :كالطاعة
 على االدراك .

إذن فالشخص عندما يبحث دائما عن  -من ادلتعارف عليو أن احلاجة ىي أم االخًتاع، الحاجات:  -د
    ربقق لو اذلدف الذي كان يف حاجة إليو من قبل.الوسيلة الليت 

غَت ىي أن يتهيأ الفرد و بتأىب من اجل مواجهة متطلبات ادلوقف اإلدراكي اجلديد و  االستعداد: -ه
.مألوف  

و ىي عبارة عن صفات و خصائص ادلوضوع ادلراد إدراكو، سواء كانت ىذه  :ثانيا العوامل الموضوعية
أو اكتسبها من وجوده يف رلال معُت، و ىناك العديد من ادلتغَتات ومن أمهها: الصفات يف ادلوضوع نفسو  
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ادلواضيع و ادلواقف اليت تكون عبلى درجة من التشابو ديكن إدراكها بسهولة. :عامل التشابو-ا   
مثل األشكال الناقصة ندركها و نراىا. :عامل التقارب -ب  
ا الفرد عبلى إهنا كاملة كالدائرة ادلرسومة خبطوط متقطعة مثل األشكال الناقصة يدركه :عامل اإلغالق -ج

 تدرك و كأهنا دائرة كاملة .
األشكال ادلتباينة يف كثافتها ديكن إدراكها حباسة البصر. عامل الكثافة: -د  
: كلما كانت التكوينات ادلكونة للشكل أصلية ،كلما كانت أكثر مقدرة عنب الربوز.عامل التكوين -ه  
 رضها إضافة إىل تنويععية تعلم ادلهارة احلركية الرياضية خالل الدرس،و كذلك طريقة و أسلوب إبراز أمه -

(.133االذباىات بالنسبة للمدرس لطلبتو حىت من إدراك ادلهارة بشكل صحيح .)فتحي الزيات ،ص   
 اإلدراك و المرحلة العمرية :

أن قدرة الطفل عبلى إدراك الفروق القائمة بُت تدل نتائج األحباث العلمية احلديثة  أوال إدراك األشكال:
فيعتمد عبلى  أما عنب إدراك احلروف اذلجائية ، األشكال ادلختلفة احمليطة بو و سبييزىا تبدأ مبكرة جدا ،

إدراك التباين و التماثل و ذلذا يسهل عبلى الطفل إدراك احلروف ادلتباينة مثل األلف و ادليم ويصعب عبليو 
ادلتقاربة مثل الياء و التاء يف اللغة العربية .إدراك احلروف   

الختالف  زبتلف قدرة الطفل على إدراك العالقات ادلكانية بُت األشكال ثانيا إدراك العالقات المكانية:
مراحل منوه و سن حياتو وتدل دراسات "بياجيو" على أن الطفل فيما بُت الثالثة و الرابعة من عمره يدرك 

 العالقات 
الذاتية أي عالقتو هبا و عالقتها بو ،و يكيف نشاطو و سلوكو وفقا ذلذا اإلدراك و بعد الرابعة عمره  يةادلكان 

يدرك العالقات ادلكانية ادلوضوعية ،فيدرك أنو كائن وسط الكائنات األخرى أي لو وجود خيتلف عنب وجود 
إلدراك اجلديد و إلقامة صلتو القريبة األحياء و اجلمادات احمليطة بو ،مث يسعى بعد ذلك ليكيف نفسو ذلذا ا

 و البعيدة هبذه األشياء ادلختلفة .
 

يعترب سلوك األطفال يف بداية حياهتم أي قبل الرابعة من  :ثالثا إدراك األلوان و عالقتو بإدراك األشكال
مثل ىذا  عمرىم عن قدرة نامية متطورة يف سبييزىم لأللوان و اختيارىم ذلا ، و يستطيع الطفل العادي يف

أي  السن أن يفرق بُت األلوان ادلختلفة لكنو يلقى صعوبة كبَتة يف التفرقة بُت درجات اللون الواحد لتقارهبا ،
 أن الطفل يدرك التباين و التفاوت قبل أن يدرك التشابو و التماثل.

األشياء اليت يروهنا و ال مارىم يعتمدون يف اختيارىم عبلى أشكال أعىذا و أن أطفال الثانية و الثالثة من 
يلجئون إىل ألواهنا ، مث ديضي هبم النمو فيعتمدون يف اختيارىم عبلى ألوان األشياء و ذلك فيما بُت الثالثة و 

من أعمارىم . السادسة  
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: يستطيع الطفل يف عامو الثالث أن يقارن بُت األحجام ادلختلفة الكبَتة و رابعا إدراك األحجام و األوزان
و ادلتوسطة و يتدرج بو النمو حىت جييد إدراك األحجام الكبَتة ، مث ديضي بو النمو إىل إدراك  الصغَتة

األحجام  الصغَتة و ينتهي بو أخَتا إىل إدراك األحجام ادلتوسطة. وال يستطيع الطفل أن دييز الفروق الدقيقة 
در فرق الوزن ، و ىو لذلك يعجز عن الصغَتة  القائمة بُت األوزان ادلختلفة، و قد يستعُت بفرق احلجم ليق

(.126، 127،ص1989إدراك الفرق بُت الوزنُت متقاربُت إذا تساويا يف حجمهما .)فؤاد البهي السيد   
خيضع إدراك األعداد لنفس ادلظاىر و األسس اليت خيضع للها إدراك األشكال  :خامسا إدراك األعداد

 واأللوان 
و يبدأ بالتباين ليستطرد بعد ذلك إىل التماسك و التشابك.)فؤاد البهي ، أي أنو يتطور من الكل إىل اجلزء 

على أن قدرة األطفال عبلى معرفة كرب  و "ولش" (.وتدل ذبارب "لونج"130،ص 1989السيد ،
 اجملموعات العددية

 و القلة ،تظهر مبكرة أي أن قبل السنة الثالثة للميالد، و بذلك يدرك الطفل أنو يستطيع أن دييز بُت الكثرة 
ات ادلتساوية و يدرك اجملموعو يتطور بو النمو حىت يستطيع فيما بُت اخلامسة و السادسة أن يقارن بُت 

مث يتطور النمو بو من مستوى التجمعات العددية إىل مستوى التتابع العددي  بذلك التناظر و التماثل،
استخدام أصابع األفراد اآلخرين يف العد،  فيستطيع أوال أن يعد على أصابعو مث ديضي بو النمو حىت يستطيع

.و تتخذ طريقتو يف العد شكال  مث ينتهي بو األمر إىل إدراك األعداد دون االستعانة بأصابعو أو بأصابع غَته
غريبا يف أول نشأهتا فهو يقفز من األربعة إىل الثمانية دون أن يدري أنو نسي ما بينهما، مث يتطور بو ألن 

 وضع الصحيح السوي . كما يستطيع فيما بُت اخلامسة و التاسعة أن يتعلم العمليات تستقيم طريقتو يف
غالبا ما تتأخر إىل ما بعد التاسعة. احلسابية األساسية و يبدأ باجلمع فالطرح فالقسمة ، ىذا و  

ديضي بو الغد(و -أمس –)اليوم  يبدأ الطفل من سن الثالثة يف إدراك مدلول األلفاظ :سادسا إدراك الزمن
مسائو يف  النمو قدما يف مسلك حياتو و أطوار منوه و مستويات نضجو فيدرك شطري النهار بصباحو و

سنتو الرابعة، و يعرف األيام و عالقتو باألسبوع يف سنتو اخلامسة ، كما يدرك فصول السنة يف سنتو السابعة، 
الطفل العادي ال يدرك سباما ما يعنيو ادلدى بعدىا يدرك شهور السنة حينما يبلغ من العمر شباين سنوات ، و 

الزمٍت للدقيقة أو الساعة أو األسبوع أو الشهر حىت يبلغ السادسة من عمره أو يتجاوز بقليل، ذلك ألن 
(.130ص  إدراك ادلدى ال زمٍت أكرب ذبردا من التتابع و التعاقب )فؤاد البهي السيد،  

:اإلدراك الحسي الحركي  
اإلدراك احلسي ىو وسيلة الفرد للوصول إىل ادلعرفة و وسيلتو أيضا  : ي الحركيمفهوم االدراك الحس

للتكيف مع تلك ادلعرفة، فيدرك أن ىذا الصوت الذي يسمعو ىو صوت صديقو ومن مث يسلك سلوكا 
مناسبا، ويدرك أن تلك ادلؤثرات البصرية اليت تنبعث من كلمات كتبت عبلى مفًتق أحد الطرق تفيد معٌت 



 الفصل الثاني :                                                                 االدراك الحس حركي
 

25 
 

و أن تلك التعبَتات اليت يلمحها عبلى وجو شخص تشَت إىل غضبو أو سروره، و تصدر ادلثَتات  معينا
احلسية أما من بيئة الفرد اخلارجية أو من داخلو، فتستقبلها أجهزتو احلسية ادلتخصصة، إذ تستقبل العُت 

رارية، و األنف ادلثَتات الشمية، التموجات البصرية، و اإلذن ادلثَتات الصوتية، و اجللد ادلثَتات اللمسية و احل
والفم ادلثَتات الذوقية.و تصدر ادلثَتات الداخلية من اجلسم و تؤدي إىل إحساسات سلتلفة كاإلحساس 

باجلوع و العطش أو الغثيان أو امتالء ادلثانة بالبول ىي إحساسات ضغط و حرارة و أمل )مروان أبو حويج 
(.102،ص 2006،  

سية حواسنا ينتقل اثر ىذه التنبيهات عن طريق أعصاب خاصة ىي األعصاب فحُت تقرع ادلنبهات احل
ادلوردة إىل مراكز عصبية خاصة يف ادلخ ، وىناك تًتجم ىذه اإلثارة  بطريقة ال تزال لغزا من ألغاز العلم يف 

ة فاإلحساس ىو األثر النفسي الذي ينشا مباشر   ية بسيطة وىي ما تعرف باإلحساساتنوعحاالت شعورية 
من تنبيو حاسة أو عضو حساس و تأثَت مراكز احلس يف الدماغ ، و تنقسم اإلحساسات بوجو عام إىل 

أقسام ثالث و ىي إحساسات خارجية )احلواس اخلمسة( و إحساسات داخلية )احشائية( تنشأ من ادلعدة 
العضالت و و األمعاء و القلب و الكليتُت ،و إحساسات عضلية أو حركية تنشأ من أعضاء خاصة يف 

األوتار و ادلفاصل و ىي اليت تزودنا دبعلومات عن ثقل األشياء و ضغطها و عنب وضع أطرافنا و حركاهتا و 
سرعتها و اذباىها و مدى حركتها ، و عن وضع اجلسم و توازنو و مدى ما بذلو جهد و ما نلقاه من 

( و ىناك فرق بُت 199ص ،1977مقاومة و ضلن ندرك األشياء أو نرفع أو ندفعها .) أضبد عزت 
اإلحساس و اإلدراك ، فاإلحساس ىو أبسط عملية نفسية للتأثَت ادلباشر للمؤثرات ادلادية عبلى احلواس و يف 

ىذا الصدد يذكر "عصام عبد اخلالق" و "زلمد طلعت ابراىيم " أن اإلحساس من أىم العمليات النفسية 
كنو من التعامل السليم و التكيف التام مع بيئتو .)نزار طالب و  اليت تربط الفرد بالبيئة اليت يعيش فيها ، و سب

( أما اإلدراك فهو عملية التفسَت و إعطاء ادلعٌت لإلحساسات ادلنبعثة من 186،ص 1993كمال السويس
ادلؤثرات احلسية، كما يعترب عملية معرفية تشتمل عبلى أنشطة عديدة منها االنتباه، اإلحساس، الوعي، 

كما ترتبط بالتعلم أيضا ارتباطا وثيقا، و مع أن العمليات ادلعرفية  هيز ادلعلومات و اللغة،التذكر، و ذب
متشابكة و متفاعلة، فإن اإلدراك يعد أكثر األنشطة ادلعرفية األساسية، ومنو تنبثق العمليات األخرى، كما 

و خاصة ادلتشاهبة ذلذه ادلوقف  أنو عملية مكتسبة، فنحن ندرك الشيء مث نقارن بينو و بُت ادلواقف ادلاضية
ادلدرك لنصل إىل تقييمات و تفسَتات و من مث الستجابات مناسبة، حيث تعرفو "ماجريت ماتلُت" بأنو 
استخدام ادلعلومات السابقة و ادلعرفة السابقة لًتصبة اإلحساسات ادلستقبلة من أعضاء احلس )ماجريت 

( .27،ص 1988ماتلُت ،  
إن العالقة بُت اإلحساس و اإلدراك وطيدة الن انعدام حاسة من احلواس يؤدي بالتايل إىل انعدام ادلوضوعات 

أنو ال ديكن أن يكون ىناك إدراك بدون إحساس. )أضبد أمُت  1992ادلرتبطة هبا، حيث يرى "أضبد أمُت" 
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،ص 1974عيسوي ، ( و لكن ديكن أن يوجد إحساس دون إدراك )عبد الرضبن ال102، ص 1988، 
159 )  

 و يعترب اإلدراك احلسي وسيلة الطفل األوىل و اجلوىرية لالتصال بنفسو و بيئتو من أجل فهم زليطو و بناء 
حياتو ادلعرفية، فهو يهدف إىل إقامة الدعائم األوىل للمعرفة البشرية عنب طريق عملية التعلم و مساعدة الفرد 

(.159،ص 1974العيسوي ،على التكيف مع بيئتو.) عبد الرضبن   
تلعب اإلحساسات دورا ىاما وكبَتا يف النشاط الرياضي  أنواع اإلحساسات المرتبطة بالنشاط الرياضي:

فكلما كانت إحساسات الالعب عبلى قدر كاف من الكفاءة العلمية كلما كان الالعب عبلى مستوى 
يقوم بو )العيسوي عبد الرضبن و أخرون  عبايل من الكفاءة احلركية طبقا دلتطلبات النشاط احلركي الذي

( 102،ص2000  
 ومن أىم أنواع اإلحساسات يف النشاط الرياضي:

: يستطيع أي إنسان سليم مغمض العينُت أن يلمس أذنو وانفو أو أي جزء آخر  أوال اإلحساس الحركي
تقوم بو ساقاه ويرجع  من جسمو بدرجة عالية من الدقة وىو يستطيع ادلشي يف الشارع دون االنتباه إىل ما

إلية ىذا السلوك وربرره من البصر إىل مستقبالت موجودة يف العضالت واألوتار وادلفاصل وىي مستقبالت 
 احلركة اليت تتأثر بالضغط أو تتحرر منو نتيجة حلركة عضالتنا ومفاصلنا وأوتارنا. 

ديكننا من معرفة ما إذا كنا واقفُت  : إذا أمكنا عزل صبيع اإلحساسات بالتوازن  ثانيا اإلحساس بالتوازن
كالعتاد ومقلوبُت ساقطُت أو مرتفعُت إىل اعبلي ندور حول تنقل اإلحساس بالتوازن ىي ادلتاىة غَت السمعية 

ادلؤلفة من ثالثة قنوات نصف ىاللية وفجوتان تشبهان الكيس وتسميان معا بالدىليز و يعتمد اإلحساس 
ازن امل وجود باألذن الداخلية والذي تتأثر مستقبالتو احلسية بالعوامل التوازن أساسا على جهاز حفظ التو 

 التالية :
السرعة ادلباشرة أثناء األداء احلركي . -  
.القوة الدافعية ادلركزية أثناء األداء احلركي -  

ستخدام ا اليت زبرب الالعب عنب الوضع ادلكاين الصحيح دلسك األداة وعند ثالثا اإلحساس باللمس :
يدين يف االستثناء عبلى األجهزة كأجهزة اجليمناستيك و احلركات األرضية .ال  

يقوم اإلحساس البصري بدور ىام و كبَت يف حياة اإلنسان حيث تؤدي العُت  :رابعا اإلحساس البصري
دور ادلستقبل لإلحساس البصري و تتميز األشعة الضوئية بأهنا تعكس صورة كل ما يقابلها من أشياء طبقا 

انون االنكسار الضوئي و يندرج اإلحساس البصري ربت أنواع اإلحساسات اليت تستدعيها أعضاء احلس لق
 ادلوزعة على سطح اجللد أو قريبا منو و يقوم. 
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الالعب دبعلومات  : مستقبالت اإلحساس باحلركات و ادلفاصل و العضالت سبدأعضاء اإلحساس الحركي 
ادلستقبالت اليت جيب مالحظة عملها أثناء األداء ىي : العضالت  عنب موضع اجلسم و زوايا احلركات ، و

 ادلغزلية ، أوتار كويل ،  ادلفاصل ، اجللد، األذن الوسط، الرقبة ،البصر.
 مثال يف القفز الطويل سوف صلد أكثر ىذه ادلستقبالت كما ىي: 

ر الكينماتيكية وضع اجلذع و يكون واجبها عند األداء لالرتقاء، وديكن أن ربدد ادلظاىاألذن الوسطى:  
(.305،ص2001زاوية ميالنو و أوضاع الذراعُت و الرأس.)ابراىيم ،  

أعضاء أوتار  إذ ديكن اعتبار مستقبالت ادلفاصل حاذلا كحال ادلغازل العضلية و مستقبالت المفاصل:
العصي  ادلركزي ازمن ادلستقبالت ادليكانيكية، كتصنيف وظيفي، و صبيعها تعمل عبلى إمداد اجله العضالت  

س  األنواع اليت مت كعلى عبادلعلومات ادلطلوبة عنب حركة ادلفصل، أما مستقبالت اجللد ادليكانيكية فهي 
ذكرىا أعباله، فإن مستقبالت اجللد ادليكانيكية سبد اجلسم بادلعلومات عنب البيئة اخلارجية، فهذه ادلستقبالت 

َتة يف كيفية التعامل مع البيئة اخلارجية.)صريح يف كل من اليدين و القدمُت ذلا أمهية كب
(187،188،ص2010،  

: ان ىذه احلاسة تعد من احلواس ادلهمة اليت ذلا عالقة وظيفة احلركة أو اذلدف احلركي ظاىرة الشعور العضلي
  لألداء، و قنوات عملها ىي الشعَتات العصبية اليت تنقل قنوات اإلخبار و اإلشارات اليت 

قبل اجلهاز العصي ، و أن ميزهتا السرعة العالية و طاقة النقل الكبَتة قياسا بالقنوات األخرى.تستقيل من   
م/ث.  120 - 80 -الشعَتات العصبية احلركية و الشعَتات العصبية اخلاصة للشعور العضلي من  -  
م/ث.  60 - 40 -الشعَتات اخلاصة حباسة اللمس يف اجللد  -  
 30ية للعضالت الداخلية و الشعَتات العصبية احلسية للضغط عبلى اجللد من الشعَتات العصبية احلرك -

م/ث. 40اىل   
م/ث )أمُت خويل ،أسامة كمال راتب  25 - 15 -الشعَتات العصبية احلسية لألمل من  -
(.112،ص1982،  

ض بل ألفكار الزمن لو طبيعة عجيبة و إدراكو أمر من األمور احملَتة، ووجوده غام إدراك اإلحساس بالزمن:
إخضاعو  ضلسب دبرور إال إذا ركزنا شعورنا يف ذلك، و مهما يكن من أمر صعوبة فهم موضوع الزمن و

 للدراسة و القياس إال أننا كطالب يف رلال علم النفس نعرف أمورا عدة أمهها: 
قت الذي تقرأ فيوأن ىناك حلظة حاضرة سبر بنا و مند و نعانيها يف اللحظة احلاضرة تشعر هبا يف ىذا الو  -  

 ىذه الصفات أي اآلن، كأن "اآلن" ىو لب الزمن.
أن ىذا الزمن ينساب من بُت أيدينا سواء شعرنا بو أو مل نشعر أردنا ذلك أو مل نرد، كما أننا ال نعرف -  
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يرث  لو بداية أو هناية فهو سر أبدي شلتد من األزل إىل األبد أي منذ خلق اهلل تعاىل ىذا العامل إىل أن
 سبحانو األرض و ما عليها .

تقوم ىذه الفكرة عبلى أساس أنو خيتلف شعور اإلنسان دبرور الزمن أو تطاولو  نسبة اإلحساس بالزمن:
مثال االنتظار دلدة ساعة خارج غرفة العمليات اجلراحية ألب يتعرض أبنو  باختالف الظروف و ادلالبسات،

نفس الساعة إذا قضاىا ىذا األب نفسو و ىو يشاىد سبثيلية الوحيد جلراحة دقيقة و خطَتة ىل تساوي 
فكاىية مسلية يف التلفزيون. نعم ىاتان الساعتان متساويتان من الناحية الفعلية ألن كال منهما ستون دقيقة، 
ولكنهما سلتلفان جد االختالف من حيث اإلحساس الذايت و الساعة خارج غرفة العمليات اجلراحية تبدو 

إىل الضجر و التربم. بينما  ذا األب أطول طويل شلتدة و كأن الهناية ذلا و سبر بتثاقل و بطيء يدعوهبالنسبة ذل
نفس ىذه الساعة سبر سريعة ىنية و خفيفة عندما جيلس نفس ىذا األب ليشاىد ىذه التمثيلية الفكاىية، 

 معٌت أن اإلحساس بالزمن اختلف بُت احلالتُت اختالفا جذريا. 
إن اجلهاز العصي  الذي ينفرد الكائن احلي حبيازتو يشرف على نشاطو احلسي  :اإلدراك الحسيفسيولوجية 

و احلركي، و ىذا اجلهاز يتكون من وسائل لنقل آثار التنبيو من احلواس و توصيلها إىل ادلراكز العصبية و منها 
من مراكز تتسلم أثر ىذه  إىل سائر أعضاء اجلسم و ىذه ىي األعصاب ادلوردة و ادلصدرة، و يتكون أيضا

ادلؤثرات لتحديد معناىا و إلصدار األوامر إىل العضالت و الغدد، ويطلق على ىذه  ادلراكز اجلهاز العصي  
( فعندما يتصل الكائن احلي بأحد موضوعات العامل اخلارجي 163،ص 200ادلركزي.)عبد الرضبن العيسوي،

حيدث اإلحساس عن طريق اصدام موجات خاصة تصدر  فإن احلواس تتأثر دبا يقع عليها من مؤثرات، و
عنب األجسام اخلارجية بأطراف األعصاب، مث تنتقل اإلشارة عن طريق األعصاب ادلوردة إىل أن تصل إىل 

ادلخ يف آخر مرحلة من مراحل اإلدراك وىي ما تسمى باخلطوة العقلية و النفسية اليت تتحول فيها 
دالالهتا، فتًتجم ىذه اإلشارة العصبية إىل معٌت وىو اإلدراك. اإلحساسات إىل معاين و رموز ذلا  

ىو اجلهاز الذي يتحكم يف صبيع أجهزة جسم اإلنسان و حركاتو لضبط و تنظيم صبيع  الجهاز العصبي:
العمليات احليوية حىت تسَت بدقة و انتظام، سواء كانت ىذه العمليات و احلركات إرادية أو غَت إرادية، فإهنا  

العصي  ىي اخللية  ترجع يف تنظيمها و تكييفها إىل اجلهاز العصي  يف اإلنسان ووحدة تركيب اجلهازكلها 
يتفرع جسم اخللية إىل  العصبية و تتكون من اجلسم وىو بيضاوي الشكل بو نواة كبَتة وسط الربوتوالزم، و

تستقبل و تنقل  يددىا حسب الوحدة العصبية اليت تدخل فيها اخللية فهع فروع كثَتة زبتلف يف
اإلحساسات العصبية إىل اخللية، و من خواص الربوتوالزم احلي االستقبال و التوصيل دلختلف اإلحساسات 

حىت يستطيع اإلنسان االستجابة للتغَتات اخلارجية و يوجد لكل خلية فرع واحد ىو أكرب ىذه الفروع 
 يسمى القطب احملوري و تتمثل وظيفتو فيما يلي: 

ل اإلحساسات يف سطح اجلسم إىل ادلخ و تسمى األعصاب احلسية.يقوم بنق -  
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يقوم بنقل التنبيهات يف ادلراكز الرئيسية بادلخ و النخاع ألشوكي إىل العضالت و تسمى باألعصاب  -
(. 77احلركية) هباء الدين سالمة ، ص   

:ديكن تقسيم اجلهاز العصي  إىل : مكونات الجهاز العصبي :  
ادلركزي.اجلهاز العصي   -  
اجلهاز العصي  الطريف. -  
اجلهاز العصي  الذايت. -  

يرتبط األداء احلركي بانتقال و ربريك أجزاء اجلسم يف األداء  أنواع المدركات المرتبطة بالنشاط الرياضي :
 احلركي و من أىم ىذه األنواع ما يلي: 

ربريك أجزاء اجلسم ادلشًتكة يف األداء يف يتميز الداء احلركي بانتقال و  :أوال إدراك اإلحساس بالحركة 
صورة مًتابطة و متناسقة و من ادلعروف أن اإلدراك احلركي لو أمهية كبَتة بالنسبة للنشاط الرياضي سواء إدراك 

احلركات اليت يقوم هبا الالعب نفسو أو من ناحية إدراك احلركات اليت تقوم هبا ادلنافسون كما يقوم الالعب 
و إدراك خواص و درجة التوافق احلركي ذلذه األجزاء و تعاقبها و عند إدراك احلركي تتضح بإدراك معرفة 

 سلتلف خواص و شليزات األداء و اليت يف اآليت :
و تبدو لنا من خالل الثٍت أو ادلد أو الدفع أو اجلذب.خواص الحركة :  -  
التقوس . : وتظهر من حيث االستقامة أو اإلعفاء أو التكور أوشكل الحركة  -  
: وتعٍت أن احلركة كاملة أم غَت كاملة .مدى الحركة  -  

وتعٍت أن احلركة ديينا يسارا .اتجاه الحركة :   
.: وىي عبارة عن إجياز ) قصَت( احلركة أو استمرار)طول( احلركةاستمرار الحركة  -  
ويقصد هبا ىل احلركة سريعة او بطيئة .سرعة الحركة :  -  

الحركية:األنشطة اإلدراكية   
 يقصد باجلانبية تلك األنشطة اليت تساعد الطفل عبلى كيفية التعامل مع أجزاء جسمو اخلاصة الجانبية: -ا

جبانبو األدين أو جانبو األيسر و كيف دييز بينها، فالوعي الداخلي اجلانيب  للجسم و القدرة على استخدام  
مة يف رلال األلعاب و اليت جيب أن تتضمن كل جانب مستقال عنب اآلخر أو متصال بو من األمور اذلا

 برامج األلعاب الصغَتة لتنمية ىذه القدرات اإلدراكية احلركية.
 من بُت األنشطة لتنمية اجلانبية: اجلري احلر و عند مساع الصفارة الوقوف مع تقليد حركة ادلعلم، رفع

لذراعُت مع رفع الرجل العكسية أماما إحدى الذراعُت مع ثٍت ركبة الرجل العكسية أماما، خلفا رفع إحدى ا
( .251،ص 1996)وديع ،فرج،  
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من   يقصد هبا كيفية ربديد الطفل لذاتو بالنسبة للمكان و األشياء يف بيئتو الذاتية مباشرةاالتجاىية : -ب 
ة حيث أبعاد االرتفاع  و االتساع و العمق، وجيب تدريب الطفل عبلى أنشطة ألعاب متنوعة تنمي فيها القدر 

 على معرفة العالقة بُت مكان األشياء و بُت الفرد ذاتو .
األدوات  و من بُت ىذه األنشطة لتنمية االذباىية : اجلري و الزحف داخل مناذج ىندسية، باستخدام بعض

حبال، كراسي، أطواق ( و التحرك داخلها، فوقها، أسفلها، وحوذلا.  )صندوق،  
 الفرد عبلى السيطرة عبلى األجهزة العضوية من الناحية العضليةيعرف التوازن بأنو قدرة  التوازن: -ج

ينقسم إىل نوعُت: التوازن الثابت و التوازن الديناميكي، و ترجع أمهية التوازن إىل التغيَتات ادلفاجئة   العصبية
ىل اليت ربدث يف احلركات أو عندما يتغَت وضع اجلسم من وضع اتزاين إىل وضع آخر، حيث حيتاج الفرد إ

استعانة توازنو الستكمال استمرارية حركتو أو لبدء حركة جديدة كما ىو احلال يف اجلمباز و بعض أنشطة 
(.245،ص1996األلعاب الرياضية ادلختلفة ) وديع فرج ،  

 من بُت األنشطة لتنمية التوازن: ادلشي األمامي على ادلقعد ( أو خط مرسوم على األرض )، ادلشي ألمامي
.10 – 1بوب فوق الرأس، الوقوف على أطراف األصابع مع العد من مع ضبل كيس ح  

يعترب التوافق احلركي أحد مكونات القدرات اإلدراكية اذلامة يف ربديد مستوى األداء يف  :التوافق الحركي  
العديد من احلركات ادلركبة و يعرف بأنو القدرة عبلى إدماج حركات من أنواع سلتلفة يف إطار يتميز 

(. 254ص  1996سيابية و التناسق و حسن األداء)الُت وديع فرج، باالن  
 و ىناك نوعان من التوافق احلركي مها :

 خيتص بالتوافق بُت العُت و اليد، العُت و القدم، أو كليهما معا. و يتمثل يف مقدرةتوافق األطراف:  -ا
 الالعب على ادلسك و الرمي و الركل.

يف كفاءة الفرد عبلى إصلاز احلركة بدقة أكثر و ثبات و انسيابية. من  يتمثلالتوافق الكلي للجسم:  -ب
الكرة  ، رمي(مل فردي)على األرض باستمرارعالكرة   بُت األنشطة لتنمية التوافق بُت العُت و اليد : تنطيط

)لعبة تتابع(. صوجلاناتلألعلى و لقفها )عمل فردي( ، تصويب الكرة عبلى   
 العُت و القدم: دفع الكرة بالقدم لتوجيهها للزميل) عمل ثنائي(، اجلري أماما مع أنشطة لتنمية التوافق بُت

 دفع الكرة بالقدم دفعات صغَتة على التوايل دلسافة زلددة )عمل فردي(.
: يقصد بالتصور اجلسمي أثر طبيعة اجلسم عبلى الطفل و إمكاناتو التصور الجسمي أو التكيف  -ج

ر اجلسمي ادلناسب معرفة أجزاء اجلسم و ما ىي قدرهتا على العمل و كيف للحركة، و يتضمن منو التصو 
يستطيع الفرد أن جيعلها تعمل، و ما ىو احليز ادلكاين الذي يشغلو، و يطلق عبليها أيضا حل مشكالت 
النماذج احلركية)نقل احلركة و تقليدىا(، وديكن مالحظتها من خالل استخدام األدوات و ادلوانع و كيف 

مل الطفل كل جسمو أو أجزاء منو عندما يتعامل مع األدوات أو عندما ديشي، يعرب يزحف أو دير يستع
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داخل أشياء أو يف متاىات ضيقة دون دلس حدودىا. و تعتمد قدرة الطفل عبلى حل مشكلة ىذه النماذج 
 عبلى قدرتو اجليدة عبلى التكيف أي فهم ادلشكلة و اإلصلاز العضلي العصي  ذلا.

األنشطة لتنمية التصور اجلسمي للطفل: صبيع ألعاب ادلساكة، ألعاب ادلوانع و التتابعات، تكوين  من بُت
متاىات سلتلفة )إما برمسها خبطوط جَتية على األرض، أو بإقامة قوائم من اخلشب يف زوايا سلتلفة و ربطها 

صَت، و يكون عرض طرق من أعبلى حببال، أو بإقامة سدود فيما بُت طرق ادلتاىات من القماش أو احل
(.259– 258سم و اجلري بداخلها مع مراعاة عدم دلس حدودىا. )الُت وديع فرج، ص  60ادلتاىة   

يعترب اإلدراك احلسي احلركي األساس الذي تقوم عليو سائر العمليات  تعريف اإلدراك الحسي الحركي:
تخيل أو يتعلم أو يؤدي شيئا أو يفكر فيو، العقلية األخرى، فلواله ما استطاع الفرد أن يعي أو يتذكر أو ي

استجابة عقلية دلثَتات  نعفلكي نتعلم شيئا أو نفكر فيو جيب أن ننتبو لو و ندركو، فاإلدراك ىو عبارة 
حسية معينة ال من حيث أن ىذه الرموز ذلا داللة معينة. فاإلدراك احلسي حركي ىو معرفة العامل اخلارجي 

عن طريق احلواس، فاإلنسان يستجيب لظروف معينة من ادلنبهات احلسية اليت تقرع حواسو من كل جانب و 
ق أعصاب خاصة ىي األعصاب ادلوردة إىل مراكز عصبية يف كل حلظة، ىذه التنبيهات ينتقل أثرىا عنب طري

اخلاصة بادلخ إىل حاالت شعورية نوعية، و عند وصول ىذه التنبيهات إىل تلك ادلراكز العصبية بادلخ يًتجها 
ندئذ ربدث عملية اإلدراك احلس حركي ، ومن ىنا صلد أن اإلدراك احلس حركي من ادلفاىيم ععبلى الفور و 
ركبة، حيث يرتبط ىذا ادلفهوم بعمليتُت من العمليات ىي اإلحساس و اإلدراك .و ىو القدرة ذات الطبيعة ادل

عبلى إدراك الوضع و اجلهد و حركة أجزاء اجلسم كلو أثناء العمل العضلي، ومستقبالت اإلدراك احلسي 
ن بياجيو ) حركي ىي ادلسئولة عنب تفسَت و تشكيل وتكييف وضع اجلسم و اذباىاتو. و دلت أحباث كل م

( أن الطفل يدرك من حولو و يتفاعل مع البيئة اليت حولو 1972( و كرواتية ) 1970( و مسيث)  1932
عنب طريق احلركة، ذلذا فإن عملية اإلدراك و احلركة مرتبطان مع بعضهما ارتباطا وثيقا، وال ديكن الفصل 

امساه بادلخططات احلسية احلركية للتعبَت  بينهما، حيث عرب بياجيو تعبَتا دقيقا عن ىذه العالقات وضع ما
 عن حقيقة التكامل اإلدراكي احلركي يف  سلوك الطفل.

( على أنو : القدرة على اإلحساس بأوضاع اجلسم إحساسا غَت بصري 1998رفو "قاسم حسن حسُت") ع
ويل" و ( كما عرفو "أمُت أنور خل838،ص 1998سواء يف حالة احلركة أو السكون.) قاسم حسن حسُت ،

امتداده و اذباىو يف  "أسامة كامل راتب" على أنو : احلاسة اليت ديكننا هبا ربديد وضع اجلسم و حالتو و
 احلركة و كذلك وضع اجلسم و مواصفات حركة اجلسم ككل . يف حُت يعرفو "إبراىيم سالمة" على

ل العمل العضلي و غالبا ما أنو: القدرة عبلى اإلحساس بالوضع واجلهد و حركة أجزاء اجلسم كلو من خال
 يسمى ىذا اإلحساس باحلاسة السادسة.

 - إن اإلدراك احلسي احلركي يأيت متوافقا مع أمهية األداء ادلهاري، حيث اإلحساس بادلسافة و الزمن و ىي
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من العمليات العقلية ادلهمة للتعلم احلركي و اإلصلاز يعتمد بصورة كبَتة عبلى ادلعلومات احلسية )وجيو 
( .122،ص2002جوب ،زل  

الذات بوجو  :احلركة ىي النشاط و الطريقة األساسية يف التعبَت عنب األفكار و ادلشاعر و ادلفاىيم والحركة
ذلك التنوع  عام، فهي استجابة بدنية ملحوظة دلثَت ما سواء كان داخلي أو خارجي، و أىم ما دييزىا ىو

أقدم االتصال و ادلاركة الوجدانية، فلقد استعملها اإلنسان  الواسع يف أشكاذلا و أساليب أدائها، و احلركة
القدمي يف ضباية نفسو و ضباية صباعتو، كما كانت أىم وسائل ادلرح وادلتعة من خالل أنشطة وقت الفراغ و 

الًتويح لتساعده يف التخلص من التوتر و الغضب و القلق، فالتعبَت عنب ادلشاعر جيلب اإلذلام دلؤدي احلركة، 
( و 19-17،ص 1982يحصل الفرد عبلى إمكانية إبداعية راقية )أمُت أنور اخلويل و أسامة كامل راتب، ف

 تتمثل أىم تأثَتات احلركة عبلى اجلسم فيما يلي :
لقد أثبت أخصائيو القلب أمهية التمرين يف سن مبكر كعامل دلنع أمراض  أوال التأثير الفسيولوجي للحركة:

ال، ففي دراسة أجريت يف ادلدارس العامة يف "أيوا" تبُت أنالقلب اليت تصيب األطف  
 ( ديكن أن يتعرضوا ألمراض الشريان التاجي وزيادة الضغط و 18 - 6شر سنة) عاألطفال بُت ستة و شبان 

الكولسًتول، ومن الواضح أن ىؤالء األطفال كانوا حباجة إىل شلارسة النشاط البدين، و ىذا ال يعٍت أن 
ره أن يتعرض حلمل عمل بدين مثل البالغ، ولكن معناه أن الطفل ديكن أن يتحمل ضبل عمل الطفل دبقدو 

يشابو ضبل الشاب إذ تكيف العمل مع حجم الطفل )طولو و وزنو(. كما أن النشاط البدين و الرياضي لو 
و يزيد من تأثَت عبلى منو اجلهاز العظمي أيضا، فالنشاط القوي يسبب تغيَتا يف بنية العظام، حبيث أن

مقاومتها ألي شد أو ضغط فتظهر زيادة يف قطر العظام، يف األمالح الالزمة نتيجة االستجابة للنشاط، و 
قلة لفًتة طويلة يسبب قلة النشاط لفًتة طويلة يسبب األمالح الالزمة للعظام و ذبعلها معرضة للكسر 

ركي للطفل ىي السمنة، إذ تعد من العوامل  بسهولة. و من العوامل اذلامة أيضا و اليت تؤثر يف األداء احل
ادلعيقة و السلبية، فهي حالة تتميز بزيادة الدىون يف اجلسم، و تسبب تأثَت سلي  على األداء احلركي،  

فهناك ميل لدى الطفل السمُت ضلو تقليل العضلي، و يظهر أنو كلما زاد الوزن كلما قلت الرغبة يف اجملهود 
 البدين.

قد يرى البعض أن التأثَت االجتماعي و االنفعايل للحركة حيث االجتماعي و االنفعالي للحركة: ثانيا التأثير 
ادلعلم ىو  تبار أناالعداد ادلريب أو ادلعلم لو، إال أنو جيب أن يوضع يف إعأوتوماتيكيا كنتيجة للنشاط بدون 

القيم، و يظهر بوضوح التعبَت عنب ادلتغَت األساسي يف ىذا التأثَت، فيمكن أن يتحقق مفهوم الذات و تتضح 
 ( 165، ص  2003ادلشاعر إذا قام ادلعلم بإعداد بيئة التعلم اليت تكفل ىذا التأثَت. )احليلة زلمد زلمود، 

فالطفل يتعلم من ىو، ما ىي مقدراتو و ما ىي الطريقة اليت يعامل هبا من حولو، فمفهوم الطفل عن ذاتو 
ا يف حياتو، فينمي شعورا بأنو زلبوب أو مقبول أو ناجح من خربات مرهبا ، و يتأثر بأنواع اخلربات اليت كوهن
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لذلك جيب أن يكون من أىداف تعليم الطفل التخطيط لعديد من اخلربات اإلجيابية و اليت تناسب 
األطفال، و أن نتيح ذلم فرصة لالبتكار بدون الشعور باخلوف من عدم القدرة، كما أن الطفل جيب أن 

ور اىتمام أصحابو و من حولو، وعبلى ادلريب أو ادلعلم إعطاء فرصة لألطفال للتحرك و استكشاف يكون زل
أجسامهم، و التخفيف من توترىم الداخلي، فال يوجد مادة يف ادلناىج ادلدرسية ديكنها مقابلة احتياج الطفل 

شطة الفردية و اجلماعية اليت ليتحرك و ينشط مثل برنامج الًتبية البدنية و الرياضية من خالل سلتلف األن
(.165ص 2003احليلة زلمد زلمود،  حيتويها ىذا الربنامج.)  
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 تمهيد :
اذا كان التعلم ىو زلور االساسي لكل تربية ،فان ىذه االخَتة تشكل انكاسا لفلسفة كل امة و جتسيدا دلبادئها الروحية و ادلادية 

ليت تعكس و بصورة مباشرة تاريخ وحضارة االمة الليت تنتمي اليها ،و النظام الًتبوي ادلعدل عن و فلسفة الًتبية و بدورىا ،ىي ا
الطموحات الثقافية ذلذه االمة .انطالقا من ىذا ادلبدأ ،فان تناول موضوع الًتبية التحضَتية يندرج يف سياق الًتاث احلضاري 

ق .م(كان من  348-427يظهر تاريخ الفكر الًتبوي ان :/افالطون )االنساين مبا حيتويو من مرجعية فكرية و مؤسساتية حيث 
السلبقُت اىل التفطن المهية الًتبية التحضَتية حيث يقول "طادلا كان اجليل الصغَت حسن الًتبية و يستمر كذلك ،فان لسفينة 

 دولتها و احلظ يف سفرة طيبة ".
قال الرسول صلى اهلل عليو و  ثالعلم. حيًتنت الرسالة للقراءة و طلب عند ادلسلمُت احتل التعلم و الًتبية مكانة عالية و اق-

منهم ابن سينا ،القابسي  الفالسفةالعلم من ادلهد اىل اللحد" و اثر ىذا الفكر الًتبوي العديد من ادلفكرين و  ااطلبو »سلم: 
مي مرورا بالفكر اليوناين اىل الفكر الغريب ،الفرايب ،الغزايل ،ابن خلدون ىذا الفكر يًتجم تواصل كل من الفكر العريب االسال

 احلديث .
عند الغربيُت احتوى الفكر الًتبوي كال من اسهامات كومينيوس ،باستالوزي ،روسو ،فروبل ،كالباريد ،منتاسوري .الليت دتحوا -

امهم حول معرفة طبيعة الطفل و فكرهتا حول احًتام النزعة االستقاللية عند الطفل و منو شخصيتو اذ كان ادلفكرون قد ركزوا اىتم
حتياجاتو فان اجملتمعات عملت على انشاء مؤسسات قصد التكفل هبم و منها اجملتمع اجلزائري اللذي انتشرت يف مؤسساتو 

نصت على فتح مؤسسات الًتبية التحضَتية و الليت دتثلت يف مدارس  1976افريل  16استقبال االطفال حيث صدرت امرية يف 
 (.9،صفحة 2004اض االطفال و كذلك مدار س االوالد .)للمناىج،احلضانة ،ري

اىل ان اقسام بادلدارس مل يتم فتحها اىل مع بداية التسعينات ،لكن قبل ىذه السنوات مل تكن ىناك اقسام خاصة بالطفل ما قبل 
طرف مديرية الًتبية ،تسمح ادلدرسة ولكن ما كان موجودا يف ذلك الوقت ىو منح رخص استثنلئية لعمال قطاع الًتبية من 

لالطفال شلن ىم دون السن القانوين لدخول ادلدرسة وكان ىؤالء االطفال يقضون سنة دراسية مع تالميذ سنة اوىل ابتدائي او 
اساسي يتلقون فيها نفس الربامج ادلقررة على تالميذ ىذه السنة ،و كانت حتسب ذلم كسنة اوىل وليست سنة حتضَتية ،حيث  

قلون اىل السنة الثانية اذا اثبتوا تفوقهم اثناء االمتحانات الفصلية الليت كانت جترى وىذا ما جعلنا نسنتج ان الًتبية كانوا ينت
التحضَتية ادللحقة الدلدارس مل تكن مطبقة كما ينبغي او اهنا مل تكن موجودة .فحىت اقسام التحضَتية الليت مت فتحها خالل 

يف كل ادلدن اجلزائرية بل كانت مقتصرة يف بعضها فقط خاصة ادلدن الكربى منها.لكن مع  سنوات التسعينات مل تكن منتشرة
بداية سنوات االلفُت ،بدأ التفكَت جديا يف فتح االقسام التحضَتية يف كل ادلدن والقرى و يف كل ادلدارس دون استثناء حيث 

 (93،صفحة 2009ن ما قبل ادلدرسة )الزىراء ،اصبح تعميمها واجب المتصاص العدد الكبَت لالطفال اللذين ىم يف س
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 التربية التحضيرية في الجزائر :
ادلدرسة و بالتعليم التحضَتي ،حيث عملت على توفَت  لقد اىتمت الدولة اجلزائرية كغَتىا من الدول االخرى بالطفل ماقبل

ادلؤسسات اخلاصة هبذا النوع من التعليم الستقبال االطفال او تقدمي الرعاية و الًتبية الالزمتُت لضمان احسن منو ذلم.وقد ادخل 
 ،صفحة(2004)ادلناىج ،1976التعليم التنحضَتي للنظام الًتبوي اجلزائري عام 

 تحضيري :تعريف التعليم ال
،وجاء نص  1976افريل  16الصادرة بتاريخ  76لقد جاء تعريف التعليم التحضَتي يف اجلزائر يف اجلريدة الرمسية ،امرية رقم 

 كما يلي :  19التعريف يف ادلادة 
ها يف مناىج "تعريف التعليم التحضَتي تعليم سلصص لالطفال اللذين مل يبلغوا سن القبول االلزامي يف ادلدرسة كما جاء تعريف

بول الًتبية التحضَتية كما يلي :الًتبية التحضَتية تعٍت سلتلف الربامج الليت توجو ذلذه الفئة اي لفئة االطفال اللذين مل يبلغوا سن الق
حلياة االزامي يف ادلدرسة وكذلك الًتبية التحضَتية تسمح لالطفال لتنمية كل امكانياهتم كما توفر ذلم فرص النجاح يف ادلدرسة و ا

وىناك تعريف اخر  للتعليم التحضَتي : " ىذا النوع من التعليم خصص لالطفال اللذين تًتاوح اعمارىم بُت االربع و الست 
 (. 09،صفحة 2004سنوات "اطفال مل يبلغوا سن القبول االلزامي يف ادلدرسة )للمناىج،

 مؤسسات التربية التحضيرية في الجزائر :
التعليم التحضَتي يف اجلزائر ىي كغَتىا من مؤسسات التعليم التحضَتي يف دول العامل ،و الليت تتمثل ديكننا القول أن مؤسسات 

غالبا يف رياض االطفال ومدارس احلضانة و أقسام االوالد أو الألطفال يف دول اخرى .و قد جاء حتديد مؤسسات التعليم 
ا :"يلقى التعليم التحضَتي يف رياض االطفال و مدارس احلضانة و أقسام التحضَتي يف اجلزائر يف اجلريدة الرمسية و الليت جاء فيه

 االوالد.
ولكن من ادلعروف يف اجلزائر ويف دول عربية أخرى وجود نوع أخر من مؤسسات التعليم التحضَتي وىي الكتاتيب و ادلدارس 

يف ما يلي شرح ذلذه ادلؤسسات )للمناىج القرآنية وىذا ما مل صلده يف ىذه ادلادة ،ام اهنا تدخل ضمن اقسام االوالد و 
 (.94،صفحة 2004،

 المدارس القرآنية 
 الكتاتيب :

الكتاتيب ىي أول مؤسسة تعليمية عرفتها اجلزائر كغَتىا من دول العامل االسالمي االخرى ،ويف مايلي حملة بيسطة عن ىذه 
عليم و أحيانا يكون جزء من بيت ادلعلم ،فيحضر الكتاتيب .تعريفها :"الكتاب عبارة عن حجرة أو حوش صغَت يستخدم للت

 ادلتعلمون من الصباح ليجلسوا على مقاعد صغَتة او حصَتة ".
الكتاتيب مجع مفرده كتاب ،و تامتاب بصم الكاف و تشديد التاء موضع تعليم الكتاب ،والكتاب عبارة عن حجرة أو حجرتُت 

قد يبٌت الكتاب خصيصا لتعليم القرآن ."فالكتاتيب عبارة عن حجرة أو  رلاورة للمسجد أو بعيدة عنو ،أو غرفة يف ادلنزل و
حجرتُت أو حوش أو أي مكان يكون تابع للمسجد أو بعيد عنو حيث ديكن أن يكون حجرة يف بيت ادلعلم ،كما ديكن ان يبٌت 
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االرض و جيلس ادلعلم مقابل  خصيصا لتعليم القرآن لألطفال و ادلعروف عن الكتاب أن األطفال جيلسون فبو على حصَتة على
 لألطفال ليعلمهم 

لقد عرفت اجلزائر ىذا النوع من التعليم يف عهد الدولة العثمانية ،حيث كان مصدر لالشعاع العلمي ،وواصلت عملها خالل 
تل أن يطمسها من خالل تواجد احملتل الفرنسي باجلزائر ،ومان ذلا دور كبَت ومهما يف احملافظة على اذلوية اجلزائرية الليت اراد احمل

السياسة الليت اتبعها بفرضو اللغة الفرنسية على اجلزائريُت وزلاولة غلق كل دور العلم الليت كانت مفروضة أنذاك ،لكنها تصدت 
ت ذلذه السياسة و كانت تعلم االطفال اللغة العربية و تغرس فيهم الروح الوطنية و االسالمية ،وأن اجلزائر عربية مسلمة ومازال

الكتاتيب تلعب دورا مهما حىت يومنا ىذا ،مع وجود بعض التطور اللذي طرأ عليها من حيث التجهيزات و الربامج ،و يلتحق هبا 
االطفال بسن االربع سنوات ،حيث يتم حتفيظهم القرأن الكرمي و يتدربون على بعض السلوكيات الدينية اضافة اىل اخلط و 

ىناك من اجلزائريُت من حيرصون على احلاق ابنائهم بالكتاتيب نظرا دلا ذلا من فائدة كبَتة احلساب و بعض النشاطات االخرى و 
 (.68،صفحة 2009يف ترسيخ الروح االسالمية و العادات الطيبة لدى االطفال )الزىراء،

 المدرية القرأنية :
أفراد يف سلتلف االعمار ،أي من االطفال الصغار اىل الراشدين .و تتباين فيها  ىي مدارس تابعة لوزارة الشؤون الدينية ،يلتحق هبا

 مستويات التعلم ،و تدريس باقي العلوم الشرعية ادلساعدة على فهم ادلعاين االلفاظ القرأنية و روح الشريعة .
 مدارس الحضانة :

اربع سنوات ويف بلدان أخرى تستقبل حىت األطفال ىي عبارة عن مؤسسات اجتماعية تستقبل االطفال الصغار من عامُت اىل 
الرضع ابتداء من الشهر األول .وىي مدارس اقرب اىل البيت منها اىل ادلدرسة ،مبعٌت ان الطفل حييا فيها حياة طبيعية ،يتلقى 

يغلب عليها طابع الطفل يف ىذه ادلدرسة بعض النشاطات احلرة ،كما تتخلل تلك النشاطات أوقات لراحة و النوم و األكل ،و 
الرعاية الصحية و االجتماعية ،فهي تعتٍت بصحة الطفل و غذاؤه و راحتو و كما تريب سلوكو و تعلمو العناية بنظافة جسمو و 
زليطو و تريب فيو الذوق السليم ،فهي بالنسبة للطفل البيت اذلادئ السعيد .اال ان ىذا النوع من ادلدارس ليس منتشرا يف اجلزائر 

كن االشارة اليو فيما خيص ىذه ادلدارس أهنا يف بلدان أخرى مثل فرنسا تنتمي اىل السلم التعليمي ،فهي مرحلة أوىل من ،و ما دي
،صفحة 2009مرحلة التعليم االبتدائي ،أو مرحلة ما قبل ادلدرسة تعمل على هتيئة األطفال لالندماج يف رلتمع الكبار .)الزىراء ،

71.) 
 رياض األطفال :

سنوات ،حيث كانت  05اىل  03وف األسر يف السابق ال تستدعي مؤسسات لًتبية األطفال الذين ىم يف سن من كانت ظر 
األمهات ىي من يقمن بذلك ،و لكن بعد خروج ادلرأة للعمل أصبح األباء و األمهات يرغبون يف أن تتوفر مؤسسات رياض 

اج أطفاذلم عقليا و جسميا و انفعاليا و اجتماعيا ،و دتكنهم األطفال ألهنم على يقُت أن ىذه ادلؤسسات سوف تعمل على انض
 من التكيف مع ادلدرسة مسبقا .
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و الروضة لغة ىي :"كلمة مشتقة من فعل روض وىي تعٍت الألرص ذات اخلضرة و ىي ادلوضع اللذي جيتمع فيو ادلاء ،و يكثر 
 "نباتو و ىي احلديقة أو البستان اجلميل ،مجع روض و رياض و روضات 

سنوات النو هتيئة دلرحلة ادلدرسة  06و  03رياض االطفال :"ىي وسيلة فعالة تعاجل فًتة شديدة احلساسية يف حياة الطفل ما بُت 
 االبتدائية ".

