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 المستخلص

 االبتدائيـةيهدف البحث إلي التعرف علي تأثير برنامج نفس حركي علي مستوي بعض الحركات األساسـية لتالميـذ المرحلـة 
( 01)وقد استخدم الباحثـان المـنهج التجريبـي بالتصـميم التجريبـي لمجمـوعتين إحـداهما ضـابطة واألخـرى تجريبيـة قـوام كـل منهمـا 

الصف الثالـث االبتـدائي الطريقة العمدية العشوائية من تالميذ وذلك بإستخدام القياس القبلي البعدي وتم اختيار عينة البحث  تلميذاً 
ثـر البرنـامج الـنفس حركـي أومـن أهـم النتـائج التـي تـم التوصـل  ورفؤادبب -بمحافظة بورسعيد" االبتدائيةحسني على جواد "مدرسة ب

تفـوق المجموعـة التجريبيـة علـى و لـدى المجموعـة التجريبيـة ( قيـد البحـث ) تأثيرًا إيجابيًا علـى مسـتوى بعـض الحركـات األساسـية 
ساهم البرنامج النفس حركي فـي تطـوير تنظـيم اسـتجابات كما  قيد البحث ض الحركات األساسيةالمجموعة الضابطة في مستوى بع

أوصــى الباحثــان و  ليــا خــالل ممارســة أنشــطة البرنــامج المختلفــةالتالميــذ الحركيــة مــن خــالل إجــراء العديــد مــن العمليــات العقليــة العُ 
سـرعة الـتعلم والتفكيـر ممـا يزيـد مـن دافعيـتهم للـتعلم ويسـاعدهم فـي استخدام األنشطة النفس حركيـة ألنهـا تسـاعد التالميـذ علـى ب

عــداد وتأهيــل مدرســي التربيــة الرياضــية الســتخدام البــرامج الــنفس حركيــة داخــل دروس التربيــة وأيضــًا إ تنشــيط الــذاكرة الحركيــة
 .الرياضية

 

 .الحركات األساسية –التربية النفس حركية : الكلمات الُمفتاحية

 

Abstract 

    The researchers used the experimental method of experimental design of two 

groups, one officer and the other experimental, each with a strength of 20 pupils 

using dimension tribal measurement. The experimental group outperformed the 

control group at the level of some of the basic movements under consideration as 

the self-driving program contributed to the development of the organization of 

pupils' motor responses through the conduct of many higher mental processes 

during the practice of various activities program and the researchers 

recommended the use of motor self-activities because it helps students to quickly 

learn and think, which increases their motivation to learn and helps them to 

activate motor memory and also prepare and qualify teachers of sports 

education to use the self-programs. 
 

Key Words: Motor self-education- Basic movements. 
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 :المقدمة ومشكلة البحث

تهتم دول العالم بتطوير جميع مجاالت الحياة ويأتي في مقدمتها التطوير من أجل العناية بتنشئة أطفالها واالهتمـام بهـم،         
عـداده ليصـبح فـردًا قـادرًا علـى اإلنتـاج حيث أن العناية  بمراحل الطفولـة مـن أهـم أهـدافها ، فالطفـل هـو مسـتقبل األمـة بأسـرها وا 

والتنمية والدفاع عن الوطن، ويعتبـر ارتفـاع مسـتوى اللياقـة البدنيـة والحركيـة والصـحة العامـة أحـد المؤشـرات الهامـة التـي تحـدد 
حيث يعتبر ذلك هدف تسعى إليها المجتمعات ، وهو المقياس األنسب الـذي يمكـن  مستوى التقدم الحضاري للمجتمعات الحديثة،

 .عن طريقه أن نتعرف على مدى صحة وسالمة الطفل واستمتاعه بأوقات فراغه، وحتى يصبح عضوًا نافعًا في مجتمعه

ــــد وفــــي هــــذا الصــــدد يــــري ــــة " (0111) ةأبــــو عب ــــة االبتدائي ــــة الأن المرحل ــــدة لعملي ــــة جدي ــــة مرحل ــــيم المــــنظم بداي تعل
الهـــادف مـــن خـــالل عمـــل المدرســـة وبدايـــة انفصـــال الطفـــل عـــن أســـرته ومنزلـــه وبدايـــة تعليمـــة ألصـــول القـــراءة والكتابـــة، 
وتظهــــر بوضــــوح الفــــروق الفرديــــة بــــين التالميــــذ أثنــــاء اللعــــب فــــي درس التربيــــة الرياضــــية حيــــث يســــتطيع الــــبعض تأديــــة 

، لــــذلك يجــــب تنــــوع األنشــــطة خــــالل هــــذه المرحلــــة لمواجهــــة  متطلبــــات الــــدرس بينمــــا يخفــــق الــــبعض االخــــر فــــي ذلــــك
 .(01ص،")متطلبات التالميذ وتحقيق الواجبات واألهداف التي يحددها مدرس التربية الرياضية لهم

الحركـــة والحركــــات األساســـية تعتبـــر المفـــردات األصــــلية فـــي حركـــة الطفـــل لهــــذا إلـــي أن "( 0118)وتشـــير عثمـــان  
ـــة للطفـــل مـــن أجـــل اكتســـاب عـــدد كبيـــر مـــن مفـــردات المهـــارات الحركيـــة مـــن أجـــل  ـــاء بهـــا  فـــي البـــرامج الحركي يجـــب االعتن

ي التعبيــــر الــــوعي والفهــــم إلمكانيــــات الجســــم حيــــث أن الطفــــل مــــن خــــالل التوجيــــه يســــتخدم الحركــــة األساســــية كطريقــــة فــــ
ـــرات  ـــة يجـــب تنظـــيم خب ـــة الطفول ـــه ، لهـــذا أن مـــن األمـــور المالئمـــة لمرحل ـــة قدرات ـــه وتنمي ـــر ذات ـــذواالستكشـــاف ولتغيي  التالمي

ــــق الظــــروف المناســــبة والمواقــــف المالئمــــة حتــــى يســــتطيع  ــــة الحركــــات األساســــية مــــن حيــــث خل الحركيــــة مــــن خــــالل تنمي
لمحيطــــة بـــه عــــن طريــــق تشـــكيل المواقــــف التــــي تعمـــل علــــي تحفيــــز الطفـــل مــــن تجريـــب حركاتــــه واكتشــــاف ذاتـــه والبيئــــة ا
 (.30ص،")الحركية الطفل من أجل تشكيل وتحديد لقدراته لكي ينمي مصادره

إلـــي أن الحركـــات األساســـية هـــي وســـيلة الطفـــل  للتعامـــل بفاعليـــة "( 0118) فـــوزيو محمـــد و إبـــراهيم بينمـــا توضـــح 
فــــي البيئــــة ، وتشــــمل المهــــارات الحركيــــة العامــــة الالزمــــة لحركــــة الفــــرد وبشــــكل مباشــــر مــــع الحقــــائق الواقعيــــة أو الماديــــة 

األساســــية التــــي تمكنــــه مــــن االتصــــال بالبيئــــة المحيطــــة بــــه ومــــن استكشــــاف العــــالم مــــن حولــــه ، ومنهــــا مهــــارات المشــــي 
الكتســـــاب والجــــري والوثــــب والرمــــي وتشــــمل المهــــارات الحركيــــة األساســـــية المهــــارات الحركيــــة الكبيــــرة والدقيقــــة المتطلبــــة 

ــــة التخصصــــية المتطلبــــة لرياضــــة محــــددة أو  ــــا ، وتشــــكل األســــاس لتطــــور المهــــارات الحركي ــــة فعالــــة عموم ــــارات حركي مه
 (.30ص،)"لعبة معينة

عليهــا الــدول وذلــك تركــز حجــر الزاويــة فــي البنــاء التعليمــي والتــي  تعــد مرحلــة التعلــيم األساســي أن"( 0101)زيــد تــرى 
ة لتنمية قدرات الطفل الحركية وتطويرها التي تستند إليها المراحل التعليمية الالحقة هـذه المرحلـة لكونها من أنسب المراحل السني

مراحل التعليم نظرًا إلى وجود مجموعـة مـن الخصـائص البيولوجيـة والنفسـية والحركيـة التـي تميـز الطفـل فـي هـذه المرحلـة،  همكأ
االهتمـام هـو فـي الواقـع اهتمـام  س بهـا تقـدم المجتمعـات وتطورهـا فهـذااالهتمـام بالطفولـة مـن أهـم المعـايير التـي يقـا كمـا يعـد
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ورعــايتهم فــي الجوانــب كافــة هــو إعــداد لمواجهــة التحــديات الحضــارية التــي تفرضــها مقتضــيات  التالميــذبمســتقبل األمــة فإعــداد 
 (.019ص،")السريع الذي نعيشه اليوم التطور والتغير

األساســـــية تعـــــد متطلبـــــا رئيســـــيًا وقبليـــــًا ألغلـــــب المهـــــارات المتعلقـــــة  أن الحركـــــات"( 0101)مفـــــرج و عمـــــر وتُبـــــين 
ــــارات  ــــل كحــــاجز لتطــــور المه ــــارات يعم ــــذه المه ــــان له ــــي التطــــور واإلتق ــــي الوصــــول إل ــــاب الرياضــــية ، وأن الفشــــل ف باأللع

ـــه مـــن الصـــعب أن يصـــبح الفـــرد ناجحـــًا فـــي األداء ا ـــي يـــتم اســـتخدامها فـــي األلعـــاب الرياضـــية إذ أن لحركـــي فـــي الحركيـــة الت
ـــــي مســـــتوي  ـــــف والمحـــــاورة والجـــــري إل ـــــي واللق ـــــي الرم ـــــه األساســـــية ف ـــــم تصـــــل مهارات ـــــرة الســـــلة إذا ل ـــــل ك ـــــا مث ـــــة م لعب

 (.00ص،)"النضج

أن اكتســـــاب الحركـــــات األساســـــية وامـــــتالك التوافـــــق الحركـــــي يتطلـــــب أن يمـــــر الطفـــــل "( 0103)وتضـــــيف عثمـــــان 
ــــرامج، إن المهــــارات ــــة متعــــددة ، ضــــمن ب ــــذ ال تتطــــور  بخبــــرات وتجــــارب حركي ــــدي العديــــد مــــن التالمي الحركيــــة األساســــية ل

