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 المستخلص

لتالميـذ المرحلــة  القـدرات اإلدراكيـة الحركيـةبرنـامج نفـس حركــي علـي مسـتوي بعـض تـأثير يهـدف البحـث إلـي التعـرف علـي 
وقد استخدم الباحثان المنهج التجريبي بالتصميم التجريبي لمجموعتين إحداهما ضابطة واألخرى تجريبية قـوام كـل منهمـا  االبتدائية

الصـف الثالـث الطريقـة العمديـة العشـوائية مـن تالميـذ وذلك بإستخدام القياس القبلي البعدي وتم اختيـار عينـة البحـث  تلميذاً ( 01)
أثـر أنـه قـد ومـن أهـم النتـائج التـي تـم التوصـل إليهـا  ورفـؤادبب -بمحافظـة بورسـعيد" االبتدائيةحسني على جواد "مدرسة باالبتدائي 

 المجموعـة وتفـوقلـدى المجموعـة التجريبيـة ( قيـد البحـث)البرنامج النفس حركي تأثيرًا إيجابيًا على مستوى بعض القدرات اإلدراكية الحركية 
تطبيــق البرنــامج  ويرجــع ذلــك إلــى (قيــد البحــث) التجريبيــة علــى المجموعــة الضــابطة فــي مســتوى بعــض القــدرات اإلدراكيــة الحركيــة

تـأثيره فعـال فـي تطـوير بعـض القـدرات من له  لمااستخدام البرنامج النفس حركي المقترح بأوصى الباحثان و  النفس حركي المقترح عليهم
جــراء بحــوث مشــابهة علــى تالميــذ المرحلــة االبتدائيــة ومقارنــة نتائجهــا مــع نتــائج إو تالميــذ المرحلــة االبتدائيــةاإلدراكيــة الحركيــة علــى 

ج المرحلـة االبتدائيــة ومرحلــة ريــاض اإدراج التربيــة الـنفس حركيــة ضــمن منهــوأيضــًا  خــريأالدراسـة الحاليــة وعلــي متغيــرات حركيـة 
 .األطفال

 .القدرات اإلدراكية الحركية –حركية  التربية النفس: الكلمات الُمفتاحية

 

Abstract 

      The researchers used the experimental method of experimental design of two 

groups, one of which is an officer and the other experimental, using dimension 

tribal measurement. The dynamic (under research) in the experimental group 

and the superiority of the experimental group over the control group at the level 

of some cognitive motor abilities (under research) due to the application of the 

self-motor program proposed to them and the researchers recommended the use 

of the proposed motor self-program because it has an effective effect in the 

development of some cognitive motor abilities on primary school pupils and 

conduct similar research on primary school students and compare their results 

with the results of the current study and other motor variables as well as the 

inclusion of education. 
 

Key Words: Motor self-education- Motor cognitive abilities. 
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 :المقدمة ومشكلة البحث

فـي التعبيـر عـن األفكـار  الحركة هي النشاط والشكل األساسي للحياة و في مضمونها اسـتجابة بدنيـة والطريقـة األساسـية
والمشــاعر والمفــاهيم وعــن الــذات بوجــه عــام واســتجابة بدنيــة ملحوظــة لمثيــر مــا ســواء كــان داخليــا أم خارجيــا لــذلك فــان الخبــرة 
الحركية خبرة هادفة ألنها تساعد االنسان على مواجهة العالم من حوله ، فكل أشكال النشـاط االنسـاني يتضـمن الحركـة ويحتـاج 

 .ا فمن واجبنا أن نساعد األطفال على أن يكتشفوا امكانيتهم الحركية الطبيعيةاليها، لذ

يحتـــل مصــــطلح القــــدرات اإلدراكيــــة الحركيــــة مكانــــه هامــــة فـــي الدراســــات والبحــــوث الخاصــــة بمرحلــــة الطفولــــة أو مــــا 
ـــة الح ـــن أغـــراض التربي ـــام م ـــا الحاضـــر وهـــي غـــرض ه ـــي وقتن ـــة وبخاصـــة ف ـــة االبتدائي ـــل المدرســـة والمرحل ـــرف قب ـــة، وتع ركي

بأنهــــا هــــي امــــتالك األطفــــال لعوامــــل الكفــــاءة اإلدراكيــــة الحركيــــة وتتمثــــل فــــي التــــوازن والقــــوام "القــــدرات اإلدراكيــــة الحركيــــة 
وصـــورة الجســـم وتمييــــزه والمزاوجـــة اإلدراكيــــة الحركيـــة والــــتحكم البصـــري والقـــدرة علــــي إدراك األشـــكال كمــــا يقيســـها مقيــــاس 

 ".لددراك الحركي( بيردو)

ــــي "( 0118)وتشــــير عثمــــان   ــــه أإل ــــة عالم ــــى تنمي ــــل عل ــــذها تســــاعد الطف ــــا احســــن تنفي ــــة اذا م ــــرامج الحركي ن الب
ــــر  ــــة ومهــــارات التفكي ــــل والدراســــة بجانــــب الطالقــــة والمهــــارة الحركي ــــر الســــليم والتحلي ــــى التفكي ــــه عل ــــي وقدرت المكــــاني والزمن

 (.35ص،)"لبيئة المحيطة بهاالبتكاري وتساعده على المالحظة والتخيل وتنظيم معلومات عن ا

عــــد حجــــر الزاويــــة فــــي البنــــاء التعليمــــي والتــــي تركــــز عليهــــا أن مرحلــــة التعلــــيم األساســــي تُ "( 0101)وتــــرى زيــــد 
ــــة وتطويرهــــا التــــي تســــتند إليهــــا المراحــــل  ــــة قــــدرات الطفــــل الحركي ــــك لكونهــــا مــــن أنســــب المراحــــل الســــنية لتنمي الــــدول وذل

مراحــــل التعلــــيم نظــــرًا إلــــى وجــــود مجموعــــة مــــن الخصــــائص البيولوجيــــة والنفســــية  التعليميــــة الالحقــــة هــــذه المرحلــــة كــــأهم
والحركيــــة التــــي تميــــز الطفــــل فــــي هــــذه المرحلــــة، كمــــا يعــــد االهتمــــام بالطفولــــة مــــن أهــــم المعــــايير التــــي يقــــاس بهــــا تقــــدم 

يتهم فـــي الجوانـــب كافـــة المجتمعـــات وتطورهـــا فهـــذا االهتمـــام هـــو فـــي الواقـــع اهتمـــام بمســـتقبل األمـــة فإعـــداد التالميـــذ ورعـــا
ـــــــذي نعيشـــــــه            هـــــــو إعـــــــداد لمواجهـــــــة التحـــــــديات الحضـــــــارية التـــــــي تفرضـــــــها مقتضـــــــيات التطـــــــور والتغيـــــــر الســـــــريع ال

 (.019ص،) "اليوم

في هـذه المرحلـة تنمـو قـدرة الطفـل علـى االدراك الحسـي مـن خـالل بعـض العمليـات "( 0103)خليفة  ؛ويضيف محفوظ 
ــالقراءة  ــى الحســية ك ــى التعــرف عل ــى األشــياء مــن خــالل ألوانهــا وأشــكالها وأحجامهــا ورائحتهــا والقــدرة عل ــة والتعــرف عل والكتاب

الحيوانات من حيث التذكير والتأنيث ومعرفتهم لألشكل الهندسية وادراك فصول السنة والمسافات والوزن وتوجد في هـذه المرحلـة 
مـن األطفـال مـن %( 81)ظتهـا ومعالجتهـا منـذ وقـت مبكـر حيـث يعـاني بعض الصعوبات الحسية عنـد األطفـال التـي يمكـن مالح

 (.91ص،) فقط منهم من قصر النظر وتكون حاسة اللمس عندم قوية%( 3)طول النظر بينما يعاني 

أن مرحلــــة الطفولــــة تعــــد مــــن أهــــم المراحــــل العمريــــة التــــي يمــــر بهــــا اإلنســــان ( 0100)محســــن  ؛حســــين ويوضــــح
ـــوغ فهـــي ـــة  مـــن المـــيالد حتـــى البل ـــة المســـتويات المهاري ـــة الركيـــزة األساســـية للبنـــاء الســـليم والمتكامـــل للطفـــل علـــى كاف بمثاب

والبدنيـــة والمعرفيـــة والنفســـية والوجدانيــــة، كمـــا أنهـــا تــــؤثر علـــى ســـلوكه وشخصـــيته بكــــل إبعادهـــا، إال أن االهتمـــام بتنميــــة 
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ا العلـــم الحـــديث مـــن خـــالل العالقـــة الوثيقـــة القـــدرات البدنيـــة والحركيـــة لـــدى األطفـــال أصـــبحت مـــن األمـــور التـــي يهـــتم بهـــ
ـــة المبكـــرة حتـــى الوصـــول  بينهـــا وبـــين تطـــور اإلنســـان، لـــذلك فـــأن هـــذا االهتمـــام يتطلـــب إعـــدادا متكـــامال مـــن مرحلـــة الطفول