سنوات وىي مرحلة ختتلف عن ادلراحل التعليمية االخرى و ىي  06اىل  04رياض االطفال :"ىي مؤسسة تربوية تقبل الطفل من 
 هتيئتو لدخول ادلرحلة االبتدائية ". تساعد الطفل و

فمن كل ىذه التعاريف نستخلص أ ن رياض األطفال ىي مؤسسات اجتماعية تربوية تستقبل أطفال ما قبل سن الدخول االلزامي 
سنوات ،تقدم ذلم رلموعة من األنشطة الًتبوية الليت تساعدىم على منوىم اجلسمي  05و  04للمدرسة االبتدائية أي بسن 

عقلي ،االجتماعي و احلس حركي ،وتعدىم للدخول اىل ادلدرسة ،وىي عادة ال تكون تابعة لوزارة الًتبية و التعليم و االلتحاق ،ال
 هبا ليس اجباري.

 القسم التحضيري :
 لقد جاء يف الدليل التطبيقي دلناىج الًتبية التحضَتية كما يلي :

سنوات يف حجرات ختتلف عن غَتىا بتجهيزاهتا ووسائلها  06و  04رىم بُت "ىو القسم اللذي يقبل فيو األطفال ادلًتاوح أعما
البيداغوجية ،كما أهنا ادلكان ادلؤسسايت الذي ينظر فيو ادلريب للطفل على أنو ما زال طفال ...وىي بذلك االستمرارية للًتبية 

 (.08،صفحة 2004كتابة و احلساب )للمناىج ،األسرية حتضَتا للتمدرس يف ادلرحلة ادلقبلة مكتسبا بذلك مبادئ القراءة و ال
 تطور التعليم التحضيري بالجزائر :

عندما نتحدث عن تطور التعليم التحضَتي يف اجلزائر فال بد من ذكر مرحلتُت ،ادلرحلة األوىل مرحلة االستقالل و ىي فًتة تواجد 
ت فيها اجلزائر النهوض بنظامها التعليمي وفيما يلي ذكر احملتل الفرين باجلزائر ،و فًتة بعد االستقالل ،وىي فًتة الليت حاول

 ادلرحلتُت :
 مرحلة ما قبل االستقالل :

لقد كانت الزوايا و الكتاتيب و ادلدارس القرأنية ىي الليت تقوم بعملية الًتبية و التعليم و كان يلتحق هبا األطفال ابتداءا من سن 
أداء و ظيفتها احلضارية ،و يف مواجهة مشروع ادلدرسة االستعمارية ذات  ثالث سنوات أو أربع سنوات ،و استمرت كذلك يف

طابع تبشَتي ،و كذا ادلدارس النظامية العمومية الليت اعتمدت على القسم التحضَتي ادلدمج قصد تقريب االطفال اىل السنة 
 (.08،صفحة 2004األوىل ابتدائي .)للمناىج ،

أين بعض مؤسسات رياض األطفال الليت وظفت كغَتىا من مؤسسات الدولة يف خدمة كما كانت توجد اضافة اىل التعليم القر 
ام احملتل، اذ كان يلتحق هبا اال ابناء الفرنسيُت و القليل من أبناء ادلواين للمستعمر ،اما ابناء اجلزائريُت فلم يكن مبقدورىم االنضم

ض االطفال طبق االصل دلا كان موجود يف فرنسا ،و حرص ادلستعمر اليها أو االستفادة منها ،و كانت ادلناىج الليت حيتويها ريا
 (.102،صفحة 2009على استبعاد اجلزائريُت و عدم السماح ذلم سواء باالنضمام اليها أو باالشراف عليها )الزىراء،
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 مرحلة ما بعد االستقالل :
الًتبوية الليت خربت من جراء تواجد ادلستعمر الفرنسي  لعد استقالذلا وجدت اجلزائر نفسها أمام مرحلة اعادة بناء شامل للمنظومة

باراضيها ،حيث كان عليها توفَت ادلؤسسات الليت تستوعب أكرب قدر شلكن من التالميذ اللذين انتشرت بينهم األمية نتيجة 
ما بقي من مؤسسات الًتبوية  استبعادىو و حرماهنم من التعليم،فقامت بتأميم ادلدارس وأدرلت التعليم القرأين يف النظام العام ،و

 التحضَتية تكلفت هبا قطاعات مهنية واجتماعية أخرى .
 1976افريا  16الصادر بتاريخ  76التعليم التحضَتي اليو وأصبح بذلك  كما عملت على توسيع قاعدة اذلرم التعليمي بادماج

عاما دوليا للطفل اثر  1979تنظيم الًتبية و التكوين وباعتبار عام  35و ادلتضمن قاعدة اذلرم التعليمي و ىذا جتسيدا لألمر رقم 
التعليم التحضَتي جزءا أساسيا وقاعدة متينة  ذللك على توجيو االىتمام بالطفل و توفَت لو ما حيتاجو ،وبذلك "أصبحت مرحلة

مت التأكيد على أمهية التعليم التحضَتي ،وتوالت  1984تقوم عليها ادلراحل التعليمية األخرى و بضدور وثيقة توجيهية عام 
الزيادة يف فتح أقسام االىتمامات بتطوير ىذا النوع من التعليم ،حيث تطور مفهوم التعليم التحضَتي اىل الًتبية التحضَتية و دتت 

التعليم التحضَتي الليت أحلقت بادلدرسة االبتدائية والألن جاري تعميمها بكافة ادلدارس االبتدائية الستقبال كل االطفال اللذين 
بية ىم بسن مخس سنوات ،وهبذا يكون للتعليم التحضَتي باجلزائر ثالث أنواع :التعليم القرأين ،مدارس رياض األطفال ،أقسام الًت 

 (.08،صفحة 2004التحضَتية .)للمناىج،
 القسم التحضيري :

لقد ظهر اىتمام دول العامل بطفل ما قبل ادلدرسة ،من خالل انشاء عدد من مؤسسات احلضانة ،ورياض األطفال الستقبال 
رى انو من األحسن ادماج ىؤالء األطفال ،وتقدمي ذلم الرعاية و الًتبية الالزمة ذلم و لضمان أحسن منو ذلم ،و قد رأت دول أخ

الطفل منذ سن مبكرة يف مدارس الكبار ،ليتم اعداده دلرحلة ادلدرسة ،و بذلك قاموا بفتح اقسام للتعليم التحضَتي ملحقة 
بادلدارس االبتدائية أو األساسية ،و قد مسيت بأقسام األوالد او األطفال ،وىكذا كان الشأن بالنسبة للجزائر أيضا ،حيث صدرت 

،نصت على فتح مؤسسات الًتبية التحضَتية و الليت دتثلت يف مدارس احلضانة ،و رياض األطفال  1976أفريل  16 أمرية
وكذلك أقسام األوالد .اال ان أقسام األوالد ادللحقة بادلدارس مل يتم فتحها اال مع بداية التسعينات نلكن قبل ىذه السنوات مل 

سة ولكن ما كان موجودا يف ذلك الوقت ىو منح رخص استثنائية البناء قطاع الًتبية تكن ىناك أقسام خاصة بطفل ما قبل ادلدر 
من طرف مديرية الًتبية ،تسمح لألطفال شلن ىم دون السن القانوين لدخول ادلدرسة .و كان ىؤالء األطفال يقشون سنة دراسية 

ميذ ىذه السنة ،و كانت حتسب ذلم كسنة أوىل و ليست مع تالميذ السنة أوىل ابتدائي يتلقون فيها نفس الربامج ادلقررة على تال
حتضَتية،حيث كانو ينتقلون اىل السنة الثانية اذا أثبتوا تفوقهم ،وىذا ما جعلنا نستنتج أن الًتبية التحضَتية ادللحقة بادلدارس مل 

ل سنوات التسعينات ،مل تكن تكن مطبقة كما ينبغي أو أهنا مل تكن موجودة .فحىت األقسام التحضَتية الليت مت فتحها خال
منتشرة يف كل ادلدن اجلزائرية،بل كانت مقتصرة على بعضها فقط ،خاصة ادلدن الكربى منها .لكن مع بداية سنوات األلفُت ،بدأ 
التفكَت جديا يف فتح األقسام التحضَتية بكل ادلدن و القرى و يف كل ادلدارس دون استثناء ،حيث أصبح تعميمها واجب 

 (.103:صفحة 2009العدد الكبَت من األطفال اللذين ىم يف سن ما قبل ادلدرسة )الزىراء، المتصاص
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 تعريف القسم التحضيري :
ىو قسم ملحق بادلدرسة االبتدائية يلتحق بو األطفال اللذين ىم يف سن اخلامسة،كما ديكن لألطفال األربع سنوات كذلك 

يا .يتلقى األطفال يف ىذه األقسام برامج خاصة باألقسام التحضَتية دلدة سنة االلتحاق هبذه األقسام ،وىذا ما الحظناه ميدان
،صفحة 2009حتضرىم لاللتحاق بالسنة االوىل من التعليم االبتدائي ،كما توفر ذلم البيئة اليت تساعد على منوىم .)الزىراء ،

104.) 
 وظائف التربية التحضيرية بالجزائر :

و ادراك جوانب النقص يف الًتبية العائلية وهتيئة االطفال للدخول اىل ادلدرسة األساسية "الليت التعليم التحضَتي الغاية منو ى
 أصبحت بعد االصالح األخَت بللمدرسة االبتدائية كما كانت قبل ادلدرسة االساسية و يكون اعداد االطفال و هتيئتهم ب:

 تعويدىم العادات العملية احلسنة.-
 ماين .مساعدهتم على منوىم اجلس-
 تربيتهم على حب الوطن و االخالص لو.-
 تربيتهم على حب العمل و تعويدىم على العمل اجلماعي .-
 دتكينهم من تعلم بعض مبادئ القراءة و الكتابة و احلساب .-

 اهداف مؤسسات التربية التحضيرية:
لقد اعتربنا أىداف الًتبية التحضَتية من أىداف مؤسساهتا لذلك قدمنا أىداف ىذه ادلؤسسات ،الليت مل تأت عملية انشاؤىا 
صدفة ولكن كانت نتيجة أفكار ادلربيُت اللذين كان ذلم اىتمام واسع مبجال الطفولة و ماذلا من أثر بالغ األمهية على شخصية 

ما ذكرهتا بورصاص فاطمة الزىراء يف مذكرة خترج حتت عنوان تقييم الًتبية التحضَتية ادللحقة  الفرد .ويف ما يلي اىدافها حسب
 (.70،صفحة 2009بالتعليم االبتدائي يف اجلزائر )الزىراء،

 التنشئة االجتماعية:
ة بتعلم و اكتساب أمناط أو التطبيع االجتماعي ىي عبارة عن "عملية مستمرة من الطفولة اىل أخر مراحل العمر،تتميز ىذه العملي

 سلوكية السائدة يف احمليط الللذي يعيش فيو الفرد ابتداءا مبحيط األسرةو العائلة و ادلدرسة و اجملتمع ككل مبا ديثلو من عقيدة و لغة
كتلبع علم   و عادات و تقاليد أو ما يسمى بالتوافق االجتماعي بُت الفرد و اجملتمع كما أمساىا الدكتور عبد الرمحن العيسوي يف

 النفس النمو .
ففي ىذه ادلؤسسات جيد الطفل ما يساعده على حتولو أو أنتقالو من اجتاه التمركز حول الذات اىل شلارسة األنشطة اليت تتطلب 
ادلشاركة و التعاون حيث جيد الطفل يف ىذه ادلؤسسات من انشطة معدة خصيصا لو ترسخ لديو مبادئ السلوك اخللقي اللذي 

تحلى غَته من األفراد بغض النظر اىل صغر سنهم أو كربه اذا فمؤسسات الًتبية التحضَتية هتدف اىل تنشئة الفرد تنشئة جيب أن ي
احتماعية ،يستطيع من خالذلا االندماج يف الوسط اللذي نعيش فيو ،و يندمج مع رلموعة الرفاق حبيث يكون صداقات و يتطبع 

 (.220،صفحة 2000اجملتمع اللذي يعيش فيو .)العيسوي،بسلوك و عادات و تقاليد و قيم وعقيدة 
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 التنمية العقلية:
هتدف مؤسسات الًتبية التحضَتية اىل تنمية قدرات الطفل العقلية ،ذلك الن منو ىذا اجلانب يساعد يف منو اجلوانب االخرى 

.ويقضد بالقدرات العقلية :الذكاء االجتماعية و العاطفية و احلس حركية كما أن منو ىذا اجلانب يقثشي منو جوانب أخرى 
،التذكر،االنتباه،الًتكيز،التخيل ...اضافة اىل كل ما يتذكره الطفل من معارف و ما يكتسبو من مهارات عقلية و منو القدرات 

ذلك  السابقة يسهل على الطفل عمليات كثَتة منها اعداده لبدء تعلمو القراءة و الكتابة و احلساب يف صورة منظمة و يكون يف
عن طريق االستماع اجليد للقصص اليت تقصها ادلربية و ادلسرح و التمثيل ،فالطفل ينتقل اىل ادلؤسسة التحضَتية وىو مزود ببعض 
ادلعارف و اخلربات الليت اكتسبها من زليطو اللذي يعيش فيو و ىي عادة ما تكون خربات قليلة و معارف زلدودة،على حسب 

ماعي اىل مثَتات الليت تبعث فيو حب التطلع و االستكشاف اللذان يزودانو بالكثَت من ادلعارف و غٌت او افتقار زليطو االجت
اخلربات .لكن احمليط الًتبوي اجلديد اللذي ينتقل اليو الطفل يوفر نفس الظروف و الشروط و ادلثَتات لكل األطفال شلا جيعلهم 

ىتماماتو اىل معرفة ،ساعده ذلك على منو قدراتو العقلية .بصورة عامة يستفيدون من نفس الدرجات ،فكلما وجد الطفل ما يثَت ا
فانو مهما كانت طبيعة االنشطة العقلية ادلتوفرة يف ادلؤسسات الًتبية التحضَتية فاهنا ستفيد األطفال زلو بنسب قليلو مقارنة 

يت تعرضوا ذلا األطفال اللذين التحقوا هبذه ىذه االنشطة أو مل يتعرضوا لنفس ادلثَتات الل باالطفال اللذين ال يتلقون مثل
 (71،صفحة2009ادلؤسسات )الزىراء ،

 االتجاهات نحو العمل :
أو السلوك الغرضي ويعٍت السلوك ادلوجو منذ بدايتو ضلو حتقيق أىداف واضحة و زلددة  يسميو البعض األخر من العلماء بالغرضية

على الرغم من وجود عقبات أو مشتتات لالنتباه ان تكوين االجتاه لدى طفل مرحلة ما قبل ادلدرسة ضروري و أساسي لتعويد 
كوين اجتتو الطفل يكون من خالل األنشطة الليت ينجزىا الطفل تلقي االوامر و تنفيذىا عندما يلتحق مبراحل التنفيذ التالية و ت

مبفرده أو مع رفاقو ادلتمثلة يف ادلشروعات الليت يتكلف باصلازىا ،حيث حيدد اذلدف الذي يريد الوصول اليو مبعٌت ادلشروع اللذي 
أن حيددىا مسبقا قبل الشروع يف يريد اصلازه اىل جانب حتديد خطة االصلاز و الطرق و الوسائل و غَتىا من األمور الليت جيب 

 االصلاز و هبذا يتكون لدى الطفل اجتاه ضلو العمل .
 طفل التربية التحضيرية:

دير الطفل مرحلة التحضَتية مبرحلة من اىم ادلراحل الًتبوية،فهي مرحلة حامسة يف تشكيل أساسيات منوه من النواحي ادلختلفة 
 ة.و االنفعالي العقلية االجتماعيةاجلسمية ،

 مظاهر النمو لدى طفل التربية التحضيرية:
يبدأ الطفل يف ىذه ادلرحلة يف استكشاف البيئة احمليطة حيث يبدأ باالنفصال عن األم بعد مرحلة الفطام و ىو بذلك يبدأ مرحلة 

و العقلية ..كما يبدأ  جديدة من مراحل اكتساب اخلربة حيث يبدأ باختبار البيئة احمليطة مستخدما كل طاقاتو احلركية واجلسمانية
يف تكوين فكرة أكرب عن احمليط االسري احمليط بو حيث يبدأ يف ابتعاد يف بعض األوقات عن االلتصاق باألم للتفاعل مع احمليطُت 
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لتحاق بو يف احليز األسري أوال من األب و االم واالخوة ،مث التفاعل مع البيضة االكثر اتساعا يف حال تواجد الزوار أو يف حالة اال
 بالألقسام التحضَتية .

 الجانب الجسمي و الفيسيولوجي :
سم ،ويصل وزن الطفل اىل  107سم ،و يستمر يف الزيادة يف اخلامسة اىل  20يصل طول الطفل يف سن الثالثة يف ادلتوسط اىل 

  19كجم ،و اىل   15حوايل  كجم يف سن الثالثة و يزداد مبعدل كيلوغرام واحد سنويا فيصل الوزن يف اخلامسة اىل  14حوايل 
كجم يف سن السادسة .توجد فروق بُت اجلنسُت فنجد النُت أطول يف حُت يكون البنات أكثر وزنا و يتميز البنُت بزيادة النسيج 
العضلي لديهم ،يف حُت تكون الزيادة لدى البنات يف األنسجة الدىنية يزداد منو اذليكل العظمي بشكل كبَت حيث تتحول نسبة  

ة من الغضاريف اىل عظام ،وتزداد العظام يف الصالبة،كما تزداد من حيث العدد و احلجم .تكتمل االسنان اللبنية بُت السن كبَت 
الثانية و الثالثة .حتدث تغَتات يف الدورة الدموية للطفل حيث يزداد ضغط الدم ازديادا ثابتا ،وتصبح نبضات القلب اكثر بطئا 

سي فيصبح التنفس أكثر انتظاما و عمقا يزداد نضج اجلهاز العصيب ...فينموا ادلخ منوت كبَتا يصل حتدث تغَتات يف اجلهاز التنف
بادلئة من وزن مخ الراضد ،كما يكتمل اكتساء االلياف العصبية يف ادلراكز ادلخية العليا بغشاء )ادليالنُت( و لكن ال  90اىل 

 (.126صفحةيكتمل منو القشرة ادلخية حىت سن أربع سنوات )راتب ،
 الجانب الحس حركي :

تعترب احلواس نافذة الطفل على العامل احمليط بو ..و يكتسب عمل احلواس أمهية خاصة يف ىذه ادلرحلة ادلبكرة فهو شغوف 
باستكشاف كل ما قد يتواجد لديو ،كما أنو بالتعرف على كل مايتصادف وجوده يف ىذه البيئة فنجده راغبا يف الشم 

ألشياء احمليطة خاصة تلك االشياء الليت يوجد لديو خربة سابقة عنها ففي مرحلة الطفولة ادلبكرة ،ىناك سلسلة :تذوقنلمس كل ا
من التغَتات احلركية الليت حتدث للطفل نولعل أىم ما دييز التطور احلركي يف ىذه ادلرحلة ىو سرعتو ،غَت أنو جيدر بو االشارة اىل 

 ساوية ،ان أىم مظاىر التطور احلركي اللذي حيدث للطفل يف ىذه ادلرحلة تتمثل يف االيت :ان األطفال ال يتطورون مبعدالت مت
 يزداد طول الرجلُت لديو و تنمو عصالتو و تقوى ويستمر جهازه العصيب يف التطور ناالمر الذي يساعد على تطوره احلركي.-*

ادلرحلة ،اال انو يواجو صعوبة أكرب يف األنشطة احلركية الليت *يكون تطور القدرة احلركية االساسية للطفل بصورة مطردة يف ىذه 
تتطلب توافقا حركيا كا ستخدام كال الرجلُت أو الذراعُت معا ،يظهر يف ىذه ادلرحلة نأن التحكم يف ادلهارات احلركية الدقيقة أقل 

 سيطرة مقارنة بادلهارات احلركية الليت يستعمل فيها الطفل عضالت الكبَتة.
قدرة الطفل على االدراك ،و تزداد درجة أحساسو مبوقع جسمو و حركتو نكما ترتقي قدرتو على االتزان ،لكن على  *تتحسن

الرغم من التطور السريع للحس حركي خالل ىذه ادلرحلةناال ان ادراك الطفل للمكان و احليز و االجتاىات تعًتصو بعض ادلشاكل 
 رحلة نلكن تظل قدرتو على تتبع األشياء ادلتحركة أمامو و تقدير سرعتها زلدودة..*تتحسن حدة الرؤية لدى الطفل يف ىذه ادل

*القوة العضلية للطفل زلدودة يف ىذه ادلرحلة نظرا لصغر حجم الكتلة العضلية و عدم اكتمال تطور جهازه العصيب االرادي 
 وتتطور لديو عضالت الكربى يف اجلسم قبل الصغرى .
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أثناء النشاط البدين زلدودة ،على الرغم من ان الطفل يبدو نشيطا و متحركا يف ىذه ادلرحلة اال أنو *تبدو قدرتو على التحمل 
 يتعب بسرعة .

 *يكون توافق العُت و اليد غَت مكتمل لدى الطفل يف ىذه ادلرحلة.
 *تبدو قدرة الطفل على الًتكيز االنتباه صغَتة.

 الجانب المعرفي :
سنوات .وىنا يبدأالطفل ببعض التصنيفات األصعب  7اىل  4ان طفل مخس سنوات يتميز مبا مساه بياجيو التفكَت احلدسي من 

حدسا ،أي بدون قاعدة يعرفها .ويف ىذا الطور يتشكل الوعي بثبات خلصائص و على الرغم من ان الطفل يف ىذه ادلرحلة حياول 
سلمية نو مبا أن التفكَت لدى الطفل دير مبرحلة ىي قبل مرحلة العمليات ادلنطقية،فانو يركز  االجابة على سؤال ماذا؟بطريقة منطقية

على اجلانب معُت من احلدث ،ويعزو اىل نتيجة بدال من التفسَت على أن أساس العالقة بينو و بُت العوامل األخرى ،ان الطفل 
طفل اىل األشياء اليت يهتم هبا ،ويوزع انتباىو تارة اىل مثَت و تارة اىل شيء قادر على أداء العمليات ادلعرفية األكثر تعقيدا فينتبو ال

أخر ،وتبقى احلواس ىي وسيلتو لتلقي ادلثَتات البيئية ،علما أن انتباىو ما زال زلدودا ،فهو اليلتفت اىل كل التفاصيل ،فاالنتباه 
دف اىل التعرف على الشيء وعلى ذلك فان من ادليزات تفكَت لديو قاصر .وبالنسبة لالدراك فهو من العمليات ادلعرفية الليت هت

 (.38،صفحة2001طفل ما قبل ادلدرسة )الناشف ،
 التمركز حول الذات :

تغلب قضية التمركز حول الذات على لغة الطفل يف ىذا الطور ،فهو اليستطيع مواءمتها مع وجود األخرين،والختتلف لغتو حُت 
َته من األطفال الكبار .واليبذل جهدا يف نقل أفكاره لغَته ،وتتناقص بللطبع نسبة الكالم يكون وحده عن لغتو مع وجود غ

ادلتمركز حول الذات مع زيادة التفاعل االجتماعي للطفل ،ومع بلوغ الطفل سن السابعة يكون واعيا بادلستمعُت اليو فيعدل من 
 لغتو حبيث تصبح مفهومة منو.

 :االحيائية
دلرحلة الظواىر الطبيعية و االشياء ادلادية من مسات تفكَت الطفل ىذه ادلرحلة عالمات احلياة ،فيتصور أهنا يعطي الطفل يف ىذه ا

سنوات يبدأيف معرفة و دتييز الفروق بُت األشياء احلية و الغَت حية أو ما  5-6تتحكم يف حركتها ،ويف النهاية ىذه ادلرحلة من 
 (.39،صفحة 2001ف،يسمى عند بياجيو بالتفكَت الروحي)الناش

 مشكلة االحتفاظ:
يالحظ أن الطفل يستخدم يف ىذه ادلرحلة اللغة بطريقة أكثر مناسبة على الرغم من اعتماده على دتاثل األشياء أمام حواسو 

ة يف .ويستطيع الطفل أن دييز بُت األشاء احلية و اجلامدة،وحيل الطفل مشكلة الثبات الكمي ،ويستطيع أن يفهم األشياء الكبَت 
احلجم تطفو و الصغَتة تغرق ،وينجح يف اجراء عمليات التصنيف الكثر من جانب مثل:أمحر و عميق ،أزرق و طويل ،والتتطور  
كل مفاىيم احلفظ لدى الطفل يف ىذه ادلرحلة ،فمفهوم حفظ احلجم يتطور يف مرحلة متأخرة تبدأ باألرقام مث ادلكان مث احلجم 

 (.76،صفحة 1998.)القطامي ،
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رغم تقدم تفكَت الطفل يف ىذه ادلرحلة ،بادلقارنة مع مراحل سابقة اال أنو يعاين من بعض الصعوبات الليت تعيق التفكَت السليم و 
 .ومن ىذه الصعوبات :

 *صعف قدرتو على االستدالل اللفظي .
 *ضعف قدرتو على اكتشاف مغالطات ادلنطقية .

 *عجزه عن معاجلة الفروض الليت تغَت الواقع.
 لجانب اللغوي:ا

خالل عملية النمو العقلي ينمو جانب مهم جدا بالنسبة للطفل ،وىو اللذي يساعده على التواصل مع اجملتمع اللذي يعيش فيو 
 وىذا اجلانب ىو اللغة.

فاللغة عند الطفل تتصف بعدم النضح و ذللك لعدم اكتمال عضالت اللسان و احلبال الصوتية وىي الليت تساعد الطفل على 
اد النضج يستطيع  أن اخراج الكلمات و ادلقاطع ،والطفل أول ما يبدأالتعبَت اللغوي يبدأ بكلمات عشوائية غَت مفهومة وبالزدي

 كلمات ادلفهومة مث تزداد ثروتو اللغوية شيئا فشيئا .ينطق بعض ال
الكلمات تتطور عند ة يف االتصال ىي اللغة فان معانيوالطفل االجتماعي بطبعو فهو يعيش داخل رلتمع انساين وسيلتو االساسي

الطفل من خربتو و جتاربو االجتماعية مع زليطو كما أهنما يزودانو بالشكل االصطالحي للكلمات ويساعداه على اجياد معاين 
 الكلمات اجلديدة.

ىذه الكلمات اجلديدة و لكنو قد  فالطفل يف بداية منو لغتو يكتشف الكلمات من خالل استماعو لكالم الراشدين ،ويستعمل
اليستعملها يف زللها ،واكتساب الطفل للغة ينمو مع منوه العقلي و اجلسدي و احلركي ،ألن ىذا يسمح لو باكتشاف زليطو ،و 
مع اكتشاف احمليط يضيف كلمات جديدة اىل قاموسو اللغوي .فلغة الطفل ختتلف عن لغة الكبار يف أهنا اقتصادية ،حيث 

 كلمة للتعبَت عن اجلملة،و لكن ىذه اللغة تتطور بشكل ملحوظ من تعبَت مبهم غَت مفهوم اىل تعبَت واضح و زلدد .يستعمل  
فنمو اللغة عند الطفل يزداد اىل أقصاه عندما يتكلم األطفال تلقائيا ،ويزداد أكثر عندما تسمح ذلم الفرصة للتحدث بشكل 

وبتعزز أكثر علم اللغة عند الطفل يصحح ادلشرف و يعدل من كالم األطفال يف موسع أثناء االنشطة مع أقراهنم و مشرفهم ،
ادلواقف ادلختلفة .وىذه الزيادة يف النمو اللغوي مرتبطة بطبيعة احلال بادلستوى الثقايف الذي حييط بالطفل سواء يف األسرة او يف 

دات جديدة و فهمها ،وللمحيط العائلي دور كبَت يف منو احمليط اخلارجي ،ومرتبطة أيضا بذكاء الطفل و قدرتو على استقبال مفر 
اللغة عند الطفل وذللك من خالل التحدث معهم و السماح ذلم بالكالم ،أي فسح اجملال ذلم للتحاور ،ولكن قد ال تتوفر البيصة 

 أو احمليط ادلالئم لنمو قدرات الطفل الفكرية و اللغوية .
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 الجانب االنفعالي :
يتميز الطفل يف مرحلة الطفولة ادلبكرة حبدة انفعاالتو وقوهتا كما تتميز بتنوع ىذه االنفعاالت و تقلبها الفجائي .فنالحظ الطفل 
تارة ىادئا وتارة يبكي و يصرخ التفو األسباب ،ولكنو ما يلبث حىت يسكت و يلعب و يضحك وكأن شيئا مل حيدث ،وىذا ما 

ء ،حيث سرعان ما يكون صداقات وبنفس السرعة قد يتشاجر معهم ويتفرقوا ،ولكنهم قد يرجعو نراه كذلك يف تكوينو لألصدقا
مرة ثانية للعب مع بعضهم دون أن يبقى أي أثر لتلك الشجارت اليت وقعت بينهم .و ىكذا ىي العواطف و االنفعاالت الطفل 

شفقة على أي فرد كان كبَتا ام صغَتا ،و النمو االنفعايل .اضافة اىل ىذا فان الطفل شديد احلساسية و مرىف القلب فقد تثَته ال
 جانب مهم يف شخصية الطفل يف ىذه ادلرحلة ،وىو ينمو بالتدريج .

يتأثر بوجود األفعال السائدة يف زليطو ،وتظهر أول انفعاالت الطفل بصورة مركزة حول الذات ،مثل :اخلجل ،لوم الذات ،مشاعر 
لوالدين وتظهر لديو مشاعر اخلوف من بعض احليوانات و الظالم واألشباح ،ويتميز بالغَتة خاصة الثقة بالنفس ،توجو ضلو حب ا

اذا كان ىناك مولود جديد يف األسرة .وما جيب لفت االنتباه اليو ىنا ىو دتيز سلوك األطفال ببعض االنفعاالت ،مثل انفعال 
نفعاالت قد تؤثر على الطفل وكذلك على األطفال اللذين ىم احلب ، اخلوف ،العدوان،الغضب ،الغَتة و غَتىا و كل ىذه اال

من حولو،وما على ادلربية اال أن تتفطن لذلك للحد من ىذه االنفعاالت ال على اثارهتا أكثر وذلك من خالل األنشطة الليت 
ملة خاصة ،ولكنو يف ىذه تقدمها ذلم .وسبب انفعاالت كلها ىو تعملنا معو ،فلقد كانت كل رغباتو مستجابة :وكان يعامل معا

ادلرحلة تبدأ تتغَت معاملتنا لو ،حبيث يعامل وكأنو انسان كبَت ،حيث حيايب على كل تصرفاتو ،وكل رغباتو تصبح مؤجلة اىل وقت 
ا الحق ،وألن فكرتو عن الزمن مل تنمو بعد فانو يعترب ذلك حرمانا أو نقص يف االىتمام بو أو أن والديو أصبحا الحيبانو و غَتى

من األفكار اليت تدور يف ذىنو ،وألنو ال جيد االجابة عليها أو تفسيلرا ذلا ،تؤثر عليو و تظهر على شكل انفعاالت .ذلذا جيب 
 االنتباه عند تعاملنا مع األطفال .

 الجانب األخالقي :
فيما يتعلق بالصواب و اخلطأ ولكنو ان عقل الطفل يف ىذه ادلرحلة ،مل يصل اىل درجة تسمح لو بتعلم ادلبادئ األخالقية اجملردة 

يستطيع بالتدريج أن يتعلم ذلك يف مواقف احلياة اليومية العملية ،ان ذاكرة الطفل ال تساعده بعد على االحتفاظ مببادئ السلوك 
السلوك  األخالقي من موقف ألخر ،وقدرتو على تعميم ما يتعلمو من موقف دلوقف أخر ما زالت زلدودة .فالطفل اليفهم دلا ىذا

اخلطأ واألخر صواب كما أنو يتعلم مع احمليطُت بو ،وىو يف الكثَت من األحيان يستنتج تناقضات بُت ما يقولو الكبار و ما يفعلونو 
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،فقد ينهوه عن الكذب من جهة ويأمرونو بالكذب من جهة أخرى ، كما أهنم قد يامرونو بعدم القيام بسلوك ما :ولكنو يراىم 
مايؤدي بللطفل اىل االحتيار بُت ما ىو صح و ماىو خطا .هبذا فعلى الكبار و احمليطُت بالطفل االنتباه من يقومون بو ،وىذا 

 سلوكياهتم خاصة يف حضور األطفال ، ألهنم يالحظون جيدا ويقلدون ما الحظوه .
ساس السليم بالقيم و منو الضمَت و ة يرتبط الدين و الشعور الديٍت عند الطفل باألخالق و النمو اخللقي و السلوك اخللقي واالح

تلعب عملية التنشئة االجتماعية دورا ىاما يف ىذا الصدد و يعترب احلكم اخللقي نتاجا دلا تعلمو الطفل يف اليبيت و ادلدرسة من 
 معايَت اجتماعية و أخالقية اليت تعمل على هتذيب السلوك .

 
 الجانب االجتماعي:

تكيفو و اندماجو يف الوسط اللذي يعيش فيو اضافة اىل اكتسابو لبعض السلوكيات الليت  يتمثل النمو االجتماعي للطفل يف
تساعده على استقالليتو و ثقتو بنفسو ،ويرتبط منو الطفل االجتماعي ما يسمى بعملية التنشئة االجتمتعية الليت يتلقاىا يف األسرة 

 .أو يف ادلؤسسات الًتبوية
ضروري لنمو شخصية الطفل و يتمثل يف التعامل مع االخرين و تفاعلو معهم ،والتكيف مع االشياء يعترب النمو االجتماعي أمر 

 من حولو ،والتوافق االجتماعي .
تربز مظاىر النمو االجتماعي عند الطفل من خالل زيادة وعيو بذاتو وادراكو للبيئة االجتماعية و ما فيها من عالقات ،كبناء 

من مثل سنو وشعوره بالذنب وميلو للعب الفردي مث مع األخرين واستقالليتو و الذىاب مبفرده اىل عالقات جديدة مع االطفال 
 ادلدرسة.

الطفل يف مرحلة الطفولة ادلبكرة تراه يقلد غَته ،كما يعتمد كثَتا اىل اللعب التمثيلي االيهامي فالطفل يدخل عادلا رلهوال لديو مل 
اىل حب االستطالع فتكثر أسئلتو عما يراه من حولو ،وتكوين الطفل لرفاق من مثل سنو خاصة  يالفو يف بيئتو االسرية ، شلا يدفعو

لينمي قدرتو على األخذ و العطاء و تنشأ لديو فكرة احلق و الواجب و الليت تعترب أول األسس االجتماعية و يشتمل النمو 
شف .ىي التنشئة االجتماعية و مفهوم الذات و التفاعل االجتماعي يف ىذه الفًتة على العديد من مظاىر كما ذكرهتا ىدى نا

 (.56،صفحة 2001االجتماعي مع األخرين و التحكم يف السلوك باالضافة اىل منو الضمَت و السلوك اخللقي )الناشف ،
 حاجات الطفل األساسية :

لدى الطفل حىت ينمو منوا سليما متزنا ،وتنصب  احلاجات ىي العوامل أو االشياء أو اجلوانب الليت ينبغي أن تتوىل ادلربية و ادلنهاج
 (:13،صفحة 2004على الناحية اجلسمية و النفسية و االجتماعية .ومن ىذه احلاجات نذكر )للمناىج ،

 الحاجة الى النمو الجسمي و العقلي :
خيتف من سن الخر ومن  النمو اجلسمي يتطلب الغذاء الصحي و الدفء و اذلواء و الشمس و احلركة و الراحة و اللعب وىذا

 حالة الخرى )ادلرض، الصحة(و تظهر يف البحث عن الطعام ويف ادليل اىل االستكشاف والتعلم وحب االستطالع .
 الحاجة الى حرية التعبير :
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اللعب و فالطفل يشعر باحلاجة اىل االنطالق وحرية احلركة و التعبَت عن ميولو وقواه بصور و اشكال التعبَت ادلختلفة كالكالم و 
 احلركة و الرسم و التمثيل وىذه احلرية ينبغي ان تكون منظمة حىت جتعلو حيب ما يعمل .

 الحاجة الى التوجيه و االرشاد:
يشعر الطفل بأنو الديلك القدرة على التعلم و معاجلة الكثَت من ادلشاكل فَتغب يف النصح و االرشاد من الكبار ليتجنب الفشل 

وحدىا عامل مدمر .فالطفل الديكن أن يًتك وشأنو يعرب حبرية يف رلتمع لو مقاييسو اخللقية و نظمو و تقاليده  و األمل كما أن احلرية
وليس لو القدرة على االختيار السليم الجتاىو وقد نبهت السيدة "منتسوري "ذلذا ،فجعلت للطفل أن احلق أن خيتار من اللعب 

 يف أعمالو وأن ال يزعجو .ماشاء شرط ان ال يغتصب لعبة غَته أو يتدخل 
 

 الحاجة الى الطمأنينة و األمن :
الطفل زلب للمخاطرة و االطالع و كشف البيئة اليت حتيط بو وىذا ال يتوفر لو اال اذا منح احلرية الكافية وكان يثق بنفسو ثقة 

لذا ينبغي على ادلربية عدم ادلبالغة جسمية عقلية و شعر باألمن من سلاطر كالعقاب و السقوط وهبذا يتحرر من اخلوف و القلق ،
 ونقد اخطاء األطفال وتوفَت العدالة  حىت ينصرفوا اىل االستفسار و الفهم و العمل يف جو الطمأنينة .

 الحاجة الى الحب و العطف :
و ادلراد احلب ضروري لنمو طفل النفسي و اخللقي ويكون بتحسس للمشكالت النفسية و حىت االجتماعية الليت يعاين منها .

باحلب و العطف ما يصدر عن الوالدين و ادلربية من رعاية وتربية سليمة فالطفل حيتاج اىل عطف ادلربية حىت يأنس اليها و يثق 
 فيها .