بالشـــــكل المناســـــب ، ممـــــا يعنـــــي أنهـــــم لـــــن يمتلكـــــوا التوافـــــق الحركـــــي المطلـــــوب لممارســـــة أنشـــــطة بدنيـــــة متقدمـــــة فـــــي 
 (.000ص،")المستقبل

إلـي أن البـرامج الـنفس حركيـة مـن أنجـح الوسـائل التربويـة التـي تهـدف إلـي "( 0101)السـيد و من يحيـي  كالً  كما يشير
تحقيق النمو المتكامل للطفل من مختلف الجوانب، حيث يؤكد الباحثون بأن الحركة هي إحـدى الـدوافع األساسـية لدنسـان، فعـن 

احدي طرق التعلم، وهو عبـارة عـن مـدخل   طريقها يبدأ الطفل في التعرف علي العالم المحيط به، وهذا الميل الطبيعي للحركة هو
 وظيفـــــــــي لعـــــــــالم الطفولـــــــــة، ووســـــــــيط تربـــــــــوي فعـــــــــال لتحســـــــــين وتطـــــــــوير النمـــــــــو العقلـــــــــي واالجتمـــــــــاعي والنفســـــــــي 

  .(033ص،) "والحركي

للطفـل فـي مختلـف جوانبـه  ةأن برامج التربية النفس حركية تسير فـي تـوازي مـع التطـورات النمائيـ"( 0108) هويؤكد وهب
، فالطفــل كـائن يمشــي يجـري يقفـز، يفكــر، يتفاعـل مــع اآلخـرين، يتفاعــل داخـل البيئــة (االجتمــاعي، االنفعـال ،الحركـي، المعرفـي)

المحيطــة ومكوناتهــا، ويتعامــل مــع األشــياء والموضــوعات، فالبيئــة المحيطــة تســاهم فــي إعطــاء الطفــل فرصــة الكتشــاف قدراتــه 
ة، وفـي فـتح مجموعـة مـن األنشـطة، التـي يلبـي فيهـا رغبتـه الفسـيولوجية والنفسـية، وفـي تـوفير فـرص الحركـة، الحسية والحركي

 (.00ص،")يمختلف أوضاعه وحركته التي تدخل في تناسق مع نموه النفسي والعقل وتلقينه سبل تنسيق

ـــن أهـــم  ـــد م ـــات األساســـية تع ـــان أن الحرك ـــري الباحث ـــرف علـــي  المهـــاراتوي ـــي التع ـــي تســـاعد التالميـــذ ف ـــة الت الحركي
، وأن وجــــود قصــــور بهــــا قــــد يترتــــب عليــــه صــــعوبة اشــــتراك هــــؤالء مــــن خــــالل اكتشــــافهم للبيئــــة المحيطــــة ذاتهــــم وقــــدراتهم

الفطريــــة الموجــــودة التالميــــذ فــــي األنشــــطة واأللعــــاب الرياضــــية المختلفــــة األمــــر الــــذي يتطلــــب الكشــــف عــــن تلــــك الحركــــات 
ضــــع البــــرامج الحركيــــة بو  ويمهــــافــــي ســــن مبكــــر حتــــي يمكــــن تق لتقييمهــــا وذلــــك لــــدي التالميــــذل تلقــــائي فــــي األصــــل بشــــك

ـــدعوات المســـتمرة بتطـــوير  ـــًا لل ـــيم األساســـي وطبق ـــة مـــن التعل ـــة هـــذه المرحل ـــق ونظـــرًا ألهمي المناســـبة لهـــا، ومـــن هـــذا المنطل
لمشـــكالت الحركيـــة لـــدي تالميـــذ هـــذه المرحلـــة المنـــاهج الحركيـــة التـــي تقـــدم لهـــذه المرحلـــة والتـــي تســـاعد فـــي الكشـــف علـــي ا

أشـــارت إلـــي أهميـــة علـــي العديـــد مـــن الدراســـات واألبحـــاث العلميـــة التـــي  انومـــن خـــالل إطـــالع الباحثـــومحاولـــة تطويرهـــا، 
ـــة، ال ـــة والعقلي ـــدراتهم الحركي ـــي تطـــوير ق ـــة متنوعـــة تســـاعد التالميـــذ عل ـــة بمـــا تشـــملها مـــن أنشـــطة حركي ـــنفس حركي بـــرامج ال



74 
 

ــــا تكســــبهم  ــــي الدراســــات واألبحــــاث كم ــــة، ومــــن خــــالل االطــــالع عل ــــن خــــالل الممارســــة الحركي ــــي أنفســــهم م ــــاد عل االعتم
العلميـــة التـــي تـــم التوصـــل إليهـــا لـــم يصـــل الباحثـــان إلـــي دراســـة تناولـــت تـــأثير برنـــامج نفـــس حركـــي علـــي مســـتوي الحركـــات 

ـــان إلـــي دراســـة  ـــا دفـــع الباحث ـــة االبتدائيـــة، مم ـــأث""األساســـية لتالميـــذ المرحل ـــي مســـتوي بعـــض ير ت ـــس حركـــي عل برنـــامج نف
 ".  الحركات األساسية لتالميذ المرحلة االبتدائية

  :هدف البحث

الجــــري، ) يهــــدف البحــــث إلــــي التعــــرف علــــي تــــأثير برنــــامج نفــــس حركــــي علــــي مســــتوي بعــــض الحركــــات األساســــية
 .لتالميذ المرحلة االبتدائية (المشي، الوثب، الرمي

 :أهمية البحث

 .هذا البحث ركيزة ونواه لدراسات وبحوث أخرى تبنى عليه في مجال التربية النفس حركيةيمكن اعتبار  -
إضافة إلي الجهود والمحاوالت التي تهدف إلي سد الفجوة ما بين مجال الكتب النظرية والتطبيقات العلمية علي أرض الواقع لتحقيق  -

 .األهداف المنشودة لتالميذ المرحلة االبتدائية
 .المشكالت الحركية للتالميذ ومحاولة  تقييمها لتقويمها ووسيلة ذلك البرنامج النفس حركي بعضالكشف عن  -
 .قيد البحث" النفس حركي"يعتبر هذا البحث إسهامه متواضعة في مجال تعليم التالميذ من خالل البرامج الحركية   -

 :البحث ياتفروض

بــــين القياســــيين القبلــــي و البعــــدى للمجموعــــة الضــــابطة فــــي مســــتوي  (1.15)عنــــد  توجــــد فــــروق دالــــة إحصــــائًيا -
 .قيد البحث لصالح القياس البعدى( الجري، المشي، الوثب، الرمي)بعض الحركات األساسية 

فــــي مســــتوي  التجريبيــــةبــــين القياســــيين القبلــــي و البعــــدى للمجموعــــة  (1.15)عنــــد  توجــــد فــــروق دالــــة إحصــــائًيا -
 .قيد البحث لصالح القياس البعدى( ري، المشي، الوثب، الرميالج)بعض الحركات األساسية 

ـــــ - التجريبيـــــة فـــــي و لمجمـــــوعتين الضـــــابطة لالبعـــــديين  بـــــين القياســـــين (1.15)عنـــــد إحصـــــائيًا  ةتوجـــــد فـــــروق دال
 .لصالح المجموعة التجريبيةقيد البحث ( الجري، المشي، الوثب، الرمي)مستوي بعض الحركات األساسية 

 

 :البحثالمستخدمة في مصطلحات ال

 :التربية النفس حركية -
بــــرامج يســــتخدم فيهــــا الجســــم والحركــــة كوســــيلة أساســــية لتنميــــة الوظــــائف الحركيــــة  "بأنهــــا ( 0108)ُيعرفهــــا وهبــــه    

ـــر  ـــة غي ـــدي الطفـــل، فـــي إطـــار مـــن اللعـــب والمـــرح ، وهـــي تتعامـــل مـــع الطفـــل كوحـــدة متكامل ـــة ل والمعرفيـــة واالجتماعيـــة واالنفعالي
ــــي مســــميات  ــــنفس)مجــــزأه إل ــــي أن يــــتم تقــــديم المعــــارف والمعلومــــات المجــــردة للطفــــل فــــي صــــورة محسوســــة ، (الجســــم وال ، عل

 (.00ص،)"يسهل عليه استيعابها واالحتفاظ بها لفترة طويلة
  
 :الحركات األساسية  -
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ــــرد"بأنهــــا  (0103)ُتعرفهــــا عثمــــان      ــــي يزاولهــــا الف ــــة الت ــــة الفطري ــــات الطبيعي ــــك الحرك ــــوم  تل ــــدون أن يق ويؤديهــــا ب
 (.000ص،)"التعلق ،أحد بتعليمه إياها مثل المشي، الجري، القفز

 

 :الدراسات السابقة

 للتالميـــذاســـتهدفت التعـــرف علـــى  تـــأثير أســـلوب التربيـــة الحركيـــة علـــى اإلبـــداع الحركـــي بدراســـة ( 0101) أحمـــدقـــام  -0
العينــــة الصـــفوف األولــــى للمرحلــــة االبتدائيــــة، وكــــان ســــنوات، واســــتخدم الباحــــث المـــنهج التجريبــــي، وتمثلــــت  9-1مـــن 

مــــن أهــــم النتــــائج وجــــد فــــرق دال فــــي درجــــة الطالقــــة الحركيــــة لصــــالح المشــــتركين فــــي المجموعــــة التجريبيــــة مقارنــــة 
ــــرق دال فــــي درجــــة األصــــالة الحركيــــة لصــــالح المشــــتركين فــــي المجموعــــة التجريبيــــة ، بالمجموعــــة الضــــابطة يوجــــد ف
 .ابطةمقارنة بالمجموعة الض