 (.0ص،) "إلى أعلى المستويات وفي جميع النواحي العقلية والنفسية والمهارية والوجدانية والبدنية

ــــا  ــــنهج شــــامل يســــاعد علــــي تطــــور قــــدرات "( 0101)يشــــير زيــــدان كم ــــر م ــــنفس حركيــــة تعتب ــــي أن التربيــــة ال إل
الطفــــل الحركيــــة والشخصــــية ، وتهــــتم بدراســــته فــــي ضــــوء حالتــــه النفســــية، حيــــث تأخــــذ فــــي عــــين االعتبــــار كــــل النــــواحي 

هـــا الحركـــة الحركيـــة والمعرفيـــة والوجدانيـــة مـــن خـــالل تنظـــيم الحركـــة واللعـــب، وذلـــك عبـــر طـــرق تربويـــة ونفســـية تســـتخدم في
ـــي الجســـم كوســـيط ،  ـــة والســـلوكية، أي أنهـــا تعتمـــد عل ـــة واإلدراكي ـــرد المعرفي ـــدرات الف كوســـيلة أساســـية، مـــن أجـــل تحســـين ق
يســـاعد علــــي التــــوازن بــــين الوظــــائف الحركيــــة والنفســــية والوجدانيـــة المختلفــــة، مــــع االحتفــــاظ بهــــذا التــــوازن والتعامــــل مــــع 

ـــة الوظـــائف ـــة ، فـــي تنمي ـــتم تقـــديم بعـــض المعـــارف والمعلومـــات المجـــردة  الطفـــل كوحـــدة متكامل ـــة للطفـــل في الحركيـــة واإلدراكي
ــــض  ــــي بع ــــد يصــــعب عل ــــث ق ــــاظ بهــــا، حي ــــل اســــتيعابها واالحتف ــــي الطف ــــب، يســــهل عل ــــي صــــورة محسوســــة وبشــــكل محب ف
ن التالميـــذ اكتســـاب بعـــض المفـــاهيم المعرفيـــة المجـــردة بـــالطرق المعتـــادة ، فيـــتم مـــن خـــالل التربيـــة الـــنفس حركيـــة تحســـي

 (.051ص،) "جوانب الطفل المختلفة سواء الجوانب الحركية أو المعرفية أو االدراكية أو االجتماعية أو السلوكية

أن برامج التربية النفس حركية تسير في توازي مع التطـورات النمائيـة للطفـل فـي مختلـف جوانبـه "( 0108) هويؤكد وهب
ل كـائن يمشـي يجـري يقفـز، يفكـر، يتفاعـل مـع اآلخـرين، يتفاعـل داخـل البيئـة ، فالطفـ( الحركي، المعرفي، االجتماعي، االنفعـال)

المحيطــة ومكوناتهــا، ويتعامــل مــع األشــياء والموضــوعات ، فالبيئــة المحيطــة تســاهم فــي إعطــاء الطفــل فرصــة الكتشــاف قدراتــه 
فسـية، وفـي تـوفير فـرص الحركـة، الحسية والحركية، وفـي فـتح مجموعـة مـن األنشـطة، التـي يلبـي فيهـا رغبتـه الفسـيولوجية والن
  .(00ص،) "وتلقينه سبل تنسيق مختلف أوضاعه وحركته التي تدخل في تناسق مع نموه النفسي والعقلي

والطريقـة األساسـية فـي  حركيـةويري الباحثان أن الحركة هي النشاط والشكل األساسـي للحيـاة و فـي مضـمونها اسـتجابة 
التعبير عن األفكار والمشاعر والمفاهيم وعن الذات بوجه عام واسـتجابة حركيـة ملحوظـة لمثيـر مـا سـواء كـان داخليـا أم خارجيـا 
لذلك فان الخبرة الحركية خبرة هادفة ألنها تساعد االنسان على مواجهة العالم من حولـه، فكـل أشـكال النشـاط االنسـاني يتضـمن 

 .ويحتاج اليها، لذا فمن واجبنا أن نساعد األطفال على أن يكتشفوا امكانيتهم الحركية الطبيعية الحركة

ونظـــرًا الرتبــــاط االنشــــطة الحركيــــة باألنشـــطة اإلدراكيــــة والعمليــــات العقليــــة العليــــا فقـــد ظهــــر مصــــطلح الــــنفس حركــــي 
العديـــد مـــن المراجـــع العلميـــة المتخصصـــة أنـــه الـــذي يؤكـــد علـــى االرتبـــاط الوثيـــق بـــين الجســـم والعقـــل، وهـــذا مـــا أشـــار إليـــه 

علـــي الـــرغم مـــن أن الـــنفس حركـــي مـــن العلـــوم الحديثـــة بعـــض الشـــيء إال أنـــه أحتـــل مكانـــة بـــارزة فـــى مجـــال تربيـــة وتقـــويم 
الطفـــل، حيـــث ظهـــر أخيـــرًا مـــا يســـمي بالتربيـــة الـــنفس حركيـــة هـــي تربيـــة الطفـــل عـــن طريـــق الحركـــة ويجـــب أن توضـــع فـــى 

يــــق النمــــو الشــــامل المتكامــــل لشخصــــية التالميــــذ إذ أن تربيــــة وظــــائف الحركــــة واإلدراك لــــدي التالميــــذ المرتبــــة األولــــي لتحق
هـــي وســـيلة تربويـــة لهـــم مـــن خـــالل جســـدهم كمـــا أن زيـــادة وعـــي التالميـــذ بأجســـادهم تعنـــي إثـــراء مفاهيمـــه عـــن الحركـــة 

مكاناتها  .وا 
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يـــــة الـــــى أن الوظـــــائف الحركيـــــة والوظـــــائف أشـــــارت البحـــــوث التـــــى تناولـــــت االدراك الحركـــــي والقـــــدرات الحرك كمـــــا
االدراكيــــة مــــن أهــــم الوظــــائف الحيويــــة التــــى اهــــتم بهــــا البــــاحثون فــــي التربيــــة البدنيــــة والرياضــــية حيــــث أن الحركــــة تتــــأثر 
بـــاإلدراك كمـــا يتـــأثر االدراك بالحركـــة وال يمكـــن الفصـــل بينهمـــا حيـــث انـــه مـــن الصـــعب التمييـــز بـــين مـــا هـــو حركـــي ومـــا هـــو 

الحظـــــة أى نشـــــاط يؤديـــــه الطفـــــل حيـــــث أن األنشـــــطة الحركيـــــة يمكـــــن أن تعـــــزز أو تعـــــوق نمـــــو القـــــدرات ادراكـــــي عنـــــد م
ـــدرات االدراكيـــة  ـــو الق ـــة، وأن القصـــور فـــي نم ـــات الـــتعلم،  –االدراكي ـــر مـــن عملي ـــي كثي ـــى عجـــز االطفـــال ف ـــة تـــؤدي ال الحركي

ـــة  ـــدرات االدراكي ـــويم الق ـــرامج تق ـــد ب ـــب ال –وتع ـــي الكشـــف عـــن جوان ـــة هامـــة ف ـــال الحركي ـــي اســـتعدادات األطف ـــوة والضـــعف ف ق
ـــة  ـــل مـــن الخبـــرات االدراكي ـــارات الحركيـــة وان حرمـــان الطف ـــتعلم الحركـــي واكتســـاب المه ـــر مبكـــر يعـــوق  –لل الحركيـــة فـــي عم

نمــــو قدراتــــه الحركيــــة ومــــن هــــذا المنطلــــق وطبقــــًا لنتــــائج األبحــــاث التــــي تشــــير إلــــي أن تالميــــذ المرحلــــة االبتدائيــــة لــــديهم 
الت الحركيـــة والتـــي تظهـــر عنـــد المشـــاركة فـــي األنشـــطة الرياضـــية المختلفـــة مثـــل كـــرة القـــدم وغيرهـــا مـــن العديـــد مـــن المشـــك

األنشـــطة فـــي عمـــر متقـــدم، األمـــر الـــذي يتطلـــب التـــدخل المبكـــر للكشـــف عـــن تلـــك المشـــكالت ووضـــع البـــرامج الحركيـــة التـــي 
ـــن هـــذا المنطلـــق ســـوف يقومـــا الباحثـــان بـــإجراء دراســـة  ـــس حركـــي علـــي بعـــض مـــن شـــأنها تطويرهـــا، وم تـــأثير برنـــامج نف

 .لتطوير المهارات الحركية والقدرات اإلدراكية الحركية لديهم القدرات اإلدراكية الحركية لتالميذ المرحلة االبتدائية

  :هدف البحث

ــــأثير  ــــي ت ــــرف عل ــــي التع ــــة يهــــدف البحــــث إل ــــة الحركي ــــدرات اإلدراكي ــــض الق ــــي مســــتوي بع ــــي عل ــــس حرك ــــامج نف برن
 .االبتدائية لتالميذ المرحلة