 الحاجة الى النجاح :
 ألخر .تتطلب عدم وضع الطفل يف مواضع يتكرر فيها شعوره بالفضل وأن تتيح لو أن يتمتع بقدر من نشوة النجاح من حُت 

 الحاجة الى التقدير :
األطفال شغوفون بأن يعًتف ذلم باألدوار الليت يقومون هبا وبأن يعاملوا كأفراد ذلم قيمتهم .فحاجات الطفل الليت ينبغي عن ادلريب 

 أن يعرفها حىت يعمل على حتقيقها حتقيقا صاحلا و توجيهها التوجيو السليم .
 التحضيرية:االلتحاق األول بمؤسسة التربية 

للًتبية التحضَتية وظيفة ثقافية اجتماعية،فهي عبارة عن وحدة اجتماعية متنوعة يف بناء الشخصية الفرد بواسطتها يتعلم الطفل  
كيف يعيش و يتعامل مع األخرين على مستوى غَت مستوى األسرة ؟ وفيها يتعلم كيف يقوم بأعمال معينة ؟ كيف يتنافس مع 

هم ؟ و كيف يفشل ؟ و كيف ينجح ؟ فهذه الوظيفة ما ىي اال وسائل تعد لو العدة ليتعلم كيف يتعامل األخرين أو يتعاون مع
مع العامل اخلارجي .بعض األطفال ال يندرلون بسرعة عند التحاقهم بادلؤسسة التحضَتية و تًتتب عنو بعض ادلشكالت وىي 

 (.15،صفحة 2004.)للمناىج ،
 انعزال الطفل :
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التحاقو مبؤسسة الًتبية التحضَتية ألول مرة أو عند انتقالو اىل ادلدرسة جديدة أنو شخص منعزل ،غَت معروف يشعر الطفل عند 
،و ينظر اليو األطفال نظرة تدل على الدىشة و االستفسار وىو لذلك يشعر باحلرج و عدم السعادة وبالرغبة من اذلروب من 

 كما يًتتب عن ىذه ادلنازعات كالشجار و تبتدل ألفاظ النابية .  ادلوقف ،فمركزه وسط رلموعة جديدة يشعره أنو مهدد
حتول دون اندماج األبناء مع بعضهم البعض نظرا لالختالف يف التقاليد و العادات و : األصول االجتماعية المختلفة لألطفال

 الغٌت و الفقر .
اية البالغة و ىؤالء ذوي النعومة ورقة وال يستطيعون تربية تقوم على احلماية و الرع مشكلة األطفال اللذين تربو تربية خاصة:

 التنافس أو رد العدوان أو محاية أنفسهم ويتحلون ادلعاذير و يظهرون الشجر و عدم الرضا و يشتكون من كل شيء.
أ فان ادلربية يكون ىذا نتيجة ختويف األب ألبنو بأنو سَتسلو اىل ادلؤسسة التحضَتية و انو اذا مل يقر خوف الطفل من المربية :

 تضر بو فيتعقد الطفل وما يًتتب عنو من أثار سلبية على شخصية الطفل.
كأعضاء التبول الطفل يف النزل غَت مفيد يف قضاء حاجاتو بينما يف ادلؤسسة التحضَتية : عدم اكتمال نضج بعض األعضاء

 ينبغي عليو أن يتحكم فيها و ينظمها .
اجح يراعي ىذه ادلشكالت وحياول التقليل منها وازالتها من عند األطفال و مساعدهتم على التكيف مع اجلو ان ادلريب الن

التحضَتي و خاصة السنة األوىل ،ألنو مع مرور الزمن فاهنم سرعان ما يتغلبون على ىذه ادلشكالت ويتالءمون مع اجلماعة الليت 
 (.16،صفحة 2004ينتمون اليها .)للمناىج،

سنوات الصادر عن  6-5نقال من الدليل التطبيقي دلنهاج الًتبية التحضَتية أطفال :االستعداد للدخول الى التحضيري دالئل
 .فان ادلالمح االستعدادية لطفل القسم التحضَتي تتلخص يف :2004اللجنة الوطنية للماىج 

 القدرة على التنقل من ادلنزل اىل ادلدرسة .-
 اجتماعية اىل حد ما.القدرة على تكوين عالقات -
 منو الرصيد اللغوي يؤىلو اىل فهم ما يقدم لو .-
 الوصوب اىل ادلستوى العقلي يؤىلو لتقبل و فهم ادلواضيع ادلقدمة لو و االنتباه .-
 التمكن من الكالم أي انو يستطيع أن يتكلم و يفهم .-
 التحكم يف أعضاء جسمو و خاصة أعضاء االخراج و البصر وا لسمع .-
يندرج ادللمح ضمن منطق منو الشخصية و يقضد بو رلموعة لمح طفل القسم التحضيري في نهاية مرحلة التربية التحضيرية :م

الصفات و اخلصائص الليت يتميز هبا الطفل الًتبية التحضَتية يف ىذه ادلرحلة العمرية والليت تعد معرفتها ضرورية للمربية من أجل 
 (.16، صفحة  2004)للمناىج ،  حتقيق ما يصبوا اليو ادلنهاج

 المجال الحسي الحركي :
 ينفذ من أنشطة من حركات شاملة و دقيقة بتناسق و دقة و مرونة .-
 يتموقع يف الزمان و ادلكان .-
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 يتعرف على امكاناتو اجلسمية و حدوده احلسية و احلركية.-
 المجال االجتماعي الوجداني :

 يكتشف ذاتو .-
 سيسو مع اللعب األخر .يتبادل مشاعره وأحا-
 يظهر استقالليتو من خالل األلعاب و األنشطة و احلياة اليومية داخل القسم و خارجها .-
 يستعمل الوسائل ادلالئمة لالجتابة حلاجياتو و ميولو و رغباتو واىتماماتو يف اجملال اللغوي االتصايل .-
 يتحدث و يعرب بصفة سليمة .-
 يبحث و يتساءل على معاين و مدلوالت الكلمات .-
 يستعمل اجلمل االمسية و الفعلية ادلفيدة ماجاوزا استعمال كلمة /اجلملة)ينطق كلمة ويقصد مجلة(.-

 المجال العقلي /المعرفي :
 يظهر اىتماماتو وفضولو دلكونات احمليط االجتماعي والفيزيائي و العلوم تكنولوجية.-
 يوظف تفكَته يف سلتلف اجملاالت :يستكشف ،ديارس،يستعمل ادلعلومة ،يوظف احلكم النقدي و حيل ادلشكالت (.-
 يوظف الفكر االبداعي .-
يظهر االستعدادات االوىل يف بناء مفاىيم و االدراكات مثل الزمن ،ادلكان ،ادلقدار،الكمية،ادلقياس ،احلجم ،الوزن ،الشكل -

 دة،اجلمال ،التوازن ....(.،ادلساحة،اللون،ادلا
 مكونات برمج األنشطة الحركية:

يتكون برنامج األنشطة للحضانة و رياض األطفال و األقسام التحضَتية من ست رلموعات رئيسية لألنشطة :كما ذكرىا كل من 
 (:133،صفحة 1990الدكتور زلمد احلمامحي و أمُت اخلويل يف كتاب أسسس بناء برامج الًتبية الرياضية ىي .)اخلويل،

 حركات استكشافية -
 أنشطة بنائية .-
 ألعاب مجاعية -
 أنشطة ختتبار الذات -
 مهارات االدراك احلركي -
 النشاط التعبَتي احلركي االبداعي.-

 الحركات االستكشافية :
معلم ان يقدم تصنيف عام ديكن استخدامو كأسلوب يف التدريس ،أو نشاط ،وعند استخدامو كأسلوب فٍت للتدرس ،ديكن لل

مشكلة أو موقف تتطلب تعبَت ابتكاري من خالل احلركة ،أما كنشاط فيكون عبارة عن حركات دتثيلية وقصص حركية واستخدام 
 (.102،صفحة  2003أدوات واجهزة صغَتة لتطوير ادلهارات احلركية األساسية .)ابراىيم،
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 األنشطة االيقاعية :
 ،وألعاب غنائية أساسية مبصاحبة ادلوسيقى أو االيقاع . تتكون من حركات ابتكارية

 األنشطة البنائية:
ىي أنشطة تساىم يف العمل على تنمية تطوير القوة و التحمل والرشاقة و التوازن وادلرونة والقوام اجليد ،وىناك مستويات سلتلفة 

حركات دتثيلية )جري ادلهر الصغَت ،حجل احلصان من التمرينات سلتلفة من التمرينات تناسب ىذه ادلرحلة السنية ،وتؤدى ك
 ،زحف الثعبان ،غضب القطة ..(.

 
 
 

 االلعاب الحركية :
ألعاب بسيطة التنظيم تستخدم مهارات اجلسم ،باستخدام األدوات ،ومهارات انتقالية و زلورية ،مهارات لدفاع و اذلجوم تناسب 

 السن و تكسب مهارات االدراك احلركي.
 الذات :أنشطة اختبار 

تشتمل على استخدام لألدوات و األجهزة :مقاعد األجهزة ،حبال التسلق ،أجهزة اجلمباز،احلبال ،كما تضم مهارات فردية على 
 الًتمبولُت ،وىارات فردية و ثنائية :كاحلمل ،الدفع ،مجباز ادلوانع .

 مهارات االدراك الحركي :
و بالنسبة لألخرين جبانبو أو أمامو أو خلفو و كذلك مبتابعة األصوات أو مهارات ختتار بعناية تعمل على ادراك الطفل دلكان

 استخدام النظر يف الربط أو أداء احلركات .
 السمات الحركية لطفل القسم التحضيري :

يتصف نشاط طفل اخلامسة باالتزان و الضبط كما أنو أقل تطرفا،وأقل بسطا لبدنو من طفل الرابعة ،و تظهر يف ىذا العمر -
 مًتابطات حركية واضحة.

اقتصاد طفل اخلامسة يف احلركة يبدو واضحا عن طفل الرابعة ،وىو حيافظ على وضع واحد جلسمو فًتات أطول ولكن بتململ -
قائم دتاما و شغلو وأدواتو أمامو مباشرة ،وقد يقف و ىو مستمر يف )اجللوس ،الوقوف ،قرفصاء (،جيعل طفل اخلامسة جذعو 

على تأدية العمل بالعُت و اليد معا تبدو كمقدرة البالغُت .مهارة طفل اخلامسة تزداد ،ولذلك يعتمد على نفسو عملو ،وقدرتو 
 ،ويعونو الكبار يف بعض أعمالو ..

حب الطفل أن يتارجح ويصعد ،يقفز،جيري،يثب من مكان عايل ورمبا التسلق األشجار ،أو نط احلبل ،أو حياول شلارسة -
 (.2003ة ،وألعاب العقلة ،والسَت على القوائم خشبية.)ابراىيم،األلعاب البهلواني

 النشاط التعبيري الحركي االبداعي :
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ىناك نوع من النشاط احلركي و اللذي تلزم فيو ادلعلمة لألطفال ألداء حركات معينة قد يؤديها الألطفال بطريقة صحيحة أو غَت 
ف ىذا النوع االسابق ذكره ، وىو نشاط ال يتضمن نشاطا عقليا حيث صحيحة،ولكن النشاط التعبَتي احلركي االبداعي خيتل

يتحرك كل طفل ليقوم حبركات كما يؤيد ،وفق ما يسمع من ايقاع معُت ،لذا فهو يتضمن نوع من احلرية التعبَت احلركي للطفل 
اح ،وىو يف حاجة الن يشعر بالنجاح ،واالستمتاع يف نفس الوقت ، ومن خالل تعبَتات ادلعلمة االجيابية و ادلشجعة للطفل بالنج

و الثقة بالنفس ،وعلى ذلك فان دور ادلعلمة يف النشاط يعترب ذا أمهية أولية .وفيما يلي بعض االرشادات الليت حتتاج ادلعلمة 
 (.66،صفحة  2003دلعرفتها عند العمل مع األطفال يف ىذا اجملال )ابراىيم ،

فل انو ليس يف حاجة ألن يفعل ما يفعلو األخرون ،ولكن فقط ما يليو عليو االيقاع كل ما يفعلو الطفل صحيح .أن يعرف الط-
 و رغبتو يف ذلك .

 ان ىذا النوع من النشاط احلر يوفر للطفل امكانية التفاعل بُت النمو الوجداين ،العضلي و العقلي .-
 ياضة الليت ال حتتاج اىل موىبة او مهارة.ديكن للمعلمة أن تشرح لألطفال أن احلركة الليت يؤدوهنا نوع مفيد من الر -
جيب أن تساعد ادلعلمة األطفال على االحساس باحلرية يف احلركة ،واالحساس بالعالقة بُت احلركة اليت يؤدوىا ،والفراغ ادلتاح ذلم -

 نأيضا بالعالقة أثناء احلركة باألخرين .
 أهمية النشاط التعبيري الحركي لطفل القسم التحضيري :

د منو الطفل احلركي يف تطوره من مستوى أخر على مدى نضج الطفل للقيام حبركات سلتلفة النضج مبعٌت تغَت نسب أعضاء يعتم
اجلسم ،وازدياد القوة العضلية ،وتقدم النمو العصيب ،ودرجة تازره وتكاملو ،كذلك يعتمد النمو احلركي للطفل على التدرب اللذي 

حركية اىل أخرى ، فانعدام التام لغرض التدريب أو التعلم يؤخر منو الطفل احلركي ،كذلك حيدد منط التقدم الطفل من مرحلة 
التدريب ضروري الكتساب مهارات الليت ينفرد هبا بعض الناس دون غَتىم ،شلا سبق تربز عملية اختيار األلعاب و التدريبات و 

 (.122،صفحة 2003لو مستوى نضجو .)ابراىيم ، األنشطة التدريبية لتعليم الطفل ادلهارات احلركية الليت يؤىلها
ان التطور احلركي للطفل يصاحبو تقدم يف منو جهازه العصيب العضلي .ذلك أن منو ترابط العضلي للطفل يقابلو منو يف تربط 

كون بنيتو اجلسمية العقلي :اذ تساعد ذاكرة الطفل العضلية على اكتسابو حصيلة من ارتباطات الشرطية احلركية ،وادلتناسقة الليت ت
.كما تساعد ىذه الذاكرة ايضا يف تنظيم حتسُت الطفل دلفرداتو اللغوية ،وأمناط التفكَت الليت يكتسبها من خالل جتاربو و أنشطتو 
 احلركية ادلتنوعة .ويبٍت الطفل عادة تصوره ذليكل جسمو بفضل ترابط احساساتو العضلية و اجللدية و احلسية و السمعية و البضرية
و تكاملها ،وينمو تصور الطفل ذليكل جسمو شيئا فشيئا بفضل النضوج ادلراكز العصبية ، العضلية جليمو نو اخلربات و التدريب 
اللذي توفرىا لو الًتبية مبعٌت أن الصغَت عندما يتحسس ، أو يلتمس ، أو يلمس األشياء ، ويقبض عليها ويقارن بينها ، أو عندما 

عندما يتخطى اجلواجز الليت يصادفها يف طريقو فهو يربط بُت نشوجو العضوي و اخلربة العصبية احلركية  يقذف هبا على األرض أو
،وىذا يوضح أمهية الفرص الليت تتيحها األلعاب ، وادلناشط الطفل احلرة و نشاطو التعبَتي احلركي يف تكوين صورة ذىنية ذليكل 

 (.67،صفحة 2003ية و االجتماعية.)ابراىيم،جسمو ، ومن مث اكتشافو و ادراكو لبيئتو الطبيع
 الخالصة :
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تعد ادلدرسة الوسيلة ادلباشرة لالتصال بالطفل بعد األسرة الليت ديكن عن طريقها وصع برامج الًتبية احلسية احلركية البدنية و 
وس األطفال كذلك االستفادة من الًتوحيية ،وتنفيذىا عن طريق ادلدرسُت و الًتبويُت و ادلربُت اللذين يعملون على استثارة نف

 القدرات ادلختلفة بقدر االمكان ،شلا يعود على النشأل بالصحة العامة.
و تقع على ادلدرية ادلسؤولية الكربى يف اتاحة الفرص و توفَتىا لألطفال لتحقيق منو شامل ، و ذلك عن طريق وضع الربامج الليت 

ء و العادات الصحية و البدنية،كما جيب توفر اخلدمات الصحية الوقائية ،وان تشمل اخلدمات و اخلربات الصحية اخلاصة بالغذا
تكون أوجو األنشطة احلركية متوفرة للجميع ، وليس للمتفوقُت الرياضيُت فحسب كما جيب عند وضع الربامج أن تراع رغبات 

ارسة ، من اجل توفَت حياة أفضل و أكثر األطفال نو كذلك قدراهتم الفردية من اجل حثهم ، وتشجيعهم على االستمرارية ادلم
 سعادة وكخالصة ذلذا الفصل أن الطفولة ادلبكرة مرحلة مهمة جدا يف بناء شخصية الفرد.



 

 

 الباب الثاني

 

 الجاني التطبيقي
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 :.تمهيد1.1

إلثبات فروض معينة يفًتضها  وىاتو األخَتة طريقة تستخدم تشَت كلمة ذبرييب إذل اؼبعرفة اليت مت اغبصول عليها عن طريق التجربة

. ويقوم اؼبنهج التجرييب على أساس ربديد (34، صفحة 1998)قطامي، طرق دراسة الطفل، الباحث و وباول الربىنة عليها 

، 1999)مزيان، إليها. مشكلة معينة مث  طرح فرضيات متعلقة ب اؼبشكلة ومن مث تفسَت و ربليل إحصائي لنتائج اليت توصلنا

 (56، صفحة 1999)مزيان، اؼبؤثرة عزؽبا .كم يتميز البحث التجرييب بعملية ضبط اؼبتغَتات(55صفحة 

مداً على تصميم اجملموعتُت اؼبتكافئتُت ضابطة وذبريبية ذات واستخدم الباحث ىدا  اؼبنهج التجرييب معت.:منهج البحث 1.1

وقد استخدم الباحث اؼبنهج التجرييب و  ىو و احد من اؼبناىج اؼبستعملة .وذلك ؼبالئمتو طبيعة الدراسة البعدياالختبار القبلي و 

 يف البحث العلمي.

 ( سنوات ذكور وإناث5يف عمر ) األقسام التحضَتيةب يشتمل ؾبتمع البحث على صبيع األطفال اؼبلتحقُت :مجتمع البحث1.1

 734دبدينة البيض والبالغ عددىم 

 5عينة البحث1.1

 اؼبنتظمُت يف اغبضور. مت اختيار عينة البحث من اجملتمع األصلي بطريقة مقصودة و قد اشتمل التالميذ 
( طفالً ذكور وإناث لكل ؾبموعة ومت إجراء عملية التكافؤ بُت 25قسمت العينة إذل ؾبوعتُت ذبريبية وضابطة بعدد ) وقد

 .( 1)  رقم الجدول.اجملموعتُت الضابطة والتجريبية يف متغَتات. كما ىو موضح يف
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( يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( لداللة الفروق بين المجموعتين الضابطة  1الجدول رقم) 

 حسي حركي  الدرجة الكلية الختبار الوعي والتجريبية في

 

إحصائياً عند  ( وىي غَت دالة0.89ىي  ) الوعي حس حركي( أن قيمة )ت( للفروق بُت اجملموعتُت يف 9ويتضح من اعبدول )

(أي أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات اجملموعة التجريبية والضابطة يف الدرجة الكلية 0.05مستوى )

(، واؼبتوسط 1.19( باكبراف معياري مقداره )7.09ؼبقياس الوعي اغبسي حركي، إذ بلغ اؼبتوسط اغبسايب للمجموعة الضابطة 

عند الجدولية  تمن   المحسوبة   اصغر ت(ويبان 1.19( باكبراف معياري مقدار )7.14يبية )اغبسايب للمجموعة التجر 

( أن قيمة )ت( للفروق بُت اجملموعتُت يف الوعي 9ويتضح من اعبدول )48ودرجة حرية مساوية ل 0.005مستوى داللة يساوي

(أي أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت 0.05إحصائياً عند مستوى ) ( وىي غَت دالة0.89اغبسي حركي ىي  )

وىذا  ت الجدوليةمن   ت المحسوبة  اصغرمتوسطات درجات اجملموعة التجريبية والضابطة ل الوعي اغبسي حركي  ويبان 

 يدل على  تكافؤ عينة البحث  ث فباالبحانو ال توجد فروق دالة  بُت اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة يف عينة .يشَت إذل

 :وقد استخدمت الستخالص ىذه النتيجة األدوات اآلتية

اؼبتوسط  العدد اجملموعة  المتغير

 اغبسايب

االكبراف 

 اؼبعياري

درجات 

 اغبرية

قيمة 

"ت" 

 اعبدولية

قيمة ت 

 احملسوبة

مستوى 

 الداللة

النسبة 

 االحتمالية

الدرجة 

الكلية 

للوعي 

حسي 

 حركي 

 التجريبية 

 

 1-ن1 1.19 7.14 25

 

1.21  
 

9.34 

غير 

 دالة 

 
9.90 

 
 
 

 

 1.91 2.94 10 الضابطة
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 دايتون للوعي اغبسي اغبركي .اختبار

 .اؼبعاعبة االحصائية

 مجاالت البحث0.1

 مت إجراء ىذا البحث وفقا للمجاالت التالية

 المجال الزمني 1.0.1

 2019_05_07غاية اذل  2019_02 12قد مت إجراء الدراسة من_   

 المجال البشري1.0.1

 جملموعة ذبريبية. 25تلميذ جملموعة ضابطة و  25تلميذ ذكور وإناث 50وقد اشتمل على تالميذ األقسام التحضَتية وبعدد    

 المجال المكاني1.0.1

 دبدينة البيض على مستوى التعليم االبتدائي دبدرسة اآلمال و مدرسة وقد اشتمل على تالميذ األقسام التحضَتية 

 5متغيرات البحث 1.1

  5المتغير المستقل1.1.1

أو ىو  السلوك،اؼبتغَت اؼبستقل ) التجرييب (: ىو الشرط السابق )اؼبعاعبة ( الذي يعتمد اجملرب التحكم فيو لكي يقوم أثره على    

اؼبتغَت الذي يتحكم فيو الباحث ويبثل يف حبثنا ىدا باأللعاب الرياضية  الباحث. وىواؼبتغَت الرئيسي الذي يستحوذ اىتمام وعناية 

 .الًتووبية 

 اؼبتغَت التابع: 2.6.1

ىو العامل الذي يتناولو الباحث للتحقق من عالقتو باؼبتغَت اؼبستقل معناه السبب أو األثر وىو الذي يسبق النتيجة  وىو اؼبتغَت  

ذل لون أخر أو إضافة لون إذل قماش، أو اثر السجاد يف الًتبة ،أو اثر اغبرارة يف األداء اغبركي ، التجرييب مثل اثر إضافة لون معُت إ

وىو نتيجة اؼبتغَت اؼبستل ويبثل يف  وىو العامل الذي نريد أن نعرف مدى تأثَته ويسمى العامل التجرييب أو اؼبتغَت التجرييب أو األثر

 حبثنا.
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 المتغيرات المشوشة1.1.1 

 .االيتوىي كل اؼبتغَتات اليت تؤثر يف البحث داخليا و خارجيا وقد مت ضبطها با الشكل .

 المرتبطة بعينة  البحث1.1.1.1
 و مت دلك من خالل.  

 الوعي حس حركي ستودنت بُت اجملموعتُت الضابطة و التجريبية  يف متغَتات تالتحكم يف عينة البحث من خالل حساب  1
 . االيتىو موضح يف اعبدول  العقلي. كماو التوافق اغبركي و العمر الزمٍت و العمر 
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  الحركي االدراك الحس– داللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في متغيرات

 
 
 
 

اؼبتوسط  العدد اجملموعة اؼبتغَت

 اغبسايب

االكبراف 

 اؼبعياري

درجة 

 اغبرية

 قيمة

"ت" 

اعبد 

 ولية

قيمة 

تاحملسو 

 بة

مستوى 

 الداللة

النسبة 

 االحتمالية

العمر 

 الزمني

 بااالشهر

  1.31 11 10 تجريبية

 

1-ن  

غير  1.65 2.14

 دال 

 

 

 

0.005 

 1.32 10 10 ضابطة

العمر 

 العقلي 

1-ن 1.11 11.01 10 تجريبية غير  2.41 3.06 

 دال
 1.14 10.91 10 ضابطة

الوعي 

الحسي 

 حركي

1-ن 1.32 19.91 10 تجريبية غير  2.13 3.16 

 دال
 1.34 19.44 10 ضابطة
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و  والذكاء.( بأنو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بُت اجملوعتُت التجريبية والضابطة يف متغَتات العمر، 1الجدول )ويتضح من 

)ت( المحسوبة  اصغر من ت الجد اغبسي حركي فبا يشَت إذل تكافؤ أفراد اجملموعتان. وىدا يتضح من اعبدول أن قيمة  الوعي

(  يف كامل اؼبتغَتات أي أنو ال توجد فروق ذات داللة 0.05للفروق بُت اجملموعتُت وىي غَت دالة إحصائياً عند مستوى ) ولية 

التجريبية والضابطة يف   متغَتات و العمر العقلي و العمر الزمٍت، أي أن ؾبموعيت  إحصائية بُت متوسطات درجات اجملموعة

 البحث متكافئتان 

 انتماء العينة إذل ؾبتمع واحد 2
 نفس العمر العقلي و العمر الزمٍت ألفراد العينة 3
 نفس اؼبستوى التعليمي و نفس اؼبدرسة 4

 وقد مت تقسيم عينة البحث من خالل التجانس 
الل االطالع على السجل الطيب لتلميذ ؼبعرفة اعبوانب الصحية اغبركية و النفسية والعقلية  لتالميذ اجملموعتُت الضابطة و من خ

 التجريبية 
 المرتبطة با اإلجراءات التجريبية  و تم دلك من خالل ما يلي1.1.1.1

  إتباع اؼبنهج التجرييب يف الدراسة. 

 العدد اإلصبارل للحصص كان مالئم. 
  تكافؤ عينة البحث من جانب التفكَت أالبتكاري و التوافق اغبركي. 
  توحيد وقت تنفيذ األلعاب الرياضية الًتووبية. 
  ومن خالل توحيد شروط إجراء االختبارات. 
  نفس الوسائل اؼبستعملة لإلجراءات التجريبية 

 الخارجية . و تم دلك من خالل ما يلي1.1.1.1
  توحيد ظروف العمل 

  عدم التشويش أثناء العمل 

  ؿبيط اؼبدرسة مالئم للعمل ولسالمة 

 توحيد وقت تنفيذ األلعاب الرياضية الًتووبية 
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 5أدوات البحث 2.1

 لغرض ربقيق أىداف البحث، استخدم الباحث األدوات اآلتية.

 .اختبار رسم الرجل ل "جود انفهارس ". 1.2.1

صورة لرجل و يكون التقدير على أساس دقة مالحظة الطفل لتفاصيل الرجل و وفيو يطلب الباحث من الطفل ان  يقوم برسم 

 ليس على مهارة الرسم.

 5تعليمات االختبار

يتم توزيع قلم رصاص و و رقة بيضاء على األطفال اؼبراد قياس نسبة ذكائهم.ويطلب الباحث منهم ؿباولة رسم صورة لرجل على .

يتم صبع األوراق بعد االنتهاء من الرسم ويكتب الباحث البيانات  اؼبمحاة. مثعمال الورقة البيضاء اليت أمامهم مع عدم است

يتم حساب  جبمعها. مثربسب الدرجات اػبام  التصحيح. مثاألساسية لطفل على الورقة. ويعطى درجة على مفردة من مفردات 

نسبة الذكاء=العمر العقلي التالية. مث يتم حساب الذكاء على أساس اؼبعادلة  الملحقالعمر العقلي من جدول معايَت التصحيح 

 .(32، صفحة 1995)اغبميد، العمر الزمني مقسوم على100ضرب

 5الوعي الحسي الحركي اختبار 1.2.1
( )أمُت أنور اػبورل،أسامة كامل راتب ، 1( سنوات : )ملحق 5-4حركي )دايتون( لألطفال بعمر ) –مقياس اإلدراك اغبس  

 ( 686، ص 2007
تضمن مقياس طبس عشر اختبار )الذات اعبسمية، اجملال واالذباىات، االتزان ، االتزان، اإليقاع والتحكم العصيب العضلي،  

ة للجانب، الزحلقة للخلف، التحكم العضلي الدقيق، توافق العُت والقدم، إدراك األشكال، إدراك الزحلقة لألمام، الزحلق
األشكال، التمييز السمعي، توافق العُت واليد( .ومت استخدام جهاز لقياس التوافق ما بُت العُت واليد وىو االختيار األخَت يف 

 .  مقياس دايتون،وأدناه شرح ؼبواصفاتو ولكيفية العمل بو

 سم( ،.1.50سم(، )1.75سم(، )2مواصفات اعبهاز: اعبهاز عبارة عن لوحة خشبية ربوي ثالث ثقوب وكالتارل)

آلية العمل : يطلب من الطفل وضع إصبعو داخل الثقب دون ؼبس حافة الثقب ، فإذا مت ؼبس اغبافة من قبل الطفل فأنو خطء 
 درجات(.  3وتعتمد طريقة التسجيل على اؼبالحظة من قبل احملكم وسبنح درجة لكل ؿباولة صحيحة )أقصى درجة 
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 التجربة االستطالعية 5 1-1-1

( سنوات، وأجري 5( طفالً وطفلة وبعمر )20مت إجراء التجربة االستطالعية على عينة من األطفال روضة براعم الطفولة وبواقع )
االختبار يف يوم األحد اؼبصادف )( يف سبام الساعة العاشرة صباحاً يف القاعة الداخلية ة، وكان اؽبدف منها التأكد من مالئمة 

 ختبار) مقياس دايتون(، ومدى مالئمة األدوات اؼبستخدمة يف اال

 التجربة الرئيسة 5 1-0

 االختبار القبلي 5  1-0-1

( الساعة العاشرة صباحاً يف القاعة 2/10/2013أجريت االختبارات القبلية عبميع أفراد عينة البحث يوم األربعاء اؼبوافق )
ون( ،وقد مت مراعاة تثبيت الظروف صبيعها من حيث اؼبكان حركي )مقياس دايت –الداخلية ، اليت تضمنت اختبار اإلدراك اغبس 

 والزمان وطريقة تنفيذ االختبارات لغرض ربقيق الظروف ذاهتا عند القيام بإجراء االختبار ألبعدي ألفراد العينة ذاهتا .

 التجربة الرئيسة 5  1-0-1

حركي ألطفال الرياض بعمر طبس سنوات  –إلدراك اغبس قامت الباحثتان بإعدادااللعاب الرياضية الًتووبية اؽبدف منها تطوير ا
مراعية يف ذلك اإلمكانيات اغبركية ؽبذه الفئة من خالل االطالع على اؼبصادر العلمية . وقد طبق الربنامج على أفراد عينة البحث 

( 3يع وبواقع )( أساب7( وحدة تعليمية وعلى مدى )21( ،وقد تضمن الربنامج من )06/04/2019يوم األحد اؼبوافق )
( دقيقة، وانتهى تطبيق الربنامج على أفراد عينة البحث يوم  45 -40وحدات يف األسبوع، وتًتاوح زمن كل وحدة  بُت )

 اػبميس.

واشتملت الوحدات التعليمية يف األسبوع األول على سبارين بدنية اؽبدف منها رفع القابلية البدنية لعينة البحث فضال عن التوعية 
الوصول مع العينة إذل االستعداد، التقبل واأللفة، اؼبشاركة التفاعلية، الًتكيز واإلصغاء وحسن ية كان اؽبدف منها اإلرشاد

 ، زمن الوحدة فيها االستماع، البشاشة والثقة اؼبتبادلة، اؼبظهر اؼبعتدل للمرشد ، تنظيم وربديد الوقت وتوفَت اؼبكان اؼبناسب
لوحدات اػباصة بالربنامج العاب الصغَتة والتوعية الثقافية من قبل معلمة الروضة وربت ( دقيقة ، وبعدىا طبقت ا40-45)

إشراف الباحثتان، وقد أشتمل على سبارين بدنية وأنشطة والعاب إدراكية وحركية واجتماعية والتوعية اإلرشادية لتنمية )الثقة 
حركي ، ويوضح  –ىا، وكان اؽبدف منو تطوير اإلدراك اغبس بالنفس، ازباذ القرار، تأكيد الذات واالستقرار النفسي( ...وغَت 

 ( ذلك .3ملحق)
وقد راع الباحثان يف تنفيذ االلعاب التدرج يف إعطاء التمارين واأللعاب من السهل إذل الصعب واالعتماد على األشياء اؼبلموسة 

الستفادة منها، فضال عن استخدام مثَتات ذات أبعاد واالبتعاد عن اجملردة ، ومراعاة مبدأ التكرار لكي يتم استيعاب األلعاب وا
 ثالثية ورباعية وذبنب حاالت الفشل وهتيئة الظروف اؼبناسبة لالنتباه واالبتعاد عن اؼبشتتات .
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 االختبار البعدي 5 1-0-1

نفس الطريقة اليت مت هبا إجراء بعد االنتهاء من تطبيق الربنامج قمنا بإجراء االختبار البعدي على أفراد العينة  يف يوم االثنُت ، ب
 االختبار القبلي وربت نفس الظروف .

 الوسائل اإلحصائية 5 1-0-1

 ( ؼبعاعبة البيانات .SPSSمت استخدام اغبقيبة اإلحصائية )

 عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها  1-5
 حركي( وربليلها ومناقشتها  -عرض نتائج اختبار مقياس دايتون ) اإلدراك اغبس 3-1

( للعينات اؼبتناضرة ؼبالئمتو لطبيعة البحث  t-testهبدف اغبصول على نتائج موضوعية مت ربليل نتائج البحث بطريقة اختبار) 
حركي لألطفال وعلى النحو اؼببُت باعبدول  -لغرض معرفة معنوية الفروق بُت االختبارين القبلي والبعدي يف اختبار اإلدراك اغبس 

(3) 

 (1جدول )
( لالختبارين القبلي و البعدي لعينة البحث   في    tيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) 

 حركي ( –اختبار) اإلدراك الحس 

اؼبعاعبة      
 اإلحصائية 

 
 اؼبتغَت

عدد  االختبار البعدي االختبار القبلي
 العينة

(   tقيمة)
 احملسوبة

( tقيمة )
 اعبدولية

الداللة 
 ع س   ع س   اإلحصائية

مستوى الوعي 
 اغبس  حركي 

 معنوي 22045 72910 25 32975 372167 42462 352267

 ( 24( ،ودرجة حرية )0205عند مستوى داللة )

( احملسوبة واعبدولية وداللتها اإلحصائية t( الذي يبُت الوسط اغبسايب واالكبراف اؼبعياري وقيمة )3عند مالحظة اعبدول )
حركي يف االختبار القبلي كان  –حركي إذ قبد أن الوسط اغبسايب لإلدراك اغبس  -لالختبارين القبلي والبعدي لإلدراك اغبس 

( بينما قبد إن الوسط اغبسايب  يف االختبار البعدي كان بقيمة 42462( وباكبراف معياري قدره )352267بقيمة )
( وىي أعلى من اعبدولية البالغة 72910( قبدىا بقيمة )tحساب قيمة ) ( وعند32975( وباكبراف معياري قدره )372167)
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( ، وىذا معناه إن الفرق معنوي وؼبصلحة االختبار البعدي 0205( ربت مستوى داللة )29( عند درجة حرية )22045)
 ( يوضح ذلك.1والشكل )

اؼبعاعبة      
 اإلحصائية 

 
 اؼبتغَت

 عدد االختبار البعدي االختبار القبلي
 العينة

(   tقيمة)
 احملسوبة

( tقيمة )
 اعبدولية

الداللة 
 ع س   ع س   اإلحصائية

مستوى الوعي اغبس 
 حركي  –

 معنوي 22045 72910 30 32975 372167 42462 352267

اإلحصائية ( احملسوبة واعبدولية وداللتها t( الذي يبُت الوسط اغبسايب واالكبراف اؼبعياري وقيمة )3عند مالحظة اعبدول )
حركي يف االختبار القبلي كان  –حركي إذ قبد أن الوسط اغبسايب لإلدراك اغبس  -لالختبارين القبلي والبعدي لإلدراك اغبس 

( بينما قبد إن الوسط اغبسايب  يف االختبار البعدي كان بقيمة 42462( وباكبراف معياري قدره )352267بقيمة )
( وىي أعلى من اعبدولية البالغة 72910( قبدىا بقيمة )t( وعند حساب قيمة )32975( وباكبراف معياري قدره )372167)
( ، وىذا معناه إن الفرق معنوي وؼبصلحة االختبار البعدي 0205( ربت مستوى داللة )29( عند درجة حرية )22045)

 ( يوضح ذلك.1والشكل )

 األسس العلمية لبناء األداة3.1

 احتبار الوعي الحسي حركي 1.3.1

 الصدق 

يعد الصدق من أىم خصائص اؼبقياس أو االختبار اعبيد، فهو الذي يكشف قدرة اؼبقياس أو االختبار على قياس ما وضع 

 . وقد(85، صفحة 2000)حسانُت، لقياسو والسبب يف أنبية الصدق أنو يشَت إذل التباين اغبقيقي اؼبنسوب إذل السمة اؼبقاسة

  :استخدم صدق االختبار بالطرق اآلتية

 الصدق التالزمي

ويعٍت صدق البناء بالسمات السيكولوجية اليت تنعكس أو تظهر يف عالمات اختبار ما أو مقياس ما، والبناء ىو ظبة سيكولوجية  

سلوكيات اؼبرتبطة بو أو صفة أو خاصية  او بعد وىو شيء ال يالحظ بشكل مباشر ولكنو يستدل عليو من خالل ؾبموعة من ال

 .(33، صفحة 1991)حطب ا.، 
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والغرض من الصدق التالزمي ىو ربديد عدد السمات والصفات وطبيعتها اليت تشكل أساس ؾبموعة من العالقات أو عالقات 

.وقد قام الباحث باستخراج معامالت اإلرتباط بُت كل نشاط فرعي وؾبالو (37، صفحة 2000)حسانُت، اختبار ما دبكوناتو

 النتائج موضحة كما ىو يف اعبداول اآليتو  والدرجة الكلية لالختبار

 حركي ) دايتون( 5 –األسس العلمية لمقياس اإلدراك الحس 

 صدق المقياس 5 1-1-1-1

 معامل ثبات المقياس 5      1-1-1-1.

( أيام ربت نفس الظروف ومت استخدام معامل 7معامل الثبات قمنا بإجراء االختبار وإعادتو بعد مرور)من أجل استخراج 
( ؼبعنوية االرتباط وتوصلنا إذل إن tاالرتباط )بَتسون( بُت نتائج االختبار األول والثاين، ومت استخراج معنوية االرتباط عن طريق )

( ومستوى داللة 18( احملتسبة أكرب من قيمتها اعبدولية عند درجة حرية )tع قيم )صبيع االختبارات ذات داللة معنوية الن صبي
 ( يبُت ذلك .2( فبا يدل على إن صبيع االختبارات تتمتع بدرجة عالية من الثبات واعبدول)2210( والبالغة )0.05)

 (1الجدول )

 )دايتون(حركي  –( ؼبقياس اإلدراك اغبس tيبُت معامل الثبات واؼبوضوعية وقيمة )

معامل  االختبارات ت
 الثبات

 tقيمة   
 احملتسبة

 tقيمة  معامل اؼبوضوعية
 احملتسبة

الداللة 
 اإلحصائية

 معنوي 1027 0293 921 0291 الذات اعبسمية 1
 معنوي 1027 0293 1027 0293 اجملال واالذباىات  2
 معنوي 6267 0286 526 0280 االتزان 3
 معنوي 728 0288 728 0288 االتزان 4
 معنوي 827 0290 621 0282 االتزان 5
 معنوي 1126 0294 921 0291 اإليقاع والتحكم العصيب العضلي 6
 معنوي 625 0282 526 0280 الزحلقة لألمام 7
 معنوي 522 0278 524 0279 الزحلقة للجانب 8
 معنوي 522 0278 528 0281 الزحلقة للخلف 9

 معنوي 1027 0293 728 0288 التحكم العضلي الدقيق 10
 معنوي 827 0290 528 0281 توافق العُت والقدم 11
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 معنوي 1229 0295 526 0280 إدراك الشكل 12
 معنوي 14288 0296 622 0283 إدراك الشكل  13
 معنوي 623 0283 827 0290 التمييز السمعي  14
 معنوي 12243 0294 822 0289 توافق العُت واليد 15

 (2210( تساوي )0205( ومستوى داللة )18اعبدولية عند درجة حرية )القيمة 

 معامل الموضوعية للمقياس 5 1-1-1-1

لغرض اغبصول على موضوعية اؼبقياس مت اختيار حكمُت لقياس درجة األداء لكل طفل مث أوجدنا معامل االرتباط )بَتسون( بيم 
 ( يبُت ذلك .2ول )درجات اغبكمُت وكانت معامالت االرتباط معنوية واعبد

 ثبات االختبار

يعد الثبات من اػبصائص السيكومًتية اليت ال يستغٍت عنها الباحث عند استخدامو لالختبارات واؼبقاييس النفسية، فكلما كان 

 (41، صفحة 2000)حسانُت، اؼبقياس أكثر ثباتاً أصبح أكثر موثوقية ويعتمد عليو يف ازباذ القرارات إذا توافر فيو الصدق

ويعرف ثبات االختبار بأنو " الدقة يف تقدير العالمة اغبقيقية للفرد على السمة اليت يقيسها االختبار أو مدى االتساق يف عالقة 

توفر الختبار تورانس للتفكَت (123، صفحة 2004)عالم، الفرد إذا أخذ اإلختبار نفسو عدة مرات يف الظروف نفسها "

 (96، صفحة 2009)اعبمال، .أالبتكاري الصورة )ب(نوعان رئيسيان من الثبات نبا ثبات االستجابة وثبات التصحيح

 ثبات االستجابة لإلعادة

 Test توارنس للتفكَت أالبتكاري ىي طريقة إعادة اإلختبارمن أكثر الطرائق استخداماً يف حساب ثبات االستجابة الختبارات 

– retest . ويطلق عليو أحياناً ثبات االستقرار Stabilité وىو الثبات احملسوب بتطبيق االختبار وإعادة تطبيقو مرة أخرى ،

 (69، صفحة 2000)حسانُت، .بعد فًتة زمنية

( تلميذ يدرسون يف  األقسام 40وع من الثبات معد بطارية االختبار )بول تور انس( على عينة مكونة من )وقد أجرى ىذا الن

التحضَتية بفاصل زمٍت مقداره أسبوع وحبساب معامل االرتباط بُت درجات التطبيقُت األول والثاين، تراوحت معامالت الثبات 

  (و يف قدرات االدراك اغبس حركي 0.93( و )0.71بُت )
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ويف البحث اغبارل قمنا حبساب معامل ثبات االستجابة بطريقة اإلعادة على عينة من األطفال باالبتدائية اآلمال يف مدينة  البيض  

 . 0.79( و 0.85أطفال ذكور وإناث سحبت عشوائياً من عينة البحث. وقد كانت معامالت الثبات بُت)10مكونة من

 الرياضية الترويحيةاأللعاب   االسس العلمية لبناء1.3.1

ىي ؾبموعة من األنشطة واأللعاب اغبركية اؼبوجهة اليت تعمل على تزويد الطفل باػبربات واؼبعلومات واؼبفاىيم اليت من شأهنا .
، صفحة 2003ماضبي، )اغبتدريبو على أساليب التفكَت السليم وحل اؼبشكالت اليت تعًتضهم يف اؼبواقف اغبياتية والتعليمية

78).  
 كيفية التنفيذ1.1.3.1

 مت تنفيذ األلعاب الرياضية الًتووبية فرديا و زوجيا و صباعيا 
  .االعتدال يف تقسيم األفواج 
 . مناسبة الوقت لتنفيذ األلعاب 
 . العمل على طرح األلعاب بأسلوب حل اؼبشكالت  ومواجهة اؼبواقف 

 هدفها1.1.3.1

يف اكتشاف وضع جديد دل يكن مألوفاً للبيئة العقلية للطفل وتطوير الوضع اغبارل إذل وضع أكثر حداثة لو يف تنمية  يتمثل

  -:مهارات التفكَت أالبتكاري.و التوافق اغبركي ومن خالل اؽبدف الرئيس يبكن ربديد أىداف فرعية على النحو اآلتية

  .على مواجهة اؼبشكلة اؼبعروضة عليهم والعمل على حلهاتنمية قدرة األطفال  العقلية و اغبركية  - أ

 لدى الطفل    .تنمية قدرة األطفال على تكوين عالقات عقلية و حركية  جديدة - ب

 تنمية قدرة األطفال على إكمال بعض اؼبهارات الفكرية و اغبركية  اليت تظهر يف أنشطتهم الرياضية الًتووبية. -ج

 اب الرياضية الترويحيةأسـس اختيار األلع1.1.3.1

  -:تم االختيار على ضوء األسس اآلتية

اإلطار النظري الذي تضمنتو الدراسة والذي يتناول أنبية اللعب على تنمية تفكَت ابتكاري من خالل اللعب باألنشطة اغبركية  -1

  .اؼبوجهة لدى أطفال الروضة

طبيعة مرحلة الطفولة اؼببكرة باعتبارىا مرحلة مهمة من مراحل النمو تبدأ فيها اػبربات العقلية يف التكوين فهي مرحلة النمو  -2
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م( أن ىذه اؼبرحلة من أنسب 1969اؼبنطقي وتنظيم تفكَت الطفل لتخريج جيل من اؼببتكرين حيث أثبتت الدراسات )ميلَت 

 .(137، صفحة 1991)حطب ا.، .اؼبراحل لتنمية القدرة اإلبتكارية

طبيعة طفل القسم التحضَتي حيث دلت البحوث والدراسات على أن حياة الطفل يف ىذا اؼبرحلة العمرية تتميز بكثرة  -3

)اعبمال، القدرة االبتكارية خاصة اللعب واغبركة ومن خالؽبما يبكن تنمية  قدرات الطفل  العامة بدنياً ووجدانياً ومعرفيا وتنمية

 (56، صفحة 2009

 خصائص محتوى األلعاب الرياضية الترويحية 1.1.3.1

يف ضوء أىداف ا أللعاب الرياضية الًتووبية وخصائص اؼبرحلة العمرية لألطفال مت وضع قائمة من األلعاب واألنشطة الرياضية 

  -:مراعاة اؼببادئ اآلتيةالًتووبية مع 

  .أن تتناسب مع خصائص  مبو أطفال القسم التحضَتي -1

  .أن تتفق مع ميول وحاجات وقدرات األطفال فبا هبعلها مشوقة وذبذب اىتمام األطفال إذل اؼبمارسة -2

  .أن تتميز بالبساطة واإلثارة والتشويق من خالل األلعاب واألنشطة اؼبعروضة عليهم-3

ساىم األلعاب الرياضية الًتووبية بإشعار األطفال باالستقرار و السعادة والعمل التعاوين من خالل األنشطة الرياضية أن ت -4

 و الصحية.من الناحية التعليمية والنفسية واالجتماعية االًتووبية وكذلك إسهاماهت

 و التوافق اغبركي .أالبتكاري أن تتضمن ؾبموعة من اؼبواقف الًتبوية اليت تساىم يف تنمية تفكَت السلوك-5

 ويتضمن احملتوى ؾبموعة من األلعاب واألنشطة  الرياضية الًتووبية كما ىو موضح يف اؼبلحق رقم) (

 :الفترة الزمنية لتنفيذ األلعاب الرياضية الترويحية0.1.3.1

 ألنشطة  واغبصص الًتووبية بواقع مرتُت أسبوعياً. أسبوع حيث مت تعليم واستيعاب األطفال 12.مت تنفيذ الربنامج ؼبدة     

 ( دقيقة لكل نشاط ومت تنفيذه من قبل الباحث ومعلمات األقسام التحضَتية.40.مدة زمن النشاط )  

 تطبيق األلعاب الرياضية الترويحية1.1.3.1

  .موا أثناء التطبيقطبقت األلعاب الرياضية الًتووبية على عينة البحث التجريبية من األطفال الذين انتظ

 محتوى األلعاب الرياضية الترويحية 2.1.3.1
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 ( الجري من جانب ألخر بعيداً عن الصيادين1اللعبة )

 تنشيط اغبركة الكلية وإدراك اؼبسافة. -:الهدف 

 وصف اللعبة5

 األطفال يف صف منتشرين يف جانب من اؼبلعب وىبتار طفلُت ) صيادين( وعند ظباع اإلشارة هبري  يقف

 األطفال للمس للجانب األخر من اؼبلعب متحاشُت إمساك الصياد ؽبم ويستمر تكرار ذلك مع تغَت الصيادين.