ـــــدون أر أجـــــرى  -0 ـــــي اســـــتهدفت دراســـــة R.Ferudun (0100 )فري ـــــأثير  التعـــــرفالتعـــــرف عل ـــــي ت أســـــابيع مـــــن  8عل
األنشــــطة الرياضــــية علــــى االكتفــــاء الــــذاتي والمهــــارات االجتماعيــــة وبعــــض معــــايير اللياقــــة البدنيــــة عــــن التالميــــذ مــــن 

ـــــوعتين إحـــــداهما ضـــــابطة واآلخـــــر تجريبيـــــة،  9-01 ـــــي بتصـــــميم مجم ـــــنهج التجريب ـــــاحثين الم ســـــنوات، واســـــتخدم الب
انـــــاث والمجموعـــــة ( 05)ذكـــــور و( 01)لـــــى المجموعـــــة التجريبيـــــة تلميـــــذا مقســـــمين ا( 15)واشـــــتملت عينـــــة الدراســـــة 

ـــاث( 00)وذكـــور ( 8)الضـــابطة  ـــر بشـــكل ايجـــابي علـــى المجموعـــة التجريبيـــة ان ـــامج قيـــد البحـــث قـــد أث ، وكـــان أن البرن
ـــى تحســـين التحصـــيل  ـــأثير ايجـــابي عل ـــه ت ـــة المطـــور ل ـــة الحركي ـــامج التربي ـــر مـــن المجموعـــة الضـــابطة وأن برن بشـــكل أكب

 .للتالميذ قيد البحث الدراسي

التعــــــرف علــــــى تــــــأثير دروس التربيــــــة البدنيــــــة فــــــى مرحلــــــة  اســــــتهدفت Koç,etal (0100)كــــــوك وآخــــــرون دراســـــة  -3
، واســــــتخدم البــــــاحثين المــــــنهج التجريبــــــي بتصــــــميم المدرســــــة االبتدائيــــــة علــــــى بعــــــض المهــــــارات الحركيــــــة المختــــــارة
مــــن الصـــف االول والثــــاني، وكــــان مــــن تلميــــذ ( 038)مجمـــوعتين إحــــداهما ضــــابطة واآلخـــر تجريبيــــة، واشــــتملت عينـــة 

تحســــنت المجموعــــة المنتظمــــة علــــى الممارســــة فــــي الصــــف االول فــــى مهــــارات الوثــــب العــــريض مــــن اهــــم النتــــائج أنــــه 
 .ا تحسن تالميذ الصف الثاني فى مهارات االتزانالثبات والوثب العمودي بينم

ــــت  -1  ــــزاع قام ــــرفبدراســــة ( 0101)ه ــــي  اســــتهدفت التع ــــات بأســــلوب حــــل المشــــكالت علــــى  عل ــــامج للتمرين تــــأثير برن
ســـنوات بدولـــة الكويـــت، واســـتخدمت الباحثـــة المـــنهج ( 9-1)عناصـــر اللياقـــة الحركيـــة لتالميـــذ المرحلـــة االبتدائيـــة مـــن 

ـــــغ قـــــوام عينـــــه الدراســـــة  ـــــذات ( 11)التجريبـــــي علـــــى مجمـــــوعتين إحـــــداهما ضـــــابطة واألخـــــرى تجريبيـــــة، وبل مـــــن تلمي
ـــــة االبتدا ـــــة المقترحـــــة باألســـــاليب ( 9-1)ئيـــــة مـــــن المرحل ـــــائج إلـــــى أن البـــــرامج التعليمي ســـــنوات، وأشـــــارت أهـــــم النت

وتوجــــد فــــروق  ،الحديثــــة والمناســــبة لخصــــائص المرحلــــة الســــنية لهــــا تــــأثير ايجــــابي علــــى المتغيــــرات البدنيــــة والحركيــــة
اللياقــــة الحركيــــة لصــــالح دالــــة احصــــائيا فــــي القيــــاس البعــــدي بــــين المجمــــوعتين الضــــابطة والتجريبيــــة فــــي عناصــــر 

 .المجموعة التجريبية
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ـــات  دراســـة (0100) مصـــطفيأجـــرت  -5 ـــى بعـــض مكون ـــة الحركيـــة عل ـــأثير برنـــامج مقتـــرح للتربي اســـتهدفت التعـــرف علـــي ت
ــــــدائي، واســــــتخدم ــــــث االبت ــــــذ الصــــــف الثال ــــــة لتالمي ــــــدرات الحركي ــــــي والق ــــــ تاالدراك الحرك ــــــي،  ةالباحث ــــــنهج التجريب الم

ــــي  ــــة عل ــــذ( 51)واشــــتملت العين ــــى مجمــــوعتين متســــاويتين احــــداهما ضــــابط تلمي ــــم تقســــيمهم ال ــــذة وت واالخــــرى  ةوتلمي
ــــات  ــــة مكون ــــه ســــاهم فــــي تنمي ــــث أن ــــأثير االيجــــابي ألســــلوب حــــل المشــــكالت حي تجريبيــــة، وكــــان مــــن أهــــم النتــــائج الت

 .االدراك الحركي والقدرات الحركية قيد البحث لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي

التعـــــرف علـــــي تـــــأثر اســـــتخدام اســـــلوبين للقصـــــة الحركيـــــة علـــــي مســـــتوي بعـــــض اســـــتهدفت ( 0108) صـــــابرقامـــــت  -1
الحركـــــات األساســـــية والمهـــــارات الحياتيـــــة لمرحلـــــة ريـــــاض االطفـــــال، واســـــتخدمت الباحثـــــة المـــــنهج التجريبـــــي بتصـــــميم 

ـــي  ـــة الدراســـة عل ـــة، واشـــتملت عين ـــالث مجموعـــات تجريبي ـــل ( 11)ث ـــان مـــن أهـــم ال( 1-1)طف ـــوق ســـنوات، وك ـــائج تف نت
المجموعـــــة التجريبيـــــة الثالثـــــة والتـــــي اســـــتخدمت القصـــــة الغنائيـــــة علـــــي المجموعـــــات األخـــــرى فـــــي مســـــتوي الحركـــــات 

 .األساسية ومقياس المهارات الحياتية قيد البحث

 :إجراءات البحث

 لمجموعتين إحداهما ا ذو استخدم الباحثان المنهج التجريبي باستخدام التصميم التجريبي :منهج البحث -0
 ، وذلك لمناسبته لكل مجموعة( البعدى –القبلي )واألخرى ضابطة، وبواسطة القياسين  تجريبية              
 .لطبيعة البحث              

 

تالميــــذ الصــــف الثالــــث االبتــــدائي تــــم اختيــــار مجتمــــع البحــــث بالطريقــــة العمديــــة مــــن  :البحــــثوعينــــة مجتمــــع  -0
ـــــار عينـــــة البحـــــث األساســـــية باســـــتخدام و  ،(0109-0108)للعـــــام الدراســـــي بمحافظـــــة بورســـــعيد  تـــــم اختي

" االبتدائيــــةحســــني علــــى جــــواد "مدرســــة بالصــــف الثالــــث االبتــــدائي الطريقــــة العمديــــة العشــــوائية مــــن تالميــــذ 
ضــــابطة  تقســــيمهم إلــــي مجمــــوعتينتلميــــذا، وقــــد تــــم ( 11)والبــــالغ عــــددهم  ،ورفــــؤادبب -بمحافظــــة بورســــعيد

مـــن نفـــس مجتمـــع البحـــث ومـــن خـــارج عينـــة البحـــث  تلميـــذ( 01)تـــم االســـتعانة بعـــدد كمـــا  ،ريبيـــةوآلخـــري تج
حيــــث تــــم توصــــيفهم كمــــا  ،األساســــية، وذلــــك إلجــــراء المعــــامالت العلميــــة لالختبــــارات المســــتخدمة قيــــد البحــــث

 (.0) بجدولهو موضح 

 :استبعاد باقي التالميذ لألسباب التاليةوتم 

 .الصحية والمرضية التى تحول دون اإلشتراك فى البرنامجالتالميذ ذوي المشكالت  -
 .الغياب المتكرر للتالميذ -
 .التالميذ الذين لم ينتظموا أثناء تطبيق االختبارات -
 .عدم موافقة بعض أولياء األمور علي االشتراك في تطبيق البحث -
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 توصيف مجتمع وعينة البحث (0)جدول
 

 

 
 

 
 : عينة البحث إعتدالية -3

 تالميـذتلميـذًا مـن ( 11)تم إجراء التجانس على عينـة البحـث األساسـية للمجمـوعتين الضـابطة والتجريبيـة والبـالغ عـددهم 
 : في اآلتي 31/9/0109يوم االثنين الموافق ( جواد علي ُحسني االبتدائية) الصف الثالث االبتدائي بمدرسة

 (.السنالطول، الوزن، )بحساب متغيرات : النمو معدالت -
 (0)ملحق  .عن طريق اختبار الذكاء المصور ألحمد زكي صالح: الذكاءمستوى  -
 :حيث استخدم الباحثان االختبارات التالية: اختبارات الحركات األساسية -

 (الجري.)م01الجري مسافة *    
 (المشي.)م01سرعة المشي مسافة *    
 (الوثب.)الوثب العريض من الثبات*    
 .ءعلى استطالع رأى الخبرا وقد تم اختيارها بناءاً  ،(الرمي.)تنس ألقصي مسافةرمى كرة *    

 السن والطول والوزن والذكاء معامل االلتواء للمجموعتين الضابطة والتجريبية في  (0) جدول

 01=0ن=0ن

وحدة  المتغيرات
 القياس

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

معامل  الوسيط ع± -س
 معامل االلتواء الوسيط ع± س االلتواء

 -1.31 8.15 1.01 8.15 1.10- 8.11 1.58 8.11 سنة السن
 1.50 005.51 1.01 001.11 1.13- 001.01 1.55 000.10 سم الطول
 1.18 00.11 1.00 01.98 1.01 00.11 0.13 00.51 كجم الوزن
 1.33- 30.11 5.55 30.11 1.00 30.11 5.05 30.10 درجة الذكاء