 :فروض البحث

القـــدرات توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائًيا بـــين القياســـيين القبلـــي و البعـــدى للمجموعـــة الضـــابطة فـــي مســـتوي بعـــض  -
 .قيد البحث لصالح القياس البعدى اإلدراكية الحركية

ـــدى للمجموعـــة  - ـــي مســـتوي بعـــض  التجريبيـــةتوجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائًيا بـــين القياســـيين القبلـــي و البع القـــدرات ف
  .قيد البحث لصالح القياس البعدى اإلدراكية الحركية

مســــتوي بعـــــض التجريبيــــة فـــــي و لمجمـــــوعتين الضــــابطة لالبعــــديين  إحصــــائيًا بــــين القياســـــين ةتوجــــد فــــروق دالـــــ -
 .لصالح المجموعة التجريبية القدرات اإلدراكية الحركية

 

 :مصطلحات البحث

 :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 تقــــد(الجســــم وال يم المعــــارف والمعلومــــات المجــــردة للطفــــل فــــي صــــورة محسوســــة ، ، عل

 (.00ص،)"يسهل عليه استيعابها واالحتفاظ بها لفترة طويلة
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 :الحركات األساسية  -
ــــدان      ــــي األنشــــطة "بأنهــــا  (0101)ُيعرفهــــا زي ــــه ف ــــام بواجبات ــــه مــــن القي ــــي تمكن ــــرد الت ــــدرة الف ــــراهن لق المســــتوي ال

ـــاة  ـــة وأنشـــطة الحي ـــرات المتعلقـــة بالمعلومـــات الخاصـــة الحركي ـــي تســـتقبل المثي ـــة الت ـــة مـــن خـــالل الوســـائط االدراكي اليومي
 (.011ص،)"بحركات الجسم وأعضاؤه وتنقلها إلي المراكز العقلية العليا لتفسيرها

 :تعريف إجرائي* 
ــــة بأنهــــا هــــي  ــــان فــــي ضــــوء هــــدف الدراســــة الحالي ــــرات  –إدارة المعلومــــات "ويعرفهــــا الباحث ــــواردة  - الحســــيةالمثي ال

مـــن الحـــواس إلـــي العقـــل حيـــث يـــتم انتقائهـــا وادركهـــا لتحليلهـــا ثـــم معالجتهـــا إلصـــدار االســـتجابات الحركيـــة المناســـبة 
 ".لكل مثير علي حدة طبقًا لتسلسل منطقي وفقًا للعمليات العقلية العليا

 

 :الدراسات السابقة

برنــــامج تربيــــة الحركيــــة علــــى الكفــــاءة اإلدراكيــــة الحركيــــة تــــأثير اســــتهدفت التعــــرف علــــى بدراســــة ( 0110) فتحــــيقـــام  -0
طفــــل، وكــــان مــــن أهــــم ( 81)علــــي األطفــــال مــــا قبــــل المدرســــة، واســــتخدم الباحــــث المــــنهج التجريبــــي، وتمثلــــت العينــــة 

ـــة  ـــة الحركي ـــاءة اإلدراكي ـــه مجـــاالت الكف ـــى تنمي ـــه إحصـــائية ف ـــأثير ايجـــابي ودالل ـــه ت ـــة ل ـــة الحركي ـــامج التربي ـــائج أن برن النت
 .ى األطفال ما قبل المدرسةعل

ـــرازقأجـــرى  -0 تـــأثير األلعـــاب الصـــغيرة فـــي تطـــوير أهـــم القـــدرات البدنيـــة التعـــرف علـــي اســـتهدفت دراســـة ( 0119) عبـــد ال
ســـــنوات، واســـــتخدم الباحـــــث المـــــنهج التجريبـــــي بتصـــــميم مجمـــــوعتين إحـــــداهما ( 8-0)والحركيـــــة ألطفـــــال بعمـــــر مـــــن 

تلميــــذا، وكــــان أن برنــــامج األلعــــاب الصــــغيرة المقتــــرح حقــــق ( 11)الدراســــة ضــــابطة واآلخــــر تجريبيــــة، واشــــتملت عينــــة 
تطـــــورا مـــــن فـــــي تحســـــين القـــــدرات البدنيـــــة والحركيـــــة للمجموعـــــة التجريبيـــــة التـــــي طبـــــق عليهـــــا البرنـــــامج مقارنـــــة 

 .بالمجموعة الضابطة

ـــــد اهللقـــــام  -3  ـــــي  اســـــتهدفت التعـــــرفبدراســـــة ( 0100) عب ـــــة علـــــى  عل ـــــامج تربيـــــة حركي ـــــة تـــــأثير برن القـــــدرات اإلدراكي
الحركيــــة والرضــــا الحركــــي لتالميــــذ المرحلــــة االبتدائيــــة، واســــتخدم الباحــــث المــــنهج التجريبــــي علــــى مجمــــوعتين إحــــداهما 

ــــه الدراســــة  ــــوام عين ــــغ ق ــــة، وبل ــــامج ( 11)ضــــابطة واألخــــرى تجريبي ــــى أن برن ــــائج إل ــــة، وأشــــارت أهــــم النت ــــب وطالب طال
دال إحصــــائيًا علــــى تنميــــة القــــدرات اإلدراكيــــة الحركيــــة، وتنميــــة الرضــــا  التربيــــة الحركيــــة المقتــــرح لــــه تــــأثير إيجــــابي

الحركـــــي لتالميـــــذ المرحلـــــة االبتدائيـــــة، وتفـــــوق المجموعـــــة التجريبيـــــة علـــــى المجموعـــــة الضـــــابطة فـــــى نســـــب تحســـــن 
 .القياس البعدى عن القياس القبلي للقدرات اإلدراكية الحركية والرضا الحركي

تعريــــف ووصــــف تــــأثير دروس التربيــــة اســــتهدفت التعــــرف علــــي  دراســــة Koç,etal(0100) كــــوك وآخــــرون  ىأجــــر  -1
ـــــنهج  ـــــة الم ـــــارة، واســـــتخدمت الباحث ـــــة المخت ـــــض المهـــــارات الحركي ـــــى بع ـــــة عل ـــــة المدرســـــة االبتدائي ـــــى مرحل ـــــة ف البدني

وكــــان  تلميـــذ،( 038)، واشــــتملت عينـــة الدراســـة علــــي علـــى مجمــــوعتين إحـــداهما ضـــابطة واألخــــرى تجريبيـــةالتجريبـــي 
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مـــن أهــــم النتــــائج تحســــنت المجموعــــة المنتظمـــة علــــى الممارســــة فــــي الصــــف االول فـــى مهــــارات الوثــــب العــــريض مــــن 
 .الثبات والوثب العمودي بينما تحسن تالميذ الصف الثاني فى مهارات االتزان

ـــــى ببدراســـــة ( 0100)مصـــــطفى قامـــــت  -5 ـــــة الحركيـــــة عل ـــــامج مقتـــــرح للتربي ـــــي تـــــأثير برن عـــــض اســـــتهدفت التعـــــرف عل
مكونــــات االدراك الحركــــي والقــــدرات الحركيــــة لتالميــــذ الصــــف الثالــــث االبتــــدائي، واســــتخدمت الباحثــــة المــــنهج التجريبــــي، 

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

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

 :إجراءات البحث

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

 

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

حيــــث تــــم توصــــيفهم كمــــا  ،األساســــية، وذلــــك إلجــــراء المعــــامالت العلميــــة لالختبــــارات المســــتخدمة قيــــد البحــــث
 (.0) بجدولهو موضح 

 توصيف مجتمع وعينة البحث (0)جدول
 

 

 
 

 : عينة البحثتجانس  -3
 تلميـذًا مـن تالميـذ( 11)تم إجراء التجانس على عينـة البحـث األساسـية للمجمـوعتين الضـابطة والتجريبيـة والبـالغ عـددهم 

 : في اآلتي 31/9/0109االثنين الموافق يوم ( جواد علي ُحسني االبتدائية) الصف الثالث االبتدائي بمدرسة

 (.السنالطول، الوزن، )بحساب متغيرات : النمو معدالت -
 .عن طريق اختبار الذكاء المصور ألحمد زكي صالح: الذكاءمستوى  -

 العينة
 مجتمع البحث

 اإلجمالي
 االستطالعية العينة العينة األساسية المستبعدين

 81 01 11 01 تالميذ الصف الثالث االبتدائي
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 ؛ كيفارتبوردو المسحي للقدرات اإلدراكية الحركية إعداد مقياس  استخدم الباحثان : بطارية القدرات االدراكية الحركية -
 .لقياس مستوى مكونات االدراك الحركي قيد البحث( 0( )0991)روبي الترجمة  روتش

واختبارات الحركات  الذكاء ومستوي في معدالت النموالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسيط ومعامل االلتواء (0) جدول
 01=0ن=0ن  :                                                                             األساسية قيد البحث