 ( لعبة المطاردة1اللعبة)

 معرفة أنبية الوقت والتعاون بُت اعبميع.-:لهدفا

 -ف اللعبة5وص

 يقسم األطفال إذل أربعة قاطرات متساوية وعند اإلشارة هبري الطفل األول من كل قطار لكي يلمس خط 

 اؼبطاردة مث يعود ويقف خلف القطار ) خلف أصحابة( وىكذا يتكرر بالنسبة لبقية األطفال

 "يكون اعبري بالتتابع بُت أفراد القاطرات"

 ( نقل الكرات1لعبه )

 الهدف 5

 اإلحساس واإلدراك بتغَت اغبركة باغبمل وبدون ضبل .-

 اؼبواد الالزمة:

 كرات3

 مكعبات صغَتة4

 حلقات دائرية4

 -وصف اللعبة5

مًت يوضع يف الدائرة األوذل كرتان أو  3إذل  2يقف األطفال يف قطارين خلف خط البداية وأمام كل قطار دائرتان اؼبسافة بينهما من 

اء اإلشارة هبري الطفل األول يف كل قطار ليقوم بنقل الكرة من الدائرة األوذل إذل الثانية ويرجع ليقف مكعبان صغَتان وعند إعط
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خلف قطاره مث هبري الذي يليو لنقل الكرة من الدائرة الثانية إذل األوذل وىكذا حىت ينتهي صبيع األطفال يف كل قطار. ووبدد 

 الفائز.

 ( سباق الحيوانات1أللعبه )

 الهدف 5

 تنمية اػبيال.-

 وصف اللعبة5

يقف األطفال يف أربع قطارات وعندما تنادي اؼبربية أسم أحد اغبيوانات هبري أربعة األوائل من كل قطار للوصول إذل خط النهاية مع -

 تقليد اغبيوان يف الصوت واغبركة.الفريق الفائز الذي يقوم بتقليد يف أحسن صورة

 (0اللعبة)

 .صفارة وصافرتان و ثالثة.

 الًتكيز وسرعة البديهة -الهدف5

 وصف اللعبة5

 ينتشر األطفال يف الساحة وعند ظباع صفارة هبلسون على أربع وعندما يسمعون صفارتُت يقفون للجري واالنتشار مرة ثانية وىكذا.-

 اللعبة)

 ( كرة اللقف1

 التعرف على أظباء أصحابة-:الهدف

 وصف اللعبة

يقسم األطفال إذل دائرتُت وتقف اؼبربية يف وسطها منتصف كل دائرة سبثل قائد ؽبذه الدائرة ومعها كرة أو اسفنجة مث يبدأ القائد بقذف 

الكرة وينادي على أي طفل يف الدائرة فيجري الطفل اؼبنادى علية مسرعاً ليلقف الكرة قبل أن تقع على األرض  الطفل الناجح 

 كذا.....الفريق الفائز الذي يلقف اكرب عدد من البالوناتوبل ؿبل القائد وى

 (أشارة المرور2اللعبة )
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 النشاط وسرعة البديهة واالستجابة-الهدف 5

 وصف اللعبة5

ء ينتشر األطفال يف اؼبلعب وعندما ترفع اؼبربية العلم األخضر هبري األطفال بسرعة وعندما ترفع اؼبربية العلم األصفر هبري األطفال ببط

 وعندما ترفع اؼبربية العلم األضبر يقف األطفال وىكذا....

 ( األطواق3اللعبة )

 . التوافق العام وأداء عدة أعمال يف لعبة واحدةالهدف

 وصف اللعبة

يقف األطفال يف قطارين ويوضع أمام كل قطار طوق وعند بدء إشارة اؼبربية هبري أو وبجل أو يقفز الطفل األول من كل قطار  

ويبرر الطوق حولو من أسفل إذل أعلى مث يضعو على األرض مث يعود ليلمس زميلو الذي يليو ليقوم بنفس العمل .وتغَت م19ؼبسافة

 األشكال يف كل مرة .

 يراعي مستوى الطفل  البدين وربدد اؼبسافة بُت الطوق والقطار. -:مالحظة 

 (جمع وتوزيع التفاح4اللعبة )

 .ازإتقان العمل وسرعة اإلقب -الهدف5

 :الزمةلاألدوات ا

 تفاح بالستيكي أو كرة التنس. كرة طائرة.كرة اليد..

 اللعبة5 وصف

بعد ثالثة أمتار ترسم عدة دوائر متقاربة وعلى بعد مًت  يقسم الفصل إذل قطارين يقفان على خط البداية وأمام كل قطار وعلى

السلة مث يعود بالسلة  اؼبوضوعة يف الدوائر ويضعها يف اإلشارة هبري األول من كل قطار عبمع الكرات واحد توضع سلة وعلى

 باعبري  ومعو السلة  مسرعاً لتسليمها لالعب الثاين مث يقوم الطفل الثاين

 .لوضعها يف مكاهنا مث إعادة توزيع الكرات يف دوائرىا الصغَتة

 ( الوثب في الدوائر19اللعبة)
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 التوافق العضلي وتنمية عضالت الرجلُت -اؽبدف:

 :-اللعبة وصف

طبسة( وعند اإلشارة هبري األول من كل  األطفال إذل فريقُت تقف كل فرقة إما خط البداية ترسم دوائر صغَتة )عدد يقسم

 التوارل بالقدمُت معاً حىت يصلوا خط النهاية ويكرر اللعب بُت كل الالعبُت على ؾبموعة للحجل داخل الدائرة أو الوثب

 ( إصابة السلة11اللعبه )

 :الهدف

 تنمية التوافق البصري واغبركي -

 :-وصف اللعبة

 بداخل كل فريق سلو  وتوضع يقسم القسم  إذل فريقُت ويقف كل فريق على ؿبيط الدائرة ومعو كرة أو أسفنج 

 ؿباطُت فيها ووباول كل العب من الفريق رمي الكرة إلصابة السلة من مكانو على ؿبيط الدائرة

 دحرجة الكرة( تتابع 11اللعبة )

 التحكم يف اغبركة الفراغية لألطفالالهدف5

 :وصف اللعبة

 النهاية عند ظباع  مًت يرسم خط 4يقسم القسم إذل قطارين متساويُت أمام كل قطار كرة كبَتة وعلى بعد -

 حىت تصل إذل خط النهاية مث وبملها ويعود هبا اإلشارة يدحرج الطفل األول من كل قاطرة الكرة على األرض

 التارل مسرعاً لتسليمها لالعب 

 (البط يعوم ... البط يمشي11اللعبة)

 .تنمية ليقظة وسرعة التخيل-الهدف5

 :وصف اللعبة

 البط يعوم يبشي  تذكر اؼبربيةيقسم القسم  إذل قطارين يف وضع اإليقاع مع وضع اليدين على الركبتُت وعندما -

 مع تقليد صوت البط ألسفل بالتبادلاألطفال مع رفع الذراعُت أماماً وربريكهما 
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 .وعندما تذكر اؼبربية البط يبشي يبشي األطفال مع وضع اليدين على الركبتُت مقلدين البط يف اؼبشي

 ( حركة+قف11اللعبة )

 الهدف5

 .النشاط وسرعة البديهة واالستجابة-

 :وصف اللعبة

 اختيارىم )يقفزون  األطفال حسبيف اؼبلعب وعندما تذكر اؼبربية كلمة حركة يتحرك  يقف األطفال

 .حركاهتم ومن يتحرك ىبرج من اللعبة ،يركضون،يبشون،( وعندما تذكر اؼبعلمة قف بسرعة يقفون حسب

 (الطيور المغماة10اللعبة )

 تنمية مهارة اإلنصات عند األطفال-:الهدف

 :وصف اللعبة

 يديو جرس يبشي وعندظباع اعبرس يبشيأعُت األطفال صبيعاً عدا واحد منهم والذي وبمل يف احد  تغطى

 الطفل الذي امسك بو وراءه األطفال وعند اإلمساك بو ىبرج من اللعبة ووبل ؿبلة 

 يكون الفريق من ست إذل شبانية أطفال -مالحظة:

 قفص الظالل 11اللعبة)

 تنمية التوافق البصري اغبركي-:الهدف

 وصف اللعبة5

 وباول أن هبتاز اغبواجز اؼبرسومة يف األرضية يقف بقدميو داخل الشكل هبري األطفال وهبري وراءىم زميل -

 الطفل الفائز يدخل ربت اؼبظلة اؼبكونة با األيدي مث .الذي ينادي عليو زمالئو إذا قبح ذلك يأخذ مكان زميلة

 وبسب عدد اجملموعات داخل كل مظلة

 ( يمين يسار12اللعبة)

 إهباد التوازن وسرعة اليقظة-:لهدفا
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 -:وصف اللعبة

 تضع اؼبربية حبالً على األرض أو خطاً مستقيماً وعلى األطفال يأخذ بدوره يضم قدميو إذل بعضهما والقفز مرة 

 .يبُت ومرة يسار حىت النهاية

 ( األثر13اللعبة )

 تنمية عنصر الًتكيز يف اختيار اؼبوقع-:الهدف

 رمل مبلل-اؼبواد الالزمة:

 :وصف اللعبة

 يتم اختيار طفلُت يقومان باعبري متجاوران حافُت القدمُت على الرمال اؼببللة ويضغطون بأقدامهم عليها حبيث 

 تًتك عالمات على الرمل

 .يقومان طفالن باعبري مقتفُت أثر األقدام كذلك يبكن تطوير اللعب حبيث يكون األثر للقدمُت واليدين

  لعبة التوازن 14اللعبة

 وضبط اغبركة اعبسم على مسار واحد التوازن-الهدف5 

 وصف اللعبة

 ترسم اؼبربية خطاً مستقيماً وتطلب من األطفال اؼبشي على اؼبستقيم بشرط أن تلمس كعب القدم األوذل

 بطرف أصابع القدم الثانية 

 يبكن إرشاد الطفل بصوت ىادئ ألنو الطفل وبتاج غلى تركيز

 (قفزة الضفدع19اللعبة)

 ركي بُت الرجلُت و اإلحساس با التوازنالتوافق اغب-الهدف5

 وصف اللعبة

 يقف األطفال داخل الكيسة ويبسكوهنا بأيديهم ويبدأ القفز عن إعطاء اإلشارة للوصول إذل نقطة النهاية

 يتم اللعب يف ىذه العب ة على أرضية اؼبلعب الرملية -مالحظة :
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 اعبري باؼبلعقة  21لعبة رقم 

 والدقة في الحركةالتوازن -الهدف من اللعبة5

 وصف اللعبة

 يبسكاألطفال اؼبالعق وبداخلها كرة صغَتة وعند ظباع اإلشارة هبري األطفال إذل ىبط النهاية وفبكن أن

 سبسك اؼبلعقة باليد

 (حركات الساعة11لعبة رقم )

 :-الهدف من اللعبة

 االنتباه وتقدير الوقت واؼبسافة

 اللعبة5 وصف

 عقارب الساعة ببطء مث أسرع باغببل باذباهطرفو اغبر طفل ويبدأ الدوران يثبت حبل على عامود ويبسك ب-

 أن يقفزوا عند وصول اغببل إذل ؿبل وقوفهم حول العمودفأسرع وعلى األطفال اللذين يقفون 

 (مناولة البالونات11لعبة رقم )

 الهدف من اللعبة5

 الًتكيز يف التسليم واالستالم-

 5وصف اللعبة

 ومنفوخة جيدا وعند إعطاء  متعددة األلواناؼبربية بالونُت أو أكثر حسب عدد فرق األطفال وتكون  تعد-

 .يليو الثالث دون أن تقع وىكذا بدوره الذيإشارة البدء يناول الطفل األول زميلة البالون والذي يسلمها 

 إذا وقعت ترجع إذل أول طفل لتكرر اؼبناولة مالحظة5

 وسقيام جل11لعبة رقم 

 : االنتباه والتحكم يف اغبركة الفراغية لألطفالالهدف من اللعبة

  :وصف اللعبة
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أطفال ليقوم بدور الصياد وباقي األطفال يركضون يف اؼبلعب مع ربديد حدود اؼبلعب اللي  3أو  2يف ىذي العبو يتم اختيار 

 يتعداىا يطلع بري العبو مث مع الصفارة يبسك األطفال

مت اختيارىم بباقي األطفال ووضعهم يف السجن الذي ىو عبارة عن ملعب كرة اليد أو القدم والطفل الذي يبقي ىو  اللذين

 الفائز.

 (األلف قدم10لعبة رقم )

 .بروح الفريق الواحد اعبميع والشعورالتوافق بُت حركة -:الهدف من اللعبة

 اللعبة وصف

على هبلس األطفال على ركبهم وىم فبسكُت بكعوب بعضهم البعض أما أول الطابور ) الطفل األول يقصد بو( يسند يديو 

سرعة فبكنة  الوصول بأكربإعطاء اإلشارة البدء يبدأ الطابور الذي وببو باغبركة كبو نقطة  وببو وعندوكأنو طفل صغَت  األرض

 إذل نقطة البداية. انفصلوا عادواعض فان والبد أن يصلوا للنهاية وىم فبسكُت بب

 مالحظات

 .يقسم الفصل إذل ؾبموعتان بنات وأوالد-1

 آو قاعة صبباز .يتم اللعب على أرضية ملعب رملية أو حشيش-2

 ( لعبة الثعلب والدجاجة11اللعبة رقم )

 النشاط العام وتنمية الفكر-الهدف من اللعبة5

 اللعبة5 وصف

يف أرض اؼبلعب يقف وسط كل دائرة طفل يبثل  وتنتشر الدوائرأطفال  6-5يقسم الفصل إذل عدة دوائر كل دائرة مكونو من -

خارج الدوائر كلها طفل يبثل الثعلب وعند اإلشارة هبري الثعلب ليدخل أي دائرة بت الدجاج فيجري  الديك داخل بيتو ويقف

 . البقية تسهيل مهمة الديك وإعاقة الثعلب وباولوا األطفالأخرى  الديك اؼبوجود داخل الدائرة إذل دائرة

 (الثعلب و الدجاج12اللعبة رقم )

 النشاط العام وتنمية الفكر والتعاون-الهدف من اللعبة5
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 وصف اللعبة

طفل يبثل  كالقطارمن الطيف يقف أمام   يقسم القسم إذل ثالث أو أربع قطارات سبثل الدجاج يبسك كال منهم زميلو األمامي

 يف القطار ويعمل الدجاج على الدفاع عنها باستمرار الثعلب ووباول الثعلب مسك أخر دجاجة

 (السمك وشبكة الصياد13لعبة رقم )

 .التعاون واغبركة العامة والتفكَت بأساليب مبتكرة-:الهدف من اللعبة

 اللعبة5 وصف

 الصياد يقف فريق الشبك على خط  الثاين شبكةق يقسم األطفال إذل فريقُت يبثل إحدانبا السمك ويبثل الفري

 السمك يف ساحة اؼبلعب يبدآ اللعب بأن يتحرك فريق الشبك  وينتشر فريقهناية اؼبلعب مشابكي األيدي 

 مع .من الشبكةبتماسك األيدي لألمام ؿباواًل اصطياد السمك يف الوقت الذي وباول فيو السمك اإلفالت 

 ج حدود اللعب ،السمك الذي يتم اصطياده يتم خارج اؼبلعب ويستمر اللعب مراعاة عدم خروج السمك خار 

 وتبدأ اللعبة من جديد الفريقان اؼبهمةحىت أخر ظبكة ويتبادل 

 (جمع الصدف14لعبة رقم )

 .تنمية التوافق البصري اغبركي-الهدف من اللعبة5

 وصف اللعبة5

 (الصغَتة)طباشَت ،حصى،قواقع،صدفتلقي اؼبربية يف أرض اؼبلعب بعض القطع -

 عند اإلشارة وباول األطفال صبع ما نشرتو اؼبربية

 (تشكيل الحبل19لعبة رقم )

 .التعرف على األشكال وتنمية التفكَت اعبماعي والتعاون-الهدف من اللعبة5

 اللعبة5 وصف
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اؼبربية األطفال إذل ؾبموعتُت تعطى كال منهم ؾبموعة من غببال ويشكلوهنا حسب اؼبطلوب من اؼبربية مربع أو مستطيل  تقسم-

 .وبقية األطفال يقوموا بدور اغبكم اؼبعلمة على حسب رغبت

 .لعبة الصياد والحيوانات(11)لعبة رقم 

 .تنمية الدقة واالنتباه والًتكيز-الهدف من اللعبة5

 اللعبة5 وصف

يقف خارج الدائرة ويبثل الصياد ومعو كرة صغَتة ويبدأ اللعب  يقف أطفال الفصل داخل دائرة كبَتة ويبثلون اغبيوانات ماعدا واحد

 على أرجل األطفال داخل الدائرة وعند إصابة أحدىم ىبرج من ة بأن يصوب الكر 

 ....مكان الصياد ويدخل الصياد داخل الدائرة وىكذا الدائرة ليأخذ

 .فبكن لربح الوقت أن يكون عدة صيادين-مالحظة5

 .الرسم الهندسي11لعبة رقم

 .التعرف على األشكال اؽبندسية-5الهدف من اللعبة

 .حبال ،أو شريط الصق طباشَت أو-األدوات5

 :وصف اللعبة

 اإليقاع وعند ظباعهم اؼبربية أو ربدد باغببل والشريط أشكال ىندسية ويقوم الطفل بالوقوف حوؽبا ترسم

 وإذا توقف اإليقاع هبلسون على حافتو يقومون باعبري حول الشكل وإذا بطأ اإليقاع يسَتون داخلو

 بر.بحر11لعبة رقم 

 التعرف على الرب والبحر الهدف من اللعبة

 اللعبة5 وصف

وتفصلهم بفاصل كشريط الصق أو نخلة وخيمة وما إذل ذلك قاع البحر والرب م تضع اؼبعلمة أدوات البحر من اظباك وما وبتويو

 واظباك وأمواج حبر والرب رسم رمال أو وضع رمال وجبال وأعشاب فبكن إن ترسم مراكب

 يقف األطفال يف أحد اعبوانب وتنادي اؼبربية بر أو حبر فينتقل األطفال للمكان اؼبذكور من قبل اؼبعلمة ومن ىبطئ ىبرج من اللعبة
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 ورد وشوك11لعبة رقم 

 .إحياء رد الفعل وتنمية اليقظة.اللعبةالهدف من 

 اللعبة5 وصف

يقف األطفال حول دائرة كبَتة وزبتار اؼبربية طفال يبثل البستانيليسَت حول الدائرة مع ؼبس كل طفل وذكر كلمة ورد والطفل الذي 

مكانو فان ؼبسو يكرر البستاين  كلمة شوك عند ؼبسو هبري خلف البستاين ؿباواًل ؼبسو قبل وقوف البستاين يف يذكر البستاين

 .احملاولة وإن دل يستطيع مسكو أصبح الالعب اعبديد بستانياً 

  ( تفريغ الماء10لعبة رقم )

 .التعاون واإلحساس بالعمل اعباد ونتائجو-5الهدف من اللعبة

 :-المواد الالزمة

 .دلوين،خوض أو دلو كبَت،حبل،شريط الصق،طاولة مستطيلة الشكل

 وصف اللعبة

ألخر ثقل يبنع سقوطهما ويقف أمامهما  أطفال ويوضع الدلوين وهبما ماء من ناحية مربوطُت حببل مرن  يف طرفها تلعب بأربعة

مالمسة  الدلوين وعنديف اغبوض عند إشارة البدء يقوم الطفالن بتفريغ اؼباء إذل  لتفريغ اؼباءطفالن وطفلتان وكالً معو كوب 

 ؼباءوالفائز الذي يصل دلوه فبلوء باالطفلة إذل نقطة النهاية الثقلُت لألرض ينتقل الطفل و 

 ( الكنز المغمور11لعبة رقم )

 حفظ التوازن البدين واالنتباه-الهدف من اللعبة5

 علب صغَتة ،أكياس بالستيك،حبال،علب كرتون،لعب صغَتة-المواد الالزمة5

 اللعبة5 وصف

       علبة صغَتة وسبأل باؼباء أو الرمل ربدد نقطة البداية والنهاية  نايلون مث توضع يفتقوم اؼبربية بوضع لعبة صغَتة مغلفة يف كيس 

توضع بعض العوائق السهلة مثل علب الكرتون حبال متعرجة يقوم األطفال باجتياز العوائق وأخذ العلبة والعودة هبا إذل نقطة و 



منهجية البحث و إجراءاته الميدانية     الفصل األول                                                           

 

67 
 

ىديتة إما إذا سكب نقطة ماء يعيد الطفل العلبة إذل موضعها  إذا قبح الطفل يف ذلك دون أن يسكب نقطة ماء يأخذ البداية

 ويعيد احملاولة ز

 (لعبة الرجل الخافية12لعبة رقم )

 تنمية التفكَت لتوقع -:الهدف من اللعبة

 وصف اللعبة

زمالئهم اللذان يقومان بإخفاء تلك  أنظارىم عناألطفال خبلع أحذيتهم ماعدا أثنُت مث ترص متجاورة ىبفون األطفال  يقوم

ؿباولة زبمُت اؼبخبأ والبحث عن أحذيتهم وتكرار احملاولة مع بقية األطفال بنفس  األطفال اغبفاةاألحذية وتطلب اؼبربية من 

 .الطريقة

 .تؤدي ىذه اللعبة يف أرضية الصف أو أرضية رملية بعد التأكد من عدم وجود أشياء حادة هبا -مالحظة:

 .لعبة الزجاجات13رقم لعبة 

 سرعة اغبركة وربديد االذباىات-:الهدف من اللعبة

 قارورات مياه بالستيكية فارغة-اؼبواد أالزمة:

 وصف اللعبة

الزجاجات ويعود كل منهم إذل مكانو  األطفال باذباهتوضع القارورات بعدد األطفال ماعدا واحد وعند إعطاء إشارة البدء هبري 

 .ويستمر إنقاص قارورة يف كل مرة حىت أخر اثنُت من اللعبةرج بزجاجو ماعدا واحد ىب

 لعبة المشابك14لعبة رقم 

 سرعة اغبركة واقباز العمل-الهدف من اللعبة5

 حبل ،مشابك،كيس-:المواد الالزمة

 اللعبة5 وصف

من كل ؾبموعة اثنُت يبسكان حبالً من طرفيو  تأخذ اؼبعلمةيقف األطفال يف وضع االستعداد للعب بعد تقسيمهم إرل ؾبموعات 

اكرب عدد من اؼبشابك يف   كل طفل كيس نايلون يف يده وعند بداية اللعب وباول كل طفل أن هبمع  اؼبشابك ويأخذتوضع علية 
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 كيسهم

 . يبكن جعل األطفال يبسكون باؼبشابك يف أيديهم مع االنتباه حىت ال تقع منهم -مالحظة:

 لجسمنداءا19لعبة رقم 

 التعرف على أجزاء اعبسم بصورة ؿبببة وشيقة ز-:الهدف من اللعبة

 سجادة-:المواد الالزمة

 اللعبة5 وصف

وأرجلهم دون أن يتالمسوا تعلن اؼبربية أهنا ستنادي  يبدوا ذرعتهميتمدد األطفال على السجادة وؾبموعة من األطفال عليهم أن 

والرأس وعند النداء يرفع األطفال اعبزء اؼبنادى مث تضيف األعضاء األخرى اليت ستنادي عليها مثل بطن ،  األذرع واألرجلعلى 

 اخل.............,إذن وانف

 لعبة بيض السمك11لعبة رقم 

 .التوافق اغبركي والبصري ومعرفة حركة األجسام يف اؼباء-: الهدف من اللعبة

 كرات تكية،حوض بو ماء،عصا بالس-المواد الالزمة5

 يقف األطفال حول اغبوض ويقومون بدفع الكرات بعصيهم إذل هناية اغبوض-وصف اللعبة5

 

 فاصوليا –فول  -اختار حمص 11لعبة رقم 

 تقوية اؼبالحظة واغبركة اعبماعية-:الهدف من اللعبة

 وصف اللعبة5

 )ضبص وفول،فاصوليا(توضع ثالث كراسي على مسافة مناسبة من األطفال وتوضع عليها علب اغببوب -

وىم يتغنون "طابور طويل طويل يبر من  طفالن من أطفال القسم فبسكُت بأيديهم على شكل كروي يبر من ربتو األطفال يقف

يف الطابور يوقفو الطفالن ويسألون عما ىبتار وعلى أساس اختياره يذىب الطفل إرل  ربت يدي " وعندما يصل أخر طفل

 يقف وراءه مث يبر الطابور وتتكرر.اللعبة وىكذا الكرسي الذي وبمل اختياره
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 سيوف وسيول

يقسم  القسم إرل قسمُت قسم منهم سيوف والثاين سيول ويقف إلفُت متقابلُت بينهم مسافة ويتم ربديد لكل  فوج بيت ودور 

أالمساك هبم والعكس   يدخلون بيتهم ووباولون اؼبعلم ىنا النداء فإذا قال سيوف يقول فريق السيول يلحق السيوف قبل ما

 صحيح  و الذي يصطاد ينضم للفريق الثاين و القاطرة اليت يكون عدد التالميذ فيها األكثر ىي الفائزة.

 بالونات

يقوم كل فريق بنفخ البالون  ةيف ىذه العبو يقسم الصف إرل فريقُت ويطلع من كل فريق متطوع ونقسم عليهم البالون وعند الصافر 

 ولصقو الفريق الذي الصق اكرب عدد من البالون ىو الفائز

 لعبة األلوان

يف ىذي ألعبة توضع ألوان على األرض ويطلب اؼبعلم من التالميذ التوجو إذل لون معُت والطالب اؼبتأخر أو الذي ىبطي يستبعد 

 من العب و ىكذا وبدد الفائز.

 لعاب الرياضية الترويحيةوسائل تقويم تنفيذ األ

يتضمن مفهوم التقومي، عملية إصدار اغبكم على قيمة األشياء أو األشخاص أو اؼبوضوعات كما يتضمن أيضاً معٌت التحسُت أو 

 (36، صفحة 2000)حسانُت، التعديل أو التطوير الذي يعتمد على ىذه األحكام

 تطبيقات تربوية، طلب الباحث من األطفال القيام هبا كا التغذية الراجعة مثالفقد يكون يف صورة 

من خالل اؼبالحظة لسلوك األطفال اليومي أثناء تأدية األلعاب الرياضية الًتووبية هبدف التعرف على نقاط الضعف وؿباولة 

اغبوار واؼبناقشة بُت الباحث  األطفال ؽبا عالجها، وكذلك التعرف على مدى استيعاب األطفال للخربة اؼبعطاة ومدى فبارسة

 واألطفال و اؼبعلمات.

قيام الباحث لتنمية قدراهتم االبتكارية بتطبيق األلعاب واألنشطة  الرياضية الًتووبية ومقارنة ذلك مع األنشطة اؼبوجهة لتنمية 

 التفكَت أالبتكاري  و التوافق اغبركي من طرف اؼبعلمة 

 المعالجة اإلحصائية5 -

 معامل ارتباط بَتسون
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استخدم للتعرف على ارتباط الدرجات الفرعية والدرجات الفرعية لألنشطة مع درجة اجملال والدرجة الكلية لالختبار يف التطبيق 

ي ومتغَت األول والتطبيق الثاين وثبات االختبار بطريقة اإلعادة ، وكذالك ؼبعرفة اذباه العالقة )االرتباط( بُت  متغَت التفكَت أالبتكار 

 .التوافق اغبركي

ؼبعرفة داللة الفروق بُت ؾبموعتُت الضابطة والتجريبية يف متغَتات العمر  و مرتبطتُت لعينتُت  (T,TEST) االختبار التائي

 الذكاء.ومقارنة االختبارات القبلية و البعدية يف قدرات االدراك اغبس حركي

 اؼبتوسط اغبسايب 

 االكبراف اؼبعياري 

 

 انيالفصل الث

 عرض وتحليل النتائج

 تمهيد

الوصول اذل التحقق من فرضيات البحث اؼبطروحة قد مت صبع و  معاعبة البيانات عاعبة احصائية  بغرض

وسيعرض الباحث يف الصفحات اآلتية نتائج البحث ومناقشتها طبقاًلفروض البحث بالشكل .وعرضها وربليلها

  :اآليت

هناك فروق االختبارات القبلية والبعدية عند المجموعة التجريبية  اليت تشَت إذل انومن خالل فرضية البحث و  الفرض األول

، قمنا باستخدام عند أطفال القسم التحضيري وعي حس حركيوالضابطة  لصالح االختبارات البعدية في اختبارات 

 حسب األبعاد:  لعينة واحدة مقارنة قبلية بعدية فكانت النتائج على النحو التارل و (t.test)اختبار

 الذات الجسميةبعد 
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)ت( لداللة الفروق بين  المعياري وقيمةالجدول رقم)  (   يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف 

في مقياس الوعي  الذات الجسميةاالختبار القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة و المجموعة التجريبية لبعد ا 

 الحسي حركي.

 

 

 

 

 

 

المتوسط  العدد االختبار المجموعة 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة 

"ت" 

 الجدولية

قيمةتالمحسو 

 بة

مستوى 

 الداللة

 غيردالة  1.54 1.71   1-ن 1.69 2.16 10 القبلي   مج الضابطة

 1.76 2.22 25 البعدي 

 مج

 التجريبية

1-ن 1.77 2.23 25 القبلي    دالة 2.03 1.71 

 1.21 1.11 10 البعدي 
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وىي 1.71مساوية ل   ت الجدولية(  و 1.54بُت اجملموعتُت تساوي) للفروق المحسوبة)ت(( أن قيمة 6يتضح من اعبدول )

توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات اجملموعة الضابطة يف  (أي أنو ال0.05دالة إحصائياً عند مستوى ) غَت

، إذ بلغ اؼبتوسط اغبسايب للمجموعة الضابطة يف االختبار اغبس اغبركيإدراك االختبار القبلي و االختبار البعدي يف بعد األصالة 

( باكبراف معياري 2.22يف االختبار البعدي )(، واؼبتوسط اغبسايب للمجموعة 1.69( باكبراف معياري مقداره )2.16القبلي )

.وىذا    49ودرجة حرية مساوية ل 0.05عند مستوى داللة يساوي وليةمن ت الجد اصغر المحسوبة ( ويبان1.76مقدار )

 بتكاري للتفكَت أال عدم وجود  فروق دالة  بُت االختبار القبلي و االختبار البعدي للمجموعة الضابطة يف بعد األصالة.يشَت إذل

فروق بُت االختبارين القبلي و  الًتووبية لديها.وفبا سبق نستنتج أن  اجملموعة الضابطة اليت دل تطبق عليها األلعاب الرياضية 

 ولكنها غَت دالة.  0.06البعدي يف اؼبتوسط اغبسايب بقيمة 

مساوية ل   ت الجدولية(  و 2.03بُت اجملموعتُت تساوي) للفروق المحسوبة)ت(ويتضح من اعبدول )( أن قيمة 

(أي أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات اجملموعة التجريبية  0.05وىيدالة إحصائياً عند مستوى )1.71

للمجموعة التجريبية يف  ، إذ بلغ اؼبتوسط اغبسايبإداراك اغبس اغبركييف االختبار القبلي و االختبار البعدي يف بعد األصالة 

( 3.01(، واؼبتوسط اغبسايب لنفس اجملموعة يف االختبار البعدي )1.77( باكبراف معياري مقداره )2.23االختبار القبلي )

ودرجة حرية 0.05عند مستوى داللة يساوي وليةمن ت الجداكرب   ت المحسوبة( ويبان 2.76باكبراف معياري مقدار )

وجود  فروق دالة  بُت االختبار القبلي و االختبار البعدي للمجموعة التجريبية  يف بعد  .َت إذل.وىذا يش   49مساوية ل 

للتفكَت أالبتكاري لصاحل االختبار البعدي .وفبا سبق نستنتج أن  اجملموعة التجريبية  اليت طبقت عليها األلعاب الرياضية  األصالة

وىي دالة و  ويستلزم عنها  وجود اثر  1.18البعدي يف اؼبتوسط اغبسايب بقيمة  لديها فروق بُت االختبارين القبلي و الًتووبية

 اهبايب لأللعاب الرياضية الًتووبية على تنمية بعد األصالة عند تالميذ اجملموعة التجريبية.
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 المجال واالتجاهاتبعد .

)ت( لداللة الفروق بين االختبار القبلي و البعدي  يقيمه الجدول رقم)  (   يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعيار

 المجال واالتجاهات للمجموعة الضابطة و المجموعة التجريبية لبعد

 

 1.71اعبدولية مساوية ل ( وقيمة ت 1.56للفروق بُت اجملموعتُت تساوي))ت(المحسوبة ( أن قيمة 6ويتضح من اعبدول )

(أي أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات اجملموعة الضابطة 0.05وىي غَتدالة إحصائياً عند مستوى )

( باكبراف معياري مقداره 2.24، إذ بلغ اؼبتوسط اغبسايب للمجموعة الضابطة يف االختبار القبلي ) المجال واالتجاهات يف بعد

  ت المحسوبة( ويبان 1.48( باكبراف معياري مقدار )2.34واؼبتوسط اغبسايب للمجموعة يف االختبار البعدي )(، 1.03)

.وىذا ما يشَت إذل عدم وجود  فروق    49ودرجة حرية مساوية ل 0.05عند مستوى داللة يساويمن ت الجد وليةاصغر  

.وفبا سبق نستنتج أن  اجملموعة اجملال واالذباىات ضابطة يف بعددالة  بُت االختبار القبلي و االختبار البعدي للمجموعة ال

فروق بُت االختبارين القبلي و البعدي يف اؼبتوسط اغبسايب بقيمة  الًتووبية لديهاالضابطة اليت دل تطبق عليها األلعاب الرياضية 

 ولكنها غَت دالة.0.10

المجمـــــــــــــو 

 عة 

المتوسط  العدد االختبار البعد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة 

"ت" 

 الجدولية

قيمة ت 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

مج 

 الضابطة 

 المجال

 واالتجاهات

غير  1.56 1.71   1-ن 1.03 2.24 10 القبلي  

 1.48 2.34 25 البعدي  دالة 

 مج

 التجريبية

1-ن 1.64 2.29 25 القبلي     دالة 2.42 1.71 

 1.32 1.13 10 البعدي 
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 1.71مساوية ل  ت الجدولية( وقيمة 2.42موعتُت تساوي)للفروق بُت اجمل)ت(المحسوبة ( أن قيمة 6ويتضح من اعبدول )

(أي أهنتوجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات اجملموعة التجريبية يف بعد 0.05وىي دالة إحصائياً عند مستوى )

( باكبراف معياري مقداره 2.29، إذ بلغ اؼبتوسط اغبسايب للمجموعة التجريبية  يف االختبار القبلي ) إدراك اغبس اغبركيالطالقة  

  ت المحسوبة( ويبان 2.17( باكبراف معياري مقدار )3.38(، واؼبتوسط اغبسايب للمجموعة يف االختبار البعدي )1.07)

.وىذا ما يشَت إذل وجود  فروق دالة  بُت    49ودرجة حرية مساوية ل 0.05عند مستوى داللة يساويمن ت الجد وليةاكرب   

.وفبا سبق نستنتج أن  اجملموعة التجريبية  اليت طبقت اجملال واالذباىات لي و االختبار البعدي للمجموعة التجريبية يفاالختبار القب

وىي دالة و  1.09الًتووبيةلديها فروق بُت االختبارين القبلي و البعدي يف اؼبتوسط اغبسايب بقيمة عليها األلعاب الرياضية 

 لأللعاب الرياضية الًتووبية على تنمية بعد اجملال واالذباىات عند تالميذ اجملموعة التجريبية.ويستلزم عنها  وجود اثر اهبايب 
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 االتزان بعد

اعبدول رقم)  (   يبثل اؼبتوسط اغبسايب واالكبراف اؼبعياري وقيمة )ت( لداللة الفروق بُت االختبار القبلي و البعدي للمجموعة 

 االتزان الضابطة لبعد

 1.71مساوية ل ت الجدولية ( وقيمة 1.64للفروق بُت اجملموعتُت تساوي))ت(المحسوبة ( أن قيمة 6يتضح من اعبدول )

اجملموعة الضابطة (أي أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات 0.05وىي غَتدالة إحصائياً عند مستوى )

( باكبراف 2.66، إذ بلغ اؼبتوسط اغبسايب للمجموعة الضابطة يف االختبار القبلي )إدراك حس حركياؼبرونة   االتزان يف بعد

( ويبان 1.01( باكبراف معياري مقدار )2.76(، واؼبتوسط اغبسايب لنفس اجملموعة يف االختبار البعدي 0.98معياري مقداره )

.وىذا ما يشَت إذل عدم    49ودرجة حرية مساوية ل 0.05عند مستوى داللة يساويمن ت الجد وليةاصغر    ت المحسوبة

وجود  فروق دالة  بُت االختبار القبلي و االختبار البعدي للمجموعة الضابطة يف بعد اؼبرونة   للتفكَت أالبتكاري.وفبا سبق 

الًتووبيةلديها فروق بُت االختبارين القبلي و البعدي يف األلعاب الرياضية  نستنتج أن  اجملموعة الضابطة اليت دل تطبق عليها

 ولكنها غَت دالة. 0.10اؼبتوسط اغبسايب بقيمة 

المتوسط  العدد االختبار البعد المجموعة 

الحسا

 بي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة 

"ت" 

 الجدولية

قيمةت 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 غير دالة  1.64 1.71   1-ن 0.98 2.66 10 القبلي   االتزان مج الضابطة 

 1.01 2.76 25 البعدي 

 مج

 التجريبية

1-ن 0.94 2.61 25 القبلي     دالة 2.89 1.71 

 1.92 1.31 10 البعدي 
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 1.71مساوية ل ت الجدولية ( وقيمة 2.89للفروق بُت اجملموعتُت تساوي))ت(المحسوبة ( أن قيمة 6ويتضح من اعبدول ) 

أي أهنتوجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات اجملموعة التجريبية  يف (0.05وىي دالة إحصائياً عند مستوى )

(، 0.94( باكبراف معياري مقداره )2.61، إذ بلغ اؼبتوسط اغبسايب للمجموعة التجريبية  يف االختبار القبلي ) االتزان بعد

ت  اكرب منت المحسوبة( ويبان 2.07ري مقدار )( باكبراف معيا3.81واؼبتوسط اغبسايب لنفس اجملموعة يف االختبار البعدي 

.وىذا ما يشَت إذل عدم وجود  فروق دالة  بُت االختبار    49ودرجة حرية مساوية ل 0.05عند مستوى داللة يساويالجد ولية

اجملموعة التجريبية   و لصاحل االختبار البعدي .وفبا سبق نستنتج أن  االتزان القبلي و االختبار البعدي للمجموعة التجريبية يف بعد

.وىي 1.20لديها فروق بُت االختبارين القبلي و البعدي يف اؼبتوسط اغبسايب بقيمة الًتووبيةاليت طبقت عليها األلعاب الرياضية 

 بية.دالة و  ويستلزم عنها  وجود اثر اهبايب لأللعاب الرياضية الًتووبية على تنمية الوعي بااالتزان عند تالميذ اجملموعة التجري
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 اإليقاع والتحكم العصبي العضلي

وقيمة )ت( لداللة الفروق بين االختبار القبلي  الجدول رقم)  (   يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

 اغبركيإدراك اغبس لدرجة الكلية  في  اإليقاع والتحكم العصيب العضليو المجموعة التجريبية  و البعدي للمجموعة الضابطة

 1.71مساوية ل ت الجدولية ( وقيمة 1.69للفروق بُت اجملموعتُت تساوي))ت(المحسوبة ويتضح من اعبدول )( أن قيمة 

(أي أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات اجملموعة الضابطة 0.05وىي غَتدالة إحصائياً عند مستوى )

( باكبراف معياري 7.06يف  الدرجة الكلية لتفكَت اإلبتكاري، إذ بلغ اؼبتوسط اغبسايب للمجموعة الضابطة يف االختبار القبلي )

ت ( ويبان 2.07( باكبراف معياري مقدار )7.32واؼبتوسط اغبسايب لنفس اجملموعة يف االختبار البعدي )(، 1.89مقداره )

.وىذا ما يشَت إذل عدم    49ودرجة حرية مساوية ل 0.05عند مستوى داللة يساوي وليةمن ت الجداصغر    المحسوبة

.وفبا سبق اإليقاع والتحكم العصيب العضلي عة الضابطة يفوجود  فروق دالة  بُت االختبار القبلي و االختبار البعدي للمجمو 

لديها فروق بُت االختبارين القبلي و البعدي يف  الًتووبيةنستنتج أن  اجملموعة الضابطة اليت دل تطبق عليها األلعاب الرياضية 

 ولكنها غَت دالة.  0.26اؼبتوسط اغبسايب بقيمة

المجمــــــــــــو 

 عة 

المتوسطا العدد االختبار البعد

 لحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة 

"ت" 

 الجدولية

قيمةتالمح

 سوبة

مستوى 

 الداللة

مج 

 الضابطة 

اإليقاع 

والتحكم 

العصيب 

 العضلي

1-ن 1.89 7.06 10 القبلي    غير دالة  1.69 1.71 

 2.07 7.32 25 البعدي 

 مج

 التجريبية

1-ن 2.11 7.13 25 القبلي     دالة 2.63 1.71 

 1.10 19.19 10 البعدي 
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 1.71مساوية ل ت الجدولية ( وقيمة 2.63للفروق بُت اجملموعتُت تساوي))ت(المحسوبة ويتضح من اعبدول )( أن قيمة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات اجملموعة التجريبية  يف  (أي أنو0.05وىي دالة إحصائياً عند مستوى )

( باكبراف 10.60تبار البعدي  )، إذ بلغ اؼبتوسط اغبسايب للمجموعة التجريبية يف االخ اإليقاع والتحكم العصيب العضلي

( ويبان 2.11( باكبراف معياري مقدار )7.13(، واؼبتوسط اغبسايب  لنفس جملموعة يف االختبار القبلي)3.25معياري مقداره )

.وىذا ما يشَت إذل وجود     49ودرجة حرية مساوية ل 0.05عند مستوى داللة يساويت المحسوبة اكبر من ت الجد ولية 

 اإليقاع والتحكم العصيب العضلييف االختبار البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية يف  فروق دالة 

الًتووبية لديها فروق بُت االختبارين القبلي و .وفبا سبق نستنتج أن  اجملموعة التجريبية  اليت طبقت عليها األلعاب الرياضية 

هبايب لأللعاب الرياضية الًتووبية على تنمية اإليقاع والتحكم ويستلزم عنها  وجود اثر ا3.47البعدي يف اؼبتوسط اغبسايب بقيمة

 العصيب العضلي عند تالميذ اجملموعة التجريبية.
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يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( وداللة الفروق في االختبار البعدي بين  المجموعة التجريبية و 

 إدراك اغبس اغبركيالمجموعة الضابطة  في الدرجة الكلية لمقياس 

 1.71مساوية ل  ت الجدولية( وقيمة 3.01للفروق بُت اجملموعتُت تساوي) )ت(المحسوبةويتضح من اعبدول )( أن قيمة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات اجملموعة الضابطة و  (أي أنو0.05دالة إحصائياً عند مستوى ) وىي

اجملموعة التجريبية يف االختبار البعدي  يف الدرجة الكلية لتوافق اغبركي ، إذ بلغ اؼبتوسط اغبسايب للمجموعة الضابطة   يف 

جموعة  التجريبية يف االختبار (، واؼبتوسط اغبسايب للم2.11( باكبراف معياري مقداره )7.32االختبار البعدي  )

عند مستوى داللة  من ت الجدولية اكرب ت المحسوبة( ويبان 3.25باكبراف معياري مقدار )10.60البعدي.