 ) 1.500(=الخطأ المعياري لمعامل االلتواء 

الـذكاء و  ومعامـل االلتـواء للسـن والطـول والـوزن والوسـيط واالنحراف المعياريالمتوسط الحسابي أن ( 0) جدولمن ضح تي
أي أن ( 1.50)إلـي  (1.33-)مـن  للمجموعة الضـابطة، أمـا المجموعـة التجريبيـة تـراوح  (1.00)إلي ( 1.10-)نحيث تراوح م

 .تلك المتغيرات قبل تطبيق التجربة مما يدل على تجانس أفراد عينة البحث في 3(±)معامل االلتواء يقع ما بين 

 

 

 العينة
المجتمع  مجتمع البحث

 العينة االستطالعية العينة األساسية المستبعدين الكلي

 81 01 11 01 تالميذ الصف الثالث االبتدائي

 %011 %05 %51 %05 النسبة المئوية
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 اختبارات الحركات األساسية قيد البحثمعامل االلتواء للمجموعتين الضابطة والتجريبية في  (3) جدول

 01=0ن=0ن

 المتغيرات          
 االختبارات

 

وحدة 
 القياس

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

معامل  الوسيط ع± -س
 معامل االلتواء الوسيط ع± س االلتواء

 1.05- 8.30 1.50 8.50 1.50- 8.83 1.50 8.51 ثانية م01الجري مسافة 
 1.13- 01.15 1.10 01.10 1.01- 01.08 1.09 01.11 ثانية م01سرعة المشي مسافة 

 1.13- 5.01 3.13 51.81 1.00 51.11 1.01 51.88 سم الوثب العريض من الثبات
 1.50- 5.11 1.100 1100 1.00- 5.11 1.31 5.51 متر تنس رمى كرة 

 (         1.500)الخطأ المعياري لمعامل االلتواء 

ختبارات الحركات األساسية حيث الومعامل االلتواء والوسيط المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري أن ( 3) جدولمن ضح تي  
أي أن  (1.05-)إلي  (1.50-)من للمجموعة الضابطة، أما المجموعة التجريبية تراوح  (1.00)إلي  (1.50-)من تراوح 

 .تلك المتغيرات قبل تطبيق التجربة مما يدل على تجانس أفراد عينة البحث في 3(±)معامل االلتواء يقع ما بين 

 :تكافؤ عينة البحث -1

 والذكاءتكافؤ مجموعتي البحث في السن والطول والوزن  (1)جدول 
 01=0ن= 0ن

 بيانات إحصائية         
 االختبارات   

  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 الفرق بين
 المتوسطين

 (ت)قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 ع±  ─س ع±  ─س الداللة

 1.01 0.18- 1.15- 1.50  8.15 1.58 8.11 السن
 1.31 1.88 0.00 1.10  001.11 1.55 000.10 الطول
 1.00 1.30- 1.58 3.13  01.98 0.13 00.51 الوزن
 1.00 1.51 1.50 1.100  30.11 5.05 30.10 الذكاء
 (0.19= )1.15الجدولية عند " ت"قيمة 

قـد بلغـت بـين المجمـوعتين الضـابطة والتجريبيـة فـى  (T-TEST)المحسـوبة باختبـار ( ت)قيمـة ( 1)رقم  يتضح من جدول
الجدولية، كمـا تبـين ( ت)أصغر من قيمة  وتلك القيم( 1.51)وفى الذكاء( 1.30-)والوزن ( 1.88)وفى الطول ( 0.18-)السن 

 وهــــى أكبـــــر مـــــن مســــتوى الداللـــــة اإلحصـــــائية ( 1.00)الـــــى ( 1.01)أن قــــيم مســـــتوى الداللــــة اإلحصـــــائية قـــــد تــــراوح مـــــن 
 .مما يدل على تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية فى تلك المتغيرات( 1.15)
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 اختبارات الحركات االساسيةتكافؤ مجموعتي البحث في  (5)جدول 
 01=0ن= 0ن

 بيانات إحصائية        
 االختبارات   

  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 الفرق بين
 المتوسطين

 (ت)قيمة 
 المحسوبة

 مستوى الداللة
 ع±  ─س ع±  ─س

 1.81 1.08 1.10 1.50  8.50 1.50 8.51 م01الجري مسافة 
 1.88 1.01- 1.10- 1.10  01.10 1.09 01.11 م01سرعة المشي مسافة 

 1.91 1.15 1.11 3.13  51.81 1.01 51.88 الوثب العريض من الثبات
 1.01 1.18 1.39 1.100  1100 1.31 5.51 تنس رمى كرة 

 (0.19=)1.15الجدولية عند " ت"قيمة 

ـــم يتضـــح مـــن جـــدول      ـــين المجمـــوعتين الضـــابطة  (T-TEST)المحســـوبة باختبـــار ( ت)أن قيمـــة ( 5)رق ـــد بلغـــت ب ق
رمي كرة وفى ( 1.91) والوثب العريض من الثبات( 1.01-) م01سرعة المشي وفى ( 1.08) م01الجري مسافة والتجريبية فى 

الـى ( 1.01)اإلحصـائية قـد تـراوح مـن  الجدولية، كما تبين أن قـيم مسـتوى الداللـة( ت)أصغر من قيمة  وتلك القيم( 1.01)تنس 
ــة اإلحصــائية ( 1.91) ــر مــن مســتوى الدالل ــى تلــك ( 1.15)وهــى أكب ــة ف ــافؤ المجمــوعتين الضــابطة والتجريبي ــى تك ــا يــدل عل مم

 .المتغيرات

 : أدوات ووسائل جمع البيانات -5

 :المسح المرجعي -أ
ـــيقـــام الباحثـــان بـــإجراء المســـح المرجعـــي فـــي حـــدود مـــا تـــم التوصـــل إليـــه مـــن الدراســـات   ؛ (0101) كدراســـة عل

ــــــة ؛  (0101)الدعــــــدر ؛ ( 0101) البرجيســــــي ــــــل الخــــــولي والمراجــــــع العلمي ــــــب و مث ــــــان  ؛ (0998)عــــــالوي و رات عثم
  -:وذلك بهدف ( اإلنترنت)والشبكة الدولية للمعلومات  ؛ (0100)احمد  وعز الدين  ؛( 0101)

 .تحديد الشكل العام لهذا النوع من البحوث وكيفية تطبيقه -

 .تحديد التصميم التجريبي المناسب الذي يحقق أهداف البحث -

 . تجهيز اإلطار النظري للبحث  -

 .تصميم استمارات تسجيل البيانات -

 .اسية واالختبارات المناسبة لهاالوقوف على أهم الحركات األس -

 .تحديد مكونات وأجزاء وزمن البرنامج النفس حركي -

 :استمارات استطالع رأي الخبراء -ب

 :الخبراء لتحديد رأىقام الباحثان بإعداد استمارات استطالع 
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 (3)ملحق . للمرحلة السنية قيد البحثالمناسبة و  أهم الحركات األساسية -

 (1)ملحق . قيد البحث التي تقيس الحركات األساسيةأنسب االختبارات  -

 (1)ملحق . النفس حركي المقترحتحديد مكونات وأجزاء وزمن البرنامج  -

 :األدوات واألجهزة المستخدمة في البحث -جـ 

 :االختبارات المستخدمة قيد البحث -د

 :القياسات الخاصة بمعدل النمو -    

 :قام الباحثان بإجراء القياسات الخاصة بمعدل النمو للتالميذ عينة البحث وذلك من خالل األتي     

 .سم 1.5باستخدام الريستاميتر حتى اقرب : الطول -    

  .كجم 1.5باستخدام الميزان الطبي المعاير حتى أقرب : الوزن -    

 .(تالميذوذلك بالرجوع إلي السجالت الخاصة بال) : السن -    

 :اختبار الذكاء المصور -    

باختيــــار اختبــــار الــــذكاء المصــــور ألحمــــد زكــــي صــــالح، وهــــو مــــن االختبــــارات الخاصــــة بمقيــــاس  انقــــام الباحثــــ
ســــؤاال كــــل منهــــا يســــأل ( 11)درجــــة الــــذكاء لــــدى تالميــــذ الصــــف الثالــــث االبتــــدائي، ويتكــــون هــــذا االختبــــار مــــن 

 (0)ملحق  .أشكال( 5)كل مجموعة والتي تتكون من المفحوص أن يبحث عن الشكل المخالف في 

 ملعب. 

 كرات. 

 عالمات الصقة. 

  قطــــــــــع ملونــــــــــه مــــــــــن
 .الطباشير

  مســـــــطرة مدرجـــــــة مـــــــن
 .م0الخشب 

  كرات تنس. 

  بساط. 

 مقعد سويدى . 

  جهــــــــاز الريســــــــتاميتر لقيــــــــاس الطــــــــول
 .بالسنتيميتر"

  ميـــــــــــــزان طبـــــــــــــي لقيـــــــــــــاس الـــــــــــــوزن
 .بالكيلوجرام"

 شريط قياس. 

  حائط مناسب. 

  ساعة ايقاف. 

 كاميرا فيديو. 

  كاميرا ديجتال. 