 وحدة القياس المتغيرات
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

-س ع ±  ±ع  س معامل االلتواء   معامل االلتواء 

معدالت 
 النمو

1.10- 1.58 8.11 سنة السن  8.15 1.01 -1.090  
1.13- 1.55 000.10 سم الطول  001.11 1.01 1.503 
 1.180 1.00 01.98 1.01 0.13 00.51 كجم الوزن
1.331- 5.55 30.11 1.00 5.05 30.10 درجة مستوي الذكاء  

القدرات 
اإلدراكية 
 الحركية

 1.100 1.111 0.95 1.39 1.598 0.1 درجة التوازن والقوام
 1.811 0.101 0.11 05.1 0.01 1.1 درجة صورة الجسم وتمييزه

المزاوجة بين الجوانب 
 اإلدراكية والحركية

1.013- 0.30 01.0 درجة  01.05 0.30 1.193 

1.81- 0.00 05.05 درجة  اإلداك البصري  05.1 0.03 -1.181  
1.095- 1.80 3.05 1.050 1.008 0.9 درجة إدراك األشكال   

1.011- 0.10 10.55 درجة المجموع الُكلي للمقياس  19.05 0.15 -1.010  
 ) 1.50(=الخطأ المعياري لمعامل االلتواء 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتـواء للسـن والطـول والـوزن ومسـتوي الـذكاء أن ( 0) جدولمن  ضح تي
-)المجموعة التجريبيـة تـراوح مـا بـين للمجموعة الضابطة، أما ( 1.011،1.00-)واختبارات القدرات اإلدراكية الحركية تراوح بين 

مما يدل على تجانس أفراد عينة البحـث فـي تلـك المتغيـرات قبـل تطبيـق  3±أي أن معامل االلتواء يقع ما بين ( 1.811، 1.181
 التجربة

 :عينة البحث في المتغيرات قيد البحث تكافؤ -1

 تنييو -الذكاء قبل تطبيق التجربة لمان درجةمعدالت النموو  والتجريبية في الضابطة نبين المجموعتي داللة الفروق (3)جدول 
 01=0ن= 0ن

 بيانات إحصائية
 االختبارات

المحسوبة ( U)قيمة  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 (مان ويتنى)

مستوى 
 الرتب مجموع متوسط الرتب مجموع الرتب متوسط الرتب الداللة

 1.881 091.511 105.51 01.08  111.51 01.03 السن
 1.080 050.111 310.11 08.15  159.11 00.95 الطول
 1.001 011.511 301.51 08.53  119.51 00.18 الوزن
 1.501 090.511 381.51 09.03  133.51 00.18 الذكاء

عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين المجمــوعتين الضــابطة والتجريبيــة فــي متغيــرات الســن ( 3) يتضــح مــن جــدول
، (050.11) ،(091.51)قبـل إجـراء التجربـة حيـث بلغـت قيمـة  مـان وتنـي الجدوليـة علـي التـوالي الذكاء  ودرجة والطول والوزن
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، (1.501) ،(1.010) ،(1.080) ،(1.881)وعنـــد مســـتوي داللـــة إحصـــائية بلغـــت علـــي التـــوالي ( 010.51)، (011.51)
 .مما يدل علي تكافؤ المجموعتين قيد الدراسة في تلك المتغيرات قبل تطبيق التجربة( 1،15)وجميع تلك القيم اكبر من 

القـــــدرات اإلدراكيـــــة قبـــــل تطبيـــــق ت اختبـــــارافـــــي والتجريبيـــــة  الضـــــابطة نبـــــين المجمـــــوعتي داللـــــة الفـــــروق (3)جـــــدول تـــــابع 
                                                                                            التجربة 

 01=0ن= 0ن     

 بيانات إحصائية
 االختبارات

المحسوبة ( U)قيمة  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 (مان ويتنى)

مستوى 
 الرتب مجموع متوسط الرتب مجموع الرتب متوسط الرتب الداللة

 1.315 011.111 111.11 00.01  301.11 08.81 التوازن والقوام
 1.013 011.511 119.51 00.18  301.51 08.53 صورة الجسم وتمييزه

المزاوجة بين الجوانب االدراكية 
 1.018 058.511 150.51 00.58  318.51 08.13 والحركية

 1.111 080.111 108.11 00.11  390.11 09.11 اإلدراك البصري
 1.098 011.111 111.11 00.31  301.11 08.01 إدراك االشكال

 1.311 015.511 111.51 00.03  08.08 305.51 المجموع الكلي للمقياس
اختبـــــارات عـــــدم وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية بـــــين المجمـــــوعتين الضـــــابطة والتجريبيـــــة فـــــي ( 3)يتضـــــح مـــــن جـــــدول 
ــــوالي  القــــدرات اإلدراكيــــة الحركيــــة ــــث بلغــــت قيمــــة  مــــان وتنــــي الجدوليــــة علــــي الت ، (011.51) ،(011.11)قبــــل إجــــراء التجربــــة حي

 ،(1.315)وعنـــــــــــد مســـــــــــتوي داللـــــــــــة إحصـــــــــــائية بلغـــــــــــت علـــــــــــي التـــــــــــوالي ( 015.51)، (011.11) ،(080.11)، (085.51)
ــــــــر مــــــــن ( 1.311) ،(1.089) ،(1.111) ،(1.018) ،(1.013) ــــــــيم اكب ــــــــك الق ــــــــع تل ــــــــدل ( 1،15)وجمي ــــــــي تكــــــــافؤ ممــــــــا ي عل

 .المجموعتين قيد الدراسة قبل تطبيق التجربة

 : أدوات ووسائل جمع البيانات -5

 :المسح المرجعي -أ

ـــة  ـــم التوصـــل إليـــه مـــن الدراســـات والمراجـــع والبحـــوث العلمي ـــإجراء المســـح المرجعـــي فـــي حـــدود مـــا ت ـــان ب قـــام الباحث
  -:وذلك بهدف( اإلنترنت)والشبكة الدولية للمعلومات 

 .الشكل العام لهذا النوع من البحوث وكيفية تطبيقهتحديد  -

 .تحديد التصميم التجريبي المناسب الذي يحقق أهداف البحث -

 . تجهيز اإلطار النظري للبحث  -

 .تصميم استمارات تسجيل البيانات -

 .واالختبارات المناسبة لها القدرات اإلدراكية الحركيةالوقوف على أهم  -
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 :استمارات استطالع رأي الخبراء -ب

 :الخبراء لتحديد رأىقام الباحثان بإعداد استمارات استطالع 

 .  للمرحلة السنية قيد البحث المناسبة و  القدرات اإلدراكية الحركيةأهم  -

 . قيد البحث  القدرات اإلدراكية الحركيةالتي تقيس أنسب االختبارات  -

 . 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 -    

 ملعب. 

 كرات. 

 عالمات الصقة. 

  قطــــــــــع ملونــــــــــه مــــــــــن
 .الطباشير

  مســـــــطرة مدرجـــــــة مـــــــن
 .م0الخشب 

  كرات تنس. 

  بساط. 

  مقعد سويدى. 

  جهــــــــاز الريســــــــتاميتر لقيــــــــاس الطــــــــول
 .بالسنتيميتر"

  بالكيلوجرام"ميزان طبي لقياس الوزن. 

 شريط قياس. 

  مناسب حائط. 

  ساعة ايقاف. 

 كاميرا فيديو. 

  كاميرا ديجتال. 

  سم 51مقعد بارتفاع. 
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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 

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

 :هذا االختبار لألسباب التالية اناحثوقد اختار الب

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

 .يعتبر من االختبارات غير اللفظية وال يعتمد على اجادة اللغة العربية -

 .يمكن تطبيقه على عدد كبير في نفس الوقت -

 .الصور المختلفة رال ظهاتمد على قوة التركيز وقوة المالحظة يع -

 .يتسم بمعامالت علمية عالية -

 : القدرات اإلدراكية الحركيةاختبارات  -

ــــ     ــــإجراء انقــــام الباحث ــــة بهــــدف مرجعــــي المســــح ال ب ــــب والمراجــــع العلمي ــــد للدراســــات واألبحــــاث الســــابقة والكت تحدي
ـــدرات اإلدراكيـــة أهـــم  ـــد مقيـــاس اإلدراك الحركـــي المســـحيالحركيـــةاختبـــارات الق ـــد تـــم حدي المســـحي ( االدراك الحركـــي) ، وق

ــــم قــــام، ( نيــــوول)و( لبــــوردو اليــــوجين) ــــان  ث ــــيالباحث ــــراء ف ــــة االدراك  مــــدي مناســــبة باســــتطالع رأي الســــادة الخب بطاري
ـــي  ـــة البحـــثالحرك ـــلعين ـــد قامـــت خليف ـــاس ليناســـب ( 0981)ة ، وق ـــين المقي ـــة بتعـــديل وتقن ، كمـــا العربيـــة والمصـــريةالبيئ