.وىذا ما يشَت إذل وجود  فروق دالة  بُت  اجملموعة الضابطة و اجملموعة التجريبية يف    48ودرجة حرية مساوية ل 0.05يساوي

. وفبا االصالة والطالقة واؼبرونة  بأبعاده إدراك اغبس اغبركيؼبقياس  التجريبية يف الدرجة الكلية اجملموعة االختبار البعدي لصاحل

الًتووبية و اجملموعة الضابطة لديها فروق يف االختبار التجريبية  اليت طبقت عليها األلعاب الرياضية سبق نستنتج أن  اجملموعة 

 وكانت دالة.3.28  البعدي يف اؼبتوسط اغبسايب بقيمة 

المتوسط  العدد المجموعة المتغير

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة 

"ت" 

 الجدولية

قيمة ت 

المحسو 

 بة

مستوى 

 الداللة

النسبة 

 االحتمالية

الدرجة 

الكلية 

لتفكير 

 أالبتكاري

 الضابطة

 

-ن1 1.11 2.11 10

1 

 

1.21  
 
1.91 

 

 

 دالة

9.90 

 1.10 19.19 10 التجريبية 
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هناك فروق االختبارات القبلية والبعدية عند المجموعة  من خالل فرضية البحث و اليت تشَت إذل انو الثانــي الفرض

عند  .التجريبية والضابطة  لصالح االختبارات البعدية في اختبارات التوافق الحركي عند أطفال القسم التحضيري

لعينة واحدة مقارنة قبلية بعدية فكانت النتائج على النحو  (t.test)تخدام اختبار، قمنا باسأطفال القسم التحضيري

 التارل: 

وقيمة )ت( لداللة الفروق بين  الجدول رقم)  (   يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري

 الزحلقةاالختبار القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة و المجموعة التجريبية في اختبار 

 1.73مساوية ل ت الجدولية ( وقيمة 1.65للفروق بُت اجملموعتُت تساوي))ت(المحسوبة ويتضح من اعبدول )( أن قيمة 

(أي أهنال توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات اجملموعة الضابطة 0.05إحصائياً عند مستوى ) دالة وىي غَت

( باكبراف معياري مقداره 54.32فيتوافق العُت و الرجل ، إذ بلغ اؼبتوسط اغبسايب للمجموعة الضابطة   يف االختبار القبلي )

 ت المحسوبة( ويبان 1.42باكبراف معياري مقدار )55.11الختبار البعدي (، واؼبتوسط اغبسايب لنفس اجملموعة يف ا1.36)

.وىذا ما يشَت إذل عدم وجود  فروق    49ودرجة حرية مساوية ل 0.05عند مستوى داللة يساويت الجد ولية  اصغر  من

المتوسط  العدد االختبار البعد المجموعة 

الحسا

 بي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة 

"ت" 

 الجدولية

قيمةت 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

1-ن 1.36 54.32 10 القبلي   الزحلقة مج الضابطة   غير دالة  1.65 1.73 

 1.42 55.11 25 البعدي 

 مج

 التجريبية

1-ن 1.41 55.16 25 القبلي     دالة 2.21 1.73 

 1.03 11.91 10 البعدي 
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سبق نستنتج أن  اجملموعة الضابطة   . وفباالزحلقة دالة  بُت االختبار القبلي و االختبار البعدي للمجموعة الضابطة يف يف اختبار

 0.97الًتووبية لديها فروق بُت االختبارين القبلي و البعدي يف اؼبتوسط اغبسايب بقيمةاليت دل تطبقت عليها األلعاب الرياضية 

 1.73مساوية ل ت الجدولية ( وقيمة 2.21للفروق بُت اجملموعتُت تساوي))ت(المحسوبة ويتضح من اعبدول )( أن قيمة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات اجملموعة التجريبية   (أي أنو0.05دالة إحصائياً عند مستوى ) وىي غَت

( باكبراف معياري مقداره 55.16يف توافق العُت و الرجل ، إذ بلغ اؼبتوسط اغبسايب للمجموعة التجريبية  يف االختبار القبلي )

 ت المحسوبة( ويبان 3.58باكبراف معياري مقدار )62.04س اجملموعة يف االختبار البعدي (، واؼبتوسط اغبسايب لنف1.41)

.وىذا ما يشَت إذل وجود  فروق دالة  بُت    49ودرجة حرية مساوية ل 0.05عند مستوى داللة يساويت الجد ولية  اكرب  من

. وفبا سبق نستنتج أن  اجملموعة التجريبية  اليت طبقت حلقةالز  اختبار االختبار القبلي و االختبار البعدي للمجموعة التجريبية يف

 وىدا دال احصائيا.6.88لديها فروق بُت االختبارين القبلي و البعدي يف اؼبتوسط اغبسايب بقيمة الًتووبيةعليها األلعاب الرياضية 
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لداللة الفروق بين االختبار القبلي و البعدي وقيمة )ت(  تالجدول رقم)  (   يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري

 التحكم العضلي الدقيق للمجموعة الضابطة و المجموعة التجريبية في اختبار

 

 1.73مساوية ل ت الجدولية ( وقيمة 1.52للفروق بُت اجملموعتُت تساوي))ت(المحسوبة ويتضح من اعبدول )( أن قيمة 

(أي أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات اجملموعة 0.05دالة إحصائياً عند مستوى ) وىي غَت

مجموعة الضابطة   يف االختبار الضابطة لكال االختبارين القبلي و البعدي  يف توافق العُت واليد، إذ بلغ اؼبتوسط اغبسايب لل

باكبراف معياري 3.92(، واؼبتوسط اغبسايب لنفس اجملموعة يف االختبار البعدي 0.82( باكبراف معياري مقداره )3.87القبلي )

   49ودرجة حرية مساوية ل 0.05عند مستوى داللة يساويت الجد ولية  اصغر  من  ت المحسوبة( ويبان 0.91مقدار )

التحكم العضلي   إذل عدم وجود  فروق دالة  بُت االختبار القبلي و االختبار البعدي للمجموعة الضابطة يف اختبار.وىذا ما يشَت

 الدقيق

المتوسط  العدد االختبار البعد المجموعة 

الحسا

 بي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة 

"ت" 

 الجدولية

 قيمة

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

1-ن 0.82 3.87 10 القبلي    مج الضابطة   غير دالة  1.52 1.73 

 0.91 3.92 25 البعدي 

 مج

 التجريبية

التحكم 

العضلي 

 الدقيق

1-ن 0.85 3.91 25 القبلي    دالة 2.05 1.73 

 1.91 1.21 10 البعدي 
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لديها فروق بُت االختبارين القبلي و  لًتووبية ا. وفبا سبق نستنتج أن  اجملموعة الضابطة  اليت دل تطبق عليها األلعاب الرياضية

 و كانت غَت دالة. 0.97ايب بقيمةالبعدي يف اؼبتوسط اغبس

 1.73مساوية ل ت الجدولية ( وقيمة 2.05للفروق بُت اجملموعتُت تساوي))ت(المحسوبة ويتضح من اعبدول )( أن قيمة 

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات اجملموعة التجريبية (أي أنو0.05دالة إحصائياً عند مستوى ) وىي غَت

، إذ بلغ اؼبتوسط اغبسايب للمجموعة التجريبية  يف االختبار القبلي  التحكم العضلي الدقيق ارين القبلي و البعدي  يفلكال االختب

باكبراف معياري مقدار 6.73(، واؼبتوسط اغبسايب لنفس اجملموعة يف االختبار البعدي 0.85( باكبراف معياري مقداره )3.91)

.وىذا ما    49ودرجة حرية مساوية ل 0.05عند مستوى داللة يساويالجد ولية  ت اكرب  من ت المحسوبة( ويبان 1.91)

يشَت إذل وجود  فروق دالة  بُت االختبار القبلي و االختبار البعدي  لصاحل اجملموعة التجريبية يف اختبار رمي واستقبال الكرة 

الًتووبيةلديها فروق بُت اليت طبقت عليها األلعاب الرياضية لقياس توافق العُت و اليد. وفبا سبق نستنتج أن  اجملموعة التجريبية   

 و كانت دالة.2.82االختبارين القبلي و البعدي يف اؼبتوسط اغبسايب بقيمة

 توافق العين والرجل

يوقيمة )ت( لداللة الفروق بين االختبار القبلي و البعدي  تالجدول رقم)  (   يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعيار 

 توافق العُت والرجل للمجموعة الضابطة و المجموعة التجريبية في اختبار

 اؼبتوسط العدد االختبار البعد اجملموعة 

 اغبسايب

االكبراف 

 اؼبعياري

درجات 

 اغبرية

قيمة 

"ت" 

 اعبدولية

احملسوبة قيمة مستوى  

 الداللة

مج 

 الضابطة 

توافق 

 العُت او

 الرجل 

1-ن 0.97 3.11 25 القبلي    غَت دالة  1.09 1.73 

 0.99 3.16 25 البعدي 
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 1.73مساوية ل ت الجدولية ( وقيمة 1.09للفروق بُت اجملموعتُت تساوي))ت(المحسوبة ويتضح من اعبدول )( أن قيمة  

(أي أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات اجملموعة 0.05إحصائياً عند مستوى ) دالة وىي غَت

الضابطة لكال االختبارين القبلي و البعدي  يف توافق العُت واليد  و الرجل ، إذ بلغ اؼبتوسط اغبسايب للمجموعة الضابطة   يف 

(، واؼبتوسط اغبسايب لنفس اجملموعة يف االختبار 0.97( باكبراف معياري مقداره )3.11االختبار القبلي )

عند مستوى داللة ت الجد ولية  اصغر  من  ت المحسوبة( ويبان 0.99باكبراف معياري مقدار )3.61البعدي.

.وىذا ما يشَت إذل عدم وجود  فروق دالة  بُت االختبار القبلي و االختبار البعدي    49ودرجة حرية مساوية ل 0.05يساوي

بق نستنتج أن  اجملموعة الضابطة  اليت دل تطبقت عليها األلعاب الرياضية إدراك الشكل  مجموعة الضابطة يف اختبار. وفبا سلل

 و كانت غَت دالة. 0.50لديها فروق بُت االختبارين القبلي و البعدي يف اؼبتوسط اغبسايب بقيمة الًتووبية

 1.73مساوية ل ت الجدولية ( وقيمة 2.18ق بُت اجملموعتُت تساوي)للفرو )ت(المحسوبة ويتضح من اعبدول )( أن قيمة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات اجملموعة التجريبية لكال  (أي أنو0.05دالة إحصائياً عند مستوى ) وىي

( باكبراف معياري 3.17ر القبلي )االختبارين القبلي و البعدي  يف ، إذ بلغ اؼبتوسط اغبسايب للمجموعة التجريبية يف االختبا

ت ( ويبان 1.41باكبراف معياري مقدار )5.61(، واؼبتوسط اغبسايب لنفس اجملموعة يف االختبار البعدي.0.99مقداره )

.وىذا ما يشَت إذل وجود     49ودرجة حرية مساوية ل 0.05عند مستوى داللة يساويت الجد ولية  من اكرب المحسوبة

ختبار القبلي و االختبار البعدي للمجموعة التجريبية يف اختبار توافق العُت و اليد و الرجل . وفبا سبق نستنتج فروق دالة  بُت اال

لديها فروق بُت االختبارين القبلي و البعدي يف اؼبتوسط  الًتووبيةأن  اجملموعة التجريبية  اليت طبقت عليها األلعاب الرياضية 

 و كانت دالة.2.44اغبسايب بقيمة

 

 

 مج

 التجريبية

1-ن 0.99 3.17 25 القبلي     دالة 2.18 1.73 

 1.41 5.61 25 البعدي 
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 إدراك الشكل

الجدول رقم)  (   يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( لداللة الفروق بين االختبار القبلي و البعدي 

  إدراك الشكل. للمجموعة الضابطة و المجموعة التجريبية في اختبار

 

 1.73مساوية ل ت الجدولية ( وقيمة 1.12للفروق بُت اجملموعتُت تساوي))ت(المحسوبة من اعبدول )( أن قيمة  ويتضح

(أي أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات اجملموعة 0.05إحصائياً عند مستوى ) دالة وىي غَت

        الضابطة لكال االختبارين القبلي و البعدي  يف توافق العُت واليد  و الرجل ، إذ بلغ اؼبتوسط اغبسايب للمجموعة الضابطة 

(، واؼبتوسط اغبسايب لنفس اجملموعة يف االختبار 0.87اره )( باكبراف معياري مقد3.99يف االختبار القبلي )

عند مستوى داللة ت الجد ولية  اصغر  من  ت المحسوبة( ويبان 0.93باكبراف معياري مقدار )3.81البعدي.

عدي .وىذا ما يشَت إذل عدم وجود  فروق دالة  بُت االختبار القبلي و االختبار الب   49ودرجة حرية مساوية ل 0.05يساوي

بق نستنتج أن  اجملموعة الضابطة  اليت دل تطبقت عليها األلعاب الرياضية إدراك الشكل  للمجموعة الضابطة يف اختبار. وفبا س

 و كانت غَت دالة. 0.50لديها فروق بُت االختبارين القبلي و البعدي يف اؼبتوسط اغبسايب بقيمة الًتووبية

المتوسط  العدد االختبار البعد المجموعة 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 درجات

 الحرية

قيمة 

"ت" 

 الجدولية

قيمةت 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

إدراك  مج الضابطة 

 الشكل

1-ن 9.32 1.44 10 القبلي   غير  1.11 1.21 

 9.41 1.31 10 البعدي  دالة 

 مج

 التجريبية

1-ن 9.21 1.12 10 القبلي     دالة 1.11 1.21 

 1.11 0.01 10 البعدي 
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 1.73مساوية ل ت الجدولية ( وقيمة 2.11للفروق بُت اجملموعتُت تساوي) )ت(المحسوبةويتضح من اعبدول )( أن قيمة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات اجملموعة التجريبية لكال  (أي أنو0.05دالة إحصائياً عند مستوى ) وىي

( باكبراف معياري 3.17الختبار القبلي )االختبارين القبلي و البعدي  يف ، إذ بلغ اؼبتوسط اغبسايب للمجموعة التجريبية يف ا

ت ( ويبان 1.31باكبراف معياري مقدار )5.51(، واؼبتوسط اغبسايب لنفس اجملموعة يف االختبار البعدي.0.99مقداره )

.وىذا ما يشَت إذل وجود     49ودرجة حرية مساوية ل 0.05عند مستوى داللة يساويت الجد ولية  من اكرب المحسوبة

بُت االختبار القبلي و االختبار البعدي للمجموعة التجريبية يف اختبار توافق العُت و اليد و الرجل . وفبا سبق نستنتج فروق دالة  

لديها فروق بُت االختبارين القبلي و البعدي يف اؼبتوسط  الًتووبيةأن  اجملموعة التجريبية  اليت طبقت عليها األلعاب الرياضية 

 دالة.و كانت 2.48اغبسايب بقيمة
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 التمييز السمعي

الجدول رقم)  (   يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( لداللة الفروق بين االختبار القبلي و البعدي 

 ي التمييز السمعي للمجموعة الضابطة التجريبية في اختبار

 2.13مساوية ل  الجدوليةت ( وقيمة 1.14للفروق بُت اجملموعتُت تساوي) )ت(المحسوبةويتضح من اعبدول )( أن قيمة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات اجملموعة الضابطة يف  (أي أنو ال0.05دالة إحصائياً عند مستوى ) وىي

االختبار ألبعدي و القبلي  يف درجة التميز السمعي  ، إذ بلغ اؼبتوسط اغبسايب للمجموعة الضابطة   يف االختبار ألبعدي  

( 3.58باكبراف معياري مقدار )62.04(، واؼبتوسط اغبسايب يف االختبار ألبعدي.3.42كبراف معياري مقداره )( با61.11)

.وىذا ما يشَت إذل    48ودرجة حرية مساوية ل 0.05عند مستوى داللة يساوي وليةمن ت الجد ت المحسوبة  اضغرويبان 

الجدول رقم)  (   يمثل التميز السمعي.  البعدي  و القبلي يفعدم وجود  فروق دالة  عند اجملموعة الضابطة يف االختبار 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( لداللة الفروق بين االختبار القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية في 

  يالتمييز السمعي اختبار
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القبلي   10 11.11 1.11  

1-ن  

غير  1.11 1.11
 دالة

9.90 

 1.03 11.91 10 االبعدي 
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مساوية ل  ت الجدولية( وقيمة 2.79للفروق بُت اجملموعتُت تساوي) )ت(المحسوبةويتضح من اعبدول )( أن قيمة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات اجملموعة الضابطة  (أي أنو0.05وىيدالة إحصائياً عند مستوى )2.13

و اجملموعة التجريبية يف االختبار البعدي  يف بعد االصالة ، إذ بلغ اؼبتوسط اغبسايب للمجموعة الضابطة   يف االختبار ألبعدي  

باكبراف معياري 3.41(، واؼبتوسط اغبسايب للمجموعة  التجريبية يف االختبار ألبعدي.1.76ري مقداره )( باكبراف معيا2.22)

   48ودرجة حرية مساوية ل 0.05عند مستوى داللة يساوي وليةمن ت الجد اكرب ت المحسوبة( ويبان 2.76مقدار )

لبعدي و البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية  يف التميز السمعي . وفبا سبق نستنتج ا.وىذا ما يشَت إذل وجود  فروق دالة  االختبار 

الًتووبية و اجملموعة الضابطة لديها فروق يف االختبار ألبعدي يف أن  اجملموعة التجريبية  اليت طبقت عليها األلعاب الرياضية 

 و كانت دالة.1.19اؼبتوسط اغبسايب بقيمة

 

 

 

 

المتوسط  العدد المجموعة المتغير

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
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 الحرية
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  1.21 1.11 10 القبلي

1-ن1  

 9.90 دالة 1.24 1.11

 1.21 1.11 10 البعدي 
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 توافق العين واليد

وقيمة )ت( لداللة الفروق بين االختبار القبلي و البعدي  لجدول رقم)  (   يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري

 توافق العين واليد للمجموعة الضابطة و المجموعة التجريبية في اختبار

 

 2.13مساوية ل  ت الجدولية( وقيمة 2.82للفروق بُت اجملموعتُت تساوي) )ت(المحسوبةويتضح من اعبدول )( أن قيمة 

(أي أهنتوجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات اجملموعة الضابطة و 0.05وىيدالة إحصائياً عند مستوى )

اجملموعة التجريبية يف االختبار البعدي  يف درجة توافق العُت و اليد ، إذ بلغ اؼبتوسط اغبسايب للمجموعة الضابطة   يف االختبار 

باكبراف 6.73(، واؼبتوسط اغبسايب للمجموعة  التجريبية يف االختبار البعدي.0.91باكبراف معياري مقداره )( 3.92البعدي  )

ودرجة حرية مساوية ل 0.05عند مستوى داللة يساوي كبر من ت الجدوليةا ت المحسوبة( ويبان 2.01معياري مقدار )

 اجملموعةابطة و اجملموعة التجريبية يف االختبار البعدي لصاحل .وىذا ما يشَت إذل وجود  فروق دالة  بُت  اجملموعة الض   48

الًتووبية و التجريبية  اليت طبقت عليها األلعاب الرياضية . وفبا سبق نستنتج أن  اجملموعة التجريبية  يف درجة توافق العُت و اليد  

 و كانت الدالة. 2.81بقيمة اغبسايب اجملموعة الضابطة لديها فروق يف االختبار البعدي يف اؼبتوسط 

 

 المتغير
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  9.41 1.41 10 الضابطة 

1-ن1  

 9.90 دالة 1.31 1.11

 1.91 1.21 10 التجريبية 
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 2.13مساوية ل  ت الجدولية( وقيمة 3.14للفروق بُت اجملموعتُت تساوي) )ت(المحسوبةويتضح من اعبدول )( أن قيمة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات اجملموعة الضابطة و  (أي أنو0.05دالة إحصائياً عند مستوى ) وىي

ألبعدي  يف درجة توافق العُت و الرجل ، إذ بلغ اؼبتوسط اغبسايب للمجموعة الضابطة   يف االختبار اجملموعة التجريبية يف االختبار 

(، واؼبتوسط اغبسايب للمجموعة  التجريبية يف االختبار 1.42( باكبراف معياري مقداره )55.11ألبعدي  )

عند مستوى داللة  وليةلجدت المحسوبة  اكبر من ت ا( ويبان 3.58باكبراف معياري مقدار )62.04ألبعدي.

.وىذا ما يشَت إذل وجود  فروق دالة  بُت  اجملموعة الضابطة و اجملموعة التجريبية يف    48ودرجة حرية مساوية ل 0.05يساوي

التجريبية  اليت طبقت . وفبا سبق نستنتج أن  اجملموعة التجريبية  يف درجة توافق العُت و الرجل   اجملموعةاالختبار البعدي لصاحل 

و كانت 6.93الًتووبية و اجملموعة الضابطة لديها فروق يف االختبار البعدي يف اؼبتوسط اغبسايب بقيمةعليها األلعاب الرياضية 

 دالة.
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  1.11 00.11 10 الضابطة 
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 9.90 دالة 1.11 1.11

 1.03 11.91 10 التجريبية 
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 الفرض الثاني

في من خالل فرض البحث الثالث  والدي يشير إلى أن هناك فرق بين المجموعة التجريبية  و المجموعة الضابطة 

ستودنت للمقارنة بين مجموعتين مرتبطتين لهم ريبية استخدمنا اختبار الداللة تاالختبارات البعدية لصالح المجموعة التج

 نفس العدد فكانت النتائج على النحو التالي5 

 الوعي الحس حركي

 الذات الجسمية

المجموعة  الضابطة و المجموعة التجريبية يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( وداللة الفروق بين 

 في االختبار البعدي  في بعد الذات الجسمية لمقياس الوعي الحس حركي

 

مساوية ل  ت الجدولية( وقيمة 2.79للفروق بُت اجملموعتُت تساوي) )ت(المحسوبةويتضح من اعبدول )( أن قيمة 

(أي أهنتوجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات اجملموعة الضابطة و 0.05وىيدالة إحصائياً عند مستوى )2.13

المتوسط  العدد المجموعة المتغير

 الحسابي
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ألصالةا   1.21 1.11 10 الضابطة  

1-ن1  

 9.90 دالة 1.24 1.11

 1.21 1.11 10 التجريبية 
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اجملموعة التجريبية يف االختبار البعدي  يف بعد االصالة ، إذ بلغ اؼبتوسط اغبسايب للمجموعة الضابطة   يف االختبار ألبعدي  

باكبراف معياري 3.41(، واؼبتوسط اغبسايب للمجموعة  التجريبية يف االختبار ألبعدي.1.76ي مقداره )( باكبراف معيار 2.22)

   48ودرجة حرية مساوية ل 0.05عند مستوى داللة يساوي وليةمن ت الجد اكرب ت المحسوبة( ويبان 2.76مقدار )

عة التجريبية يف االختبار ألبعدي لصاحل اجملموعة التجريبية  يف .وىذا ما يشَت إذل وجود  فروق دالة  بُت  اجملموعة الضابطة و اجملمو 

الًتووبية و اجملموعة الضابطة لديها بعد األصالة   . وفبا سبق نستنتج أن  اجملموعة التجريبية  اليت طبقت عليها األلعاب الرياضية 

 و كانت دالة.1.19فروق يف االختبار ألبعدي يف اؼبتوسط اغبسايب بقيمة

 المجال و االتجاهاتبعد 

يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( وداللة الفروق بين المجموعة  الضابطة و المجموعة التجريبية 

 في االختبار ألبعدي  في بعد المجال و االتجاهات  لمقياس الوعي الحس حركي

 2.13مساوية ل  ت الجدولية( وقيمة 2.88للفروق بُت اجملموعتُت تساوي) )ت(المحسوبةويتضح من اعبدول )( أن قيمة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات اجملموعة الضابطة و  (أي أنو0.05دالة إحصائياً عند مستوى ) وىي

اجملموعة التجريبية يف االختبار البعدي  يف بعد اجملال و االذباىات ، إذ بلغ اؼبتوسط اغبسايب للمجموعة الضابطة   يف االختبار 
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  1.13 1.11 10 الضابطة

 1-ن1

 9.90 دالة 1.33 1.11

 1.12 1.13 10 التجريبية 
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باكبراف 3.38(، واؼبتوسط اغبسايب للمجموعة  التجريبية يف االختبار البعدي.1.48( باكبراف معياري مقداره )2.34دي  )البع

   48ودرجة حرية مساوية ل 0.05عند مستوى داللة يساوي من الجدولية اكرب ت المحسوبة( ويبان 2.17معياري مقدار )

التجريبية   اجملموعة.وىذا ما يشَت إذل وجود  فروق دالة  بُت  اجملموعة الضابطة و اجملموعة التجريبية يف االختبار البعدي لصاحل 

الًتووبية و اجملموعة األلعاب الرياضية لتجريبية  اليت طبقت عليها وفبا سبق نستنتج أن  اجملموعة ا فيبعد اجملال و االذباىات .

 بعد اإلتزان. و كانت دالة1.04الضابطة لديها فروق يف االختبار البعدي يف اؼبتوسط اغبسايب بقيمة

و المجموعة التجريبية  يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( وداللة الفروق بين المجموعة  الضابطة

 في االختبار ألبعدي  في بعدا التزان لمقياس الوعي الحس حركي

 2.13مساوية ل  ت الجد ولية( وقيمة 2.79للفروق بُت اجملموعتُت تساوي) )ت(المحسوبةويتضح من اعبدول )( أن قيمة 

متوسطات درجات اجملموعة الضابطة و  (أي أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت0.05وىي دالة إحصائية عند مستوى )

( 2.76اجملموعة التجريبية يف االختبار ألبعدي يف بعد االتزان، إذ بلغ اؼبتوسط اغبسايب للمجموعة الضابطة يف االختبار ألبعدي )

ي مقدار باكبراف معيار 3.81(، واؼبتوسط اغبسايب للمجموعة التجريبية يف االختبار ألبعدي.1.01باكبراف معياري مقداره )

.وىذا ما    48ودرجة حرية مساوية ل 0.05عند مستوى داللة يساويمن ت الجد ولية اكرب ت المحسوبة ( ويبان 2.07)

 يشَت إذل وجود  فروق دالة  بُت  اجملموعة الضابطة و اجملموعة التجريبية يف االختبار ألبعدي لصاحل اجملموعة التجريبية  يف االتزان 

المتوسط  العدد المجموعة المتغير

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
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  1.91 1.21 10 الضابطة  االتزان

1-ن1  

 9.90 دالة 1.24 1.11

 1.92 1.31 10 التجريبية 
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الًتووبية و اجملموعة الضابطة لديها فروق يف االختبار ن اجملموعة التجريبية اليت طبقت عليها األلعاب الرياضية . وفبا سبق نستنتج أ

 توافق العُت والرجل. و كانت دالة1.05ألبعدي يف اؼبتوسط اغبسايب بقيمة

طة و المجموعة التجريبية يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( وداللة الفروق بين المجموعة  الضاب

 في االختبار ألبعدي  لتوافق العين و الرجل 

 2.13مساوية ل  ت الجدولية( وقيمة 3.14للفروق بُت اجملموعتُت تساوي) )ت(المحسوبةويتضح من اعبدول )( أن قيمة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات اجملموعة الضابطة و  (أي أنو0.05دالة إحصائياً عند مستوى ) وىي

اجملموعة التجريبية يف االختبار ألبعدي  يف درجة توافق العُت و الرجل ، إذ بلغ اؼبتوسط اغبسايب للمجموعة الضابطة   يف االختبار 

وعة  التجريبية يف االختبار (، واؼبتوسط اغبسايب للمجم1.42( باكبراف معياري مقداره )55.11ألبعدي  )

عند مستوى داللة  وليةت المحسوبة  اكبر من ت الجد( ويبان 3.58باكبراف معياري مقدار )62.04ألبعدي.

.وىذا ما يشَت إذل وجود  فروق دالة  بُت  اجملموعة الضابطة و اجملموعة التجريبية يف    48ودرجة حرية مساوية ل 0.05يساوي

التجريبية  اليت طبقت . وفبا سبق نستنتج أن  اجملموعة التجريبية  يف درجة توافق العُت و الرجل   اجملموعة االختبار البعدي لصاحل
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  1.11 00.11 10 الضابطة 
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و كانت 6.93الًتووبية و اجملموعة الضابطة لديها فروق يف االختبار البعدي يف اؼبتوسط اغبسايب بقيمةعليها األلعاب الرياضية 

 دالة.

 توافق العين و اليد 

يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( وداللة الفروق بين المجموعة  الضابطة و المجموعة التجريبية 

 في االختبار ألبعدي  لتوافق العين و اليد

 

 2.13مساوية ل  ت الجدولية( وقيمة 2.82للفروق بُت اجملموعتُت تساوي) )ت(المحسوبةويتضح من اعبدول )( أن قيمة 

(أي أهنتوجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات اجملموعة الضابطة و 0.05وىيدالة إحصائياً عند مستوى )

اجملموعة التجريبية يف االختبار البعدي  يف درجة توافق العُت و اليد ، إذ بلغ اؼبتوسط اغبسايب للمجموعة الضابطة   يف االختبار 

باكبراف 6.73(، واؼبتوسط اغبسايب للمجموعة  التجريبية يف االختبار البعدي.0.91باكبراف معياري مقداره )( 3.92البعدي  )

ودرجة حرية مساوية ل 0.05عند مستوى داللة يساوي كبر من ت الجدوليةا ت المحسوبة( ويبان 2.01معياري مقدار )

المتوسط  العدد المجموعة المتغير

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

قيمة 

"ت" 

 الجدولية

 قيمة 

ت 

المحسو 

 بة

 مستوى

 الداللة

النسبة 

 االحتمالية

توافق 

العين و 

 اليد

  9.41 1.41 10 الضابطة 

1-ن1  

 9.90 دالة 1.31 1.11

 1.91 1.21 10 التجريبية 
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 اجملموعةابطة و اجملموعة التجريبية يف االختبار البعدي لصاحل .وىذا ما يشَت إذل وجود  فروق دالة  بُت  اجملموعة الض   48

الًتووبية و لتجريبية  اليت طبقت عليها األلعاب الرياضية وفبا سبق نستنتج أن  اجملموعة ا التجريبية  يف درجة توافق العُت و اليد  .

 و كانت دالة.2.81بقيمةاجملموعة الضابطة لديها فروق يف االختبار البعدي يف اؼبتوسط اغبسايب 

 التحكم العضلي العصبي

يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( وداللة الفروق بين المجموعة  الضابطة و المجموعة التجريبية 

 التحكم العضلي العصبيفي االختبار ألبعدي  

 

 2.13مساوية ل  ت الجدولية( وقيمة 2.92للفروق بُت اجملموعتُت تساوي) )ت(المحسوبةويتضح من اعبدول )( أن قيمة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات اجملموعة الضابطة و  (أي أنو0.05دالة إحصائياً عند مستوى ) وىي

يب، إذ بلغ اؼبتوسط اغبسايب للمجموعة الضابطة   يف االختبار صاجملموعة التجريبية يف االختبار البعدي  يف درجة التحكم الع

باكبراف 5.61(، واؼبتوسط اغبسايب للمجموعة  التجريبية يف االختبار البعدي.0.99( باكبراف معياري مقداره )3.61البعدي  )

 

 المتغير

المتوسط  العدد المجموعة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

قيمة 

"ت" 

 الجدولية

 قيمة 

ت 

المحسو 

 بة

مستوى 

 الداللة

النسبة 

 االحتمالية

التحكم 

العضلي 

 العضبي

  9.44 1.11 10 الضابطة 

1-ن1  

 9.90 دالة 1.41 1.11

 1.11 0.11 10 التجريبية 



منهجية البحث و إجراءاته الميدانية     الفصل األول                                                           

 

97 
 

ودرجة حرية مساوية ل 0.05عند مستوى داللة يساويمن ت الجدولية  اكرب ت المحسوبة ( ويبان 1.41معياري مقدار )

 اجملموعةوعة الضابطة و اجملموعة التجريبية يف االختبار البعدي لصاحل .وىذا ما يشَت إذل وجود  فروق دالة  بُت  اجملم   48

الًتووبية و التحكم العضلي. وفبا سبق نستنتج أن  اجملموعة التجريبية  اليت طبقت عليها األلعاب الرياضية  التجريبية  يف درجة

 . و كانت دالة2ةاجملموعة الضابطة لديها فروق يف االختبار البعدي يف اؼبتوسط اغبسايب بقيم

يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( وداللة الفروق بين المجموعة  الضابطة و المجموعة   11

 ادراك الشكل   البعدي التجريبية في االختبار

 1.73مساوية ل  ت الجدولية( وقيمة 3.72للفروق بُت اجملموعتُت تساوي) )ت(المحسوبةويتضح من اعبدول )( أن قيمة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات اجملموعة الضابطة و  (أي أنو0.05دالة إحصائياً عند مستوى ) وىي

اجملموعة التجريبية يف االختبار البعدي  يف الدرجة الكلية لتوافق اغبركي ، إذ بلغ اؼبتوسط اغبسايب للمجموعة الضابطة   يف 

(، واؼبتوسط اغبسايب للمجموعة  التجريبية يف االختبار 4.86ري مقداره )( باكبراف معيا62.64االختبار البعدي  )

عند مستوى داللة  من الجدولية اكرب ت المحسوبة( ويبان 4.79باكبراف معياري مقدار )74.38البعدي.

المتوسط  العدد المجموعة المتغير

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

قيمة 

"ت" 

 الجدولية

 قيمة 

ت 

المحسو 

 بة

مستوى 

 الداللة

النسبة 

 االحتمالية

ادراك 

 الشكل

  الضابطة 

 10  

11.11 1.31  

1-ن1  

 

 
1.21 

 

 
1.21 

 
 
 دالة

 

 
9.90 

  التجريبية 

10 

21.13 1.31 
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عة التجريبية يف .وىذا ما يشَت إذل وجود  فروق دالة  بُت  اجملموعة الضابطة و اجملمو    48ودرجة حرية مساوية ل 0.05يساوي

التجريبية  اليت طبقت عليها وفبا سبق نستنتج أن  اجملموعة التجريبية  يف ادراك الشكل  .  اجملموعةاالختبار البعدي لصاحل 

 و كانت دالة11.74الًتووبية و اجملموعة الضابطة لديها فروق يف االختبار البعدي يف اؼبتوسط اغبسايب بقيمةاأللعاب الرياضية 
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يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( وداللة الفروق بين المجموعة  الضابطة و المجموعة التجريبية 

 في االختبار ألبعدي  في الدرجة الكلية لمقياس الوعي الحس حركي

 

مساوية ل  الجد ولية ت( وقيمة 3.04للفروق بُت اجملموعتُت تساوي) )ت(المحسوبةيتضح من اعبدول )( أن قيمة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات اجملموعة الضابطة  (أي أنو0.05وىيدالة إحصائياً عند مستوى )2.13

و اجملموعة التجريبية يف االختبار ألبعدي  يف الدرجة الكلية ؼبقياس الوعي اغبس حركي ، إذ بلغ اؼبتوسط اغبسايب للمجموعة 

(، واؼبتوسط اغبسايب للمجموعة  التجريبية يف االختبار 2.07( باكبراف معياري مقداره )7.32الختبار البعدي  )الضابطة   يف ا

عند مستوى داللة  وليةمن ت الجد ت المحسوبة  اكبر( ويبان 3.25باكبراف معياري مقدار )10.60البعدي

دالة  بُت  اجملموعة الضابطة و اجملموعة التجريبية يف  .وىذا ما يشَت إذل وجود  فروق   48ودرجة حرية مساوية ل 0.05يساوي

المتوسط  العدد المجموعة المتغير

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

قيمة 

"ت" 

 الجدولية

 قيمة 

ت 

المحسو 

 بة

مستوى 

 الداللة

النسبة 

 االحتمالية

الدرجة 

الكلية 

لمفباس 

الوعي 

الحس 

 حركي

  1.92 2.11 10 الضابطة 

1-ن  

 9.90 دالة 1.91 1.11

  التجريبية

10 

19.19 1.10 
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التجريبية  . وفبا سبق نستنتج أن  اجملموعة ؼبقياس الوعي اغبس حركي   التجريبية يف الدرجة الكلية اجملموعةاالختبار البعدي لصاحل 

ختبار البعدي يف اؼبتوسط اغبسايب الًتووبية و اجملموعة الضابطة لديها فروق يف االاليت طبقت عليها األلعاب الرياضية 

 و كانت دالة.3.28بقيمة
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 الفصل الثالث

 

 الفصل الثالث

 

 أالستنتاجات

 

 االستنتاجات

 تمهيد

 من خالل ما توصلنا إليو من استنتاجات يف الفصل السابق بعرض وربليل النتائج فقد توصلنا اذل االستنتاجات اآلتية .

  الرياضية الًتووبية مقياساً لتطوير األطفال ربصيلياً ومعرفياً ويتأثر تطور اللعب عند األطفال بنموىم تعترب األلعاب

 العقلي، واالنفعارل واالجتماعي.

  على أن األلعاب الرياضية الًتووبية مادة تعليمية لنماء واكتساب ألوان من السلوكيات يف لبٌت العقلية والوجدانية واغبس

 حركية

  األلعاب الرياضية الًتووبية  الرياضية الًتووبية بيئة مثالية  لدى األطفال يسمح بنمو الوعي االدراكي لديووعلى أن 

على  أن األلعاب الرياضية الًتووبية تساعد على مبو أعضاء اعبسم وخاصة اعبهاز العصيب فبا يشمل عليو مراكز اغبس 

 و مراكز اغبركة لإلنسان

  ات الذىنية  كا اإلدراك و اؼبتغَتات غَت الذىنية)اغبركية(،وخاصة تلك العالقة بُت بعض أن ىناك عالقة بُت اؼبتغَت

 مكونات االستعداد اغبركي و يف مقدمتها التوافق اغبركي .
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  أن األلعاب الرياضية الًتووبية من أنسب الوسائل اليت يبكن أن تنمي الوعي  لدى األطفال فبا يدفعنا إذل توجيو عناية

 واد اللعب اليت تثَت ميول الطفل ؼبمارسة اللعب مثل األلعاب باألنشطة اغبركية اؼبختلفةأكرب كبو م

 مناقشة الفرضيات

و التوافق اغبركي  لدى أطفال  إدراك اغبس اغبركييهدف البحث اغبارل إذل معرفة فاعلية األلعاب الرياضية لًتووبية  على تنمية 

 القسم التحضَتي

والتوافق اغبركي بُت ؾبموعتُت  إدراك اغبس اغبركيوقد دلت نتائج البحث اغبارل على أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية يف 

  .التجريبية والضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية بعد تطبيق األلعاب الرياضية الًتووبية

  :الفرضيات بالشكل اآليت وسوف يناقش الباحث ىذه النتائج اليت توصل إليها حسب ورودىا يف 

 :الفرض األول

هناك فروق بين المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة في .با الفرض األول والدي يشير إلى انه تؤكد النتائج اؼبتعلقة 

 االختبارات البعدية لصالح المجموعة التجريبية  في عند أطفال القسم التحضيري

( بُت متوسطات درجات اجملموعتُت التجريبية والضابطة يف االختبار 0.05ية عند مستوى )إذل أنو توجد فروق ذات داللة إحصائ

التفكَت اإلبتكاري لصاحل اجملموعة التجريبية بعد تطبيق  حصص األلعاب الرياضية الًتووبية، كما ىو موضح يف اعبدول   البعدي

عاب الرياضية الًتووبية وإذل ما تتصف بو من أنشطة وألعاب وخربات )( ونرجع النتيجة اليت توصلنا إليها إذل التأثَت اإلهبايب لألل

ومواقف تربوية واجتماعية قائمة على حل اؼبشكالت اليت تسمح للطفل بإبداع الشخصيات واؼبواقف بطريقة غَت مألوفة والتعبَت 

 .عنها بطالقة

وعلى أن اللعب الرياضي  إدراك اغبس اغبركيمثالية لتشجيع  كما نرجع ىذا األثر الدال إذل طبيعة األلعاب الرياضية الًتووبية كبيئة

 الًتووبي بيئة مثالية  لدى األطفال يسمح بنمو االبتكارية لديو.

جاري أن 1974Rozennوقد اتفقت ىذه النتائج مع نتائج العديد من الدراسات األجنبية ومنها دراسة ، رزن

1978Gauryann 1980ودان سكي Dunsk 1981، ىارل Haley 1983، كريشيتChristi 
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لألطفال، وقد اتفقت ىذه النتائج أيضاً مع نتائج دراسة   إدراك اغبس اغبركيحيث أثبتت ىذه الدراسات أنبية اللعب يف تنمية 

، تؤكد ىذه الدراسات على أنبية اللعب يف تنمية التفكَت اإلبتكاري Grahamم 1989، جراىام وآخرين Christieكاريتا

م أنبية اللعب اغبر واللعب 1988م، ؿبمود منسي 1983لطفولة اؼببكرة وكذلك أثبتت دراسة كل من سوزان فرواية يف مرحلة ا

  .اؼبوجو يف تنمية التفكَت اإلبتكاري

م ورضا 1992م، وماجدة عقل 1987، سهَت عبد اللطيف 1984ويف حُت أثبتت دراسة كل من أضبد البهي وحسُت 

  .لألطفال إدراك اغبس اغبركيؼبتمثل بربنامج األلعاب اؼبختلفة على تنمية م، أنبية اللعب ا1996مصطفى 

 .م و أنبية برنامج األنشطة اغبركية الًتبوية يف تنمية االدراك اغبس حركي1996وكما أثبتت دراسة سامية فرغلي منصور 

لسابقة  و النظرية أن األلعاب الرياضية والنتيجة اليت يستخلصها الباحث من ىذه اؼبناقشة وبناًء على ما جاء يف الدراسات ا

الًتووبية من أنسب الوسائل اليت يبكن أن تنمي الوعي اغبس حركي لدى األطفال فبا يدفعنا إذل توجيو عناية أكرب كبو مواد اللعب 

أللوان والقصص اليت تثَت ميول الطفل ؼبمارسة اللعب مثل األلعاب باألنشطة اغبركية اؼبختلفة وألعاب األشكال واألحجام وا

اؼبصورة ذات األلوان اعبذابة واألدوات اؼبصغرة اؼبستخدمة يف بعض اؼبهن وغَتىا من اؼبواد واػبامات اليت تستخدم بطرق متعددة 

هناك فروق بين المجموعة التجريبية و المجموعة كل ىدا هبرنا للقول با التأكيد على انو قد ربقق الفرض وىو .وـبتلفة

 بارات البعدية لصالح المجموعة التجريبية  في الوعي الحس حركي  عند أطفال القسم التحضيريالضابطة في االخت

 الثانـــــي الفرض

هناك فروق بين المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة في االختبارات البعدية  من خالل فرض البحث الذي يشَت إذل ان

 عند أطفال القسم التحضيري.لصالح المجموعة التجريبية  في التوافق الحركي 

تؤكد النتائج اؼبتعلقة باؽبدف الثاين وىو التعرف على فاعلية األلعاب الرياضية الًتووبية  يف التوافق اغبركي لدى أطفال  القسم 

( بُت متوسطات درجات اجملموعتُت التجريبية 0.05التحضَتي .إذل أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  داللة )

والضابطة يف االختبارات البعدية  لصاحل اجملموعة التجريبية بعد تطبيق حصص األلعاب الرياضية الًتووبية، كما ىو موضح يف 

وىدا ما يتفق مع دراسة عبد الرضبن حافظ مع آخرين موضوعها"العالقة بُت اؼبتغَتات الذىنية و غَت الذىنية" حيث اعبدول )( .
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ص ىام ىو أن ىناك عالقة بُت اؼبتغَتات الذىنية و اؼبتغَتات غَت الذىنية)اغبركية(،وخاصة تلك أسفرت ىذه الدراسة عن استخال

العالقة بُت بعض مكونات االستعداد اغبركي و يف مقدمتها التوافق و التوازن،حيث ثبت ارتباطهما بالذكاء و التحصيل 

تنبؤية للتوافق و التوازن يف تقدير التحصيل الذىٍت" توصال إذل الدراسي.ويف دراسة أخرى لعبد الرضبن حافظ و جروبَت عن "القوة ال

البفاض واضح يف مستوى التحصيل عند استبعاد عناصر التوافق و التوازن ويعترب مكون التوافق من أفضل مقاييس التقدير للكفاءة 

 الذىنية يليو مكون التوازن.

هبايب لأللعاب الرياضية الًتووبية وإذل ما تتصف بو من أنشطة وألعاب ويعزي  الباحث النتيجة اليت توصل إليها إذل التأثَت اإل

وخربات ومواقف  حركية تربوية واجتماعية قائمة على حل اؼبشكالت اليت تسمح للطفل بإبداع الشخصيات واؼبواقف بطريقة غَت 

 مألوفة والتعبَت عنها با توافق حركي و تناسق .

أعضاء اعبسم وخاصة اعبهاز العصيب فبا يشمل عليو مراكز اغبس لإلنسان ، و ىدا ما و نفسر ىدا أن اللعب يساعد على مبو 

النمو اعبسمي والفسيولوجي للعادل كار ، حيث تستمر أجهزة اعبسم يف النمو وتستمر الزيادة  يف القدرة  تتضمنو فلسفة نظرية

لرياضية الًتووبية يف تنمية التوافق اغبركي اػباص و العام األلعاب ا اغبركية بشكل ملحوظ وىدا ما ظهر خالل الفاعلية اليت أظهرتو

 عند أطفال القسم التحضَتي.

و نفسر كذلك على أن اللعب يرتبط دبراحل النمو عند األطفال، وأن لكل مرحلة إمبائية ألوانًا خاصة من أسلوب العمل.       

سًا لتطوير األطفال ربصيليًا ومعرفيًا ويتأثر تطور اللعب عند وفبارستو زبتلف من بيئة ألخرى، ومن فرد آلخر ويعترب اللعب مقيا

 األطفال بنموىم العقلي، واإلنفعارل واالجتماعي.وىدا ما تراه النظرية التطويرية للعادل السويسري جون بياجيو .

كوين النفسي والعقلي لألطفال وتفسر ىذه النتيجة اليت توصلنا إليها  من البحث اغبارل أهنا نتيجة منطقية وطبيعية ومنسقة مع الت

يف مرحلة الطفولة اؼببكرة وفقًا ؼبراحل النمو اؼبعريف و اغبركي  ويدخل الطفل يف حوارل السنتُت من عمره مرحلة ما قبل العمليات 

ا )بياجيو( اسم وتستمر ىذه اؼبرحلة إذل السابعة تقريبًا وىبتلف تفكَت الطفل يف ىذه اؼبرحلة عن اؼبراحل السابقة واليت أطلق عليه

اؼبرحلة اغبسية اغبركية، بأن الطفل أصبح بإمكانو تصور األشياء واألحداث وسبثيلها ذىنيًا أي أنو يصبح يفكر بعقلو ال جبسمو، 

 فالطفل يف مرحلة الروضة متعطش للمعرفة والبحث، فهو وباول االستزادة العقلية واؼبعرفية ويريد أن يعرف األشياء اليت تثَت انتباىو،



منهجية البحث و إجراءاته الميدانية     الفصل األول                                                           

 

105 
 

وأن يفهم اػبربات اليت يبر هبا، فهي عالمة استفهام حية بالنسبة لكل شيء، وقد أطلق البعض على ىذه اؼبرحلة السؤال 

 .(68، صفحة 2008)سليمان، 

، مع دراسة سناء ؿبمد نصر دبا يتعلق بقدرة التفكَت Peupler-Rossم1981وتتفق ىذه النتائج مع نتائج بيبلر ـ روس 

م، 1981م، ومع دراسة ؿبمود عبد اغبكيم منسي ومرزوق عبد اجمليد 1984اإلبتكاري، كما تتفق مع دراسة أضبد البهي السيد 

م، فيما 1988حسُت  وكذلك تتفق نتائج البحث اغبارل مع نتائج أضبد .دبا يتعلق با اللعب  و  ا لقدرة على التفكَت اإلبتكاري

  .يتعلق بسلوكهم اإلبتكاري بُت اجملموعتُت الضابطة والتجريبية يف القياسُت القبلي والبعدي

اغبركي عند الطفل واللعب  إبراز الذكاءو تفسر على اعتبار  األلعاب الرياضية الًتووبية تعترب من اػبصائص الرئيسية اؼبميزة ؼبرحلة 

يطلق عليو بياجية )العرض السعيد لألفعال اؼبعروفة( حيث يقوم األطفال بتطبيق السكيما اػباصة  الوظيفي أو التدرييب و ىو ما

باألفعال بصورة متكررة بإستخدام األدوات أو بإستخدام أجسامهم مثل جذب األشياء ورفعها والوصول إذل األشياء اليت يف 

تهم، إن نفس ىذه السكيما يطبقها األطفال يف مواقف أخرى ؿبيطهم واألطفال يفعلون ذلك ويشعرون باؼبتعة لتحكمهم يف حرك

 و فبا .جديدة مثل أنشطة اللعب يف اؼباء كطرطشة اؼباء ونثره أو لبل الرمال أو ركوب العجل
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 الفرض الثاني

من خالل فرض البحث الثالث  والدي يشير إلى أن هناك فرق بين المجموعة التجريبية  و المجموعة الضابطة في       

 االختبارات البعدية لصالح المجموعة التجريبية

ا ىو بُت متغَتات التفكَت اإلبتكاري ومتغَتات  التوافق اغبركي كم (0.05)أنو توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 موضح يف اعبدول ...