  سم 51مقعد بارتفاع. 
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 :هذا االختبار لألسباب التالية انوقد اختار الباحث

يعتبـــر مـــن االختبـــارات الخاصـــة بتقـــدير القـــدرة العقليـــة لـــدى التالميـــذ فـــي األعمـــار مـــن ســـن الثامنـــة الـــى الســـابعة  -
 .عشر

 .اللغة العربيةيعتبر من االختبارات غير اللفظية وال يعتمد على اجادة  -

 .يمكن تطبيقه على عدد كبير في نفس الوقت -

 .الصور المختلفة رال ظهايعتمد على قوة التركيز وقوة المالحظة  -

، وقــــد تـــم اســــتخدام هــــذا (1.85)إلــــي ( 1.05)حيــــث تـــراوح معامــــل الثبــــات مـــن  يتســـم بمعــــامالت علميـــة عاليــــة -
دراســــة ؛  (0110)لعينــــة البحــــث الحــــالي كدراســــة جــــاد  ةاالختبــــار فــــي دراســــات أجريــــت علــــي عينــــات مشــــابه

 .(0100)دراسة محمد  ؛ (0119) محمد

 : اختبارات الحركات األساسية -

والتـــي تتناســـب مـــع ( الجـــري، المشـــي، الوثـــب، الرمـــي)فـــي  ةتـــم تحديـــد أهـــم المهـــارات الحركيـــة األساســـية والمتمثلـــ    
 .من خالل استمارة استطالع آراء الخبراء (1)ملحق  المرحلة السنية قيد البحث وأنسب االختبارات التي تقيسها

ــــى نســــبة  ــــي حصــــلت عل ــــي تقيســــها والت ــــارات الت ــــار أهــــم الحركــــات األساســــية واالختب ــــان باختي ــــد ارتضــــي الباحث  وق
 :ناء على استطالع آراء الخبراء وكانت كاآلتيفأكثر ب%( 15)

 .(ثانية( )م01) مسافة جرياختبار : الجري -

 .(ثانية( )م01) مسافة المشي سرعةاختبار  :المشي -

 .(سم) الثبات من العريض الوثب اختبار: الوثب -

 (.متر) مسافة ألقصي تنس كرة رمي اختبار: الرمي -

 :المستخدمة قيد البحثلالختبارات المعامالت العلمية  -1

 :الختبارات الحركات األساسيةالمعامالت العلمية  -

 االحـــــد إلـــــى 9/0109/ 00 االحـــــد مـــــن الفتـــــرة فـــــي األساســـــية الحركـــــات الختبـــــارات العلميـــــة المعـــــامالت إجـــــراء تـــــم
 .البحث مجتمع نفس ومن البحث عينة غير أخرى عينة على وذلك ،09/9/0109

 :عامل الصدقم -أ
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ــــار  ــــم حســــاب صــــدق اختب ــــزة)الحركــــات األساســــية عــــن طريــــق صــــدق التمــــايز ت ــــر ممي ــــزة وغي ــــك ( مجموعــــة ممي وذل
تــــم  التالميــــذومجموعــــة مــــن  فــــي أنديــــة رياضــــية والمشــــتركينالمتميــــزين  التالميــــذبتطبيــــق االختبــــار علــــى مجموعــــة مــــن 

مجموعــــة ، كــــل تالميــــذ( 01)اختيــــارهم بطريقــــة عشــــوائية مــــن نفــــس مجتمــــع البحــــث وخــــارج العينــــة األساســــية وقوامهــــا 
ـــــذ( 01) ـــــوم تالمي ـــــق  األحـــــد، ي ـــــارات الحركـــــات ( 1)ويوضـــــح جـــــدول ، 00/9/0109المواف معامـــــل صـــــدق التمـــــايز الختب

 . األساسية

 ومعامل الصدق الختبارات الحركات األساسية قيد البحث( ت)المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة  (1)جدول 

 ( 0.03= )1.15الجدولية عند " ت"قيمة 

ــــــة مســــــتوي عنــــــد إحصــــــائيا دال الصــــــدق معامــــــل أن( 1) جــــــدول مــــــن يتضــــــح ــــــة 1.15 دالل ــــــين الطــــــرفين لدالل  ب
ـــزة المجموعـــة ـــر والمجموعـــة المتمي ـــزة الغي ـــث متمي ـــين مـــا الصـــدق معامـــل قيمـــة بلغـــت حي ـــى يشـــير ممـــا( 1.91 ،1.00)ب  إل

 .أجله من وضعت ما تقيس االختبارات أن

  معامل الثبات: 
ــــم حســــاب معامــــل ثبــــات اختبــــارات الحركــــات األساســــية عــــن طريــــق تطبيــــق االختبــــارات علــــى مجموعــــة مــــن  ت

تلميــــذ، ( 01)التالميــــذ تــــم اختيــــارهم بطريقــــة عشــــوائية مــــن نفــــس مجتمــــع البحــــث وخــــارج العينــــة األساســــية وقوامهــــا 
عــــادة تطبيقهــــا علــــى نفــــس التالميــــذ مــــرة أخــــرى بعــــد مضــــى أســــبوع مــــن التطبيــــق األول، 00/9/0109يــــوم االحــــد ، وا 
ثبــــات ( 0)، لحســــاب معامــــل ثبــــات اختبــــارات الحركــــات األساســــية ويوضــــح جــــدول 09/9/0109الموافــــق  يــــوم األحــــد

 .اختبارات الحركات األساسية قيد البحث

 

 

 

 

 

 

 بيانات إحصائية      
      

س المتغيرات     
لقيا
ة ا
وحد

 

 قيمة المجموعة المميز المجموعة غير مميزة
(T) 

معامل صدق 
 التمايز
 0ايتا

الداللة 
 اإلحصائية

 ع±  ─س ع±  ─س
 1.111 1.90 01.05 1.30 1.01 .10 8.08 ث م01 مسافة الجري

 1.11 1.91 00.05 1.50 01.05 1.10 00.01 ث م01 مسافة المشي سرعة
 1.110 1.88 7187 1.88 81.00 1.31 55.00 سم الثبات من العريض الوثب

 1.113 1.00 3.08 1.00 1.11 1.58 8.05 سم  تنس كرة رمى
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 معامل ثبات اختبارات الحركات األساسية قيد البحث (0)جدول 

 01=ن

 

 (1.111= )1.15الجدولية عند  (ر)قيمة 

، (1.99)إلي ( 1.85)أن قيمة معامل الثبات الختبارات الحركات األساسية تراوحت من ( 0)رقم يتضح من جدول 
 .األساسية بدرجة عاليةاختبارات الحركات يشير إلى ثبات مما ( 1.15)وجميعها أكبر من ( 1.110،  1.11)وبمستوي داللة 

 :االستطالعية ةالدراس -0
في الفترة من األحد  األساسيةمن خارج عينة البحث  اً تلميذ( 01) تم إجراء الدراسة االستطالعية األولى على عينة قوامها

 :الدراسة االستطالعية، وذلك بهدف ةعلي عين 09/9/0109 االحدوحتى  00/9/0109

 .الخاصة باالختبارات المستخدمة في البحثتحديد المعامالت العلمية  -

 .التأكد من صالحية األدوات و األجهزة المستخدمة في قياسات البحث -

 .تجهيز أماكن إجراء القياسات الخاصة بالبحث واألماكن الخاصة بتطبيق البرنامج -

ومدي فهمهم  التالميذناسبته لقدرات لتعرف علي مدي مذلك لو  النفس حركياستخدام البرنامج ب( وحدتين تعليميتين)تجريب  -
 .واستيعابهم له

 (0)ملحق  :برنامج التربية النفس حركية المقترح -8
ــــان   ــــام الباحث ــــاالطال ق ــــق البرنــــامج ع ب ــــي ســــيتم تطبي ــــة الت ــــك لدراســــة الفئ ــــى المراجــــع والدراســــات الســــابقة وذل عل

وذلـــك مـــن أجـــل التعـــرف علـــى خصـــائص النمـــو الخاصـــة بهـــم وقـــدراتهم ( تالميـــذ الصـــف الثالـــث االبتـــدائي)المقتـــرح بهـــا وهـــم 
ـــة  ـــة مـــن أجـــل تـــوفير الفـــرص التعليمي ـــا المناســـبة لهـــوالحركيـــة واتجاهـــاتهم ومســـتوياتهم التعليمي  وقـــدراتهم إلمكانيـــاتهمم تبع

الــــنفس  كافــــة األســــس والمبــــادئ التــــي تبنــــى وتصــــمم عليهــــا البرنــــامجللوقــــوف علــــي ، وأيضــــا الجســـمية والحركيــــة والعقليــــة
 .حركي

ـــي مجموعـــة مـــن و  ـــرح عل ـــة المقت ـــنفس حركي ـــة ال ـــامج التربي ـــان فـــي إعـــداد وتصـــميم برن اعتمـــد الباحث
 :المصادر ومنها ما يلي

 .لمتغيرات البحث ودور البرامج الحركية في تطويرها ةوالتي أعطت الباحث نظرة تحليليالقراءات النظرية  -

 البيانات اإلحصائية        
 المتغيرات 

وحدة 
 القياس

معامل  التطبيق الثاني التطبيق األول
 االرتباط

مستوي 
 ع±  ─س ع±  ─س الداللة

 1.111 1.99 1.51 8.10 1.51 8.11 ثانية م01 مسافة الجري
 1.110 1.89 1.00 01.11 1.10 01.03 ثانية م01 مسافة المشي سرعة
 1.111 1.99 3.91 50.11 3.18 50.10 سم الثبات من العريض الوثب

 1.110 1.85 1.08 5.38 1.31 5.11 متر  تنس كرة رمى
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 Case  كيســـي بريســـاين الدراســـات الســـابقة والتـــي شـــملت علـــي الدراســـات العربيـــة والدراســـات االجنبيـــة ومنهـــا، -

Breslin (0119) ميشــــيل جولــــدبرجر وآخــــرون  ؛Michael Goldberger, et al  (0103) زيــــدان  ؛
 Tsimaras, et al  (0100.)تسيمارس وآخرون ؛ (م0101)عبداهلل  ؛ (0101)

ــــنفس  - ــــة وال ــــرامج الحركي ــــيم الب ــــي مجــــال إعــــداد وتقي ــــة المتخصصــــة  ف ــــد مــــن المراجــــع العلمي ــــى العدي االطــــالع عل
 ؛ (0991)حركيــــة، حتــــى يــــتمكن الباحــــث فــــي اختيــــار وتحديــــد محتــــوى البرنــــامج الــــنفس حركــــي ومنهــــا الروبــــي 

 (.0100)التكريتى  ؛ (0118)بيناري  ؛ (0110)برانتوني  ؛ (0998)عالوي و راتب و خولي ال

 :محتوي برنامج التربية النفس حركية المقترح  -

ومــــن خــــالل مــــا ســــبق فــــإن البرنــــامج الــــنفس حركــــي المقتــــرح يشــــمل عــــددًا مــــن الفنيــــات واألنشــــطة والمهــــام   
ـــة  ـــدأ أن التربي ـــا مـــن مب ـــة البحـــث، وانطالق ـــدي عين ـــة ل ـــنفس حركي ـــة ال ـــادئ التربي ـــي مب ـــوم عل ـــي تق ـــة المختلفـــة والت الحركي