ـــم  ـــن الدراســـة المشـــابه اســـتخدمت ـــي مجموعـــة م ـــاس ف ـــة ةالمقي دراســـة  ؛(0111) وهـــي دراســـة مصـــطفي للدراســـة الحالي
 (.0100) شلبي دراسة ؛(0110) فتحي

 : يتكون المقياس من خمسة مجاالت ادراكية حركية هي 

 :التوازن والقوام ويشمل اربع بنود فرعية هي : االول  -

  ( الوثب  –المشي خلفا  –المشي  –المشي جانبا  -أماماالمشي) 

 :صورة الجسم وتمييزه ويشمل خمسة بنود فرعية هي :  الثاني  -

  ( زاويا علي االرض –و بير كرواساختبار  -موانع –تقليد الحركة  –تعيين اجزاء الجسم ) 

 :  ويشمل علي سبعة بنود فرعية هي اإلدراكية والحركيةبين الجوانب  المزاوجة: الثالث  -

  ( التوجيه  –االنتاج  –االيقاع  –خط عمودي  –خط أفقي  –دائرتين  –دائرة) 

 : التحكم واالدراك البصري ويشمل علي أربعة بنود فرعية هي : الرابع  -
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  ( المتابعة – اليسرىالعين  –العين اليمني  –العينين ) 

 :فرعيين هم  ادراك االشكال ويشمل بندين: الخامس  -

  ( التنظيم  – لألشكالالتحصيل البصري ) 

 :لالختبارات المستخدمة قيد البحثالمعامالت العلمية  -1

 :القدرات اإلدراكية الحركيةالختبارات المعامالت العلمية  -

 :عامل الصدقم -أ

( مجموعــــة مميــــزة وغيــــر مميــــزة)عــــن طريــــق صــــدق التمــــايز  تــــم حســــاب صــــدق اختبــــارات القــــدرات اإلدراكيــــة الحركيــــة
ـــى مجموعـــة مـــن  ـــار عل ـــق االختب ـــك بتطبي ـــذوذل ـــزين  التالمي ـــة رياضـــية والمشـــتركينالمتمي ـــي أندي ـــذومجموعـــة مـــن  ف  التالمي

ـــة األساســـية وقوامهـــا  ـــة عشـــوائية مـــن نفـــس مجتمـــع البحـــث وخـــارج العين ـــارهم بطريق ـــم اختي ـــذ( 01)ت ، كـــل مجموعـــة تالمي
ـــــذتالم( 01) معامـــــل صـــــدق التمـــــايز الختبـــــارات القـــــدرات ( 1)ويوضـــــح جـــــدول ، 00/9/0109الموافـــــق  األحـــــد، يـــــوم ي

 .اإلدراكية الحركية

 (28=2ن= 6ن)   

 ومعامل الصدق الختبارات القدرات اإلدراكية الحركية قيد البحث( ت)المتوسط الحسابي واالنحرف المعياري وقيمة  (1)جدول 

ــــــة مســــــتوي عنــــــد إحصــــــائيا دال الصــــــدق معامــــــل أن( 1) جــــــدول مــــــن يتضــــــح ــــــة 1.15 دالل ــــــين الطــــــرفين لدالل  ب
 يشـــير ممـــا( 1.950 ،1.100)بـــين مـــا الصـــدق معامـــل قيمـــة بلغـــت حيـــث متميـــزة الغيـــر والمجموعـــة المتميـــزة المجموعـــة

 .أجله من وضعت ما تقيس االختبارات أن إلى

  معامل الثبات: 
تم حساب معامل ثبات اختبارات القدرات اإلدراكية الحركية عن طريق تطبيق االختبارات على مجموعة من التالميذ تم اختيارهم 

عادة 9/0109/ 00تلميذ، يوم االحد ( 01)بطريقة عشوائية من نفس مجتمع البحث وخارج العينة األساسية وقوامها  ، وا 

 البيانات اإلحصائية
 المتغيرات

وحدة 
 القياس

( ر)قيمة  التطبيق الثاني التطبيق األول
 المحسوبة

 مستوي الداللة
 ع±  ─س ع±  ─س

 1.111 1.930 1.55 0.05 1.1151 010 درجة التوازن والقوام
 1.111 1.901 0.01 5.01 0.31 5.10 درجة صورة الجسم وتمييزه

المزاوجة بين الجوانب االدراكية 
 1.111 1.910 0.03 01.15 0.00 01.1 درجة والحركية

 1.111 1.993 0.10 01.0 0.01 01.8 درجة اإلدراك البصري
 1.111 1.950 1.050 0.8 1.800 0.85 درجة إدراك االشكال

 1.111 1.915 0.10 10.35 0.51 10.15 درجة المجموع الكلي للمقياس
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، ويوضح جدول 09/9/0109مضى أسبوع من التطبيق األول، يوم األحد الموافق  تطبيقها على نفس التالميذ مرة أخرى بعد
 .ثبات اختبارات القدرات اإلدراكية الحركية قيد البحث( 5)

 قيد البحثالقدرات اإلدراكية الحركية معامل ثبات اختبارات  (5)جدول 

 تلميذ( 01= )ن 
 
 

 

(  1.993، 1.910)أن قيمة معامل الثبات الختبارات القدرات اإلدراكية الحركية تراوحت ما بين ( 5)يتضح من جدول 
 .مما يدل علي ثبات اختبارات القدرات اإلدراكية الحركية بدرجة عالية( 1.15)وجميعها أكبر من (  1.111)وبمستوي داللة 

 :االستطالعية ةالدراس -0
في الفترة من األحد  األساسيةمن خارج عينة البحث  اً تلميذ( 11) االستطالعية األولى على عينة قوامهاتم إجراء الدراسة 

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

 .تحديد المعامالت العلمية الخاصة باالختبارات المستخدمة في البحث -

 .األدوات واألجهزة المستخدمة في قياسات البحثالتأكد من صالحية  -

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

 .ومدي فهمهم واستيعابهم له التالميذوالتعرف علي مدي مناسبته لقدرات  النفس حركيتجريب استخدام البرنامج  -

 :حركية المقترح النفسبرنامج التربية  -8
ـــان   ـــام الباحث ـــاالطالع ق ـــى  ب ـــد مـــن عل ـــى الدراســـات والمراجـــع المختلفـــةالعدي ـــك بهـــدف التعـــرف عل ـــذ مـــن ) وذل التالمي

ـــامج عليهـــا (ســـنوات 9-1ســـن  ـــق البرن ـــي ســـيتم تطبي ـــذلك حمـــدي مناســـبة ملتعـــرف ل الت ـــامج وك ـــوي البرن ـــو ت خصـــائص النم
 .الخاصة بهم

 بيانات إحصائية
 

 المتغيرات

دة 
وح

س
لقيا
ا

 

 المميزةالمجموعة 
 

 المجموعة  غير مميزة
 قيمة 

(T) 

معامل صدق 
 التمايز
 0ايتا

الداللة 
 اإلحصائية

 ع±  ─س ع±  ─س
 1.111 1.950 31.99 1.151 0.01 1.988 3.85 درجة التوازن والقوام

 1.111 1.900 05.55 0.31 5.10 0.101 0.05 درجة صورة الجسم وتمييزه
االدراكية المزاوجة بين الجوانب 
 والحركية

 1.111 1.900 09.90 00.0 01.1 0.01 00.35 درجة

 1.111 1.908 00.01 0.01 01.8 0.80 00.8 درجة اإلدراك البصري
 1.111 1.988 09.53 1.800 0.85 1.998 1.15 درجة إدراك االشكال

 1.111 1.991 09.53 0.51 10.15 3.001 55.15 درجة المجموع الكلي للمقياس
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ـــان فـــي إعـــداد وتصـــميم و  ـــي مجموعـــة مـــن اعتمـــد الباحث ـــرح عل ـــة المقت ـــنفس حركي ـــة ال ـــامج التربي برن
 :المصادر ومنها ما يلي

 .لمتغيرات البحث ودور البرامج الحركية في تطويرها ةالقراءات النظرية والتي أعطت الباحث نظرة تحليلي -

 Case  كيســـي بريســـاين الدراســـات الســـابقة والتـــي شـــملت علـــي الدراســـات العربيـــة والدراســـات االجنبيـــة ومنهـــا، -

Breslin (0119)ــــدبرجر وآخــــرون  ؛ ــــدان ؛ Michael Goldberger, et al  (0103)ميشــــيل جول زي
 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
ــــتمكن ــــى ي ــــة، حت ــــي  حركي ــــنفس حركــــي ومنهــــا الروب ــــامج ال ــــوى البرن ــــد محت ــــار وتحدي ــــي اختي  ؛(0991)الباحــــث ف