اليها أن التفكَت أالبتكاري ويف ـبتلف أبعاده  لو ارتباط اهبايب مع متغَتات التوافق اغبركي أي  وتفسر ىذه النتيجة اليت توصلنا

 .وجود عالقة طردية بُت القدرات العقلية و اغبركية  اؼبتمثلة يف التآزر البصري اغبركي خالل مرحلة الطفولة اؼببكرة

دبا يتعلق بالعوامل البيولوجية وقدرات التفكَت  Maninderetall 1988تفق نتائج البحث اغبارل مع نتائج ماتندر وآخرون وت

م دبا يتعلق اغبركات االكروباتية و التسلسالت اغبركية 1994كما تتفق مع دراسة، صنفُت صنو  .اإلبتكاري لدى األطفال

م دبا يتعلق بالعالقة بُت مستوى  اللياقة 1996ضاً مع دراسة أجراىا موسى والقطا مي وتتفق أي وعالقتيهما بالتفكَت اإلبتكاري

 .اغبركية ودرجات االدراك اغبس حركي ألطفال الروضة

وخرج منو بنظرية  (1883)حينما نشر حبثاً عن األلعاب عام  ( 1824 – 1903) (Lazaros) و تتفق مع العادل األؼباين

ط أو الراحة، وتكون فلسفة النظرية متشاهبة مع نظرية الًتويح اليت تذىب إذل أسلوب العمل يف أيامنا االستجمام أو ذبديد النشا

ىذه، فهو أسلوب شاق فبل ؾبهد لكثرة استخدام العضالت الدقيقة للعُت، واليد، وىذا األسلوب من العمل يؤدي إذل اضطرابات 

اللعب كذلك فهو وبث الفرد على اػبروج إذل اػبالء وفبارسة أوجو عصبية إذا دل يتوفر للجهاز البشري وسائل االستجمام و 

 .النشاط مثل السباحة والصيد.

وىدا مانفسره  على أن اللعب مادة تعليمية للنماء واكتساب ألوان من السلوكيات يف لبٌت العقلية والوجدانية واغبس حركية وبذلك 

يشكل اللعب يف ىذه النظرية مدخاًل للنمو اؼبعريف و اغبس حركي ، ذلك ألن اإلنسان من خصائصو البيولوجية أن يتكيف مع 

قافية للتكيف مع اؼبتغَتات يف البيئة بفضل آلييت التمثل واؼبواءمة فعن طريق آلية التمثل سبكن اإلنسان من البيئة الطبيعية والبيئة الث
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إدخال اؼبتغَتات واؼبستجدات إذل بنيتو العقلية والوجدانية وتكاملها مع خرباتو السابقة وعن طريق اؼبواءمة هبري لإلنسان بعض 

يف اػبارج ويسهل عملية التمثل وبذلك فإن اللعب يصبح سبثياًل خالصاً ووبول حاصل  التحوالت الداخلية ليتكيف مع اؼبستجدات

إلضافة إذل إسهام اب اؼبعرفة إذل مالئمة مع مطالب النمو اػباصة للفرد وىكذا فإن اللعب والتمثل نبا جزئيات لنمو الذكاء البشري

ارية و اغبركية وتفيد يف تأكيد الذات عند الطفل واالعتماد على األقسام التحضَتية  يف ربسُت ودفع عملية  تنمي القدرات االبتك

إلضافة إذل اعتبار التوافق اغبركي ؿبك صادق للقدرة االبتكارية باالنفس واالستقاللية وحسب االستطالع، واالتصال االجتماعي، 

تغَتات الذىنية و غَت الذىنية" حيث وىدا ما يتفق مع دراسة عبد الرضبن حافظ مع آخرين موضوعها"العالقة بُت اؼبلدى الطفل

أسفرت ىذه الدراسة عن استخالص ىام ىو أن ىناك عالقة بُت اؼبتغَتات الذىنية و اؼبتغَتات غَت الذىنية)اغبركية(،وخاصة تلك 

العالقة بُت بعض مكونات االستعداد اغبركي و يف مقدمتها التوافق و التوازن،حيث ثبت ارتباطهما بالذكاء و التحصيل 

الدراسي.ويف دراسة أخرى لعبد الرضبن حافظ و جروبَت عن "القوة التنبؤية للتوافق و التوازن يف تقدير التحصيل الذىٍت" توصال إذل 

البفاض واضح يف مستوى التحصيل عند استبعاد عناصر التوافق و التوازن ويعترب مكون التوافق من أفضل مقاييس التقدير للكفاءة 

 لتوازن.الذىنية يليو مكون ا

"االستفادة باختبارات  موضوعها Purdueجبامعة بَتدو  Gruberو يف دراسة أجراىا عبد الرضبن حافظ إظباعيل و جروبَت . 

 يثبت فيها وجود االرتباطات التالية: االستعداد اغبركي يف التنبؤ بالتحصيل األكادي

 ي بصفة عامة.ارتباط موجب بُت اختبارات التوافق و اختبارات التحصيل األكاديب 
  وجود ارتباط موجب بُت االختبارات الفكرية و اختبارات التوافق اؼبتعلقة باإلطراف السفلى للمجموعة )للعينة كلها(و.

 للبنُت و البنات
 العقلية و اختبارات التوافق بُت العُت و اليد و القدم . وجود ارتباط موجب بُت النواحي 

جروبَت عن "القوة التنبؤية للتوافق و التوازن يف تقدير التحصيل الذىٍت"توصال إذل النتائج ويف دراسة أخرى لعبد الرضبن حافظ و 
 التالية:

 حدوث البفاض واضح يف مستوى التحصيل عند استبعاد عناصر التوافق و التوازن . 
 بوجو عام يعترب مكون التوافق من أفضل مقاييس التقدير للكفاءة الذىنية يليو مكون التوازن. 
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 قترحاتالم

عدم فصل األنشطة  اغبركية اليت تعمل على تنمية القدرات االبتكارية و اغبركية عن باقي األنشطة )الًتبوية( اؼبقدمة لألطفال  -1

 .داخل األقسام التحضَتية 

  .ضرورة وجود معلمات متخصصات يف الطفولة والًتبية اػباصة -2

حبيث يظهر فيها أنبية األنشطة اغبركية اليت تعمل على تنمية التفكَت وضع خطة تربوية سليمة لطفل  القسم التحضَتي  -3

 أالبتكاري و التوافق اغبركي واستخدامها يف تنمية مدارك الطفل ومعلوماتو و خربتو.

  .ربسُت بيئة اؼبدارس  االبتدائية واإلشراف عليها حبيث تؤدي عملها بالشكل الذي هبب أن تكون عليو -4

ريبية ؼبعلمات األقسام التحضَتية حول أساليب التعامل مع األطفال لتنمية القدرات اإلبداعية و التوافقية  تنظيم دورات تد -5

  .لديهم

  .تنظيم الرحالت والزيارات اؼبيدانية اليت تساعد على استثارة تفكَتىم وإكساهبم السلوكيات اإلهبابية كبو اإلبداع -6

  .يف سبيل ربقيق وعي األسرة على أنبية اللعب لدى األطفال االتصال الدائم بُت األسرة واؼبدرسة -7

  .عقد ندوات لتوعية الوالدين بكيفية تنشئة أبنائهم على السلوك اإلبداعي -8

  .إعطاء الطفل اغبرية لتحمل بعض اؼبسئوليات يف اؼبواقف اؼبختلفة -9

 عند الطفل. .نهاتصميم مناىج تساعد على زيادة االبتكارية و اػبيال والتمييز بي -10

 و مراقبتها .ضرورة االىتمام بتنمية تفكَت الطفل من خالل ما يقدم لو من الكتب والقصص ووسائل اإلعالم اؼبختلفة -11

 اقترحنا في ضوء النتائج المستخلصة الفرضيات المستقبلية اآلتية و قد  

 ضطراباتأثر اللعب   الرياضي الًتووبي يف تعديل سلوكيات الطفل.وزبفيف اال •

 استخدام األلعاب  الرياضية الًتووبية..لعالج بعض مشاكل االنضباط السلوكي لدى طفل  القسم التحضَتي •

 و التوافقية.  .دراسة مقارنة بُت األطفال تبعاً ؼبستويات العمر يف القدرات االبتكارية •

  .ت اغبركية األساسية لدى ألطفالدور معلمة األقسام التحضَتية يف إكساب اؼبفاىيم اإلبداعية  و  الصفا •

 األقسام التحضَتية حسب البيئة.دراسة مقارنة يف قدرات االدراك اغبس حركي و التوافق اغبركي بُت أطفال •
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  .دراسة أثر وسائل اإلعالم يف بث األلعاب اليت تعمل على تنمية السلوك اإلبداعي لدى أطفال الروضة •

على مستوى التعليم .شطة الًتووبية  و أثرىا يف تنمية اؼبفاىيم والقدرات االدراكية لدى األطفالدراسة مقارنة بُت األنشطة األن •

 التحضَتي

 دراسة مقارنة بُت األطفال اؼبعاقُت واألطفال العاديُت يف قدرات الوعي اغبس حركي.•

 خالصة عامة 

التحديات تزداد اغباجة إذل اؼبفكرين واؼببدعُت أن التحديات اليت تواجو األمم والدول يف تنام مطرد .ومع تنامي ىذه 
التماسا غبل مشاكل التكيف مع اؼبستجدات اليت تقابل اجملتمعات والدول.. إذ ينتظر من اؼببدعُت تقدمي حلول إبداعية 

تمع الذي للمشكالت اؼبتجددة يف عصر سريع التغَت يفرض على اجملتمعات حتمية التكيف اؼبتناسب مع االنفجار اؼبعريف ، واجمل
 ال يتكيف دبرونة كافية) تناسب ىذا العصر( وبكم على نفسو باعبمود.

أنو ال يوجد شيء يبكن أن يسهم يف رفع مستوى  ؛ ( ؛1965) Guilfordحيث تؤكد دراسة كل من جيلفورد 
 (71، صفحة 1982)الدين م.، رفاىية وتطور اإلنسانية وتقدمها أكثر من رفع مستوى األداء االعقلي لدى األمم والشعوب .

وؽبذا فالعنصر البشري يعد من أىم العناصر الالزمة لإلنتاج أالبتكاري، وتتأثر قدراتو ومهاراتو تأثرًا مباشرًا دبا يتلقاه يف 
مرحلة السنوات اػبمس األوذل من أىم مرحلة طفولتو، حيث إن االىتمام بالطفولة ، ىو اىتمام باغباضر واؼبستقبل معاً ، وتعترب 

اؼبراحل يف حياة اإلنسان ، فاجملتمع الواعي ىو الذي يعرف ، ويقدر مدى أنبية مرحلة الطفولة ولذلك يوليها من العناية والرعاية 
اؼبستقبل األوذل يف  واالىتمام أكثر فبا يورل أية مرحلة أخرى ؛ ألن خربات سنوات العمر األوذل ؽبا أنبية كربى يف تشكيل النمو يف

حياة الطفل . وأن فرص ربقيق التنمية البشرية يعتمد اعتماًدا كبَتًا على ما يوفره اجملتمع من اىتمام ورعاية لطفل فبا يؤكد أن قباح 
ة .)جينيس، الدول ثقافياً ، وعلمياً ، واقتصادياً  يتأثر دبدى فاعلية برامج الًتبية والتعليم، واليت تشمل مرحلة الطفولة اؼببكر 

( لذا يبكن القول أن الصراع بُت الدول اؼبتقدمة ىو صراع بُت عقول أبنائها من أجل الوصول إذل سبق علمي 2001إيريك،
ومن مث فإن اؽبدف األعلى من الًتبية يف القرن اغبادي والعشرين ىو تنمية التفكَتو  وتكنولوجي يضمن ؽبا الريادة والقيادة.

ع أشكاؽبا لدى كل فرد ، ومن ىنا يتعاظم دور اؼبؤسسة الًتبوية يف إعداد أفراد قادرين على حل اؼبشكالت القدرات العقلية   جبمي
 غَت اؼبتوقعة ، ولديهم القدرة على التفكَت يف بدائل متعددة ضخمة هبب ربملها. 

ة ، وأثناء االستجابة ؽبذه فالطفل حُت يلعب يتعرض إذل مشاكل تتطلب منو أن يواجو ـبتلف الظواىر الطبيعية واالجتماعي
التحديات واؼبشاكل يعيد اكتشاف العالقات األساسية واؼببادئ اليت توصل اإلنسان الكتشافها عرب مسَتتو البشرية ،فالطفل حُت 

ىذه يواجو مشكلة ما فهو ىبطوا خطوتو األوذل كبو التوصل إذل فهم اؼبعرفة واكتساب مهارة ما ، ويستند علم الًتبية اغبديث على 
 اغبقيقة حيث يؤكد على أنبية استعمال اللعب يف تدريس األطفال.
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 5االستنتاجات

 تمهيد

 من خالل ما توصلنا إليو من استنتاجات يف الفصل السابق بعرض وربليل النتائج فقد توصلنا اذل االستنتاجات اآلتية .

  معرفياً ويتأثر تطور اللعب عند األطفال بنموىم تعترب األلعاب الرياضية الًتووبية مقياساً لتطوير األطفال ربصيلياً و

 العقلي، واالنفعارل واالجتماعي.

  على أن األلعاب الرياضية الًتووبية مادة تعليمية لنماء واكتساب ألوان من السلوكيات يف لبٌت العقلية والوجدانية واغبس

 حركية

 الًتووبية بيئة مثالية  لدى األطفال يسمح بنمو الوعي  لديو وعلى أن األلعاب الرياضية الًتووبية  الرياضية 

على  أن األلعاب الرياضية الًتووبية تساعد على مبو أعضاء اعبسم وخاصة اعبهاز العصيب فبا يشمل عليو مراكز اغبس 

 و مراكز اغبركة لإلنسان

 غَت الذىنية)اغبركية(،وخاصة تلك العالقة بُت  أن ىناك عالقة بُت اؼبتغَتات الذىنية  كا التفكَت أالبتكاري و اؼبتغَتات

 بعض مكونات االستعداد اغبركي و يف مقدمتها التوافق اغبركي .

  أن األلعاب الرياضية الًتووبية من أنسب الوسائل اليت يبكن أن تنمي اإلبتكارية لدى األطفال فبا يدفعنا إذل توجيو عناية

 ؼبمارسة اللعب مثل األلعاب باألنشطة اغبركية اؼبختلفة أكرب كبو مواد اللعب اليت تثَت ميول الطفل

 مناقشة الفرضيات

يهدف البحث اغبارل إذل معرفة فاعلية األلعاب الرياضية لًتووبية  على تنمية التفكَت اإلبتكاري و التوافق اغبركي  لدى أطفال 

 القسم التحضَتي

إحصائية يف التفكَت اإلبتكاري والتوافق اغبركي بُت ؾبموعتُت  وقد دلت نتائج البحث اغبارل على أنو توجد فروق ذات داللة

  .التجريبية والضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية بعد تطبيق األلعاب الرياضية الًتووبية

  :وسوف يناقش الباحث ىذه النتائج اليت توصل إليها حسب ورودىا يف  الفرضيات بالشكل اآليت
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 :الفرض األول

هناك فروق بين المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة في .األول والدي يشير إلى انه  بالفرضتعلقة تؤكد النتائج اؼب

 االختبارات البعدية لصالح المجموعة التجريبية  في الوعي الحس حركي  عند أطفال القسم التحضيري

( بُت متوسطات درجات اجملموعتُت التجريبية والضابطة يف االختبار 0.05أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) إذل

التفكَت اإلبتكاري لصاحل اجملموعة التجريبية بعد تطبيق  حصص األلعاب الرياضية الًتووبية، كما ىو موضح يف اعبدول   البعدي

ليها إذل التأثَت اإلهبايب لأللعاب الرياضية الًتووبية وإذل ما تتصف بو من أنشطة وألعاب وخربات )( ونرجع النتيجة اليت توصلنا إ

ومواقف تربوية واجتماعية قائمة على حل اؼبشكالت اليت تسمح للطفل بإبداع الشخصيات واؼبواقف بطريقة غَت مألوفة والتعبَت 

 .عنها بطالقة

لعاب الرياضية الًتووبية كبيئة مثالية لتشجيع السلوك اإلبتكاري وعلى أن اللعب الرياضي كما نرجع ىذا األثر الدال إذل طبيعة األ

 الًتووبي بيئة مثالية  لدى األطفال يسمح بنمو االبتكارية لديو.

جاري أن 1974Rozennوقد اتفقت ىذه النتائج مع نتائج العديد من الدراسات األجنبية ومنها دراسة ، رزن

1978Gauryann 1980سكي ودان Dunsk 1981، ىارل Haley 1983، كريشيتChristi 

حيث أثبتت ىذه الدراسات أنبية اللعب يف تنمية التفكَت اإلبتكاري لألطفال، وقد اتفقت ىذه النتائج أيضاً مع نتائج دراسة  

فكَت اإلبتكاري ، تؤكد ىذه الدراسات على أنبية اللعب يف تنمية التGrahamم 1989، جراىام وآخرين Christieكاريتا

م أنبية اللعب اغبر واللعب 1988م، ؿبمود منسي 1983يف مرحلة الطفولة اؼببكرة وكذلك أثبتت دراسة كل من سوزان فرواية 

  .اؼبوجو يف تنمية التفكَت اإلبتكاري

م ورضا 1992م، وماجدة عقل 1987، سهَت عبد اللطيف 1984ويف حُت أثبتت دراسة كل من أضبد البهي وحسُت 

  .م، أنبية اللعب اؼبتمثل بربنامج األلعاب اؼبختلفة على تنمية األداء اإلبتكاري لألطفال1996صطفى م

م أنبية اللعب اؼبتمثل بربنامج التعليم اغبركي Elliot 1997م وحاول اليوت1996وكما أثبتت دراسة سامية فرغلي منصور 

أنبية برنامج األنشطة اغبركية  1998ثبتت دراسة الصنع وناصر غبش والتدريبات اغبركية يف تنمية التفكَت اإلبتكاري يف حُت أ

 .الًتبوية يف تنمية األداء اإلبتكاري
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والنتيجة اليت يستخلصها الباحث من ىذه اؼبناقشة وبناًء على ما جاء يف الدراسات السابقة  و النظرية أن األلعاب الرياضية 

اإلبتكارية لدى األطفال فبا يدفعنا إذل توجيو عناية أكرب كبو مواد اللعب اليت تثَت الًتووبية من أنسب الوسائل اليت يبكن أن تنمي 

ميول الطفل ؼبمارسة اللعب مثل األلعاب باألنشطة اغبركية اؼبختلفة وألعاب األشكال واألحجام واأللوان والقصص اؼبصورة ذات 

كل .ا من اؼبواد واػبامات اليت تستخدم بطرق متعددة وـبتلفةاأللوان اعبذابة واألدوات اؼبصغرة اؼبستخدمة يف بعض اؼبهن وغَتى

 لتأكيد على انو قد ربقق الفرض ىدا هبرنا للقول با

 الثانـــــي الفرض

هناك فروق بين المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة في االختبارات البعدية  من خالل فرض البحث الذي يشَت إذل ان

 في الوعي الحس حركي  عند أطفال القسم التحضيري. لصالح المجموعة التجريبية 

تؤكد النتائج اؼبتعلقة باؽبدف الثاين وىو التعرف على فاعلية األلعاب الرياضية الًتووبية  يف التوافق اغبركي لدى أطفال  القسم 

اجملموعتُت التجريبية ( بُت متوسطات درجات 0.05التحضَتي .إذل أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  داللة )

والضابطة يف االختبارات البعدية  لصاحل اجملموعة التجريبية بعد تطبيق حصص األلعاب الرياضية الًتووبية، كما ىو موضح يف 

وىدا ما يتفق مع دراسة عبد الرضبن حافظ مع آخرين موضوعها"العالقة بُت اؼبتغَتات الذىنية و غَت الذىنية" حيث اعبدول )( .

ىذه الدراسة عن استخالص ىام ىو أن ىناك عالقة بُت اؼبتغَتات الذىنية و اؼبتغَتات غَت الذىنية)اغبركية(،وخاصة تلك أسفرت 

العالقة بُت بعض مكونات االستعداد اغبركي و يف مقدمتها التوافق و التوازن،حيث ثبت ارتباطهما بالذكاء و التحصيل 

و جروبَت عن "القوة التنبؤية للتوافق و التوازن يف تقدير التحصيل الذىٍت" توصال إذل الدراسي.ويف دراسة أخرى لعبد الرضبن حافظ 

البفاض واضح يف مستوى التحصيل عند استبعاد عناصر التوافق و التوازن ويعترب مكون التوافق من أفضل مقاييس التقدير للكفاءة 

 الذىنية يليو مكون التوازن.

إليها إذل التأثَت اإلهبايب لأللعاب الرياضية الًتووبية وإذل ما تتصف بو من أنشطة وألعاب ويعزي  الباحث النتيجة اليت توصل 

وخربات ومواقف  حركية تربوية واجتماعية قائمة على حل اؼبشكالت اليت تسمح للطفل بإبداع الشخصيات واؼبواقف بطريقة غَت 

 مألوفة والتعبَت عنها با توافق حركي و تناسق .
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اللعب يساعد على مبو أعضاء اعبسم وخاصة اعبهاز العصيب فبا يشمل عليو مراكز اغبس لإلنسان ، و ىدا ما  و نفسر ىدا أن

النمو اعبسمي والفسيولوجي للعادل كار ، حيث تستمر أجهزة اعبسم يف النمو وتستمر الزيادة  يف القدرة  تتضمنو فلسفة نظرية

اليت أظهرهتا األلعاب الرياضية الًتووبية يف تنمية التوافق اغبركي اػباص و العام اغبركية بشكل ملحوظ وىدا ما ظهر خالل الفاعلية 

 عند أطفال القسم التحضَتي.

و نفسر كذلك على أن اللعب يرتبط دبراحل النمو عند األطفال، وأن لكل مرحلة إمبائية ألوانًا خاصة من أسلوب العمل.       

آلخر ويعترب اللعب مقياسًا لتطوير األطفال ربصيليًا ومعرفيًا ويتأثر تطور اللعب عند وفبارستو زبتلف من بيئة ألخرى، ومن فرد 

 ما تراه النظرية التطويرية للعادل السويسري جون بياجيو . واالجتماعي وىدااألطفال بنموىم العقلي، واإلنفعارل 

وطبيعية ومنسقة مع التكوين النفسي والعقلي لألطفال  وتفسر ىذه النتيجة اليت توصلنا إليها  من البحث اغبارل أهنا نتيجة منطقية

يف مرحلة الطفولة اؼببكرة وفقًا ؼبراحل النمو اؼبعريف و اغبركي  ويدخل الطفل يف حوارل السنتُت من عمره مرحلة ما قبل العمليات 

لسابقة واليت أطلق عليها )بياجيو( اسم وتستمر ىذه اؼبرحلة إذل السابعة تقريبًا وىبتلف تفكَت الطفل يف ىذه اؼبرحلة عن اؼبراحل ا

اؼبرحلة اغبسية اغبركية، بأن الطفل أصبح بإمكانو تصور األشياء واألحداث وسبثيلها ذىنيًا أي أنو يصبح يفكر بعقلو ال جبسمو، 

ياء اليت تثَت انتباىو، فالطفل يف مرحلة الروضة متعطش للمعرفة والبحث، فهو وباول االستزادة العقلية واؼبعرفية ويريد أن يعرف األش

وأن يفهم اػبربات اليت يبر هبا، فهي عالمة استفهام حية بالنسبة لكل شيء، وقد أطلق البعض على ىذه اؼبرحلة السؤال 

 .(68، صفحة 2008)سليمان، 

، مع دراسة سناء ؿبمد نصر دبا يتعلق بقدرة التفكَت Peupler-Rossم1981وتتفق ىذه النتائج مع نتائج بيبلر ـ روس 

م، 1981م، ومع دراسة ؿبمود عبد اغبكيم منسي ومرزوق عبد اجمليد 1984اإلبتكاري، كما تتفق مع دراسة أضبد البهي السيد 

م، فيما 1988حسُت  وكذلك تتفق نتائج البحث اغبارل مع نتائج أضبد .دبا يتعلق با اللعب  و  ا لقدرة على التفكَت اإلبتكاري

  .يتعلق بسلوكهم اإلبتكاري بُت اجملموعتُت الضابطة والتجريبية يف القياسُت القبلي والبعدي

و تفسر على اعتبار  األلعاب الرياضية الًتووبية تعترب من اػبصائص الرئيسية اؼبميزة ؼبرحلة إبراز الذكاء اغبركي عند الطفل واللعب 

عة الداكرة اغبركية  اليت يتمتع هبا الطفل و ىو ما يطلق عليو بياجية )العرض السعيد لألفعال الوظيفي أو التدرييب ودلك لس
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اؼبعروفة( حيث يقوم األطفال بتطبيق السكيما اػباصة باألفعال بصورة متكررة باستخدام األدوات أو باستخدام أجسامهم مثل 

ألطفال يفعلون ذلك ويشعرون باؼبتعة لتحكمهم يف حركتهم، إن جذب األشياء ورفعها والوصول إذل األشياء اليت يف ؿبيطهم وا

نفس ىذه السكيما يطبقها األطفال يف مواقف أخرى جديدة مثل أنشطة اللعب يف اؼباء كطرطشة اؼباء ونثره أو لبل الرمال أو 

بطة في االختبارات هناك فروق بين المجموعة التجريبية و المجموعة الضا ان نقول انو و فبا سيق يبكننا.ركوب العجل

.وان الفرض الثاين  من البحث البعدية لصالح المجموعة التجريبية  في الوعي الحس حركي عند أطفال القسم التحضيري.

 ربقق قد

وتفسر ىذه النتيجة اليت توصلنا اليها أن التفكَت أالبتكاري ويف ـبتلف أبعاده  لو ارتباط اهبايب مع متغَتات التوافق اغبركي أي 

 .د عالقة طردية بُت القدرات الفكرية و اغبركية  اؼبتمثلة يف التآزر البصري اغبركي خالل مرحلة الطفولة اؼببكرةوجو 

دبا يتعلق بالعوامل البيولوجية وقدرات التفكَت  Maninderetall 1988وتتفق نتائج البحث اغبارل مع نتائج ماتندر وآخرون 

م دبا يتعلق اغبركات االكروباتية و التسلسالت اغبركية 1994سة، صنفُت صنو كما تتفق مع درا .اإلبتكاري لدى األطفال

م دبا يتعلق بالعالقة بُت مستوى  اللياقة 1996وتتفق أيضاً مع دراسة أجراىا موسى والقطا مي  وعالقتيهما بالتفكَت اإلبتكاري

 .اغبركية ودرجات التفكَت اإلبتكاري ألطفال الروضة

وخرج منو بنظرية  (1883)حينما نشر حبثاً عن األلعاب عام  ( 1824 – 1903) (Lazaros) اينو تتفق مع العادل األؼب

االستجمام أو ذبديد النشاط أو الراحة، وتكون فلسفة النظرية متشاهبة مع نظرية الًتويح اليت تذىب إذل أسلوب العمل يف أيامنا 

الدقيقة للعُت، واليد، وىذا األسلوب من العمل يؤدي إذل اضطرابات ىذه، فهو أسلوب شاق فبل ؾبهد لكثرة استخدام العضالت 

عصبية إذا دل يتوفر للجهاز البشري وسائل االستجمام واللعب كذلك فهو وبث الفرد على اػبروج إذل اػبالء وفبارسة أوجو 

 .النشاط مثل السباحة والصيد.

وىدا ما نفسره  على أن اللعب مادة تعليمية للنماء واكتساب ألوان من السلوكيات يف لبٌت العقلية والوجدانية واغبس حركية 

وبذلك يشكل اللعب يف ىذه النظرية مدخاًل للنمو اؼبعريف و اغبس حركي ، ذلك ألن اإلنسان من خصائصو البيولوجية أن 

ثقافية للتكيف مع اؼبتغَتات يف البيئة بفضل آلييت التمثل واؼبواءمة فعن طريق آلية التمثل سبكن يتكيف مع البيئة الطبيعية والبيئة ال
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اإلنسان من إدخال اؼبتغَتات واؼبستجدات إذل بنيتو العقلية والوجدانية وتكاملها مع خرباتو السابقة وعن طريق اؼبواءمة هبري 

ت يف اػبارج ويسهل عملية التمثل وبذلك فإن اللعب يصبح سبثيالً لإلنسان بعض التحوالت الداخلية ليتكيف مع اؼبستجدا

خالصًا ووبول حاصل اؼبعرفة إذل مالئمة مع مطالب النمو اػباصة للفرد وىكذا فإن اللعب والتمثل نبا جزئيات لنمو الذكاء 

تكارية و اغبركية وتفيد يف تأكيد الذات البشريبا اإلضافة إذل إسهام األقسام التحضَتية  يف ربسُت ودفع عملية  تنمي القدرات االب

عند الطفل واالعتماد على النفس واالستقاللية وحسب االستطالع، واالتصال االجتماعي، با اإلضافة إذل اعتبار التوافق اغبركي 

اؼبتغَتات  وىدا ما يتفق مع دراسة عبد الرضبن حافظ مع آخرين موضوعها"العالقة بُتؿبك صادق للقدرة االبتكارية لدى الطفل

الذىنية و غَت الذىنية" حيث أسفرت ىذه الدراسة عن استخالص ىام ىو أن ىناك عالقة بُت اؼبتغَتات الذىنية و اؼبتغَتات غَت 

الذىنية)اغبركية(،وخاصة تلك العالقة بُت بعض مكونات االستعداد اغبركي و يف مقدمتها التوافق و التوازن،حيث ثبت ارتباطهما 

صيل الدراسي.ويف دراسة أخرى لعبد الرضبن حافظ و جروبَت عن "القوة التنبؤية للتوافق و التوازن يف تقدير بالذكاء و التح

التحصيل الذىٍت" توصال إذل البفاض واضح يف مستوى التحصيل عند استبعاد عناصر التوافق و التوازن ويعترب مكون التوافق من 

 ون التوازن.أفضل مقاييس التقدير للكفاءة الذىنية يليو مك

باختبارات  االستفادة»موضوعها  Purdueجبامعة بَتدو  Gruberو يف دراسة أجراىا عبد الرضبن حافظ إظباعيل و جروبَت . 

 فيها وجود االرتباطات التالية: األكاديبي ثبتاالستعداد اغبركي يف التنبؤ بالتحصيل 

 كاديبي بصفة عامة.ارتباط موجب بُت اختبارات التوافق و اختبارات التحصيل األ 
  وجود ارتباط موجب بُت االختبارات الفكرية و اختبارات التوافق اؼبتعلقة باإلطراف السفلى للمجموعة )للعينة كلها(و.

 للبنُت و البنات
 وجود ارتباط موجب بُت النواحي الفكرية و اختبارات التوافق بُت العُت و اليد و القدم . 

ظ و جروبَت عن "القوة التنبؤية للتوافق و التوازن يف تقدير التحصيل الذىٍت"توصال إذل النتائج ويف دراسة أخرى لعبد الرضبن حاف
 التالية:

 حدوث البفاض واضح يف مستوى التحصيل عند استبعاد عناصر التوافق و التوازن . 
 بوجو عام يعترب مكون التوافق من أفضل مقاييس التقدير للكفاءة الذىنية يليو مكون التوازن. 
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 المقترحات

اغبركية عن باقي األنشطة )الًتبوية( اؼبقدمة لألطفال داخل  اغبسية عدم فصل األنشطة  اغبركية اليت تعمل على تنمية القدرات -1

 .األقسام التحضَتية 

  .ضرورة وجود معلمات متخصصات يف الطفولة والًتبية اػباصة -2

الوعي اغبس وضع خطة تربوية سليمة لطفل  القسم التحضَتي حبيث يظهر فيها أنبية األنشطة اغبركية اليت تعمل على تنمية  -3

 واستخدامها يف تنمية مدارك الطفل ومعلوماتو و خربتو.حركي 

  .ليوربسُت بيئة اؼبدارس  االبتدائية واإلشراف عليها حبيث تؤدي عملها بالشكل الذي هبب أن تكون ع -4

تنظيم دورات تدريبية ؼبعلمات األقسام التحضَتية حول أساليب التعامل مع األطفال لتنمية القدرات اإلبداعية و التوافقية   -5

  .لديهم

  .تنظيم الرحالت والزيارات اؼبيدانية اليت تساعد على استثارة تفكَتىم وإكساهبم السلوكيات اإلهبابية كبو اإلبداع -6

  .ائم بُت األسرة واؼبدرسة يف سبيل ربقيق وعي األسرة على أنبية اللعب لدى األطفالاالتصال الد -7

  .عقد ندوات لتوعية الوالدين بكيفية تنشئة أبنائهم على السلوك اإلبداعي -8

  .إعطاء الطفل اغبرية لتحمل بعض اؼبسئوليات يف اؼبواقف اؼبختلفة -9

 ية و اػبيال والتمييز بينهاعند الطفل.تصميم مناىج تساعد على زيادة االبتكار  -10

 مراقبتها.و ضرورة االىتمام بتنمية تفكَت الطفل من خالل ما يقدم لو من الكتب والقصص ووسائل اإلعالم اؼبختلفة -11

 :اقًتحنا يف ضوء النتائج اؼبستخلصة الفرضيات اؼبستقبلية اآلتية و قد  

 االضطرابات فالطفل. وزبفيكيات أثر اللعب   الرياضي الًتووبي يف تعديل سلو  •

 بعض مشاكل االنضباط السلوكي لدى طفل  القسم التحضَتي الًتووبية. لعالجاستخدام األلعاب  الرياضية  •

 . الوعي حس حركيدراسة مقارنة بُت األطفال تبعاً ؼبستويات العمر يف القدرات  •

  .اإلبداعية  و  الصفات اغبركية األساسية لدى ألطفالدور معلمة األقسام التحضَتية يف إكساب اؼبفاىيم  •

 .األقسام التحضَتية حسب البيئة.و التوافق اغبركي بُت أطفال الوعي حس حركيدراسة مقارنة يف قدرات  •
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  .دراسة أثر وسائل اإلعالم يف بث األلعاب اليت تعمل على تنمية السلوك اإلبداعي لدى أطفال الروضة •

على مستوى .لدى األطفالالوعي حس حركي بُت األنشطة األنشطة الًتووبية و أثرىا يف تنمية اؼبفاىيم والقدرات دراسة مقارنة  •

 التعليم التحضَتي

 

 5خالصة عامة 

أن التحديات اليت تواجو األمم والدول يف تنام مطرد .ومع تنامي ىذه التحديات تزداد اغباجة إذل اؼبفكرين واؼببدعُت التماسا غبل 

مشاكل التكيف مع اؼبستجدات اليت تقابل اجملتمعات والدول.. إذ ينتظر من اؼببدعُت تقدمي حلول إبداعية للمشكالت اؼبتجددة 

يف عصر سريع التغَت يفرض على اجملتمعات حتمية التكيف اؼبتناسب مع االنفجار اؼبعريف ، واجملتمع الذي ال يتكيف دبرونة كافية) 

 لى نفسو باعبمود.تناسب ىذا العصر( وبكم ع

أنو ال يوجد شيء يبكن أن  ( ؛1977) Torranceتورانس  ( ؛1965) Guilfordحيث تؤكد دراسة كل من جيلفورد 

)الدين م.، يسهم يف رفع مستوى رفاىية وتطور اإلنسانية وتقدمها أكثر من رفع مستوى األداء اإلبداعي لدى األمم والشعوب .

 (71، صفحة 1982

، وتتأثر قدراتو ومهاراتو تأثرًا مباشرًا دبا يتلقاه يف الوعي حس حركيوؽبذا فالعنصر البشري يعد من أىم العناصر الالزمة لإلنتاج 

مرحلة طفولتو، حيث إن االىتمام بالطفولة ، ىو اىتمام باغباضر واؼبستقبل معاً ، وتعترب مرحلة السنوات اػبمس األوذل من أىم 

ة ولذلك يوليها من العناية والرعاية اؼبراحل يف حياة اإلنسان ، فاجملتمع الواعي ىو الذي يعرف ، ويقدر مدى أنبية مرحلة الطفول

واالىتمام أكثر فبا يورل أية مرحلة أخرى ؛ ألن خربات سنوات العمر األوذل ؽبا أنبية كربى يف تشكيل النمو يف اؼبستقبل األوذل يف 

يؤكد أن قباح  اية لطفلهماورعحياة الطفل . وأن فرص ربقيق التنمية البشرية يعتمد اعتماًدا كبَتًا على ما يوفره اجملتمع من اىتمام 

الدول ثقافياً ، وعلمياً ، واقتصادياً  يتأثر دبدى فاعلية برامج الًتبية والتعليم، واليت تشمل مرحلة الطفولة اؼببكرة .)جينيس، 

( لذا يبكن القول أن الصراع بُت الدول اؼبتقدمة ىو صراع بُت عقول أبنائها من أجل الوصول إذل سبق علمي 2001إيريك،
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الوعي حس ومن مث فإن اؽبدف األعلى من الًتبية يف القرن اغبادي والعشرين ىو تنمية  ة. تكنولوجي يضمن ؽبا الريادة والقيادو 

جبميع أشكالو لدى كل فرد ، ومن ىنا يتعاظم دور اؼبؤسسة الًتبوية يف إعداد أفراد قادرين على حل اؼبشكالت غَت   حركي

 تفكَت يف بدائل متعددة ضخمة هبب ربملها. اؼبتوقعة ، ولديهم القدرة على ال

فالطفل حُت يلعب يتعرض إذل مشاكل تتطلب منو أن يواجو ـبتلف الظواىر الطبيعية واالجتماعية ، وأثناء االستجابة ؽبذه 

الطفل حُت التحديات واؼبشاكل يعيد اكتشاف العالقات األساسية واؼببادئ اليت توصل اإلنسان الكتشافها عرب مسَتتو البشرية ،ف

يواجو مشكلة ما فهو ىبطوا خطوتو األوذل كبو التوصل إذل فهم اؼبعرفة واكتساب مهارة ما ، ويستند علم الًتبية اغبديث على ىذه 

 اغبقيقة حيث يؤكد على أنبية استعمال اللعب يف تدريس األطفال.

 



 

 

 

 الفصل الثاني

 
 عرض وتحليل النتائج
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 الفصل الثاني

 عرض وتحليل النتائج

 تمهيد

بغرض الوصول اىل التحقق من فرضيات البحث املطروحة قد مت مجع و  معاجلة البيانات عاجلة 

وسيعرض الباحث يف الصفحات اآلتية نتائج البحث ومناقشتها طبقاًلفروض البحث .احصائية وعرضها وحتليلها

  :بالشكل اآليت

هناك فروق االختبارات القبلية والبعدية عند المجموعة من خالل فرضية البحث و اليت تشري إىل انو الفرض األول 

، قمنا التجريبية والضابطة  لصالح االختبارات البعدية في اختبارات التفكير االبتكاري عند أطفال القسم التحضيري

 حدة مقارنة قبلية بعدية فكانت النتائج على النحو التايل و حسب األبعاد: لعينة وا (t.test)باستخدام اختبار
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 الذات الجسميةبعد 

الجدول رقم)  (   يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( لداللة الفروق بين 

في مقياس  الجسميةالذات االختبار القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة و المجموعة التجريبية لبعد ا 

 الوعي الحسي حركي.

مساوية ل   ت الجدولية(  و 45.1للفروق بني اجملموعتني تساوي) )ت(المحسوبة( أن قيمة 6تضح من اجلدول )

(أي أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات ..5.وىي غري دالة إحصائياً عند مستوى )45.4

اجملموعة الضابطة يف االختبار القبلي و االختبار البعدي يف بعد األصالة للتفكري اإلبتكاري، إذ بلغ املتوسط احلسايب 

(، واملتوسط احلسايب للمجموعة يف 4561( باحنراف معياري مقداره )6546)للمجموعة الضابطة يف االختبار القبلي 

عند مستوى داللة من ت الجدولية اصغر المحسوبة ( وميان 45.6( باحنراف معياري مقدار )6566االختبار البعدي )

المجمووووووووووووو 

 عة 

المتوسط  العدد االختبار

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة 

"ت" 

 الجدولية

قيمةتالمحسو 

 بة

مستوى 

 الداللة

مج 

 الضابطة

 غيردالة  45.1 45.4   1-ن 4561 6546 52 القبلي  

 45.6 6566 .6 البعدي 

 مج

 التجريبية

1-ن ..45 6562 .6 القبلي    دالة 65.2 45.4 

 2..5 1..1 52 البعدي 
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و االختبار البعدي  عدم وجود  فروق دالة  بني االختبار القبلي.5وىذا يشري إىل   11ودرجة حرية مساوية ل ..5.يساوي

للمجموعة الضابطة يف بعد األصالة للتفكري أال بتكاري 5ومما سبق نستنتج أن  اجملموعة الضابطة اليت مل تطبق عليها 

 ولكنها غري دالة5  5.6.الرتوحيية لديها فروق بني االختبارين القبلي و البعدي يف املتوسط احلسايب بقيمة األلعاب الرياضية 

مساوية ل   ت الجدولية(  و 65.2للفروق بني اجملموعتني تساوي) )ت(المحسوبةويتضح من اجلدول )( أن قيمة 

(أي أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات اجملموعة ..5.وىيدالة إحصائياً عند مستوى )45.4

لة للتفكري اإلبتكاري، إذ بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية  يف االختبار القبلي و االختبار البعدي يف بعد األصا

(، واملتوسط احلسايب لنفس اجملموعة يف االختبار ..45( باحنراف معياري مقداره )6562التجريبية يف االختبار القبلي )

ة عند مستوى داللمن ت الجدولية اكرب   ت المحسوبة( وميان 65.6( باحنراف معياري مقدار )25.4البعدي )

وجود  فروق دالة  بني االختبار القبلي و االختبار البعدي  .5وىذا يشري إىل   11ودرجة حرية مساوية ل ..5.يساوي

للمجموعة التجريبية  يف بعد األصالة للتفكري أالبتكاري لصاحل االختبار البعدي 5ومما سبق نستنتج أن  اجملموعة التجريبية  

 4541الرتوحيية لديها فروق بني االختبارين القبلي و البعدي يف املتوسط احلسايب بقيمة اليت طبقت عليها األلعاب الرياضية 

وىي دالة و  ويستلزم عنها  وجود اثر اجيايب لأللعاب الرياضية الرتوحيية على تنمية بعد األصالة عند تالميذ اجملموعة 

 التجريبية5
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 المجال واالتجاهاتبعد .

المتوسط الحسابي واالنحراف المعيار يقيمه )ت( لداللة الفروق بين االختبار القبلي و الجدول رقم)  (   يمثل 

 المجال واالتجاهات البعدي للمجموعة الضابطة و المجموعة التجريبية لبعد

 

( وقيمة ت اجلدولية مساوية ل 45.6للفروق بني اجملموعتني تساوي))ت(المحسوبة ( أن قيمة 6ويتضح من اجلدول )

(أي أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات ..5.وىي غريدالة إحصائياً عند مستوى ) 45.4

( 6561قبلي )، إذ بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة الضابطة يف االختبار ال المجال واالتجاهات اجملموعة الضابطة يف بعد

( باحنراف معياري مقدار 6521(، واملتوسط احلسايب للمجموعة يف االختبار البعدي )45.2باحنراف معياري مقداره )

   11ودرجة حرية مساوية ل ..5.عند مستوى داللة يساويمن ت الجد وليةاصغر    ت المحسوبة( وميان 4511)

المجموووووووووووووو 

 عة 

المتوسط  العدد االختبار البعد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة 

"ت" 

 الجدولية

قيمة ت 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

مج 

 الضابطة 

المجال 

 واالتجاهات

غير  45.6 45.4   1-ن 45.2 6561 52 القبلي  

 دالة 
 4511 6521 .6 البعدي 

 مج

 التجريبية

1-ن 4561 6561 .6 القبلي     دالة 6516 45.4 

 .5.3 1.13 52 البعدي 
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اجملال  ختبار القبلي و االختبار البعدي للمجموعة الضابطة يف بعد5وىذا ما يشري إىل عدم وجود  فروق دالة  بني اال

الرتوحيية لديها فروق بني 5ومما سبق نستنتج أن  اجملموعة الضابطة اليت مل تطبق عليها األلعاب الرياضية واالجتاىات

 ولكنها غري دالة54.5.االختبارين القبلي و البعدي يف املتوسط احلسايب بقيمة 

مساوية ل  ت الجدولية( وقيمة 6516للفروق بني اجملموعتني تساوي))ت(المحسوبة ( أن قيمة 6ويتضح من اجلدول )

(أي أهنتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات اجملموعة ..5.وىي دالة إحصائياً عند مستوى ) 45.4

( 6561وسط احلسايب للمجموعة التجريبية  يف االختبار القبلي )التجريبية يف بعد الطالقة  للتفكري اإلبتكاري، إذ بلغ املت

( باحنراف معياري مقدار 2521(، واملتوسط احلسايب للمجموعة يف االختبار البعدي )..45باحنراف معياري مقداره )

   11ودرجة حرية مساوية ل ..5.عند مستوى داللة يساويمن ت الجد وليةاكرب     ت المحسوبة( وميان .654)

5ومما اجملال واالجتاىات 5وىذا ما يشري إىل وجود  فروق دالة  بني االختبار القبلي و االختبار البعدي للمجموعة التجريبية يف

الرتوحييةلديها فروق بني االختبارين القبلي و البعدي سبق نستنتج أن  اجملموعة التجريبية  اليت طبقت عليها األلعاب الرياضية 

وىي دالة و  ويستلزم عنها  وجود اثر اجيايب لأللعاب الرياضية الرتوحيية على تنمية بعد 45.1بقيمة  يف املتوسط احلسايب

 اجملال واالجتاىات عند تالميذ اجملموعة التجريبية5
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 االتزان بعد

القبلي و البعدي اجلدول رقم)  (   ميثل املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة )ت( لداللة الفروق بني االختبار 

 االتزان للمجموعة الضابطة لبعد

مساوية ل ت الجدولية ( وقيمة 4561للفروق بني اجملموعتني تساوي))ت(المحسوبة ( أن قيمة 6يتضح من اجلدول )

فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات (أي أنو ال توجد ..5.وىي غريدالة إحصائياً عند مستوى ) 45.4

املرونة  للتفكري اإلبتكاري، إذ بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة الضابطة يف االختبار القبلي  االتزان اجملموعة الضابطة يف بعد

راف ( باحن65.6(، واملتوسط احلسايب لنفس اجملموعة يف االختبار البعدي 511.( باحنراف معياري مقداره )6566)

ودرجة حرية ..5.عند مستوى داللة يساويمن ت الجد وليةاصغر    ت المحسوبة( وميان 45.4معياري مقدار )

5وىذا ما يشري إىل عدم وجود  فروق دالة  بني االختبار القبلي و االختبار البعدي للمجموعة الضابطة يف    11مساوية ل 

المجمووووووووووووو 

 عة 

المتوسط  العدد االختبار البعد

الحسا

 بي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة 

"ت" 

 الجدولية

قيمةت 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

مج 

 الضابطة 

 غير دالة  4561 45.4   1-ن 511. 6566 52 القبلي   االتزان

 45.4 65.6 .6 البعدي 

 مج

 التجريبية

1-ن 511. 6564 .6 القبلي     دالة 6511 45.4 

 ...5 1.31 52 البعدي 
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الرتوحييةلديها ج أن  اجملموعة الضابطة اليت مل تطبق عليها األلعاب الرياضية بعد املرونة   للتفكري أالبتكاري5ومما سبق نستنت

 ولكنها غري دالة5 .54.فروق بني االختبارين القبلي و البعدي يف املتوسط احلسايب بقيمة 

ل مساوية ت الجدولية ( وقيمة 6511للفروق بني اجملموعتني تساوي))ت(المحسوبة ( أن قيمة 6ويتضح من اجلدول ) 

(أي أهنتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات اجملموعة ..5.وىي دالة إحصائياً عند مستوى ) 45.4

( باحنراف معياري 6564، إذ بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية  يف االختبار القبلي ) االتزان التجريبية  يف بعد

( وميان ..65( باحنراف معياري مقدار )2514وعة يف االختبار البعدي (، واملتوسط احلسايب لنفس اجملم511.مقداره )

5وىذا ما يشري إىل    11ودرجة حرية مساوية ل ..5.عند مستوى داللة يساويت الجد ولية اكرب منت المحسوبة

صاحل االختبار و ل االتزان عدم وجود  فروق دالة  بني االختبار القبلي و االختبار البعدي للمجموعة التجريبية يف بعد

الرتوحييةلديها فروق بني االختبارين البعدي 5ومما سبق نستنتج أن  اجملموعة التجريبية  اليت طبقت عليها األلعاب الرياضية 

5وىي دالة و  ويستلزم عنها  وجود اثر اجيايب لأللعاب الرياضية الرتوحيية .456القبلي و البعدي يف املتوسط احلسايب بقيمة

 وعي بااالتزان عند تالميذ اجملموعة التجريبية5على تنمية ال

 اإليقاع والتحكم العصبي العضلي

الجدول رقم)  (   يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( لداللة الفروق بين االختبار  

رجة الكلية  في لد اإليقاع والتحكم العصيب العضليالقبلي و البعدي للمجموعة الضابطة و المجموعة التجريبية 

 مقياس التفكير اإلبتكاري.