ـــدراتهم واحتياجـــاته ـــي ضـــوء ق ـــذ ف ـــرامج مقدمـــة للتالمي ـــة  تتضـــمن ب ـــنفس حركي ـــى مجموعـــة ال ـــان عل ـــد اعتمـــد الباحث م، فق
مــــن األلعــــاب واألنشــــطة كأنشــــطة  نفــــس حركيــــة لتحقيــــق الهــــدف مــــن البرنــــامج، تــــم وضــــع محتــــوى البرنــــامج فــــي 
ــــث  ــــذ الصــــف الثال ــــد البحــــث لتالمي ــــى تحســــين وتطــــوير الحركــــات األساســــية قي ــــي تهــــدف إل ــــدروس الت مجموعــــة مــــن ال

ألنشـــطة الـــنفس حركيـــة فـــي ألعـــاب حركيـــة علـــى شـــكل تتابعـــات او االبتـــدائي، وتـــم تقســـيم كـــل درس إلـــي مجموعـــة مـــن ا
الـــنفس  للبرنـــامجالمـــدة الكليـــة لتحديـــد ( 1)بعـــد اســـتطالع رأى الخبـــراء، ملحـــق تقليـــد حركـــي او ســـباقات او محطـــات، و 

الـــدرس، توصـــل الباحثـــان إلـــي ان اشـــتمل البرنـــامج الـــنفس حركـــي المقتـــرح  وزمـــن فـــي األســـبوع، الـــدروس، وعـــدد حركـــي
 .اً أسبوعي وحدة( 0)دقيقة بواقع ( 11)درس حيث كان زمن كل درس ( 01)على 

 :القياس القبلي -9
وذلــــك  31/9/0109االثنــــين الموافــــق يــــوم ( التجريبيــــة والضــــابطة)بــــإجراء القيــــاس القبلــــي للمجــــوعتين انقــــام الباحثــــ    

 .قيد البحث الحركات األساسيةبتطبيق اختبارات 

 :تطبيق التجربة األساسية -01
ي يـــــوم الخمـــــيس وحتـــــ، 0/01/0109االثنـــــين الموافـــــق  فـــــي الفتـــــرة مـــــن، أســـــابيع( 8)لمـــــدة تـــــم تطبيـــــق التجربـــــة 

 .ساعة( ق11)، حيث بلغ زمن الوحدة اً وحدة أسبوعي( 0) بواقع، 00/00/0109الموافق 
 :القياس البعدي -00

 يــــوم( التجريبيــــة والضــــابطة) بعــــد االنتهــــاء مــــن تطبيــــق التجربــــة بــــإجراء القيــــاس البعــــدي للمجــــوعتين ثــــانقــــام الباح
 .قيد البحثاختبارات الحركات األساسية ذلك بتطبيق  03/00/0109 الموافق االثنين
 
 
 : المعالجات اإلحصائية -00
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باســــــتخدام التحلــــــيالت اإلحصــــــائية  SPSSحزمــــــة البرنــــــامج اإلحصــــــائي للعلــــــوم االجتماعيــــــة  انالباحثــــــاســــــتخدم 
معامــــــل  – T-test" ت"راختبــــــا –معامــــــل االلتـــــواء  -االنحــــــراف المعيـــــاري  -الوســــــيط  -المتوســــــط الحســـــابي ) :التاليـــــة

 (.معامل االرتباط لبيرسون -صدق التمايز 

 :عرض النتائج ومناقشتها
 :نتائج الفرض األولومناقشة عرض : أوالً 

 اختبارات الحركات األساسية قيد البحث المحسوبة بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في ( ت)قيمة  (8)جدول 

 01=ن

 بيانات إحصائية          
 االختبارات     

وحدة 
 القياس

الفرق بين  القياس البعدي القياس القبلي 
 المتوسطين

 (ت)قيمة 
 المحسوبة

 مستوى الداللة
 ع±  ─س ع±  ─س

 1.11 91.19 1.35 1.50  8.09 1.50 8.51 ثانية م01الجري مسافة 

 1.11 000.30 1.15 1.09  01.05 1.09 01.11 ثانية م01سرعة المشي مسافة 

 1.11 19.00 0.11- 1.00  50.31 1.01 51.88 سم الوثب العريض من الثبات

 1.11 50.11 1.51- 1.35  1.11 1.31 5.51 متر تنس رمى كرة 

 (0.19= ) 1.15الجدولية عند " ت"قيمة   

قـــــد بلغـــــت بـــــين القياســـــين القبلـــــي  (T-TEST)المحســـــوبة باختبـــــار ( ت)أن قيمـــــة ( 8)يتضـــــح مـــــن جـــــدول              
ــــد ــــي الجــــري ي والبع وفــــى  (000.30)م 01ســــرعة المشــــي مســــافة وفــــى ( 91.19)م 01مســــافة للمجموعــــة الضــــابطة ف

الجدوليــــة ، ( ت)، وتلــــك القيمــــة أكبــــر مــــن قيمــــة (50.11)رمــــي كــــرة تــــنس  ىفــــو  (19.00)الوثــــب العــــريض مــــن الثبــــات 
ـــد بلـــغ  ـــا تبـــين أن قـــيم مســـتوى الداللـــة اإلحصـــائية ق ـــن مســـتوى الداللـــة اإلحصـــائية( 1.11)كم ـــيم وهـــى أصـــغر م  لكـــل الق

ضـــل فــــي لصـــالح القيــــاس البعـــدى ذا المتوســـط الحســــابي األف اإلحصــــائيةممـــا يـــدل علــــى أن الفـــروق ذات الداللـــة ( 1.15)
 متغيراتتلك ال

الباحثــــان هــــذا التحســــن فــــي مســــتوى الحركــــات األساســــية قيــــد البحــــث للمجموعــــة الضــــابطة إلــــي التــــأثير  وويعــــز 
للبرنــــامج التقليــــدي المتبــــع داخــــل المؤسســــة التعليميــــة بمــــا يحتويــــه مــــن أنشــــطة ومهــــارات ســــاعدت فــــي تطــــوير  اإليجــــابي

ـــــة الســـــنية ال يســـــتطيعون اكتســـــاب الحركـــــات  ـــــذ فـــــي هـــــذه المرحل ـــــك الن التالمي الحركـــــات األساســـــية بنســـــبة ضـــــعيفة وذل
بــــد مــــن االســــتعانة بــــالبرامج الحركيــــة األساســــية بدرجــــة عاليــــة بــــدون تحديــــد ووضــــع بــــرامج حركيــــة مناســــبه لهــــا، لــــذلك ال

 . وأنشطتها المختلفة في هذه المرحلة
يــــؤدي  التقليــــديســــلوب األأن التــــدريس باســــتخدام "( 0110) خفاجــــةو تؤكــــد كــــل مــــن شــــلتوت مــــن هــــذا المنطــــق و 

إلـــــــى زيـــــــادة مســـــــتوى الفـــــــرد نتيجـــــــة للممارســـــــة  واألداء المتكـــــــرر واالســـــــترجاع  المباشـــــــر للمعلومـــــــات أثنـــــــاء عمليـــــــة 
   .(81ص،)"علمالت
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ـــق ذلـــك مـــا نتـــائج دراســـة فتحـــي      ـــع فـــي المؤسســـات التعليميـــة قـــد "( 0110)ويتف والتـــي تشـــير إلـــي أن البرنـــامج  المتب
يســـاعد فـــي تنميـــة بعـــض جوانـــب الكفـــاءة اإلدراكيـــة الحركيـــة، بينمـــا لـــم يـــؤثر بدرجـــة معنويـــة كبيـــرة وقـــد يكـــون الســـبب فـــي 

بــــــــع علــــــــي األلعــــــــاب الصــــــــغيرة والمســــــــابقات واألنشــــــــطة الحركيــــــــة ذلــــــــك عــــــــدم اشــــــــتمال البرنــــــــامج التقليــــــــدي المت
 (.01ص،")المتنوعة
الفعليــــة لألنشــــطة  ةأن برنــــامج البــــرامج الحركيــــة بمثابــــة المــــدخل الطبيعــــي للممارســــ"( 0118)وتؤكــــد ذلــــك عثمــــان      

ــــة  ــــذ أو األطفــــال للحركــــات المتعــــددة بهــــدف حــــل المشــــكالت الحركي ــــك مــــن خــــالل اســــتخدام التالمي الرياضــــية المتعــــددة وذل
ـــــــي يتحركـــــــو  ـــــــال ك ـــــــث تعطـــــــي الفرصـــــــة لألطف ـــــــب المشـــــــاركة االيجابيـــــــة حي ـــــــي تتطل بأســـــــلوب يتصـــــــف بالمتعـــــــة  اوالت

 .(50ص،)"واالبتكار
ـــع مـــا توصـــلت إ    ـــائج م ـــق هـــذه النت ـــن وتتف ـــل م ـــائج دراســـات ك ـــه نت ـــدهلي  ؛(0101)هـــزاع  ؛(0110)فتحـــي  ؛(0101) عب

ــــة  (0100) مصــــطفي ــــي تنمي ــــر االيجــــابي ف ــــه األث ــــة كــــان ل ــــي المؤسســــات التعليمي ــــع ف ــــدي المتب ــــامج التقلي ــــي ان البرن عل
ي الـــــذي الحركـــــات األساســـــية لتالميـــــذ هـــــذه المرحلـــــة، وان كـــــان للبرنـــــامج التجريبـــــي األثـــــر األكبـــــر مـــــن البرنـــــامج التقليـــــد

 .يمارسه التالميذ داخل المؤسسات التعليمية
بــــين  (1.15)عنـــد  توجــــد فـــروق دالـــة إحصـــائيا"الفـــرض األول للبحــــث والـــذي يـــنص علـــى أنـــه  وممـــا ســـبق نجـــد أن     