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

 :محتوي برنامج التربية النفس حركية المقترح  -

 تقــــوم والتـــي المختلفـــة والمهـــام واألنشـــطة الفنيـــات مـــن عـــدداً  الحـــالي البرنـــامج يتضـــمن ســـبق مـــا علـــي بنـــاءاً 
 تتضـــمن  حركيـــة الـــنفس التربيـــة أن مبـــدأ مـــن انطالقـــا و البحـــث، عينـــة أفـــراد لـــدي حركيـــة الـــنفس التربيـــة مبـــادئ علـــي
ـــرامج ـــذ مقدمـــة  ب ـــي للتالمي ـــدراتهم ضـــوء ف ـــد واحتياجـــاتهم، ق ـــان اعتمـــد فق ـــى الباحث ـــاب مـــن مجموعـــة عل  واألنشـــطة األلع

 التـــي الوحـــدات مـــن مجموعـــة فـــي البرنـــامج محتـــوى وضـــع تـــم البرنـــامج، مـــن الهـــدف لتحقيـــق حركيـــة نفـــس كأنشـــطة
ـــى تهـــدف ـــد األساســـية الحركـــات وتطـــوير تحســـين إل ـــذ البحـــث قي ـــث الصـــف لتالمي ـــدائي، الثال ـــم االبت  وحـــدة كـــل تقســـيم وت
 او ســــباقات او حركــــي تقليــــد او تتابعــــات شــــكل علــــى حركيــــة ألعــــاب فــــى حركيــــة الــــنفس األنشــــطة مــــن مجموعــــة إلــــي

 األســــبوع، فــــي الوحــــدات وعــــدد حركــــي، الــــنفس للبرنــــامج الكليــــة المــــدة لتحديــــد الخبــــراء رأى اســــتطالع وبعــــد محطــــات،
ـــن  زمـــن كـــان حيـــث وحـــدة( 00) علـــى المقتـــرح حركـــي الـــنفس البرنـــامج اشـــتمل ان إلـــي الباحثـــان توصـــل الوحـــدة، وزم

 .أسبوعية وحدة( 0) بواقع دقيقة( 11) وحدة كل

 :القبليالقياس  -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  9/00/0109 الموافق الخميس
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 : المعالجات اإلحصائية -00
باســــــتخدام التحلــــــيالت اإلحصــــــائية  SPSSحزمــــــة البرنــــــامج اإلحصــــــائي للعلــــــوم االجتماعيــــــة  انالباحثــــــاســــــتخدم 

التقريــــب  اختبــــار -معامــــل االرتبــــاط  –معامــــل االلتــــواء  -االنحــــراف المعيــــاري  -الوســــيط  -المتوســــط الحســــابي ) :التاليــــة
 (.تنيياختبار مان و  – لويلككسون االعتدالي

 :عرض النتائج ومناقشتها
 :نتائج الفرض األولومناقشة عرض : أوالً 

القدرات اإلدراكية في اختبارات  داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطات القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة (1)جدول 
 قيد البحثالحركية 

 01=ن

 اإلحصاء
 االختبار

 (Z)قيمة مجموع الرتب متوسط الرتب العدد
 المحسوبة

 
 Pقيمة  + - + - = + -

 1.111 1.199 001.11 1.11 01.51 1.11 1 01 1 التوازن والقوام
 1.111 1.111 001.11 1.11 01.51 1.11 1 01 1 صورة الجسم وتمييزه

المزاوجة بين الجوانب االدراكية 
 والحركية

1 01 1 1.11 01.51 1.11 001.11 1.193 1.111 

 1.111 3.930 001.11 1.11 01.51 1.11 1 01 1 اإلدراك البصري
 1.111 1.311 001.11 1.11 01.51 1.11 1 01 1 إدراك االشكال

 1.111 3.930 001.11 1.11 01.51 1.11 1 01 1 المجموع الكلي للمقياس
 (1.15)عند مستوى داللة إحصائية ( 1= )الجدولية ( z)قيمة     

ـــــار اإلشـــــار  (z)أن قيمـــــة ( 1)يتضـــــح مـــــن جـــــدول            ـــــق اختب  Wilcoxon لويلككســـــون  ةالمحســـــوبة بتطبي

Signed  RanksTest الضـــابطةوالبعـــدي ألفـــراد المجموعـــة  بـــين القياســـين القبلـــي فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية وجـــود 
ســـــتوى داللـــــة وبم( 1.311، 3.930)حيـــــث انحصـــــرت مـــــا بـــــين قيـــــد البحـــــث القـــــدرات اإلدراكيـــــة الحركيـــــةاختبـــــارات فـــــي 

 .لصالح القياس البعدي( 1.15)> وجميعها ( 1.111) إحصائية

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

ـــدرات اإلدراكيـــة  ـــذا التحســـن ضـــعيف الحركيـــةالق ـــك المؤسســـات مـــن اإلبتكـــار  ولكـــن ه ـــو األنشـــطة التـــي تقـــدمها تل نظـــرًا لخل
 .واإلبداع الحركي واالقتصار علي مجموعة من التمرينات البدنية التي من شأنها رفع المستوي البدني للتالميذ

ـــق ذلـــك مـــا نتـــائج دراســـة فتحـــي  ـــع فـــي المؤسســـات التعليميـــة قـــد والتـــي تشـــير إلـــي أن البرنـــامج  ( 0110)ويتف المتب
يســـاعد فـــي تنميـــة بعـــض جوانـــب الكفـــاءة اإلدراكيـــة الحركيـــة، بينمـــا لـــم يـــؤثر بدرجـــة معنويـــة كبيـــرة وقـــد يكـــون الســـبب فـــي 

ص، )ذلـــــك عـــــدم اشـــــتمال البرنـــــامج التقليـــــدي المتبـــــع علـــــي األلعـــــاب الصـــــغيرة والمســـــابقات واألنشـــــطة الحركيـــــة المتنوعـــــة
01.) 
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الفعليــــة لألنشــــطة  ةأن برنــــامج البــــرامج الحركيــــة بمثابــــة المــــدخل الطبيعــــي للممارســــ"( 0118)ثمــــان وتؤكــــد ذلــــك ع     
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 لوب يتصـــــــف بالمتعـــــــة بأســـــــ اوالت
 (.50ص،")واالبتكار

 مصــــطفي؛ (0119)عبـــدالرازق  ؛ (0110) فتحــــيوتتفـــق هــــذه النتـــائج مــــع مـــا توصــــلت إليـــه نتــــائج دراســـات كــــل مـــن    
ــــدرات  ؛(0100) ــــة الق ــــي تنمي ــــر االيجــــابي ف ــــه األث ــــة كــــان ل ــــي المؤسســــات التعليمي ــــع ف ــــدي المتب ــــامج التقلي ــــي ان البرن عل

 .اإلدراكية الحركية لتالميذ هذه المرحلة ولكن ليس بالقدر الكافي في مقابل المجموعات التجريبية
ــــه   وممــــا ســــبق نجــــد أن      ــــى أن ــــنص عل ــــذي ي ــــرض األول للبحــــث وال ــــروق دا"الف ــــين القياســــين توجــــد ف ــــة إحصــــائيا ب ل

ـــي  ـــدي للمجموعـــة الضـــابطة ف ـــي والبع ـــةالقبل ـــدرات اإلدراكيـــة الحركي ـــض الق ـــدي مســـتوي بع ـــد تحقـــق  "ولصـــالح القيـــاس البع ق
 .كلياً 

 :نتائج الفرض الثانىومناقشة عرض : ثانياً 
القدرات اإلدراكية في اختبارات  التجريبية داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطات القياسين القبلي والبعدي للمجموعة (0)جدول 
 قيد البحثالحركية 

 01=ن

 اإلحصاء
 االختبار

 (Z)قيمة مجموع الرتب متوسط الرتب العدد
 المحسوبة

 
 Pقيمة  + - + - = + -

 1.11 1.100 001.11 1.11 01.51 1.11 1 01 1 التوازن والقوام
 1.11 1.118 001.11 1.11 01.51 1.11 1 01 1 صورة الجسم وتمييزه

المزاوجة بين الجوانب االدراكية 
 والحركية

1 01 1 1.11 01.51 1.11 001.11 3.900 1.11 

 1.11 3.913 001.11 1.11 01.51 1.11 1 01 1 اإلدراك البصري
 1.11 1.311 001.11 1.11 01.51 1.11 1 01 1 إدراك االشكال

 1.11 3.933 001.11 1.11 01.51 1.11 1 01 1 المجموع الكلي للمقياس
 (1.15)عند مستوى داللة إحصائية ( 1= )الجدولية ( z)قيمة      

 Wilcoxon Signed Ranks لويلككسون  المحسوبة بتطبيق اختبار اإلشارة (z)أن قيمة  (0) يتضح من جدول
Test اختبارات القدرات اإلدراكية في  التجريبيةوالبعدي ألفراد المجموعة  بين القياسين القبلي فروق ذات داللة إحصائية وجود

لصالح ( 1.15)> وجميعها ( 1.111) ستوى داللة إحصائيةوبم( 1.100، 3.933)حيث انحصرت ما بين الحركية قيد البحث
 .القياس البعدي