المجمووووووووووووو 

 عة 

المتوسطا العدد االختبار البعد

 لحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة 

"ت" 

 الجدولية

قيمةتالمح

 سوبة

مستوى 

 الداللة
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مساوية ل ت الجدولية ( وقيمة 4561للفروق بني اجملموعتني تساوي))ت(المحسوبة ويتضح من اجلدول )( أن قيمة 

(أي أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات ..5.وىي غريدالة إحصائياً عند مستوى ) 45.4

اجملموعة الضابطة يف  الدرجة الكلية لتفكري اإلبتكاري، إذ بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة الضابطة يف االختبار القبلي 

( باحنراف 526.واملتوسط احلسايب لنفس اجملموعة يف االختبار البعدي )(، 4511( باحنراف معياري مقداره )5.6.)

ودرجة حرية ..5.عند مستوى داللة يساويمن ت الجدولية اصغر    ت المحسوبة( وميان ..65معياري مقدار )

 عة الضابطة يف5وىذا ما يشري إىل عدم وجود  فروق دالة  بني االختبار القبلي و االختبار البعدي للمجمو    11مساوية ل 

الرتوحيية 5ومما سبق نستنتج أن  اجملموعة الضابطة اليت مل تطبق عليها األلعاب الرياضية اإليقاع والتحكم العصيب العضلي

 ولكنها غري دالة5  566.لديها فروق بني االختبارين القبلي و البعدي يف املتوسط احلسايب بقيمة

مساوية ل ت الجدولية ( وقيمة 6562لفروق بني اجملموعتني تساوي)ل)ت(المحسوبة ويتضح من اجلدول )( أن قيمة 

(أي أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات اجملموعة ..5.وىي دالة إحصائياً عند مستوى ) 45.4

، إذ بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية يف االختبار البعدي   اإليقاع والتحكم العصيب العضليالتجريبية  يف 

( باحنراف 542.(، واملتوسط احلسايب  لنفس جملموعة يف االختبار القبلي).256( باحنراف معياري مقداره ).4.56)

رية مساوية ودرجة ح..5.عند مستوى داللة يساويت المحسوبة اكبر من ت الجد ولية ( وميان 6544معياري مقدار )

مج 

 الضابطة 

اإليقاع 

والتحكم 

العصيب 

 العضلي

1-ن 4511 5.6. 52 القبلي    غير دالة  4561 45.4 

 ..65 526. .6 البعدي 

 مج

 التجريبية

1-ن 6544 542. .6 القبلي     دالة 6562 45.4 

 1.52 .2..1 52 البعدي 



 الفصل الثاني                                                                عرض وتحليل النتائج

 

95 
 

اإليقاع والتحكم العصيب 5وىذا ما يشري إىل وجود  فروق دالة  يف االختبار البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية يف    11ل 

 العضلي

الرتوحيية لديها فروق بني االختبارين القبلي و 5ومما سبق نستنتج أن  اجملموعة التجريبية  اليت طبقت عليها األلعاب الرياضية 

ويستلزم عنها  وجود اثر اجيايب لأللعاب الرياضية الرتوحيية على تنمية اإليقاع .251يف املتوسط احلسايب بقيمةالبعدي 

 والتحكم العصيب العضلي عند تالميذ اجملموعة التجريبية5

يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( وداللة الفروق في االختبار البعدي بين  المجموعة 

 جريبية و المجموعة الضابطة  في الدرجة الكلية لمقياس التفكير االبتكاري الت

مساوية ل  ت الجدولية( وقيمة 25.4للفروق بني اجملموعتني تساوي) )ت(المحسوبةويتضح من اجلدول )( أن قيمة 

(أي أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات اجملموعة ..5.وىي دالة إحصائياً عند مستوى ) 45.4

الضابطة و اجملموعة التجريبية يف االختبار البعدي  يف الدرجة الكلية لتوافق احلركي ، إذ بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة 

المجمووووووووووووو  المتغير

 عة

المتوسط  العدد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة 

"ت" 

 الجدولية

قيمة ت 

المحسو 

 بة

مستوى 

 الداللة

النسبة 

 االحتمالية

الدرجة 

الكلية 

لتفكير 

 أالبتكاري

 الضابطة

 

-ن5 5.11 15.. 52

5 

 

1..1  

 

1..1 

 

 

 دالة

...2 

 1.52 .2..1 52 التجريبية 
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(، واملتوسط احلسايب للمجموعة  التجريبية يف 6544( باحنراف معياري مقداره )526.الضابطة   يف االختبار البعدي  )

عند مستوى داللة من ت الجدولية اكرب ت المحسوبة ( وميان .256باحنراف معياري مقدار ).4.56االختبار البعدي5

5وىذا ما يشري إىل وجود  فروق دالة  بني  اجملموعة الضابطة و اجملموعة    11ودرجة حرية مساوية ل ..5.يساوي

التجريبية يف االختبار البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية يف الدرجة الكلية ملقياس التفكري االبتكاري بأبعاده االصالة والطالقة 

الرتوحيية و اجملموعة الضابطة لديها بق نستنتج أن  اجملموعة التجريبية  اليت طبقت عليها األلعاب الرياضية واملرونة 5 ومما س

 وكانت دالة25615فروق يف االختبار البعدي يف املتوسط احلسايب بقيمة   

بعدية عند هناك فروق االختبارات القبلية والمن خالل فرضية البحث و اليت تشري إىل انو الفرض الثانووي 

المجموعة التجريبية والضابطة  لصالح االختبارات البعدية في اختبارات التوافق الحركي عند أطفال القسم 

لعينة واحدة مقارنة قبلية بعدية  (t.test)، قمنا باستخدام اختبارعند أطفال القسم التحضيري 5التحضيري

 فكانت النتائج على النحو التايل: 

ل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( لداللة الفروق بين الجدول رقم)  (   يمث

 الزحلقةاالختبار القبلي و البعدي للمجموعة الضابطة و المجموعة التجريبية في اختبار 

 

المجمووووووووووووو 

 عة 

المتوسط  العدد االختبار البعد

الحسا

 بي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة 

"ت" 

 الجدولية

قيمةت 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

1-ن 4526 1526. 52 القبلي   الزحلقةمج   غير دالة  .456 45.2 
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مساوية ل ت الجدولية ( وقيمة .456للفروق بني اجملموعتني تساوي))ت(المحسوبة ويتضح من اجلدول )( أن قيمة 

(أي أهنال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات ..5.وىي غري دالة إحصائياً عند مستوى ) 45.2

( 1526.بلي )اجملموعة الضابطة فيتوافق العني و الرجل ، إذ بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة الضابطة   يف االختبار الق

باحنراف معياري مقدار 544..(، واملتوسط احلسايب لنفس اجملموعة يف االختبار البعدي 4526باحنراف معياري مقداره )

   11ودرجة حرية مساوية ل ..5.عند مستوى داللة يساويت الجد ولية  اصغر  منت المحسوبة ( وميان 4516)

 االختبار القبلي و االختبار البعدي للمجموعة الضابطة يف يف اختبار5وىذا ما يشري إىل عدم وجود  فروق دالة  بني 

الرتوحيية لديها فروق بني 5 ومما سبق نستنتج أن  اجملموعة الضابطة  اليت مل تطبقت عليها األلعاب الرياضية الزحلقة

 .51.االختبارين القبلي و البعدي يف املتوسط احلسايب بقيمة

مساوية ل ت الجدولية ( وقيمة 6564للفروق بني اجملموعتني تساوي))ت(المحسوبة ويتضح من اجلدول )( أن قيمة 

(أي أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات ..5.وىي غري دالة إحصائياً عند مستوى ) 45.2

( 546..يف االختبار القبلي )اجملموعة التجريبية  يف توافق العني و الرجل ، إذ بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية  

باحنراف معياري مقدار 665.1(، واملتوسط احلسايب لنفس اجملموعة يف االختبار البعدي 4514باحنراف معياري مقداره )

   11ودرجة حرية مساوية ل ..5.عند مستوى داللة يساويت الجد ولية  اكرب  منت المحسوبة ( وميان 25.1)

5 ومما الزحلقة دالة  بني االختبار القبلي و االختبار البعدي للمجموعة التجريبية فياختبار 5وىذا ما يشري إىل وجود  فروق

الرتوحيية لديها فروق بني االختبارين القبلي و سبق نستنتج أن  اجملموعة التجريبية  اليت طبقت عليها األلعاب الرياضية 

 وىدا دال احصائيا65115البعدي يف املتوسط احلسايب بقيمة

 4516 544.. .6 البعدي  الضابطة 

 مج

 التجريبية

1-ن 4514 546.. .6 القبلي     دالة 6564 45.2 

 1.23 ...25 52 البعدي 
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جدول رقم)  (   يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( لداللة الفروق بين االختبار القبلي و تال

 التحكم العضلي الدقيق البعدي للمجموعة الضابطة و المجموعة التجريبية في اختبار

 

مساوية ل ت الجدولية ( وقيمة 45.6للفروق بني اجملموعتني تساوي))ت(المحسوبة ويتضح من اجلدول )( أن قيمة 

(أي أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات ..5.وىي غري دالة إحصائياً عند مستوى ) 45.2

اجملموعة الضابطة لكال االختبارين القبلي و البعدي  يف توافق العني واليد، إذ بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة الضابطة   يف 

(، واملتوسط احلسايب لنفس اجملموعة يف االختبار البعدي 516.معياري مقداره )( باحنراف .251االختبار القبلي )

عند مستوى داللة ت الجد ولية  اصغر  من  ت المحسوبة( وميان 514.باحنراف معياري مقدار )2516

المتوسط  العدد االختبار البعد المجموعة 

الحسا

 بي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة 

"ت" 

 الجدولية

قيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

1-ن 516. .251 52 القبلي    مج الضابطة   غير دالة  45.6 45.2 

 514. 2516 .6 البعدي 

 مج

 التجريبية

التحكم 

العضلي 

 الدقيق

1-ن .51. 2514 .6 القبلي    دالة ..65 45.2 

 1..1 1..2 52 البعدي 
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ختبار 5وىذا ما يشري إىل عدم وجود  فروق دالة  بني االختبار القبلي و اال   11ودرجة حرية مساوية ل ..5.يساوي

 التحكم العضلي الدقيق البعدي للمجموعة الضابطة يف اختبار

ا لرتوحيية لديها فروق بني االختبارين القبلي 5 ومما سبق نستنتج أن  اجملموعة الضابطة  اليت مل تطبق عليها األلعاب الرياضية

 و كانت غري دالة5 .51.و البعدي يف املتوسط احلسايب بقيمة

مساوية ل ت الجدولية ( وقيمة ..65للفروق بني اجملموعتني تساوي))ت(المحسوبة ن قيمة ويتضح من اجلدول )( أ

(أي أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات ..5.وىي غري دالة إحصائياً عند مستوى ) 45.2

بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة ، إذ  التحكم العضلي الدقيق اجملموعة التجريبية لكال االختبارين القبلي و البعدي  يف

(، واملتوسط احلسايب لنفس اجملموعة يف االختبار .51.( باحنراف معياري مقداره )2514التجريبية  يف االختبار القبلي )

عند مستوى داللة ت الجد ولية  اكرب  منت المحسوبة ( وميان 4514باحنراف معياري مقدار )65.2البعدي 

5وىذا ما يشري إىل وجود  فروق دالة  بني االختبار القبلي و االختبار البعدي     11ية ل ودرجة حرية مساو ..5.يساوي

لصاحل اجملموعة التجريبية يف اختبار رمي واستقبال الكرة لقياس توافق العني و اليد5 ومما سبق نستنتج أن  اجملموعة التجريبية   

و  6516ق بني االختبارين القبلي و البعدي يف املتوسط احلسايب بقيمةالرتوحييةلديها فرو اليت طبقت عليها األلعاب الرياضية 

 كانت دالة5

 توافق العين والرجل

تالجدول رقم)  (   يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعيار يوقيمة )ت( لداللة الفروق بين االختبار القبلي و 

 العني والرجل توافقالبعدي للمجموعة الضابطة و المجموعة التجريبية في اختبار

املتوسط  العدد االختبار البعد اجملموعة 

 احلسايب

االحنراف 

 املعياري

درجات 

 احلرية

قيمة 

"ت" 

مستوى  قيمة احملسوبة

 الداللة
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مساوية ل ت الجدولية ( وقيمة 45.1للفروق بني اجملموعتني تساوي))ت(المحسوبة ويتضح من اجلدول )( أن قيمة  

(أي أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات ..5.وىي غري دالة إحصائياً عند مستوى ) 45.2

اجملموعة الضابطة لكال االختبارين القبلي و البعدي  يف توافق العني واليد  و الرجل ، إذ بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة 

(، واملتوسط احلسايب لنفس اجملموعة يف االختبار .51.( باحنراف معياري مقداره )2544الضابطة   يف االختبار القبلي )

عند مستوى داللة ت الجد ولية  اصغر  من  ت المحسوبة( وميان 511.باحنراف معياري مقدار )2564البعدي5

لقبلي و االختبار 5وىذا ما يشري إىل عدم وجود  فروق دالة  بني االختبار ا   11ودرجة حرية مساوية ل ..5.يساوي

بق نستنتج أن  اجملموعة الضابطة  اليت مل تطبقت عليها إدراك الشكل  البعدي للمجموعة الضابطة يف اختبار5 ومما س

 و كانت غري دالة5 ..5.الرتوحيية لديها فروق بني االختبارين القبلي و البعدي يف املتوسط احلسايب بقيمةاأللعاب الرياضية 

مساوية ل ت الجدولية ( وقيمة 6541للفروق بني اجملموعتني تساوي))ت(المحسوبة أن قيمة  ويتضح من اجلدول )(

(أي أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات اجملموعة ..5.وىي دالة إحصائياً عند مستوى ) 45.2

( .254جموعة التجريبية يف االختبار القبلي )التجريبية لكال االختبارين القبلي و البعدي  يف ، إذ بلغ املتوسط احلسايب للم

باحنراف معياري مقدار 564.(، واملتوسط احلسايب لنفس اجملموعة يف االختبار البعدي5115.باحنراف معياري مقداره )

 اجلدولية

مج 

 الضابطة 

توافق 

العني او 

 الرجل 

4-ن .51. 2544 .6 القبلي    غري دالة  45.1 45.2 

 511. 2546 .6 البعدي 

 مج

 التجريبية

4-ن 511. .254 .6 القبلي     دالة 6541 45.2 

 4514 564. .6 البعدي 
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   11ودرجة حرية مساوية ل ..5.عند مستوى داللة يساويت الجد ولية  اكرب منت المحسوبة ( وميان 4514)

ىل وجود  فروق دالة  بني االختبار القبلي و االختبار البعدي للمجموعة التجريبية يف اختبار توافق العني و 5وىذا ما يشري إ

الرتوحيية لديها فروق بني اليد و الرجل 5 ومما سبق نستنتج أن  اجملموعة التجريبية  اليت طبقت عليها األلعاب الرياضية 

 و كانت دالة65115ايب بقيمةاالختبارين القبلي و البعدي يف املتوسط احلس

 إدراك الشكل

الجدول رقم)  (   يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( لداللة الفروق بين االختبار القبلي و 

 إدراك الشكل. البعدي للمجموعة الضابطة و المجموعة التجريبية في اختبار

 

المتوسط  العدد االختبار البعد المجموعة 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة 

"ت" 

 الجدولية

قيمةت 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

إدراك  مج الضابطة 

 الشكل

1-ن .3.. 1.33 52 القبلي   غير  1.15 1..1 

 دالة 
 31.. 1.31 52 البعدي 

 مج

 التجريبية

1-ن 5... .1.1 52 القبلي     دالة 5.11 1..1 

 1.11 2.21 52 البعدي 
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مساوية ل ت الجدولية ( وقيمة 4546للفروق بني اجملموعتني تساوي))ت(المحسوبة ويتضح من اجلدول )( أن قيمة 

(أي أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات ..5.وىي غري دالة إحصائياً عند مستوى ) 45.2

اجملموعة الضابطة لكال االختبارين القبلي و البعدي  يف توافق العني واليد  و الرجل ، إذ بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة 

(، واملتوسط احلسايب لنفس اجملموعة يف .51.( باحنراف معياري مقداره )2511) الضابطة         يف االختبار القبلي

عند مستوى ت الجد ولية  اصغر  من  ت المحسوبة( وميان 512.باحنراف معياري مقدار )2514االختبار البعدي5

تبار القبلي و 5وىذا ما يشري إىل عدم وجود  فروق دالة  بني االخ   11ودرجة حرية مساوية ل ..5.داللة يساوي

بق نستنتج أن  اجملموعة الضابطة  اليت مل تطبقت إدراك الشكل  االختبار البعدي للمجموعة الضابطة يف اختبار5 ومما س

و كانت غري  ..5.الرتوحيية لديها فروق بني االختبارين القبلي و البعدي يف املتوسط احلسايب بقيمةعليها األلعاب الرياضية 

 دالة5

مساوية ل ت الجدولية ( وقيمة 6544للفروق بني اجملموعتني تساوي))ت(المحسوبة دول )( أن قيمة ويتضح من اجل

(أي أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات اجملموعة ..5.وىي دالة إحصائياً عند مستوى ) 45.2

( .254يب للمجموعة التجريبية يف االختبار القبلي )التجريبية لكال االختبارين القبلي و البعدي  يف ، إذ بلغ املتوسط احلسا

باحنراف معياري مقدار 5.4.(، واملتوسط احلسايب لنفس اجملموعة يف االختبار البعدي5115.باحنراف معياري مقداره )

   11ودرجة حرية مساوية ل ..5.عند مستوى داللة يساويت الجد ولية  اكرب منت المحسوبة ( وميان 4524)

يشري إىل وجود  فروق دالة  بني االختبار القبلي و االختبار البعدي للمجموعة التجريبية يف اختبار توافق العني و 5وىذا ما 

الرتوحيية لديها فروق بني اليد و الرجل 5 ومما سبق نستنتج أن  اجملموعة التجريبية  اليت طبقت عليها األلعاب الرياضية 

 و كانت دالة65115ط احلسايب بقيمةاالختبارين القبلي و البعدي يف املتوس

 التمييز السمعي

الجدول رقم)  (   يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( لداللة الفروق بين االختبار القبلي و 

 ي التمييز السمعي البعدي للمجموعة الضابطة التجريبية في اختبار
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مساوية ل  ت الجدولية( وقيمة 4541للفروق بني اجملموعتني تساوي) )ت(المحسوبةويتضح من اجلدول )( أن قيمة 

(أي أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات ..5.وىي دالة إحصائياً عند مستوى ) 6542

عة الضابطة   اجملموعة الضابطة يف االختبار ألبعدي و القبلي  يف درجة التميز السمعي  ، إذ بلغ املتوسط احلسايب للمجمو 

(، واملتوسط احلسايب يف االختبار 2516( باحنراف معياري مقداره )64544يف االختبار ألبعدي  )

عند مستوى داللة ت المحسوبة  اضغر من ت الجدولية ( وميان 25.1باحنراف معياري مقدار )665.1ألبعدي5

روق دالة  عند اجملموعة الضابطة يف االختبار 5وىذا ما يشري إىل عدم وجود  ف   11ودرجة حرية مساوية ل ..5.يساوي

الجدول رقم)  (   يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( البعدي  و القبلي يف التميز السمعي5 

 يالتمييز السمعي لداللة الفروق بين االختبار القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية في اختبار

 

المتوسط  العدد المجموعة المتغير

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

قيمة 

"ت" 

 الجدولية

 قيمة 

ت 

المحسو 

 بة

مستوى 

 الداللة

النسبة 

 االحتمالية

التميز 

 السمعي 

القبلي   52 21.11 1..5  

5-ن  

غير  .1.1 5.11
 دالة

...2 

 1.23 ...25 52 االبعدي 

النسبة مستوى  قيمة قيمة درجة االنحراف المتوسط  العدد المجموعة المتغير
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مساوية ل  ت الجدولية( وقيمة 65.1للفروق بني اجملموعتني تساوي) )ت(المحسوبةويتضح من اجلدول )( أن قيمة 

(أي أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات اجملموعة ..5.وىيدالة إحصائياً عند مستوى )6542

ة الضابطة   يف الضابطة و اجملموعة التجريبية يف االختبار البعدي  يف بعد االصالة ، إذ بلغ املتوسط احلسايب للمجموع

(، واملتوسط احلسايب للمجموعة  التجريبية يف االختبار 45.6( باحنراف معياري مقداره )6566االختبار ألبعدي  )

عند مستوى داللة من ت الجدولية اكرب ت المحسوبة ( وميان 65.6باحنراف معياري مقدار )2514ألبعدي5

إىل وجود  فروق دالة  االختبار البعدي و البعدي لصاحل  5وىذا ما يشري   11ودرجة حرية مساوية ل ..5.يساوي

اجملموعة التجريبية  يف التميز السمعي 5 ومما سبق نستنتج أن  اجملموعة التجريبية  اليت طبقت عليها األلعاب الرياضية 

 نت دالة5و كا4541الرتوحيية و اجملموعة الضابطة لديها فروق يف االختبار ألبعدي يف املتوسط احلسايب بقيمة

 توافق العين واليد

لجدول رقم)  (   يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( لداللة الفروق بين االختبار القبلي و 

 توافق العين واليد البعدي للمجموعة الضابطة و المجموعة التجريبية في اختبار

"ت"  الحرية المعياري الحسابي

 الجدولية

ت 

المحسو 

 بة

 االحتمالية الداللة

التميز 

 السمعي

  2..1 5.55 52 القبلي

5-ن5  

 2... دالة 3..5 5.11

 2..5 1..1 52 البعدي 



 الفصل الثاني                                                                عرض وتحليل النتائج

 

105 
 

 

مساوية ل  ت الجدولية( وقيمة 6516للفروق بني اجملموعتني تساوي) )ت(المحسوبةويتضح من اجلدول )( أن قيمة 

(أي أهنتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات اجملموعة ..5.وىيدالة إحصائياً عند مستوى ) 6542

سايب للمجموعة الضابطة و اجملموعة التجريبية يف االختبار البعدي  يف درجة توافق العني و اليد ، إذ بلغ املتوسط احل

(، واملتوسط احلسايب للمجموعة  التجريبية يف 514.( باحنراف معياري مقداره )2516الضابطة   يف االختبار البعدي  )

عند مستوى داللة كبر من ت الجدولية ات المحسوبة ( وميان 65.4باحنراف معياري مقدار )65.2االختبار البعدي5

وىذا ما يشري إىل وجود  فروق دالة  بني  اجملموعة الضابطة و اجملموعة 5   11ودرجة حرية مساوية ل ..5.يساوي

التجريبية يف االختبار البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية  يف درجة توافق العني و اليد  5 ومما سبق نستنتج أن  اجملموعة 

يها فروق يف االختبار البعدي يف املتوسط الرتوحيية و اجملموعة الضابطة لدالتجريبية  اليت طبقت عليها األلعاب الرياضية 

 و كانت الدالة5 6514احلسايب بقيمة 

 

 المتغير

المتوسط  العدد المجموعة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

قيمة 

"ت" 

 الجدولية

 قيمة 

ت 

المحسو 

 بة

مستوى 

 الداللة

النسبة 

 االحتمالية

توافق 

العين و 

 اليد

  31.. 1.35 52 الضابطة 

5-ن5  

 2... دالة 5.35 5.11

 1..5 1..2 52 التجريبية 
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مساوية ل  ت الجدولية( وقيمة 2541للفروق بني اجملموعتني تساوي) )ت(المحسوبةويتضح من اجلدول )( أن قيمة 

(أي أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات اجملموعة ..5.وىي دالة إحصائياً عند مستوى ) 6542

الضابطة و اجملموعة التجريبية يف االختبار ألبعدي  يف درجة توافق العني و الرجل ، إذ بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة 

(، واملتوسط احلسايب للمجموعة  التجريبية يف 4516( باحنراف معياري مقداره )544..الضابطة   يف االختبار ألبعدي  )

عند مستوى داللة ت المحسوبة  اكبر من ت الجدولية ( وميان 25.1باحنراف معياري مقدار )665.1االختبار ألبعدي5

عة الضابطة و اجملموعة 5وىذا ما يشري إىل وجود  فروق دالة  بني  اجملمو    11ودرجة حرية مساوية ل ..5.يساوي

التجريبية يف االختبار البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية  يف درجة توافق العني و الرجل  5 ومما سبق نستنتج أن  اجملموعة 

الرتوحيية و اجملموعة الضابطة لديها فروق يف االختبار البعدي يف املتوسط التجريبية  اليت طبقت عليها األلعاب الرياضية 

 و كانت دالة65125يب بقيمةاحلسا

 الفرض الثاني

المتوسط  العدد المجموعة المتغير

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

قيمة 

"ت" 

 الجدولية

 قيمة 

ت 

المحسو 

 بة

مستوى 

 الداللة

النسبة 

 االحتمالية

توافق 

العين و 

 اليد 

  5..1 22.11 52 الضابطة 

5-ن5  

 2... دالة .1.1 5.11

 1.23 ...25 52 التجريبية 
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من خالل فرض البحث الثالث  والدي يشير إلى أن هناك فرق بين المجموعة التجريبية  و المجموعة الضابطة في 

االختبارات البعدية لصالح المجموعة التجريبية استخدمنا اختبار الداللة تستودنت للمقارنة بين مجموعتين مرتبطتين 

 لهم نفس العدد فكانت النتائج على النحو التالي: 

 عي الحس حركيالو 

 الذات الجسمية

يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( وداللة الفروق بين المجموعة  الضابطة و المجموعة 

 التجريبية في االختبار البعدي  في بعد الذات الجسمية لمقياس الوعي الحس حركي

 

مساوية ل  الجدوليةت ( وقيمة 65.1للفروق بني اجملموعتني تساوي) )ت(المحسوبةويتضح من اجلدول )( أن قيمة 

(أي أهنتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات اجملموعة ..5.وىيدالة إحصائياً عند مستوى )6542

المتوسط  العدد المجموعة المتغير

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

قيمة 

"ت" 

 الجدولية

 قيمة 

ت 

المحسو 

 بة

مستوى 

 الداللة

النسبة 

 االحتمالية

ألصالةا   2..1 5.55 52 الضابطة  

5-ن5  

 2... دالة 3..5 5.11

 2..5 1..1 52 التجريبية 
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الضابطة و اجملموعة التجريبية يف االختبار البعدي  يف بعد االصالة ، إذ بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة الضابطة   يف 

(، واملتوسط احلسايب للمجموعة  التجريبية يف االختبار 45.6اف معياري مقداره )( باحنر 6566االختبار ألبعدي  )

عند مستوى داللة من ت الجدولية اكرب ت المحسوبة ( وميان 65.6باحنراف معياري مقدار )2514ألبعدي5

و اجملموعة 5وىذا ما يشري إىل وجود  فروق دالة  بني  اجملموعة الضابطة    11ودرجة حرية مساوية ل ..5.يساوي

التجريبية يف االختبار ألبعدي لصاحل اجملموعة التجريبية  يف بعد األصالة   5 ومما سبق نستنتج أن  اجملموعة التجريبية  اليت 

الرتوحيية و اجملموعة الضابطة لديها فروق يف االختبار ألبعدي يف املتوسط احلسايب طبقت عليها األلعاب الرياضية 

 5و كانت دالة4541بقيمة

 بعد المجال و االتجاهات

يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( وداللة الفروق بين المجموعة  الضابطة و المجموعة 

 التجريبية في االختبار ألبعدي  في بعد المجال و االتجاهات  لمقياس الوعي الحس حركي

المتوسط  العدد المجموعة المتغير

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

قيمة 

"ت" 

 الجدولية

 قيمة

ت 

المحسو 

 بة

مستوى 

 الداللة

النسبة 

 االحتمالية

المجال و 

 االتجاهات

  3..1 .5.1 52 الضابطة

 5-ن5

 2... دالة 5.33 5.11

 .5.1 1.13 52 التجريبية 
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مساوية ل  ت الجدولية( وقيمة 6511للفروق بني اجملموعتني تساوي) )ت(المحسوبةويتضح من اجلدول )( أن قيمة 

(أي أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات اجملموعة ..5.وىي دالة إحصائياً عند مستوى ) 6542

سايب للمجموعة الضابطة و اجملموعة التجريبية يف االختبار البعدي  يف بعد اجملال و االجتاىات ، إذ بلغ املتوسط احل

(، واملتوسط احلسايب للمجموعة  التجريبية يف 4511( باحنراف معياري مقداره )6521الضابطة   يف االختبار البعدي  )

عند مستوى داللة من الجدولية اكرب ت المحسوبة ( وميان .654باحنراف معياري مقدار )2521االختبار البعدي5

ىذا ما يشري إىل وجود  فروق دالة  بني  اجملموعة الضابطة و اجملموعة 5و    11ودرجة حرية مساوية ل ..5.يساوي

التجريبية يف االختبار البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية  فيبعد اجملال و االجتاىات 5 ومما سبق نستنتج أن  اجملموعة التجريبية  

فروق يف االختبار البعدي يف املتوسط احلسايب الرتوحيية و اجملموعة الضابطة لديها اليت طبقت عليها األلعاب الرياضية 

 و كانت دالة بعد اإلتزان45.15بقيمة

المتوسط  العدد المجموعة المتغير

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

قيمة 

"ت" 

 الجدولية

 قيمة 

ت 

المحسو 

 بة

مستوى 

 الداللة

النسبة 

 االحتمالية

 2... دالة 3..5 5.11  1..1 2..5 52 الضابطة  االتزان
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يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( وداللة الفروق بين المجموعة  الضابطة و المجموعة 

 التجريبية في االختبار ألبعدي  في بعدا التزان لمقياس الوعي الحس حركي

مساوية ل  ت الجد ولية( وقيمة 65.1للفروق بني اجملموعتني تساوي) )ت(المحسوبةويتضح من اجلدول )( أن قيمة 

(أي أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات اجملموعة ..5.وىي دالة إحصائية عند مستوى ) 6542

ة الضابطة يف االختبار الضابطة و اجملموعة التجريبية يف االختبار ألبعدي يف بعد االتزان، إذ بلغ املتوسط احلسايب للمجموع

(، واملتوسط احلسايب للمجموعة التجريبية يف االختبار 45.4( باحنراف معياري مقداره )65.6ألبعدي )

عند مستوى داللة من ت الجد ولية اكرب ت المحسوبة ( وميان ..65باحنراف معياري مقدار )2514ألبعدي5

 وجود  فروق دالة  بني  اجملموعة الضابطة و اجملموعة 5وىذا ما يشري إىل   11ودرجة حرية مساوية ل ..5.يساوي

التجريبية يف االختبار ألبعدي لصاحل اجملموعة التجريبية  يف االتزان  5 ومما سبق نستنتج أن اجملموعة التجريبية اليت طبقت 

و  ..45توسط احلسايب بقيمةالرتوحيية و اجملموعة الضابطة لديها فروق يف االختبار ألبعدي يف املعليها األلعاب الرياضية 

 كانت دالة توافق العني والرجل5

يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( وداللة الفروق بين المجموعة  الضابطة و المجموعة 

 التجريبية في االختبار ألبعدي  لتوافق العين و الرجل 

5-ن5 ...5 1.31 52 التجريبية   

المتوسط  العدد المجموعة المتغير

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

قيمة 

"ت" 

 الجدولية

 قيمة 

ت 

المحسو 

مستوى 

 الداللة

النسبة 

 االحتمالية
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مساوية ل  ت الجدولية( وقيمة 2541للفروق بني اجملموعتني تساوي) )ت(المحسوبةويتضح من اجلدول )( أن قيمة 

(أي أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات اجملموعة ..5.وىي دالة إحصائياً عند مستوى ) 6542

احلسايب للمجموعة الضابطة و اجملموعة التجريبية يف االختبار ألبعدي  يف درجة توافق العني و الرجل ، إذ بلغ املتوسط 

(، واملتوسط احلسايب للمجموعة  التجريبية يف 4516( باحنراف معياري مقداره )544..الضابطة   يف االختبار ألبعدي  )

عند مستوى داللة ت المحسوبة  اكبر من ت الجدولية ( وميان 25.1باحنراف معياري مقدار )665.1االختبار ألبعدي5

5وىذا ما يشري إىل وجود  فروق دالة  بني  اجملموعة الضابطة و اجملموعة    11ودرجة حرية مساوية ل ..5.يساوي

التجريبية يف االختبار البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية  يف درجة توافق العني و الرجل  5 ومما سبق نستنتج أن  اجملموعة 

ابطة لديها فروق يف االختبار البعدي يف املتوسط الرتوحيية و اجملموعة الضالتجريبية  اليت طبقت عليها األلعاب الرياضية 

 و كانت دالة65125احلسايب بقيمة

 توافق العين و اليد 

يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( وداللة الفروق بين المجموعة  الضابطة و المجموعة 

 التجريبية في االختبار ألبعدي  لتوافق العين و اليد

 بة

توافق 

العين و 

 الرجل 

  5..1 22.11 52 الضابطة 

5-ن5  

 2... دالة .1.1 5.11

 1.23 ...25 52 التجريبية 

النسبة مستوى  قيمة قيمة درجة االنحراف المتوسط  العدد المجموعة المتغير
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مساوية ل  ت الجدولية( وقيمة 6516للفروق بني اجملموعتني تساوي) )ت(المحسوبةويتضح من اجلدول )( أن قيمة 

(أي أهنتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات اجملموعة ..5.وىيدالة إحصائياً عند مستوى ) 6542

املتوسط احلسايب للمجموعة الضابطة و اجملموعة التجريبية يف االختبار البعدي  يف درجة توافق العني و اليد ، إذ بلغ 

(، واملتوسط احلسايب للمجموعة  التجريبية يف 514.( باحنراف معياري مقداره )2516الضابطة   يف االختبار البعدي  )

عند مستوى داللة كبر من ت الجدولية ات المحسوبة ( وميان 65.4باحنراف معياري مقدار )65.2االختبار البعدي5

5وىذا ما يشري إىل وجود  فروق دالة  بني  اجملموعة الضابطة و اجملموعة    11ية ل ودرجة حرية مساو ..5.يساوي

التجريبية يف االختبار البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية  يف درجة توافق العني و اليد  5 ومما سبق نستنتج أن  اجملموعة 

الضابطة لديها فروق يف االختبار البعدي يف املتوسط  الرتوحيية و اجملموعةالتجريبية  اليت طبقت عليها األلعاب الرياضية 

 و كانت دالة65145احلسايب بقيمة

 التحكم العضلي العصبي

"ت"  الحرية المعياري الحسابي

 الجدولية

ت 

المحسو 

 بة

 االحتمالية الداللة

توافق 

العين و 

 اليد

  31.. 1.35 52 الضابطة 

5-ن5  

 2... دالة 5.35 5.11

 1..5 1..2 52 التجريبية 
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يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( وداللة الفروق بين المجموعة  الضابطة و المجموعة 

 التحكم العضلي العصبيالتجريبية في االختبار ألبعدي  

 

مساوية ل  ت الجدولية( وقيمة 6516للفروق بني اجملموعتني تساوي) )ت(المحسوبةويتضح من اجلدول )( أن قيمة 

(أي أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات اجملموعة ..5.وىي دالة إحصائياً عند مستوى ) 6542

التحكم العصيب، إذ بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة الضابطة    الضابطة و اجملموعة التجريبية يف االختبار البعدي  يف درجة

(، واملتوسط احلسايب للمجموعة  التجريبية يف االختبار 511.( باحنراف معياري مقداره )2564يف االختبار البعدي  )

عند مستوى داللة من ت الجدولية  اكرب ت المحسوبة ( وميان 4514باحنراف معياري مقدار )564.البعدي5

5وىذا ما يشري إىل وجود  فروق دالة  بني  اجملموعة الضابطة و اجملموعة    11ودرجة حرية مساوية ل ..5.يساوي

التجريبية يف االختبار البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية  يف درجة التحكم العضلي5 ومما سبق نستنتج أن  اجملموعة التجريبية  

 

 المتغير

المتوسط  العدد المجموعة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

قيمة 

"ت" 

 الجدولية

 قيمة 

ت 

المحسو 

 بة

مستوى 

 الداللة

النسبة 

 االحتمالية

التحكم 

العضلي 

 العضبي

  33.. 1.21 52 الضابطة 

5-ن5  

 2... دالة 5.35 5.11

 1..1 2.21 52 التجريبية 
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وحيية و اجملموعة الضابطة لديها فروق يف االختبار البعدي يف املتوسط احلسايب الرت اليت طبقت عليها األلعاب الرياضية 

 5 و كانت دالة6بقيمة

يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( وداللة الفروق بين المجموعة  الضابطة و المجموعة   11

 التجريبية في االختبار البعدي  ادراك الشكل 

 

مساوية ل  ت الجدولية( وقيمة 25.6للفروق بني اجملموعتني تساوي) )ت(المحسوبةويتضح من اجلدول )( أن قيمة 

(أي أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات اجملموعة ..5.وىي دالة إحصائياً عند مستوى ) 45.2

ذ بلغ املتوسط احلسايب للمجموعة الضابطة و اجملموعة التجريبية يف االختبار البعدي  يف الدرجة الكلية لتوافق احلركي ، إ

المتوسط  العدد المجموعة المتغير

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

قيمة 

"ت" 

 الجدولية

 قيمة 

ت 

المحسو 

 بة

مستوى 

 الداللة

النسبة 

 االحتمالية

ادراك 

 الشكل

  الضابطة 

 52  

25.2. ..32  

5-ن5  
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...2 
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52 
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(، واملتوسط احلسايب للمجموعة  التجريبية يف 1516( باحنراف معياري مقداره )66561الضابطة   يف االختبار البعدي  )

عند مستوى داللة من الجدولية اكرب ت المحسوبة ( وميان 15.1باحنراف معياري مقدار )1521.االختبار البعدي5

5وىذا ما يشري إىل وجود  فروق دالة  بني  اجملموعة الضابطة و اجملموعة    11ة مساوية ل ودرجة حري..5.يساوي

التجريبية يف االختبار البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية  يف ادراك الشكل  5 ومما سبق نستنتج أن  اجملموعة التجريبية  اليت 

طة لديها فروق يف االختبار البعدي يف املتوسط احلسايب الرتوحيية و اجملموعة الضابطبقت عليها األلعاب الرياضية 

 و كانت دالة445.1بقيمة

 الدرجة الكلية لمقياس الوعي الحس حركي 

 

يمثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( وداللة الفروق بين المجموعة  الضابطة و المجموعة 

 لمقياس الوعي الحس حركي التجريبية في االختبار ألبعدي  في الدرجة الكلية

المتوسط  العدد المجموعة المتغير

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

قيمة 
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 الجدولية

 قيمة 
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المحسو 

 بة

مستوى 

 الداللة

النسبة 

 االحتمالية

الدرجة 

الكلية 

لمفباس 

  ...5 15.. 52 الضابطة 

5-ن  

 2... دالة ...1 5.11

 1.52 .2..1  التجريبية
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مساوية ل  ت الجد ولية( وقيمة 25.1للفروق بني اجملموعتني تساوي) )ت(المحسوبةيتضح من اجلدول )( أن قيمة 

(أي أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات اجملموعة ..5.وىيدالة إحصائياً عند مستوى )6542

الضابطة و اجملموعة التجريبية يف االختبار ألبعدي  يف الدرجة الكلية ملقياس الوعي احلس حركي ، إذ بلغ املتوسط احلسايب 

(، واملتوسط احلسايب للمجموعة  ..65( باحنراف معياري مقداره )526.بعدي  )للمجموعة الضابطة   يف االختبار ال

عند ت المحسوبة  اكبر من ت الجدولية ( وميان .256باحنراف معياري مقدار ).4.56التجريبية يف االختبار البعدي

اجملموعة الضابطة و   5وىذا ما يشري إىل وجود  فروق دالة  بني   11ودرجة حرية مساوية ل ..5.مستوى داللة يساوي

اجملموعة التجريبية يف االختبار البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية يف الدرجة الكلية ملقياس الوعي احلس حركي  5 ومما سبق 

الرتوحيية و اجملموعة الضابطة لديها فروق يف االختبار نستنتج أن  اجملموعة التجريبية  اليت طبقت عليها األلعاب الرياضية 

 و كانت دالة25615دي يف املتوسط احلسايب بقيمةالبع

 

الوعي 

الحس 

 حركي

52 
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 الفصل الثالث

 

 أالستنتاجات

 

 االستنتاجات

 تمهيد

 من خالل ما توصلنا إليو من استنتاجات يف الفصل السابق بعرض وحتليل النتائج فقد توصلنا اىل االستنتاجات اآلتية .

  األطفال بنموىم تعترب األلعاب الرياضية الرتوػلية مقياساً لتطوير األطفال حتصيلياً ومعرفياً ويتأثر تطور اللعب عند

 العقلي، واالنفعايل واالجتماعي.

  على أن األلعاب الرياضية الرتوػلية مادة تعليمية لنماء واكتساب ألوان من السلوكيات يف لبىن العقلية والوجدانية واحلس

 حركية

 لوعي االدراكي لديووعلى أن األلعاب الرياضية الرتوػلية  الرياضية الرتوػلية بيئة مثالية  لدى األطفال يسمح بنمو ا 

على  أن األلعاب الرياضية الرتوػلية تساعد على ظلو أعضاء اجلسم وخاصة اجلهاز العصيب شلا يشمل عليو مراكز احلس 

 و مراكز احلركة لإلنسان

  أن ىناك عالقة بٌن ادلتغًنات الذىنية  كا اإلدراك و ادلتغًنات غًن الذىنية)احلركية(،وخاصة تلك العالقة بٌن بعض

 كونات االستعداد احلركي و يف مقدمتها التوافق احلركي .م

  أن األلعاب الرياضية الرتوػلية من أنسب الوسائل اليت ؽلكن أن تنمي الوعي  لدى األطفال شلا يدفعنا إىل توجيو عناية

 أكرب ضلو مواد اللعب اليت تثًن ميول الطفل دلمارسة اللعب مثل األلعاب باألنشطة احلركية ادلختلفة
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 مناقشة الفرضيات

يهدف البحث احلايل إىل معرفة فاعلية األلعاب الرياضية لرتوػلية  على تنمية التفكًن اإلبتكاري و التوافق احلركي  لدى أطفال 

 القسم التحضًني

وعتٌن وقد دلت نتائج البحث احلايل على أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية يف التفكًن اإلبتكاري والتوافق احلركي بٌن رلم

  .التجريبية والضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية بعد تطبيق األلعاب الرياضية الرتوػلية

  :وسوف يناقش الباحث ىذه النتائج اليت توصل إليها حسب ورودىا يف  الفرضيات بالشكل اآليت

 :الفرض األول

بين المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة في هناك فروق .با الفرض األول والدي يشير إلى انه تؤكد النتائج ادلتعلقة 

 االختبارات البعدية لصالح المجموعة التجريبية  في عند أطفال القسم التحضيري

( بٌن متوسطات درجات اجملموعتٌن التجريبية والضابطة يف االختبار 0...إىل أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

لصاحل اجملموعة التجريبية بعد تطبيق  حصص األلعاب الرياضية الرتوػلية، كما ىو موضح يف اجلدول  البعدي  التفكًن اإلبتكاري

)( ونرجع النتيجة اليت توصلنا إليها إىل التأثًن اإلغلايب لأللعاب الرياضية الرتوػلية وإىل ما تتصف بو من أنشطة وألعاب وخربات 

ت اليت تسمح للطفل بببداع الشخصيات وادلواقف بطريقة غًن مألوفة والتعبًن ومواقف تربوية واجتماعية قائمة على حل ادلشكال

 .عنها بطالقة

كما نرجع ىذا األثر الدال إىل طبيعة األلعاب الرياضية الرتوػلية كبيئة مثالية لتشجيع السلوك اإلبتكاري وعلى أن اللعب الرياضي 

 رية لديو.الرتوػلي بيئة مثالية  لدى األطفال يسمح بنمو االبتكا

جاري أن 4421Rozennوقد اتفقت ىذه النتائج مع نتائج العديد من الدراسات األجنبية ومنها دراسة ، رزن

4423Gauryann 443ودان سكي. Dunsk 4434، ىايل Haley 4431، كريشيتChristi 

ه النتائج أيضاً مع نتائج دراسة  حيث أثبتت ىذه الدراسات أعلية اللعب يف تنمية التفكًن اإلبتكاري لألطفال، وقد اتفقت ىذ

، تؤكد ىذه الدراسات على أعلية اللعب يف تنمية التفكًن اإلبتكاري Grahamم 4434، جراىام وآخرين Christieكاريتا
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م أعلية اللعب احلر واللعب 4433م، زلمود منسي 4431يف مرحلة الطفولة ادلبكرة وكذلك أثبتت دراسة كل من سوزان فرواية 

  .تنمية التفكًن اإلبتكاريادلوجو يف 

م ورضا 4441م، وماجدة عقل 4432، سهًن عبد اللطيف 4431ويف حٌن أثبتت دراسة كل من أمحد البهي وحسٌن 

  .م، أعلية اللعب ادلتمثل بربنامج األلعاب ادلختلفة على تنمية األداء اإلبتكاري لألطفال4441مصطفى 

 .و أعلية برنامج األنشطة احلركية الرتبوية يف تنمية االدراك احلس حركيم 4441وكما أثبتت دراسة سامية فرغلي منصور 

والنتيجة اليت يستخلصها الباحث من ىذه ادلناقشة وبناًء على ما جاء يف الدراسات السابقة  و النظرية أن األلعاب الرياضية 

ا يدفعنا إىل توجيو عناية أكرب ضلو مواد اللعب الرتوػلية من أنسب الوسائل اليت ؽلكن أن تنمي الوعي احلس حركي لدى األطفال شل

اليت تثًن ميول الطفل دلمارسة اللعب مثل األلعاب باألنشطة احلركية ادلختلفة وألعاب األشكال واألحجام واأللوان والقصص 

 تستخدم بطرق متعددة ادلصورة ذات األلوان اجلذابة واألدوات ادلصغرة ادلستخدمة يف بعض ادلهن وغًنىا من ادلواد واخلامات اليت

هناك فروق بين المجموعة التجريبية و المجموعة كل ىدا غلرنا للقول با التأكيد على انو قد حتقق الفرض وىو .وسلتلفة

 الضابطة في االختبارات البعدية لصالح المجموعة التجريبية  في الوعي الحس حركي  عند أطفال القسم التحضيري

 الفرض الثانـــــي

هناك فروق بين المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة في االختبارات البعدية من خالل فرض البحث الذي يشًن إىل ان 

 لصالح المجموعة التجريبية  في التوافق الحركي عند أطفال القسم التحضيري.