الجـــــري، المشـــــي، الوثـــــب، ) القياســـــيين القبلـــــي و البعـــــدى للمجموعـــــة الضـــــابطة فـــــي مســـــتوي بعـــــض الحركـــــات األساســـــية
 .كلياً قد تحقق  "قيد البحث لصالح القياس البعدى (الرمي

 

 :نتائج الفرض الثانىومناقشة عرض : ثانياً 
  البحثقيد  اختبارات الحركات األساسيةفي  التجريبيةالمحسوبة بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة ( ت)قيمة  (9)جدول 

 01=ن

 بيانات إحصائية        
 االختبارات    

وحدة 
 القياس

الفرق بين  القياس البعدي القياس القبلي 
 المتوسطين

 (ت)قيمة 
 المحسوبة

 مستوى الداللة
 ع±  ─س ع±  ─س

 1.11 50.01 0.10 1.10  0.00 1.50 8.50 ثانية م01الجري مسافة 
 1.11 30.03 1.0 0.10  00.10 1.10 01.10 ثانية م01سرعة المشي مسافة 

 1.11 50.51 00.01- 0.10  10.98 3.13 51.81 سم الوثب العريض من الثبات
 1.11 35.08 0.91- 1.38  0.15 1.100 5.00 متر تنس رمى كرة 

 (0.19= )1.15الجدولية عند " ت"قيمة 

للمجموعة ي قد بلغت بين القياسين القبلي والبعد (T-TEST)المحسوبة باختبار ( ت)قيمة أن  (9) يتضح من جدول
الوثب العريض من الثبات وفى  (30.03) م01سرعة المشي مسافة وفى ( 50.01)م 01مسافة في الجري  التجريبية

الجدولية، كما تبين أن قيم مستوى الداللة ( ت)، وتلك القيمة أكبر من قيمة (50.51)رمي كرة تنس  ىفو  (50.51)
مما يدل على أن الفروق ذات الداللة ( 1.15) لكل القيم وهى أصغر من مستوى الداللة اإلحصائية( 1.11)اإلحصائية قد بلغ 

 متغيراتلصالح القياس البعدى ذا المتوسط الحسابي األفضل في تلك ال اإلحصائية
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إلــــي األنشــــطة الــــنفس حركيــــة التـــــي أشــــتمل عليهــــا البرنــــامج فقــــد قـــــدم ويعــــزي الباحثــــان الفــــرق بــــين القياســـــين 
مكانــــاتهم العقليــــة والحركيــــة االمــــر الــــذي ســــاعد فــــي البرنــــامج كــــم مــــن الخبــــرات الحركيــــة للتالميــــذ يتوافــــق مــــع  قــــدراتهم وا 

تطـــوير الحركـــات األساســـية بشـــكل ســـليم، فتنوعـــت الخبـــرات الحركيـــة التـــي يقـــدمهما البرنـــامج والتـــي تتطلـــب إجـــراء العديـــد 
ــــم تــــم إتقــــان تلــــك المهــــارات بشــــكل يســــمح للتالم يــــذ مــــن مــــن العمليــــات العقليــــة العليــــا كــــاإلدراك والتحليــــل والفهــــم ومــــن ث

 .استخدامها وأدائها بشكل تلقائي

ـــثالث صـــفوف مـــن منهـــاج ريـــاض األطفـــال و  ءجـــز  يبـــرامج الحركيـــة هـــالن أ"( 0118) عثمـــان تـــري وفـــي هـــذا الصـــدد      ال
ـــن  ـــى م ـــاً األول ـــة تربوي ـــال هـــذه المرحل ـــؤدى إهم ـــة وي ـــة العمري ـــل احتياجـــات هـــذه المرحل ـــي تقاب ـــة الت ـــة االبتدائي ـــاً  المرحل  وحركي

ـــى كثيـــر مـــن االنحرافـــات القواميـــ  أعـــدادها  إذا مـــا أحســـن هـــذه البـــرامج ألساســـية  باإلضـــافة الـــي أنركـــات احالوضـــعف  هإل
دراكـــه ألبعـــاد وجوانـــب التســـاعد الطفـــل علـــى تنميـــه وتقـــديمها  تنفيـــذها  ركيـــةحطالقتـــه التنميـــه  باإلضـــافة إلـــى، ركـــةحوعيـــه وا 

ــــر  ــــاريومهــــارات التفكي ــــى و  االبتك ــــهتســــاعده عل ــــة المحيطــــة ب ــــات عــــن البيئ ــــل وتنظــــيم معلوم -35ص،)"المالحظــــة والتخي
58). 

ــــا      ــــوي "Pica (0100 )وتشــــير بيك ــــدم محت ــــًا، وتق ــــدنيًا واجتماعي ــــًا وب ــــة تعمــــل مــــع الطفــــل ككــــل عقلي ــــرامج الحركي أن الب
اســــتبعاد المتعــــة مــــنظم وممتــــع لكــــل األطفــــال، وهــــي األســــاس لمهــــارات أكثــــر تعقيــــدًا وكــــذلك تســــمح بــــإجراء التقــــويم دون 

وزمـــن الـــتعلم ، فعـــن طريـــق البـــرامج الحركيـــة يســـتطيع الطفـــل حـــل مشـــكلة حركيـــة فـــي مهـــارة حركيـــة معينـــة واستكشـــافها 
ــــي  ــــار ف ــــوفير مجــــال واســــع لالستكشــــاف واالبتك ــــي ت ــــا تعمــــل عل ــــزان، كم ــــذكر واالخت ــــي الت ــــًا أطــــول ف ــــه يســــتغرق وقت يجعل

 .(000ص،)"األلعاب الرياضية وأداء المهارات بطريقة سلسة

أن التالميـــــذ هــــم مصــــدر الثـــــروة الحقيقيــــة وهـــــم األمــــل فــــي تحقيـــــق مســــتقبل أفضـــــل، "( 0101)ويضــــيف ســــليمان       
فاالهتمـــام برعايـــة التلميـــذ وتنشـــئته وتحقيـــق أمنـــه أمـــر حيـــوي تتحـــدد علـــي ضـــوئه معـــالم المســـتقبل، ولهـــذا يجـــب أال تـــدخر 

ــــوفير االحتي ــــي ت ــــد ف ــــة أي جه ــــات الخيري ــــة أو الجمعي ــــه المســــتقبلية، وتشــــكل الدول ــــه حيات ــــؤمن ل ــــي ت اجــــات األساســــية الت
دراســة الطفولــة جــزء كبيــر مــن اهتمــام العلــم والعلمــاء فــي الوقـــت الــراهن وتعتبــر واحــدة مــن المعــالم التــي يســتدل بهــا علـــي 

 .(9ص،)"تبلور الوعي العلمي في المجتمع

عــــد بمثابــــة القاعــــدة األساســــية للممارســــة الحركيــــة إن المهــــارات الحركيــــة األساســــية ت"( 0101)ويــــذكر متــــولي، احمــــد      
ـــاهج تطـــوير  ـــة إن تتبـــؤ من ـــذلك فمـــن األهمي ـــاب الرياضـــية، ل ـــة غالبيـــة األلع ـــذي تبنـــي عالي ـــل فهـــي األســـاس المتـــين ال للطف
ن هـــذه المهـــارات يجـــب ان ال تنـــال  ـــن حيـــاة الطفـــل، وا  ـــا المكانـــة المالئمـــة والمبكـــرة م ـــارات الحركيـــة األساســـية وأنماطه المه

ـــ ـــا يرجـــع من ـــن أن تطوره ـــرغم م ـــي ال ـــة بتنميتهـــا، فعل ـــة كفيل ـــزاه إن الطبيع ـــر ســـليم مغ ـــن خـــالل افتـــراض غي ـــال م ا هـــذا اإلهم
، إال إن البيئـــة ومـــا يتصـــل بهـــا مـــن تعلـــيم وتـــدريب لهـــا دور كبيـــر فـــي تطويرهـــا، لـــذلك فمـــن األفضـــل إن ةإلـــي عوامـــل وراثيـــ

 .(059ص،)"تكسب ظروفًا بيئية مناسبة لتطوير هذه المهارات

أن بــــرامج التربيــــة الــــنفس حركيــــة تجــــد داخــــل مؤسســــات التعلــــيم األساســــي مجــــااًل خصــــبًا، "( 0108)ويؤكــــد وهبــــه        
ـــاج  ـــًا يمشـــي، يتســـلق، يجـــري، يقفـــز، يركـــب ويفكـــك، وهـــذا يحت ـــًا حي ـــاره كائن ـــه االعتياديـــة باعتب ـــالزم الطفـــل فـــي حيات حيـــث ت
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ـــا ـــق تـــرابط إجم ـــتمكن مـــن تحقي ـــي ي ـــة وتنظـــيم حت ـــي لرعاي ـــة، وباعتبـــار إل ـــه العصـــبية الحركي ـــين نضـــجه العضـــوي وخبرت لي ب
التربيــــة الــــنفس حركيــــة أساســــًا لكــــل تعلــــم، فإنهــــا تكتســــب أهميــــة بالغــــة فــــي مجــــال التعلــــيم، حيــــث تعمــــد البــــرامج الــــنفس 

 (.00ص،)"حركية بدورها علي الحركة كأساس وظيفي لها

ـــق ذلـــك مـــع مـــا توصـــلت إليـــة دراســـات كـــل مـــن        صـــابر  ؛(0100) مصـــطفي ؛(0101)هـــزاع  ؛(0110)فتحـــي  ويتف
ــــــرامج الحركيــــــة المختلفــــــة علــــــي  (0108) ــــــي أشــــــارت إلــــــي تفــــــوق المجموعــــــات التجريبيــــــة والتــــــي اســــــتخدمت الب والت

المجموعــــات الضــــابطة، وذلــــك لمــــا تتمتــــع بــــه البــــرامج الحركيــــة مــــن كــــم ثــــري مــــن االنشــــطة وااللعــــاب الحركيــــة المختلفــــة 
 .األساسية قيد البحثوالتي ساهمت في تطوير الحركات 