ــــين القياســــين         ــــان الفــــرق ب ــــويعــــزي الباحث ــــي والبعــــدي للمجوعــــة التجريبي ــــي  ةالقبل ــــامج إل ــــر اإليجــــابي للبرن ــــك األث ذل
ـــدرات  ـــي اكتســـاب الق ـــه ف ـــي  وفعاليت ـــنفس حرك ـــةال ـــدى  اإلدراكي ـــة ل ـــذالحركي ـــة  تالمي ـــة البحـــث)المجموعـــة التجريبي ـــذي ( عين ال

ُطبــــق علـــــيهم محتـــــوى البرنــــامج الـــــنفس حركـــــي المقتــــرح، حيـــــث احتـــــوى البرنــــامج الـــــنفس حركـــــي علــــى أنشـــــطة حركيـــــة 
 .ساهمت في تطوير تلك القدرات لدي التالميذ
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عــــض القــــدرات إلــــي أن بعــــض األطفــــال يبــــدأ عنــــدهم تنميــــة ب"( 0100)راتــــب و ويوضــــح  الخــــولي  وفــــي هــــذا الصــــدد      
ــــد التحــــاقهم بالمدرســــ ــــه عن ــــالوعي بالجســــم وحركات ــــة ك ــــة الحركي ــــي  ةاإلدراكي ــــأخر، إذ يجــــب عل ــــد إنجــــازًا مت ــــك يع ــــن ذل ولك

ـــرًا مـــا أمكـــن حتـــي  ـــال أن يبـــدأوا فـــي تتنميـــه هـــذه القـــدرات وكـــذلك وظائفهـــا مبك ـــدين ومشـــرفي الحضـــانة وريـــاض األطف الوال
نعلــــم أن األطفــــال المصــــابين بقصــــور فــــي النــــواحي اإلدراكيــــة الحركيــــة  يتشــــكل للطفــــل إدراكــــه لذاتــــه ولجســــمه ، ويجــــب أن

  (.018ص، ")يكونون غالبًا ضعافا في الجوانب المتعلقة بالحركة

أن التلميــــذ عــــادة يبنــــي تصــــوره لهيكــــل جســــمه بفضــــل تــــرابط إحساســــاته العضــــلية والجديــــة "( 0103)وتــــري عثمــــان 
تصـــــور الطفـــــل لهيكـــــل جســـــمه شـــــيئًا فشـــــيئًا بفضـــــل نضـــــوج المراكـــــز والحســـــية والســـــمعية والبصـــــرية وتكاملهـــــا، وينمـــــو 

العصــــبية العضــــلية لجســــمه والخبــــرات والتــــدريب الــــذي تــــوفره لــــه التربيــــة، بمعنــــي أن الصــــغير عنــــدما يلمــــس األشــــياء، 
ـــي يصـــادفها  ـــي األرض، أو عنـــدما يتخطـــى الحـــواجز الت ـــدما يقـــذف بهـــا ألعلـــي او عل ـــارن بينهـــا، أو عن ـــبض عليهـــا ويق ويق

ــــي تتيحهــــا فــــي ط ــــرص الت ــــة الف ــــة، وهــــذا يوضــــح أهمي ــــرة العصــــبية الحركي ــــين نضــــوجه العضــــوي والخب ــــربط ب ريقــــة فهــــو ي
دراكـــــه لبيئتـــــه الطبيعيـــــة  األلعـــــاب  واألنشـــــطة الحركيـــــة فـــــي تكـــــوين صـــــورة ذهنيـــــة لهيكـــــل جســـــمه، ومـــــن ثـــــم اكتشـــــافه وا 

  (.30ص،")واالجتماعية

حركيــــة تجــــد داخــــل مؤسســــات التعلــــيم األساســــي مجــــااًل خصــــبًا،  أن بــــرامج التربيــــة الــــنفس"( 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
ـــة، وباعتبـــار ـــه العصـــبية الحركي ـــين نضـــجه العضـــوي وخبرت ـــالي ب ـــق تـــرابط إجم ـــتمكن مـــن تحقي ـــي ي ـــة وتنظـــيم حت ـــي لرعاي  إل
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

ـــل مـــن        ـــة دراســـات ك ـــا توصـــلت إلي ـــك مـــع م ـــق ذل ـــوك وآخـــرون  ؛(0110)فتحـــي ويتف  ؛Koç, et al(0100) ك
ـــــداهلل  ـــــي اســـــتخدمت البـــــرامج ( 0100) مصـــــطفي؛ ( 0101)عب ـــــوق المجموعـــــات التجريبيـــــة والت ـــــي تف ـــــي أشـــــارت إل والت

ــــن االنشــــطة  ــــن مجموعــــة م ــــة م ــــرامج الحركي ــــه الب ــــع ب ــــا تتمت ــــك لم ــــي المجموعــــات الضــــابطة ، وذل ــــة عل ــــة المختلف الحركي
 .قيد البحث وااللعاب الحركية المختلفة والتي ساهمت في تطوير القدرات اإلدراكية الحركية

ـــى أنـــه       ـــذي يـــنص عل ـــاني للبحـــث و ال ـــا ســـبق نجـــد أن الفـــرض الث ـــة إحصـــائيا القياســـين القبلـــي "ومم توجـــد فـــروق دال
 .كلياً  قد تحقق "لصالح القياس البعديو  مستوي بعض القدرات اإلدراكية الحركيةوالبعدي للمجموعة التجريبية في 

 :نتائج الفرض الثالثومناقشة عرض : ثالثاً 
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الحركية القدرات اإلدراكية  ومستوي الذكاء واختبارات معدالت النموالضابطة والتجريبية في  نلمجموعتيا داللة الفروق بين (8)جدول 
 تنييو  -تطبيق التجربة لمان بعد

 01=0ن=0ن

 بيانات إحصائية
 االختبارات

المحسوبة ( U)قيمة  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة
 (مان ويتنى)

مستوى 
 الرتب مجموع متوسط الرتب مجموع الرتب متوسط الرتب الداللة

 1.11 1.111 111.11 31.01  001.11 01.81 التوازن والقوام
 1.11 3.5111 111.51 31.33  003.51 01.18 صورة الجسم وتمييزه

المزاوجة بين الجوانب االدراكية 
 1.11 13.511 511.51 08.03  053.51 00.18 والحركية

  31.111 501.11 08.81  011.11 00.01 اإلدراك البصري
1.11 

 1.11 01.511 583.51 09.08  031.51 00.83 إدراك االشكال
 1.11 1.111 101.11 31.51  001.11 01.51 المجموع الكلي للمقياس

  
اختبــــارات وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين المجمــــوعتين الضــــابطة والتجريبيــــة فــــي  (8) يتضــــح مــــن جــــدول        

ــــــــــــــة  ــــــــــــــدرات اإلدراكي ــــــــــــــة الق ــــــــــــــان و الحركي ــــــــــــــة م ــــــــــــــت قيم ــــــــــــــث بلغ ــــــــــــــوالي يحي ــــــــــــــي الت ــــــــــــــة عل ــــــــــــــي الجدولي تن
ــــــــــــغ ( 1.111)،(01.511)،( 31.111)،(13.511)،(315.11)،(1.111) ــــــــــــة إحصــــــــــــائية بل وعنــــــــــــد مســــــــــــتوي دالل
ـــل ، (1.111) ـــك القـــيم أق ـــة إحصـــائية بـــين المجمـــوعتين الضـــابطة ( 1،15)مـــن وجميـــع تل ـــي وجـــود فـــروق دال ممـــا يـــدل عل

 .والتجريبية في القياس البعدي ولصالح المجموعة التجريبية

مســــتوي فــــي المجموعــــة التجريبيــــة علــــى المجموعــــة الضــــابطة فــــي القياســــات البعديــــة  تالميــــذالباحثــــان تقــــدم  وويعــــز 
ـــدرات اإلدراكيـــة الحركيـــة قيـــد البحـــث إلـــي  ـــة التـــي تـــوافرت فـــي برنـــامج التربيـــة الـــنفس حركيـــة الق األنشـــطة والقـــدرات الحركي

المقتــــرح والتــــي ربطــــت بــــين العقــــل والجســــد مــــن خــــالل الحركــــة فنظمــــت اإلشــــارات العصــــبية وأتقنــــت المثيــــرات الحركيــــة 
ــــة لــــديهم، ومــــع ت ــــة الحركي ــــك فتطــــورت القــــدرات اإلدراكي ــــم تخــــزين تل ــــنفس حركــــي ت ــــامج ال ــــك األنشــــطة داخــــل البرن كــــرار تل

 . االستجابات لدي الخلفية الحركية للتالميذ

ـــب و الخـــولي ويـــذكر    ـــي ( " 0100)رات ـــك يعن ـــد فـــإن ذل ـــة حركيـــة بمســـتوي جي ـــك التلميـــذ مهـــارات إدراكي ـــدما يمتل أنـــه عن
ــــة ــــب األخــــرى ويكــــون بمثاب ــــي الجوان ــــنعكس عل ــــذي ي ــــأ  نمــــو الجهــــاز العصــــبي ال ــــذ مهي ــــذلك يكــــون التلمي مؤشــــر لهــــا ، وب