الرتوػلية  يف التوافق احلركي لدى أطفال  القسم تؤكد النتائج ادلتعلقة باذلدف الثاين وىو التعرف على فاعلية األلعاب الرياضية 

( بٌن متوسطات درجات اجملموعتٌن التجريبية 0...التحضًني .إىل أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  داللة )

ا ىو موضح يف والضابطة يف االختبارات البعدية  لصاحل اجملموعة التجريبية بعد تطبيق حصص األلعاب الرياضية الرتوػلية، كم

وىدا ما يتفق مع دراسة عبد الرمحن حافظ مع آخرين موضوعها"العالقة بٌن ادلتغًنات الذىنية و غًن الذىنية" حيث اجلدول )( .

أسفرت ىذه الدراسة عن استخالص ىام ىو أن ىناك عالقة بٌن ادلتغًنات الذىنية و ادلتغًنات غًن الذىنية)احلركية(،وخاصة تلك 
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عض مكونات االستعداد احلركي و يف مقدمتها التوافق و التوازن،حيث ثبت ارتباطهما بالذكاء و التحصيل العالقة بٌن ب

الدراسي.ويف دراسة أخرى لعبد الرمحن حافظ و جروبًن عن "القوة التنبؤية للتوافق و التوازن يف تقدير التحصيل الذىين" توصال إىل 

عناصر التوافق و التوازن ويعترب مكون التوافق من أفضل مقاييس التقدير للكفاءة اطلفاض واضح يف مستوى التحصيل عند استبعاد 

 الذىنية يليو مكون التوازن.

ويعزي  الباحث النتيجة اليت توصل إليها إىل التأثًن اإلغلايب لأللعاب الرياضية الرتوػلية وإىل ما تتصف بو من أنشطة وألعاب 

ة قائمة على حل ادلشكالت اليت تسمح للطفل بببداع الشخصيات وادلواقف بطريقة غًن وخربات ومواقف  حركية تربوية واجتماعي

 مألوفة والتعبًن عنها با توافق حركي و تناسق .

و نفسر ىدا أن اللعب يساعد على ظلو أعضاء اجلسم وخاصة اجلهاز العصيب شلا يشمل عليو مراكز احلس لإلنسان ، و ىدا ما 

جلسمي والفسيولوجي للعامل كار ، حيث تستمر أجهزة اجلسم يف النمو وتستمر الزيادة  يف القدرة تتضمنو فلسفة نظريةالنمو ا

احلركية بشكل ملحوظ وىدا ما ظهر خالل الفاعلية اليت أظهرهتااأللعاب الرياضية الرتوػلية يف تنمية التوافق احلركي اخلاص و العام 

 عند أطفال القسم التحضًني.

ى أن اللعب يرتبط مبراحل النمو عند األطفال، وأن لكل مرحلة إظلائية ألوانًا خاصة من أسلوب العمل. و نفسر كذلك عل      

وشلارستو ختتلف من بيئة ألخرى، ومن فرد آلخر ويعترب اللعب مقياسًا لتطوير األطفال حتصيليًا ومعرفيًا ويتأثر تطور اللعب عند 

 ي.وىدا ما تراه النظرية التطويرية للعامل السويسري جون بياجيو .األطفال بنموىم العقلي، واإلنفعايل واالجتماع

وتفسر ىذه النتيجة اليت توصلنا إليها  من البحث احلايل أهنا نتيجة منطقية وطبيعية ومنسقة مع التكوين النفسي والعقلي لألطفال 

يف حوايل السنتٌن من عمره مرحلة ما قبل العمليات يف مرحلة الطفولة ادلبكرة وفقًا دلراحل النمو ادلعريف و احلركي  ويدخل الطفل 

وتستمر ىذه ادلرحلة إىل السابعة تقريبًا وؼلتلف تفكًن الطفل يف ىذه ادلرحلة عن ادلراحل السابقة واليت أطلق عليها )بياجيو( اسم 

أنو يصبح يفكر بعقلو ال جبسمو،  ادلرحلة احلسية احلركية، بأن الطفل أصبح ببمكانو تصور األشياء واألحداث ودتثيلها ذىنيًا أي

فالطفل يف مرحلة الروضة متعطش للمعرفة والبحث، فهو ػلاول االستزادة العقلية وادلعرفية ويريد أن يعرف األشياء اليت تثًن انتباىو، 
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السؤال وأن يفهم اخلربات اليت ؽلر هبا، فهي عالمة استفهام حية بالنسبة لكل شيء، وقد أطلق البعض على ىذه ادلرحلة 

 .(13، صفحة 3..1)سليمان، 

، مع دراسة سناء زلمد نصر مبا يتعلق بقدرة التفكًن Peupler-Rossم4434وتتفق ىذه النتائج مع نتائج بيبلر ـ روس 

م، 1981م، ومع دراسة زلمود عبد احلكيم منسي ومرزوق عبد اجمليد 4431اإلبتكاري، كما تتفق مع دراسة أمحد البهي السيد 

م، فيما 4433حسٌن  وكذلك تتفق نتائج البحث احلايل مع نتائج أمحد .مبا يتعلق با اللعب  و  ا لقدرة على التفكًن اإلبتكاري

  .يتعلق بسلوكهم اإلبتكاري بٌن اجملموعتٌن الضابطة والتجريبية يف القياسٌن القبلي والبعدي

و تفسر على اعتبار  األلعاب الرياضية الرتوػلية تعترب من اخلصائص الرئيسية ادلميزة دلرحلة إبراز الذكاء احلركي عند الطفل واللعب 

يطلق عليو بياجية )العرض السعيد لألفعال ادلعروفة( حيث يقوم األطفال بتطبيق السكيما اخلاصة  الوظيفي أو التدرييب و ىو ما

باألفعال بصورة متكررة ببستخدام األدوات أو ببستخدام أجسامهم مثل جذب األشياء ورفعها والوصول إىل األشياء اليت يف 

تهم، إن نفس ىذه السكيما يطبقها األطفال يف مواقف أخرى زليطهم واألطفال يفعلون ذلك ويشعرون بادلتعة لتحكمهم يف حرك

 و شلا .جديدة مثل أنشطة اللعب يف ادلاء كطرطشة ادلاء ونثره أو طلل الرمال أو ركوب العجل

 

 

 

 

 

 

 الفرض الثاني
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طة في من خالل فرض البحث الثالث  والدي يشير إلى أن هناك فرق بين المجموعة التجريبية  و المجموعة الضاب      

 االختبارات البعدية لصالح المجموعة التجريبية

بٌن متغًنات التفكًن اإلبتكاري ومتغًنات  التوافق احلركي كما ىو  (0.05)أنو توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 موضح يف اجلدول ...

لو ارتباط اغلايب مع متغًنات التوافق احلركي أي وتفسر ىذه النتيجة اليت توصلنا اليها أن التفكًن أالبتكاري ويف سلتلف أبعاده  

 .وجود عالقة طردية بٌن القدرات العقلية و احلركية  ادلتمثلة يف التآزر البصري احلركي خالل مرحلة الطفولة ادلبكرة

ات التفكًن مبا يتعلق بالعوامل البيولوجية وقدر  Maninderetall 4433وتتفق نتائج البحث احلايل مع نتائج ماتندر وآخرون 

م مبا يتعلق احلركات االكروباتية و التسلسالت احلركية 4441كما تتفق مع دراسة، صنفٌن صنو  .اإلبتكاري لدى األطفال

م مبا يتعلق بالعالقة بٌن مستوى  اللياقة 4441وعالقتيهما بالتفكًن اإلبتكاري وتتفق أيضاً مع دراسة أجراىا موسى والقطا مي 

 .اك احلس حركي ألطفال الروضةاحلركية ودرجات االدر 

وخرج منو بنظرية  (1883)حينما نشر حبثاً عن األلعاب عام  ( 1824 – 1903) (Lazaros) و تتفق مع العامل األدلاين

االستجمام أو جتديد النشاط أو الراحة، وتكون فلسفة النظرية متشاهبة مع نظرية الرتويح اليت تذىب إىل أسلوب العمل يف أيامنا 

فهو أسلوب شاق شلل رلهد لكثرة استخدام العضالت الدقيقة للعٌن، واليد، وىذا األسلوب من العمل يؤدي إىل اضطرابات ىذه، 

عصبية إذا مل يتوفر للجهاز البشري وسائل االستجمام واللعب كذلك فهو ػلث الفرد على اخلروج إىل اخلالء وشلارسة أوجو 

 .النشاط مثل السباحة والصيد.

ه  على أن اللعب مادة تعليمية للنماء واكتساب ألوان من السلوكيات يف لبىن العقلية والوجدانية واحلس حركية وبذلك وىدا مانفسر 

يشكل اللعب يف ىذه النظرية مدخاًل للنمو ادلعريف و احلس حركي ، ذلك ألن اإلنسان من خصائصو البيولوجية أن يتكيف مع 

ف مع ادلتغًنات يف البيئة بفضل آلييت التمثل وادلواءمة فعن طريق آلية التمثل دتكن اإلنسان من البيئة الطبيعية والبيئة الثقافية للتكي

إدخال ادلتغًنات وادلستجدات إىل بنيتو العقلية والوجدانية وتكاملها مع خرباتو السابقة وعن طريق ادلواءمة غلري لإلنسان بعض 
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ويسهل عملية التمثل وبذلك فبن اللعب يصبح دتثياًل خالصاً وػلول حاصل التحوالت الداخلية ليتكيف مع ادلستجدات يف اخلارج 

ادلعرفة إىل مالئمة مع مطالب النمو اخلاصة للفرد وىكذا فبن اللعب والتمثل علا جزئيات لنمو الذكاء البشري باإلضافة إىل إسهام 

كية وتفيد يف تأكيد الذات عند الطفل واالعتماد على األقسام التحضًنية  يف حتسٌن ودفع عملية  تنمي القدرات االبتكارية و احلر 

النفس واالستقاللية وحسب االستطالع، واالتصال االجتماعي، باإلضافة إىل اعتبار التوافق احلركي زلك صادق للقدرة االبتكارية 

نية و غًن الذىنية" حيث وىدا ما يتفق مع دراسة عبد الرمحن حافظ مع آخرين موضوعها"العالقة بٌن ادلتغًنات الذىلدى الطفل

أسفرت ىذه الدراسة عن استخالص ىام ىو أن ىناك عالقة بٌن ادلتغًنات الذىنية و ادلتغًنات غًن الذىنية)احلركية(،وخاصة تلك 

العالقة بٌن بعض مكونات االستعداد احلركي و يف مقدمتها التوافق و التوازن،حيث ثبت ارتباطهما بالذكاء و التحصيل 

دراسة أخرى لعبد الرمحن حافظ و جروبًن عن "القوة التنبؤية للتوافق و التوازن يف تقدير التحصيل الذىين" توصال إىل  الدراسي.ويف

اطلفاض واضح يف مستوى التحصيل عند استبعاد عناصر التوافق و التوازن ويعترب مكون التوافق من أفضل مقاييس التقدير للكفاءة 

 الذىنية يليو مكون التوازن.

موضوعها "االستفادة باختبارات  Purdueجبامعة بًندو  Gruberيف دراسة أجراىا عبد الرمحن حافظ إمساعيل و جروبًن  و. 

 االستعداد احلركي يف التنبؤ بالتحصيل األكادي يثبت فيها وجود االرتباطات التالية5

 ة.ارتباط موجب بٌن اختبارات التوافق و اختبارات التحصيل األكادؽلي بصفة عام 
  وجود ارتباط موجب بٌن االختبارات الفكرية و اختبارات التوافق ادلتعلقة باإلطراف السفلى للمجموعة )للعينة كلها(و.

 للبنٌن و البنات
 وجود ارتباط موجب بٌن النواحي العقلية و اختبارات التوافق بٌن العٌن و اليد و القدم . 

"القوة التنبؤية للتوافق و التوازن يف تقدير التحصيل الذىين"توصال إىل النتائج ويف دراسة أخرى لعبد الرمحن حافظ و جروبًن عن 
 التالية5

 حدوث اطلفاض واضح يف مستوى التحصيل عند استبعاد عناصر التوافق و التوازن . 
 بوجو عام يعترب مكون التوافق من أفضل مقاييس التقدير للكفاءة الذىنية يليو مكون التوازن. 
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 المقترحات

عدم فصل األنشطة  احلركية اليت تعمل على تنمية القدرات االبتكارية و احلركية عن باقي األنشطة )الرتبوية( ادلقدمة لألطفال  -1

 .داخل األقسام التحضًنية 

  .ضرورة وجود معلمات متخصصات يف الطفولة والرتبية اخلاصة -2

يها أعلية األنشطة احلركية اليت تعمل على تنمية التفكًن وضع خطة تربوية سليمة لطفل  القسم التحضًني حبيث يظهر ف -3

 أالبتكاري و التوافق احلركي واستخدامها يف تنمية مدارك الطفل ومعلوماتو و خربتو.

  .حتسٌن بيئة ادلدارس  االبتدائية واإلشراف عليها حبيث تؤدي عملها بالشكل الذي غلب أن تكون عليو -4

ات األقسام التحضًنية حول أساليب التعامل مع األطفال لتنمية القدرات اإلبداعية و التوافقية  تنظيم دورات تدريبية دلعلم -5

  .لديهم

  .تنظيم الرحالت والزيارات ادليدانية اليت تساعد على استثارة تفكًنىم وإكساهبم السلوكيات اإلغلابية ضلو اإلبداع -6

  .قيق وعي األسرة على أعلية اللعب لدى األطفالاالتصال الدائم بٌن األسرة وادلدرسة يف سبيل حت -7

  .عقد ندوات لتوعية الوالدين بكيفية تنشئة أبنائهم على السلوك اإلبداعي -8

  .إعطاء الطفل احلرية لتحمل بعض ادلسئوليات يف ادلواقف ادلختلفة -9

 عند الطفل. .تصميم مناىج تساعد على زيادة االبتكارية و اخليال والتمييز بينها -10

 و مراقبتها .ضرورة االىتمام بتنمية تفكًن الطفل من خالل ما يقدم لو من الكتب والقصص ووسائل اإلعالم ادلختلفة -11

 و قد اقترحنا في ضوء النتائج المستخلصة الفرضيات المستقبلية اآلتية  

 باتأثر اللعب   الرياضي الرتوػلي يف تعديل سلوكيات الطفل.وختفيف االضطرا •

 استخدام األلعاب  الرياضية الرتوػلية..لعالج بعض مشاكل االنضباط السلوكي لدى طفل  القسم التحضًني •

 و التوافقية.  .دراسة مقارنة بٌن األطفال تبعاً دلستويات العمر يف القدرات االبتكارية •

  .ركية األساسية لدى ألطفالدور معلمة األقسام التحضًنية يف إكساب ادلفاىيم اإلبداعية  و  الصفات احل •

 األقسام التحضًنية حسب البيئة.دراسة مقارنة يف قدرات االدراك احلس حركي و التوافق احلركي بٌن أطفال •
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  .دراسة أثر وسائل اإلعالم يف بث األلعاب اليت تعمل على تنمية السلوك اإلبداعي لدى أطفال الروضة •

على مستوى التعليم .الرتوػلية  و أثرىا يف تنمية ادلفاىيم والقدرات االدراكية لدى األطفالدراسة مقارنة بٌن األنشطة األنشطة  •

 التحضًني

 دراسة مقارنة بٌن األطفال ادلعاقٌن واألطفال العاديٌن يف قدرات الوعي احلس حركي.•

 خالصة عامة 

ات تزداد احلاجة إىل ادلفكرين وادلبدعٌن أن التحديات اليت تواجو األمم والدول يف تنام مطرد .ومع تنامي ىذه التحدي
التماسا حلل مشاكل التكيف مع ادلستجدات اليت تقابل اجملتمعات والدول.. إذ ينتظر من ادلبدعٌن تقدمي حلول إبداعية 

الذي للمشكالت ادلتجددة يف عصر سريع التغًن يفرض على اجملتمعات حتمية التكيف ادلتناسب مع االنفجار ادلعريف ، واجملتمع 
 ال يتكيف مبرونة كافية) تناسب ىذا العصر( ػلكم على نفسو باجلمود.

أنو ال يوجد شيء ؽلكن أن يسهم يف رفع مستوى  ( ؛؛1965) Guilfordحيث تؤكد دراسة كل من جيلفورد 
 (24، صفحة 4431)الدين م.، رفاىية وتطور اإلنسانية وتقدمها أكثر من رفع مستوى األداء االعقلي لدى األمم والشعوب .

وذلذا فالعنصر البشري يعد من أىم العناصر الالزمة لإلنتاج أالبتكاري، وتتأثر قدراتو ومهاراتو تأثرًا مباشرًا مبا يتلقاه يف 
سنوات اخلمس األوىل من أىم مرحلة طفولتو، حيث إن االىتمام بالطفولة ، ىو اىتمام باحلاضر وادلستقبل معاً ، وتعترب مرحلة ال

ادلراحل يف حياة اإلنسان ، فاجملتمع الواعي ىو الذي يعرف ، ويقدر مدى أعلية مرحلة الطفولة ولذلك يوليها من العناية والرعاية 
ل األوىل يف واالىتمام أكثر شلا يويل أية مرحلة أخرى ؛ ألن خربات سنوات العمر األوىل ذلا أعلية كربى يف تشكيل النمو يف ادلستقب

حياة الطفل . وأن فرص حتقيق التنمية البشرية يعتمد اعتماًدا كبًنًا على ما يوفره اجملتمع من اىتمام ورعاية لطفل شلا يؤكد أن صلاح 
س، الدول ثقافياً ، وعلمياً ، واقتصادياً  يتأثر مبدى فاعلية برامج الرتبية والتعليم، واليت تشمل مرحلة الطفولة ادلبكرة .)جيني

( لذا ؽلكن القول أن الصراع بٌن الدول ادلتقدمة ىو صراع بٌن عقول أبنائها من أجل الوصول إىل سبق علمي 4..1إيريك،
وتكنولوجي يضمن ذلا الريادة والقيادة. ومن مث فبن اذلدف األعلى من الرتبية يف القرن احلادي والعشرين ىو تنمية التفكًنو 

ا لدى كل فرد ، ومن ىنا يتعاظم دور ادلؤسسة الرتبوية يف إعداد أفراد قادرين على حل ادلشكالت القدرات العقلية   جبميع أشكاذل
 غًن ادلتوقعة ، ولديهم القدرة على التفكًن يف بدائل متعددة ضخمة غلب حتملها. 

اء االستجابة ذلذه فالطفل حٌن يلعب يتعرض إىل مشاكل تتطلب منو أن يواجو سلتلف الظواىر الطبيعية واالجتماعية ، وأثن
التحديات وادلشاكل يعيد اكتشاف العالقات األساسية وادلبادئ اليت توصل اإلنسان الكتشافها عرب مسًنتو البشرية ،فالطفل حٌن 
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يواجو مشكلة ما فهو ؼلطوا خطوتو األوىل ضلو التوصل إىل فهم ادلعرفة واكتساب مهارة ما ، ويستند علم الرتبية احلديث على ىذه 
 يقة حيث يؤكد على أعلية استعمال اللعب يف تدريس األطفال.احلق

 

 

 

 

 

 

 

 

 :االستنتاجات

 تمهيد

 من خالل ما توصلنا إليو من استنتاجات يف الفصل السابق بعرض وحتليل النتائج فقد توصلنا اىل االستنتاجات اآلتية .

  ًومعرفياً ويتأثر تطور اللعب عند األطفال بنموىم تعترب األلعاب الرياضية الرتوػلية مقياساً لتطوير األطفال حتصيليا

 العقلي، واالنفعايل واالجتماعي.

  على أن األلعاب الرياضية الرتوػلية مادة تعليمية لنماء واكتساب ألوان من السلوكيات يف لبىن العقلية والوجدانية واحلس

 حركية
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  مثالية  لدى األطفال يسمح بنمو الوعي  لديووعلى أن األلعاب الرياضية الرتوػلية  الرياضية الرتوػلية بيئة 

على  أن األلعاب الرياضية الرتوػلية تساعد على ظلو أعضاء اجلسم وخاصة اجلهاز العصيب شلا يشمل عليو مراكز احلس 

 و مراكز احلركة لإلنسان

 ركية(،وخاصة تلك العالقة بٌن أن ىناك عالقة بٌن ادلتغًنات الذىنية  كا التفكًن أالبتكاري و ادلتغًنات غًن الذىنية)احل

 بعض مكونات االستعداد احلركي و يف مقدمتها التوافق احلركي .

  أن األلعاب الرياضية الرتوػلية من أنسب الوسائل اليت ؽلكن أن تنمي اإلبتكارية لدى األطفال شلا يدفعنا إىل توجيو عناية

 ثل األلعاب باألنشطة احلركية ادلختلفةأكرب ضلو مواد اللعب اليت تثًن ميول الطفل دلمارسة اللعب م

 مناقشة الفرضيات

يهدف البحث احلايل إىل معرفة فاعلية األلعاب الرياضية لرتوػلية  على تنمية التفكًن اإلبتكاري و التوافق احلركي  لدى أطفال 

 القسم التحضًني

التفكًن اإلبتكاري والتوافق احلركي بٌن رلموعتٌن وقد دلت نتائج البحث احلايل على أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية يف 

  .التجريبية والضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية بعد تطبيق األلعاب الرياضية الرتوػلية

  :وسوف يناقش الباحث ىذه النتائج اليت توصل إليها حسب ورودىا يف  الفرضيات بالشكل اآليت

 :الفرض األول

هناك فروق بين المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة في .األول والدي يشير إلى انه  بالفرضتؤكد النتائج ادلتعلقة 

 االختبارات البعدية لصالح المجموعة التجريبية  في الوعي الحس حركي  عند أطفال القسم التحضيري

تجريبية والضابطة يف االختبار ( بٌن متوسطات درجات اجملموعتٌن ال0...إىل أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

البعدي  التفكًن اإلبتكاري لصاحل اجملموعة التجريبية بعد تطبيق  حصص األلعاب الرياضية الرتوػلية، كما ىو موضح يف اجلدول 

عاب وخربات )( ونرجع النتيجة اليت توصلنا إليها إىل التأثًن اإلغلايب لأللعاب الرياضية الرتوػلية وإىل ما تتصف بو من أنشطة وأل

ومواقف تربوية واجتماعية قائمة على حل ادلشكالت اليت تسمح للطفل بببداع الشخصيات وادلواقف بطريقة غًن مألوفة والتعبًن 
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 .عنها بطالقة

ضي كما نرجع ىذا األثر الدال إىل طبيعة األلعاب الرياضية الرتوػلية كبيئة مثالية لتشجيع السلوك اإلبتكاري وعلى أن اللعب الريا

 الرتوػلي بيئة مثالية  لدى األطفال يسمح بنمو االبتكارية لديو.

جاري أن 4421Rozennوقد اتفقت ىذه النتائج مع نتائج العديد من الدراسات األجنبية ومنها دراسة ، رزن

4423Gauryann 443ودان سكي. Dunsk 4434، ىايل Haley 4431، كريشيتChristi 

اللعب يف تنمية التفكًن اإلبتكاري لألطفال، وقد اتفقت ىذه النتائج أيضاً مع نتائج دراسة  حيث أثبتت ىذه الدراسات أعلية 

، تؤكد ىذه الدراسات على أعلية اللعب يف تنمية التفكًن اإلبتكاري Grahamم 4434، جراىام وآخرين Christieكاريتا

م أعلية اللعب احلر واللعب 4433م، زلمود منسي 4431يف مرحلة الطفولة ادلبكرة وكذلك أثبتت دراسة كل من سوزان فرواية 

  .ادلوجو يف تنمية التفكًن اإلبتكاري

م ورضا 4441م، وماجدة عقل 4432، سهًن عبد اللطيف 4431ويف حٌن أثبتت دراسة كل من أمحد البهي وحسٌن 

  .ري لألطفالم، أعلية اللعب ادلتمثل بربنامج األلعاب ادلختلفة على تنمية األداء اإلبتكا4441مصطفى 

م أعلية اللعب ادلتمثل بربنامج التعليم احلركي Elliot 1997م وحاول اليوت4441وكما أثبتت دراسة سامية فرغلي منصور 

أعلية برنامج األنشطة احلركية  4443والتدريبات احلركية يف تنمية التفكًن اإلبتكاري يف حٌن أثبتت دراسة الصنع وناصر غبش 

 .داء اإلبتكاريالرتبوية يف تنمية األ

والنتيجة اليت يستخلصها الباحث من ىذه ادلناقشة وبناًء على ما جاء يف الدراسات السابقة  و النظرية أن األلعاب الرياضية 

الرتوػلية من أنسب الوسائل اليت ؽلكن أن تنمي اإلبتكارية لدى األطفال شلا يدفعنا إىل توجيو عناية أكرب ضلو مواد اللعب اليت تثًن 

يول الطفل دلمارسة اللعب مثل األلعاب باألنشطة احلركية ادلختلفة وألعاب األشكال واألحجام واأللوان والقصص ادلصورة ذات م

كل .األلوان اجلذابة واألدوات ادلصغرة ادلستخدمة يف بعض ادلهن وغًنىا من ادلواد واخلامات اليت تستخدم بطرق متعددة وسلتلفة

 ىدا غلرنا للقول بالتأكيد على انو قد حتقق الفرض 

 الفرض الثانـــــي
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هناك فروق بين المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة في االختبارات البعدية من خالل فرض البحث الذي يشًن إىل ان 

 لصالح المجموعة التجريبية  في الوعي الحس حركي  عند أطفال القسم التحضيري.

لنتائج ادلتعلقة باذلدف الثاين وىو التعرف على فاعلية األلعاب الرياضية الرتوػلية  يف التوافق احلركي لدى أطفال  القسم تؤكد ا

( بٌن متوسطات درجات اجملموعتٌن التجريبية 0...التحضًني .إىل أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  داللة )

لصاحل اجملموعة التجريبية بعد تطبيق حصص األلعاب الرياضية الرتوػلية، كما ىو موضح يف والضابطة يف االختبارات البعدية  

وىدا ما يتفق مع دراسة عبد الرمحن حافظ مع آخرين موضوعها"العالقة بٌن ادلتغًنات الذىنية و غًن الذىنية" حيث اجلدول )( .

ًنات الذىنية و ادلتغًنات غًن الذىنية)احلركية(،وخاصة تلك أسفرت ىذه الدراسة عن استخالص ىام ىو أن ىناك عالقة بٌن ادلتغ

العالقة بٌن بعض مكونات االستعداد احلركي و يف مقدمتها التوافق و التوازن،حيث ثبت ارتباطهما بالذكاء و التحصيل 

ر التحصيل الذىين" توصال إىل الدراسي.ويف دراسة أخرى لعبد الرمحن حافظ و جروبًن عن "القوة التنبؤية للتوافق و التوازن يف تقدي

اطلفاض واضح يف مستوى التحصيل عند استبعاد عناصر التوافق و التوازن ويعترب مكون التوافق من أفضل مقاييس التقدير للكفاءة 

 الذىنية يليو مكون التوازن.

وإىل ما تتصف بو من أنشطة وألعاب  ويعزي  الباحث النتيجة اليت توصل إليها إىل التأثًن اإلغلايب لأللعاب الرياضية الرتوػلية

وخربات ومواقف  حركية تربوية واجتماعية قائمة على حل ادلشكالت اليت تسمح للطفل بببداع الشخصيات وادلواقف بطريقة غًن 

 مألوفة والتعبًن عنها با توافق حركي و تناسق .

شلا يشمل عليو مراكز احلس لإلنسان ، و ىدا ما و نفسر ىدا أن اللعب يساعد على ظلو أعضاء اجلسم وخاصة اجلهاز العصيب 

تتضمنو فلسفة نظرية النمو اجلسمي والفسيولوجي للعامل كار ، حيث تستمر أجهزة اجلسم يف النمو وتستمر الزيادة  يف القدرة 

افق احلركي اخلاص و العام احلركية بشكل ملحوظ وىدا ما ظهر خالل الفاعلية اليت أظهرهتا األلعاب الرياضية الرتوػلية يف تنمية التو 

 عند أطفال القسم التحضًني.
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و نفسر كذلك على أن اللعب يرتبط مبراحل النمو عند األطفال، وأن لكل مرحلة إظلائية ألوانًا خاصة من أسلوب العمل.       

وشلارستو ختتلف من بيئة ألخرى، ومن فرد آلخر ويعترب اللعب مقياسًا لتطوير األطفال حتصيليًا ومعرفيًا ويتأثر تطور اللعب عند 

 واإلنفعايل واالجتماعي وىدا ما تراه النظرية التطويرية للعامل السويسري جون بياجيو .األطفال بنموىم العقلي، 

وتفسر ىذه النتيجة اليت توصلنا إليها  من البحث احلايل أهنا نتيجة منطقية وطبيعية ومنسقة مع التكوين النفسي والعقلي لألطفال 

احلركي  ويدخل الطفل يف حوايل السنتٌن من عمره مرحلة ما قبل العمليات يف مرحلة الطفولة ادلبكرة وفقًا دلراحل النمو ادلعريف و 

وتستمر ىذه ادلرحلة إىل السابعة تقريبًا وؼلتلف تفكًن الطفل يف ىذه ادلرحلة عن ادلراحل السابقة واليت أطلق عليها )بياجيو( اسم 

ث ودتثيلها ذىنيًا أي أنو يصبح يفكر بعقلو ال جبسمو، ادلرحلة احلسية احلركية، بأن الطفل أصبح ببمكانو تصور األشياء واألحدا

فالطفل يف مرحلة الروضة متعطش للمعرفة والبحث، فهو ػلاول االستزادة العقلية وادلعرفية ويريد أن يعرف األشياء اليت تثًن انتباىو، 

بعض على ىذه ادلرحلة السؤال وأن يفهم اخلربات اليت ؽلر هبا، فهي عالمة استفهام حية بالنسبة لكل شيء، وقد أطلق ال

 .(13، صفحة 3..1)سليمان، 

، مع دراسة سناء زلمد نصر مبا يتعلق بقدرة التفكًن Peupler-Rossم4434وتتفق ىذه النتائج مع نتائج بيبلر ـ روس 

م، 1981م، ومع دراسة زلمود عبد احلكيم منسي ومرزوق عبد اجمليد 4431اإلبتكاري، كما تتفق مع دراسة أمحد البهي السيد 

م، فيما 4433حسٌن  وكذلك تتفق نتائج البحث احلايل مع نتائج أمحد .مبا يتعلق با اللعب  و  ا لقدرة على التفكًن اإلبتكاري

  .يتعلق بسلوكهم اإلبتكاري بٌن اجملموعتٌن الضابطة والتجريبية يف القياسٌن القبلي والبعدي

و تفسر على اعتبار  األلعاب الرياضية الرتوػلية تعترب من اخلصائص الرئيسية ادلميزة دلرحلة إبراز الذكاء احلركي عند الطفل واللعب 

عة الداكرة احلركية  اليت يتمتع هبا الطفل و ىو ما يطلق عليو بياجية )العرض السعيد لألفعال الوظيفي أو التدرييب ودلك لس

ادلعروفة( حيث يقوم األطفال بتطبيق السكيما اخلاصة باألفعال بصورة متكررة باستخدام األدوات أو باستخدام أجسامهم مثل 

ألطفال يفعلون ذلك ويشعرون بادلتعة لتحكمهم يف حركتهم، إن جذب األشياء ورفعها والوصول إىل األشياء اليت يف زليطهم وا

نفس ىذه السكيما يطبقها األطفال يف مواقف أخرى جديدة مثل أنشطة اللعب يف ادلاء كطرطشة ادلاء ونثره أو طلل الرمال أو 

بطة في االختبارات هناك فروق بين المجموعة التجريبية و المجموعة الضاو شلا سيق ؽلكننا ان نقول انو .ركوب العجل
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.وان الفرض الثاين  من البحث البعدية لصالح المجموعة التجريبية  في الوعي الحس حركي عند أطفال القسم التحضيري.

 قد حتقق

وتفسر ىذه النتيجة اليت توصلنا اليها أن التفكًن أالبتكاري ويف سلتلف أبعاده  لو ارتباط اغلايب مع متغًنات التوافق احلركي أي 

 .د عالقة طردية بٌن القدرات الفكرية و احلركية  ادلتمثلة يف التآزر البصري احلركي خالل مرحلة الطفولة ادلبكرةوجو 

مبا يتعلق بالعوامل البيولوجية وقدرات التفكًن  Maninderetall 4433وتتفق نتائج البحث احلايل مع نتائج ماتندر وآخرون 

م مبا يتعلق احلركات االكروباتية و التسلسالت احلركية 4441سة، صنفٌن صنو كما تتفق مع درا .اإلبتكاري لدى األطفال

م مبا يتعلق بالعالقة بٌن مستوى  اللياقة 4441وعالقتيهما بالتفكًن اإلبتكاري وتتفق أيضاً مع دراسة أجراىا موسى والقطا مي 

 .احلركية ودرجات التفكًن اإلبتكاري ألطفال الروضة

وخرج منو بنظرية  (1883)حينما نشر حبثاً عن األلعاب عام  ( 1824 – 1903) (Lazaros) اينو تتفق مع العامل األدل

االستجمام أو جتديد النشاط أو الراحة، وتكون فلسفة النظرية متشاهبة مع نظرية الرتويح اليت تذىب إىل أسلوب العمل يف أيامنا 

يقة للعٌن، واليد، وىذا األسلوب من العمل يؤدي إىل اضطرابات ىذه، فهو أسلوب شاق شلل رلهد لكثرة استخدام العضالت الدق

عصبية إذا مل يتوفر للجهاز البشري وسائل االستجمام واللعب كذلك فهو ػلث الفرد على اخلروج إىل اخلالء وشلارسة أوجو 

 .النشاط مثل السباحة والصيد.

ن من السلوكيات يف لبىن العقلية والوجدانية واحلس حركية وىدا ما نفسره  على أن اللعب مادة تعليمية للنماء واكتساب ألوا

وبذلك يشكل اللعب يف ىذه النظرية مدخاًل للنمو ادلعريف و احلس حركي ، ذلك ألن اإلنسان من خصائصو البيولوجية أن 

اءمة فعن طريق آلية التمثل دتكن يتكيف مع البيئة الطبيعية والبيئة الثقافية للتكيف مع ادلتغًنات يف البيئة بفضل آلييت التمثل وادلو 

اإلنسان من إدخال ادلتغًنات وادلستجدات إىل بنيتو العقلية والوجدانية وتكاملها مع خرباتو السابقة وعن طريق ادلواءمة غلري 

لإلنسان بعض التحوالت الداخلية ليتكيف مع ادلستجدات يف اخلارج ويسهل عملية التمثل وبذلك فبن اللعب يصبح دتثيالً 

خالصًا وػلول حاصل ادلعرفة إىل مالئمة مع مطالب النمو اخلاصة للفرد وىكذا فبن اللعب والتمثل علا جزئيات لنمو الذكاء 

البشريبا اإلضافة إىل إسهام األقسام التحضًنية  يف حتسٌن ودفع عملية  تنمي القدرات االبتكارية و احلركية وتفيد يف تأكيد الذات 
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ى النفس واالستقاللية وحسب االستطالع، واالتصال االجتماعي، با اإلضافة إىل اعتبار التوافق احلركي عند الطفل واالعتماد عل

وىدا ما يتفق مع دراسة عبد الرمحن حافظ مع آخرين موضوعها"العالقة بٌن ادلتغًنات زلك صادق للقدرة االبتكارية لدى الطفل

ستخالص ىام ىو أن ىناك عالقة بٌن ادلتغًنات الذىنية و ادلتغًنات غًن الذىنية و غًن الذىنية" حيث أسفرت ىذه الدراسة عن ا

الذىنية)احلركية(،وخاصة تلك العالقة بٌن بعض مكونات االستعداد احلركي و يف مقدمتها التوافق و التوازن،حيث ثبت ارتباطهما 

وة التنبؤية للتوافق و التوازن يف تقدير بالذكاء و التحصيل الدراسي.ويف دراسة أخرى لعبد الرمحن حافظ و جروبًن عن "الق

التحصيل الذىين" توصال إىل اطلفاض واضح يف مستوى التحصيل عند استبعاد عناصر التوافق و التوازن ويعترب مكون التوافق من 

 أفضل مقاييس التقدير للكفاءة الذىنية يليو مكون التوازن.

االستفادة باختبارات »موضوعها  Purdueجبامعة بًندو  Gruberو يف دراسة أجراىا عبد الرمحن حافظ إمساعيل و جروبًن . 

 االستعداد احلركي يف التنبؤ بالتحصيل األكادؽلي ثبت فيها وجود االرتباطات التالية5

 امة.ارتباط موجب بٌن اختبارات التوافق و اختبارات التحصيل األكادؽلي بصفة ع 
  وجود ارتباط موجب بٌن االختبارات الفكرية و اختبارات التوافق ادلتعلقة باإلطراف السفلى للمجموعة )للعينة كلها(و.

 للبنٌن و البنات
 وجود ارتباط موجب بٌن النواحي الفكرية و اختبارات التوافق بٌن العٌن و اليد و القدم . 

"القوة التنبؤية للتوافق و التوازن يف تقدير التحصيل الذىين"توصال إىل النتائج ويف دراسة أخرى لعبد الرمحن حافظ و جروبًن عن 
 التالية5

 حدوث اطلفاض واضح يف مستوى التحصيل عند استبعاد عناصر التوافق و التوازن . 
 بوجو عام يعترب مكون التوافق من أفضل مقاييس التقدير للكفاءة الذىنية يليو مكون التوازن. 

 المقترحات

احلركية عن باقي األنشطة )الرتبوية( ادلقدمة لألطفال داخل  احلسية عدم فصل األنشطة  احلركية اليت تعمل على تنمية القدرات -1

 .األقسام التحضًنية 

  .ضرورة وجود معلمات متخصصات يف الطفولة والرتبية اخلاصة -2
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الوعي احلس ية األنشطة احلركية اليت تعمل على تنمية وضع خطة تربوية سليمة لطفل  القسم التحضًني حبيث يظهر فيها أعل -3

 واستخدامها يف تنمية مدارك الطفل ومعلوماتو و خربتو.حركي 

  .حتسٌن بيئة ادلدارس  االبتدائية واإلشراف عليها حبيث تؤدي عملها بالشكل الذي غلب أن تكون عليو -4

أساليب التعامل مع األطفال لتنمية القدرات اإلبداعية و التوافقية  تنظيم دورات تدريبية دلعلمات األقسام التحضًنية حول  -5

  .لديهم

  .تنظيم الرحالت والزيارات ادليدانية اليت تساعد على استثارة تفكًنىم وإكساهبم السلوكيات اإلغلابية ضلو اإلبداع -6

  .اللعب لدى األطفالاالتصال الدائم بٌن األسرة وادلدرسة يف سبيل حتقيق وعي األسرة على أعلية  -7

  .عقد ندوات لتوعية الوالدين بكيفية تنشئة أبنائهم على السلوك اإلبداعي -8

  .إعطاء الطفل احلرية لتحمل بعض ادلسئوليات يف ادلواقف ادلختلفة -9

 تصميم مناىج تساعد على زيادة االبتكارية و اخليال والتمييز بينهاعند الطفل. -10

 مراقبتها.و بتنمية تفكًن الطفل من خالل ما يقدم لو من الكتب والقصص ووسائل اإلعالم ادلختلفةضرورة االىتمام  -11

 5و قد اقرتحنا يف ضوء النتائج ادلستخلصة الفرضيات ادلستقبلية اآلتية  

 االضطرابات فالطفل. وختفيأثر اللعب   الرياضي الرتوػلي يف تعديل سلوكيات  •

 بعض مشاكل االنضباط السلوكي لدى طفل  القسم التحضًني الرتوػلية. لعالجة استخدام األلعاب  الرياضي •

 الوعي حس حركي.دراسة مقارنة بٌن األطفال تبعاً دلستويات العمر يف القدرات  •

  .دور معلمة األقسام التحضًنية يف إكساب ادلفاىيم اإلبداعية  و  الصفات احلركية األساسية لدى ألطفال •

 .األقسام التحضًنية حسب البيئة.و التوافق احلركي بٌن أطفال الوعي حس حركية يف قدرات دراسة مقارن •

  .دراسة أثر وسائل اإلعالم يف بث األلعاب اليت تعمل على تنمية السلوك اإلبداعي لدى أطفال الروضة •

على مستوى .لدى األطفالالوعي حس حركي  دراسة مقارنة بٌن األنشطة األنشطة الرتوػلية و أثرىا يف تنمية ادلفاىيم والقدرات •

 التعليم التحضًني
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 :خالصة عامة 

أن التحديات اليت تواجو األمم والدول يف تنام مطرد .ومع تنامي ىذه التحديات تزداد احلاجة إىل ادلفكرين وادلبدعٌن التماسا حلل 

ادلبدعٌن تقدمي حلول إبداعية للمشكالت ادلتجددة  مشاكل التكيف مع ادلستجدات اليت تقابل اجملتمعات والدول.. إذ ينتظر من

يف عصر سريع التغًن يفرض على اجملتمعات حتمية التكيف ادلتناسب مع االنفجار ادلعريف ، واجملتمع الذي ال يتكيف مبرونة كافية) 

 تناسب ىذا العصر( ػلكم على نفسو باجلمود.

أنو ال يوجد شيء ؽلكن أن  ( ؛1977) Torranceانس تور  ( ؛1965) Guilfordحيث تؤكد دراسة كل من جيلفورد 

)الدين م.، يسهم يف رفع مستوى رفاىية وتطور اإلنسانية وتقدمها أكثر من رفع مستوى األداء اإلبداعي لدى األمم والشعوب .

 (24، صفحة 4431

، وتتأثر قدراتو ومهاراتو تأثرًا مباشرًا مبا يتلقاه يف الوعي حس حركيوذلذا فالعنصر البشري يعد من أىم العناصر الالزمة لإلنتاج 

مرحلة طفولتو، حيث إن االىتمام بالطفولة ، ىو اىتمام باحلاضر وادلستقبل معاً ، وتعترب مرحلة السنوات اخلمس األوىل من أىم 

اإلنسان ، فاجملتمع الواعي ىو الذي يعرف ، ويقدر مدى أعلية مرحلة الطفولة ولذلك يوليها من العناية والرعاية ادلراحل يف حياة 

واالىتمام أكثر شلا يويل أية مرحلة أخرى ؛ ألن خربات سنوات العمر األوىل ذلا أعلية كربى يف تشكيل النمو يف ادلستقبل األوىل يف 

نمية البشرية يعتمد اعتماًدا كبًنًا على ما يوفره اجملتمع من اىتمام ورعاية لطفلهما يؤكد أن صلاح حياة الطفل . وأن فرص حتقيق الت

الدول ثقافياً ، وعلمياً ، واقتصادياً  يتأثر مبدى فاعلية برامج الرتبية والتعليم، واليت تشمل مرحلة الطفولة ادلبكرة .)جينيس، 

الدول ادلتقدمة ىو صراع بٌن عقول أبنائها من أجل الوصول إىل سبق علمي  ( لذا ؽلكن القول أن الصراع بٌن4..1إيريك،

الوعي حس وتكنولوجي يضمن ذلا الريادة والقياد ة. ومن مث فبن اذلدف األعلى من الرتبية يف القرن احلادي والعشرين ىو تنمية 

عداد أفراد قادرين على حل ادلشكالت غًن جبميع أشكالو لدى كل فرد ، ومن ىنا يتعاظم دور ادلؤسسة الرتبوية يف إ  حركي

 ادلتوقعة ، ولديهم القدرة على التفكًن يف بدائل متعددة ضخمة غلب حتملها. 
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فالطفل حٌن يلعب يتعرض إىل مشاكل تتطلب منو أن يواجو سلتلف الظواىر الطبيعية واالجتماعية ، وأثناء االستجابة ذلذه 

ت األساسية وادلبادئ اليت توصل اإلنسان الكتشافها عرب مسًنتو البشرية ،فالطفل حٌن التحديات وادلشاكل يعيد اكتشاف العالقا

يواجو مشكلة ما فهو ؼلطوا خطوتو األوىل ضلو التوصل إىل فهم ادلعرفة واكتساب مهارة ما ، ويستند علم الرتبية احلديث على ىذه 

 احلقيقة حيث يؤكد على أعلية استعمال اللعب يف تدريس األطفال.
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