ـــه وممـــا ســـبق نجـــد أن ال      ـــى أن ـــنص عل ـــذي ي ـــاني للبحـــث وال ـــرض الث ـــة إحصـــائيا "ف ـــروق دال ـــد توجـــد ف ـــين  (1.15)عن ب
الجــــري، المشــــي، الوثــــب، )مســــتوي بعــــض الحركــــات األساســــية فــــي  التجريبيــــةالقياســــيين القبلــــي و البعــــدى للمجموعــــة 

 .كلياً  قد تحقق "قيد البحث لصالح القياس البعدى( الرمي

 :الثالثنتائج الفرض ومناقشة عرض : ثالثاً 
 القياسين البعديين الختبارات الحركات األساسية قيد البحث في المحسوبة بين المجموعتين الضابطة والتجريبية (ت)قيمة  (01)جدول 

 01=0ن=0ن

 بيانات إحصائية          
 االختبارات      

وحدة 
 القياس

الفرق بين  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 المتوسطين

 (ت)قيمة 
 مستوى الداللة المحسوبة

 ع±  ─س ع±  ─س
 1.11 0.15 0.18 1.10  0.00 1.50 8.09 ثانية م01الجري مسافة 

 1.11 9.15 3.03 0.10  00.10 1.09 01.05 ثانية م01سرعة المشي مسافة 
 1.11 8.90 01.11- 0.10  10.98 1.00 50.31 سم الوثب العريض من الثبات

 1.11 8.01 0.10- 1.38  0.15 1.35 1.11 متر تنس رمى كرة 
 (0.19= ) 1.15الجدولية عند " ت"قيمة 

ــــين( T-TEST)المحســــوبة باختبــــار ( ت)أن قيمــــة ( 01)يتضــــح مــــن جــــدول   المجمــــوعتين الضــــابطة  قــــد بلغــــت ب
الوثـــــب العـــــريض مـــــن وفـــــى  (9.15)م 01ســـــرعة المشـــــي مســـــافة وفـــــى ( 0.15)م 01مســـــافة والتجريبيـــــة فـــــي الجـــــري 

ـــات  ـــو  (8.90)الثب ـــنس  ىف ـــرة ت ـــي ك ـــن قيمـــة (8.01)رم ـــر م ـــك القيمـــة أكب ـــيم مســـتوى ( ت)، وتل ـــين أن ق ـــا تب ـــة، كم الجدولي
ـــغ  ـــد بل ـــة اإلحصـــائية ق ـــة اإلحصـــائية ( 1.11)الدالل ـــيم وهـــى أصـــغر مـــن مســـتوى الدالل ـــل الق ـــى أن ( 1.15)لك ـــدل عل ممـــا ي

ل فــــي تلــــك لمجموعــــة التجريبيــــة ذا المتوســــط الحســــابي األفضــــالقيــــاس البعــــدي لالفــــروق ذات الداللــــة اإلحصــــائية لصــــالح 
 .المتغيرات

المجموعـــــة الضـــــابطة فـــــي القياســـــات البعديـــــة  تالميـــــذالمجموعـــــة التجريبيـــــة علـــــى  تالميـــــذالباحثـــــان تقـــــدم  وويعـــــز 
ـــة  ـــذي تعامـــل مـــع التالميـــذ كوحـــدة وحـــدة متكامل لمســـتوي الحركـــات األساســـية قيـــد الباحـــث إلـــي البرنـــامج الـــنفس الحركـــي وال
فـــإدراك الحركــــات األساســـية قــــد مـــر بمجموعــــة مـــن المراحــــل والتـــي وفرهــــا البرنـــامج حيــــث تـــم تحليــــل تلـــك الحركــــات وربــــط 
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إســــتنادًا إلــــي العمليــــات العقليـــة العليــــا وبالتــــالي تخزينهــــا بالــــذاكرة الحركيــــة  ،تكرارهــــا ثــــم إدراكهــــا بشـــكل كلــــيأجزائهـــا معــــًا و 
ـــة الـــتعلم  ـــي إتمـــام عملي ـــا ســـاعد ف ـــتعلم مم ـــاء عمليـــة ال ـــة والتشـــويق أثن ـــل الدافعي ـــي  تـــوافر عام ـــذ باإلضـــافة إل ـــدي التالمي ل

 .بصورة أفضل

وامــــتالك التوافــــق الحركــــي يتطلــــب أن يمــــر الطفـــــل  الحركــــات األساســــية اكتســــابإلــــي أن "( 0103)عثمــــان وتشــــير      
بخبــــرات وتجــــارب حركيــــة متعــــددة، ضــــمن بــــرامج موجهــــة، غيــــر أننــــا نالحــــظ فــــي بعــــض مجتمعاتنــــا العربيــــة، إن المهــــارات 

ـــق  ـــوا التواف ـــن يمتلك ـــم ل ـــي أنه ـــال ال تتطـــور بالشـــكل المناســـب ، ممـــا يعن ـــد مـــن األطف ـــدي العدي ـــة األساســـية ل ـــي الحركي الحرك
فــــأن ممارســـــة التالميـــــذ ذوي االحتياجــــات الخاصـــــة لألنشـــــطة  المطلــــوب لممارســـــة أنشــــطة بدنيـــــة متقدمـــــة فــــي المســـــتقبل

 .(000ص،)"الحركية عالجية، ولكنها بالنسبة لألطفال األسوياء وقائية

انه من الضروري ابتكار وسائل تتيح للطفل فرصة اضافية الكتساب خبرات متعلقة بالنشاط علي "(0101) عثمان ؤكدوت    
ويبلغ  اإلدراكيةاالدراكي الحركي وهذا يضاعف من قيمة عمل معلم التربية الرياضية حيث يتيح لهذا الطفل الحركة وتنمية قدراته 

 .(093ص،)"قدرات اإلدراكية الحركيةماج فيما يعرف بالالحركة واالدراك حد التكامل واالندوهما التفاعل بين االثنين 

أن البرامج النفس حركية من أنجح الوسائل التربوية التي تهدف إلي تحقيق "( 0101) السيدى و وتوضح كال من يحي       
لدنسان، فعن طريقها النمو المتكامل للطفل من مختلف الجوانب، حيث يؤكد الباحثون بأن الحركة هي إحدى الدوافع األساسية 

يبدأ في التعرف علي العالم المحيط به، وهذا الميل الطبيعي للحركة هو احدي طرق التعلم، وهو عبارة عن مدخل  وظيفي لعالم 
 .(033ص، )"الطفولة، ووسيط تربوي فعال لتحسين وتطوير النمو العقلي واالجتماعي والنفسي والحركي

التربية النفس حركية ليست نشاطًا معزواًل أو مستقاًل عن تربية وتعليم الطفل، بل هي علي أن "( 0108)ويضيف وهبه       
واإلبداع،  ينشاط مرتبط بكل األنشطة التي تهتم بالتعليم األولي كاألنشطة االجتماعية، اللغوية والرياضيات وأنشطة االبتكار 

ر مختلفة في العمل علي الجسد بدءًا من الحركات الكبرى وذلك لكون أن مجاالت التربية النفس حركية عديدة، فهي تشمل محاو 
  .(00ص،)"إلي الوعي بالزمن والتصور السليم للمكان والفراغ المحيط

  ؛ (0100)مصطفي  ؛(0101)البرجيسي؛ (0101) هزاع ؛(0110)هاني فتحي وتتفق هذه النتائج مع نتائج كل من      
حب وشغف التي توصلت إلى التأثير اإليجابي للبرامج الحركية المستخدمة قيد أبحاثهم حيث أنها تستغل ( 0108) صابر

التالميذ للحركة واللعب في توظيفها لتطوير القدرات الحركية المختلفة، وذلك في ضوء قدرات واحتياجات التالميذ في هذه 
 .ية علي المجموعات الضابطة قيد أبحاثهمالمرحلة، األمر الذي ترتب علية تفوق المجموعات التجريب

بـــين  (1.15)عنـــد توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائيا "الـــذي يـــنص علـــى أنـــه و وممـــا ســـبق نجـــد أن الفـــرض الثالـــث للبحـــث     
ــــــاسين البعـــــــدين للمجمـــــوعتين الضـــــابطة والتجـــــــريبية فــــــي مســـــتوي بعـــــض الحركـــــات األساســـــية  الجـــــري، المشـــــي، )القيـ

 .كلياً  قد تحقق "المجموعة التجريبيةقيد البحث لصالح ( الوثب، الرمي
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 :اتنتاجاالست
ــــًا علــــى مســــتوى بعــــض الحركــــات األساســــية  -0 ــــة تــــأثيرُا إيجابي ــــدي المتبــــع فــــي المؤسســــات التعليمي ــــد )أثــــر البرنــــامج التقلي قي

 .لدى المجموعة الضابطة( البحث
لـــدى المجموعـــة ( قيـــد البحـــث)الحركـــات األساســـية أثـــر البرنـــامج الـــنفس حركـــي تـــأثيرًا إيجابيـــًا علـــى مســـتوى بعـــض  -0

 .التجريبية
 .قيد البحث تفوقت المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في مستوى بعض الحركات األساسية -3
 

 :التوصيـــــــــات
 :وصي الباحثان بما يلييفي ضوء نتائج البحث واالستنتاجات 

لــــه تــــأثيره فعــــال فــــي تطــــوير بعــــض الحركــــات األساســــية علــــى تالميــــذ المرحلــــة اســــتخدام البرنــــامج الــــنفس حركــــي المقتــــرح   -0
 .االبتدائية

 .اجراء بحوث مشابهة على تالميذ المرحلة االبتدائية ومقارنة نتائجها مع نتائج الدراسة الحالية -0
دافعيــــتهم اســـتخدام األنشــــطة الـــنفس حركيــــة ألنهـــا تســــاعد التالميـــذ علــــى ســـرعة الــــتعلم والتفكيـــر ممــــا يزيـــد مــــن  -3

 .للتعلم ويساعدهم في تنشيط الذاكرة الحركية
 .توفير االمكانات المادية والبشرية لتنفيذ برامج التربية النفس الحركية -1
 .اعداد وتأهيل مدرسي التربية الرياضية الستخدام البرامج النفس حركية داخل دروس التربية الرياضية -1
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