ـــة  ـــواحي النمـــو للقـــدرات اإلدراكي ـــذ ممـــن تنقصـــهم ن ـــي أن التالمي ـــة تشـــير إل ـــاك نظري ـــإن هن ـــك ف ـــي ذل ـــة ، وعل ـــة التعليمي للعملي
الحركيـــــــة ســـــــوف يظهـــــــرون فشـــــــاًل وعـــــــدم قـــــــدرة لتحقيـــــــق الكفـــــــاءات المختلفـــــــة ســـــــوء فـــــــي الجوانـــــــب الحركيـــــــة أو 

  (.031ص،)"األكاديمية

ــــان ضــــيفوت      ــــه مــــن أ" (0101)عثم ــــمن ــــرات متعلقــــة  المه ــــل فرصــــة اضــــافية الكتســــاب خب ــــيح للطف ــــار وســــائل تت ابتك
وهـــذا يضـــاعف مـــن قيمـــة عمـــل معلـــم التربيـــة الرياضـــية حيـــث يتـــيح لهـــذا الطفـــل الحركـــة وتنميـــة  بالقـــدرات اإلدراكيـــة الحركيـــة
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ـــه  ـــةقدرات ـــين  اإلدراكي ـــين االثن ـــغ التفاعـــل ب ـــة واالدراكوهمـــا ويبل ـــدماج فيمـــا يعـــرف بال الحرك ـــة حـــد التكامـــل واالن قـــدرات اإلدراكي
 (.093ص،")الحركية

االنتبــــــاه، التــــــذكر، )إن انســــــجام وتفاعــــــل العمليــــــات العقليــــــة العليــــــا "( 0108)الســــــويدي و احمــــــد و  ويــــــري ســــــعودي      
رجــــة أو بـــأخري ولــــذا يـــؤدي إلــــي امـــتالك القــــدرات الحركيـــة الخاصــــة التـــي تتــــدخل منهـــا هــــذه الفعاليـــات بد( اإلدراك، الـــذكاء

ـــانزي ـــدقيق لميك ـــي التفاعـــل ال ـــي عل ـــتظم المبن ـــدريب المن ـــات مـــن خـــالل الت ـــاع مســـتوي هـــذه العملي ـــام بارتف ـــد مـــن االهتم  مفالب
كـــل عمليـــة مـــن هـــذه العمليـــات وتـــداخلها مـــع العمليـــات األخـــرى، والصـــعوبة هنـــا تكمـــن فـــي اختيـــار التمرينـــات واألنشــــطة 

نفــــــس الوقــــــت كيفيــــــة ربطهــــــا بالعمليــــــات األخــــــرى، مــــــع مراعــــــاة الفــــــروق  الحركيــــــة التــــــي تنمــــــي صــــــفة بعينهــــــا وفــــــي
 (.003ص،")الفردية

أن البـــرامج الـــنفس حركيـــة مـــن أنجـــح الوســـائل التربويـــة التـــي تهـــدف إلـــي "( 0101)الســـيد و مـــن يحيـــي  وتوضـــح كـــالً       
إحـــدى الـــدوافع األساســـية تحقيـــق النمـــو المتكامـــل للطفـــل مـــن مختلـــف الجوانـــب، حيـــث يؤكـــد البـــاحثون بـــأن الحركـــة هـــي 

لدنســـان، فعـــن طريقهـــا يبـــدأ الطفـــل فـــي التعـــرف علـــي العـــالم المحـــيط بـــه، وهـــذا الميـــل الطبيعـــي للحركـــة هـــو احـــدي طـــرق 
الـــتعلم، وهـــو عبـــارة عـــن مـــدخل  وظيفـــي لعـــالم الطفولـــة، ووســـيط تربـــوي فعـــال لتحســـين وتطـــوير النمـــو العقلـــي واالجتمـــاعي 

 (.033ص،")والنفسي والحركي

أن األنشــــطة الــــنفس حركيــــة أحــــد جوانــــب اللعــــب الهامــــة، حيــــث يولــــد الطفــــل مــــزودًا بعــــدة "( 0108)ويضــــيف وهبــــه       
غرائـــز وميــــول، تدفعـــه ألن يســــلك ســـلوكًا معينــــًا، والميـــل للحركــــة أشــــد ميـــول الطفــــل الفطريـــة ظهــــورًا، وأبقاهـــا فــــي مراحــــل 

كــل مــا يــدور حولــه، حيــث أنــه كــائن نشــط ومستكشــف، نمــوه، فالحركــة هــي التــي تــدفع الطفــل إلــي اكتشــاف بيئتــه ومعرفــة 
فـــالجزء األكبـــر مـــن تعلمـــه يكــــون مـــن خـــالل اللعـــب والحركــــة، ولـــذا فقـــد اعتمـــدت البــــرامج الـــنفس حركيـــة المختلفـــة علــــي 

 (.58ص،")اللعب واألنشطة الحركية لتعليم الطفل المهارات الحركية، والقدرات اإلدراكية الحركية

كــــــوك وآخــــــرون  ؛ (0119)عبــــــدالرازق  ؛ (0110)فتحــــــي ع نتــــــائج الدراســــــات كــــــل مــــــن وتتفــــــق هــــــذه النتــــــائج مــــــ     
أن البـــــرامج الحركيـــــة المختلفـــــة تســـــاهم وبشـــــكل التـــــي توصـــــلت إلـــــى و  (0100) مصـــــطفي؛  (0101)عبـــــداهلل ؛  (0100)

التـــي تتضـــمنها تلـــك فعـــال فـــي تطـــوير القـــدرات اإلدراكيـــة الحركيـــة لـــدي التالميـــذ مـــن خـــالل تنـــوع الخبـــرات واالنشـــطة الحركيـــة 
 .البرامج

 القياســــين البعــــديينوممـــا ســــبق نجـــد أن الفــــرض الثالـــث للبحــــث والـــذي يــــنص علــــى أنـــه توجــــد فـــروق دالــــة إحصـــائيا     
ولصـــــالح المجموعـــــة التجريبيـــــة قـــــد  مســـــتوي بعـــــض القـــــدرات اإلدراكيـــــة الحركيـــــةالضـــــابطة والتجريبيـــــة فـــــي  للمجمـــــوعتين

 .كلياً  تحقق
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 :اتنتاجاالست
رنـــامج التقليـــدي المتبـــع فـــي المؤسســـات التعليميـــة تـــأثيرُا إيجابيـــًا علـــى مســـتوى بعـــض القـــدرات اإلدراكيـــة أثـــر  الب -5

 .لدى المجموعة الضابطة ( قيد البحث ) الحركية 
ـــة  -1 ـــة الحركي ـــدرات اإلدراكي ـــض الق ـــى مســـتوى بع ـــًا عل ـــأثيرًا إيجابي ـــنفس حركـــي ت ـــامج ال ـــر البرن ـــد البحـــث ) أث ـــدى ( قي ل

 .المجموعة التجريبية 
قيــــد  تفوقــــت المجموعــــة التجريبيــــة علــــى المجموعــــة الضــــابطة فــــي مســــتوى بعــــض القــــدرات اإلدراكيــــة الحركيــــة -0

 .البحث وذلك لتطبيق البرنامج النفس حركي المقترح عليهم
 دســـاعد برنـــامج التربيـــة الـــنفس حركيـــة المقتـــرح تالميـــذ المجموعـــة التجريبيـــة علـــي بـــذل المزيـــد مـــن الحركـــة الجهـــ -8

 .أثناء تنفيذ األنشطة الحركية مما ساهم في تطوير مستوي القدرات اإلدراكية الحركية
 

 

 :التوصيـــــــــات
 :وصي الباحثان بما يلييفي ضوء نتائج البحث واالستنتاجات 

ـــى  -0 ـــة عل ـــة الحركي ـــدرات اإلدراكي ـــي تطـــوير بعـــض الق ـــأثيره فعـــال ف ـــه ت ـــرح  ل ـــنفس حركـــي المقت ـــامج ال ـــة اســـتخدام البرن ـــذ المرحل تالمي
 .االبتدائية

اجــــراء بحــــوث مشــــابهة علــــى تالميــــذ المرحلــــة االبتدائيــــة ومقارنــــة نتائجهــــا مــــع نتــــائج الدراســــة الحاليــــة وعلــــي متغيــــرات حركيــــة  -0
 .آخري

اســـتخدام األنشـــطة الـــنفس حركيـــة ألنهـــا تســـاعد التالميـــذ علـــى ســـرعة الـــتعلم والتفكيـــر ممـــا يزيـــد مـــن دافعيـــتهم للـــتعلم ويســـاعدهم  -3
 .نشيط الذاكرة الحركية في ت

 .اعداد وتأهيل مدرسي التربية الرياضية الستخدام البرامج النفس حركية داخل دروس التربية الرياضية -1
 .إدراج التربية النفس حركية ضمن منهج المرحلة االبتدائية ومرحلة رياض األطفال -5
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