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عناصر  للتربية الحركية على مستوى أداء بعض متنوعةتأثير برامج 
 اللياقة الحركية والحركات األساسية والميارات الحياتية لمرحلة 

 رياض األطفال  

 / ندى حامد رماح د*                                                                             
  مقدمة ومشكلة البحث :

ن على الساحة والتي كان ليا العديد آلالثورة التقنية والمعلوماتية الموجودة ا     
من التداعيات االيجابية والسلبية علىى كاةىة المسىتويات االاتيىادية واالجتماعيىة 

األمر الذي يحىتم علىى  ،ومن تلك اآلثار السلبية عدم االىتمام بالطفل ،والتربوية
ميتمىىىىىين بدراسىىىىىات وبحىىىىىوث العمليىىىىىة التعليميىىىىىة كاةىىىىىة التربىىىىىويين واأللىىىىىاديميين ال

وتلىىىىريس جيىىىىودىم بعىىىىداد البىىىىرام   ،تغييىىىىر ةلسىىىىفتيم البحثيىىىىة ،والتربويىىىىة للطفىىىىل
عداد طفل ا  و  ،التعليمية التي تعمل على التخفيف من ىذه اآلثار السلبيةو  التربوية

ة مىىن كاةىىة جوانىىص الشخيىية ليمتلىىك مىىن الليااىى ا  متزنى شىىام    ا  ىىذه المرحلىىة اعىىداد
ة ما يجعلىو عوىوا يىالحا وةعىاال الحركية والحركات األساسية والميارات الحياتي

 .لمجتمع بالمستقبل القريصةي ا
م( الىىى مىميىىة األنشىىطة االجتماعيىىة التىىي 5991) "إبررراىيح حمرراد"ويشىىير       

يمكن تنفيذىا من خ ل برام  التربية الحركية ومنيا تعلىم موااىف حياتيىة حقيقيىة 
وثقاةىىىات المجتمىىىع والمجتمعىىىات األخىىىر  واحتىىىرام  الميىىىن المختلفىىىةمىىىل وكيىىىف تع
 (51:  5) .اآلخرين
م( الى من الميىارات الحياتيىة 2152) "منال مرسى، كنده أنطوان"تشير  كما    

تعتبىىر مىىن الميىىارات األساسىىية التىىي تيىىدم التربيىىة المعايىىرة الىىى تنميتيىىا لىىد  
الغ مىىىن ابىىىل المحاةىىىل الدوليىىىة لىىىذا حظىىىي ىىىىذا المووىىىوع باىتمىىىام بىىى ،المتعلمىىىين

والمنظمىىات العالميىىة واباليميىىة كمنظمىىة اليونسىىكو التىىي مشىىارت ةىىي وثيقىىة النىىدوة 
                                                           

 مستاذ مساعد بقسم العلوم األساسية بكلية رياض األطفال جامعة المنيورة. *
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م( الىىى من التعلىىيم ذا النوعيىىة الجيىىدة ىىىو التعلىىيم الىىذي 2111اباليميىىة العربيىىة )
 (611: 29) .ييتم بتنمية الميارات الحياتية المختلفة عند المتعلمين

 ا  ركيىىة نظىىام تربىىوي و تعليمىىي ييىىدم الىىى اعىىداد األطفىىال اعىىدادوالتربيىىة الح     
يعتمد على  ،من كاةة الجوانص البدنية والعقلية والنفسية واالجتماعية ا  متزن شام   

ذلىىك مىىن المكتسىىبة المتىىوةرة لىىدييم و ابمكانىات الىىنفس حركيىىة والفطريىىة الموروثىىة و 
بابوىاةة  ،ىىذه ابمكانىاتخ ل اعداد وتيميم وتنفيذ برام  تعتمد وتستفيد مىن 

ومنيىىا بىىرام   ،الىىى حاجىىات الطفىىل ودواةعىىو الىىى الحركىىة ةىىي ىىىذه المرحلىىة السىىنية
ابعىىىىىداد البىىىىىدني وبىىىىىرام  تعلىىىىىيم الميىىىىىارات الحركيىىىىىة األساسىىىىىية وبىىىىىرام  الط اىىىىىة 

 الحركية.
 الحياتيىة الميىارات مو القىيم ىىذه مىىم من( م2111) "عثمران عفاف" وتووى     
 ،الىنفس علىى االعتمىاد منيىا الحركية التربية برام  خ ل من ياتحقيق يمكن التي
 ،االجتمىاعي التوايلو  واالتيال المسئولية تحمل، خريناآل تقدير ،النجاح خبرة

 تىىىى مين ،االنفعىىىىاالت وىىىىب  ،القىىىىرار اتخىىىىاذ، الخيىىىىال ،التعىىىىاون  ،المواىىىىف معايشىىىىة
:  22. )اليامىة تيىةالحيا والميىارات القىيم مىن وغيرىا ،األةراد مع التعامل ،النفس
61 ) 

 ومغىراض مىىدام مىىم احىد من على( م2115) "شرف الحميد عبد" ويؤكد
 يحتاجيىىىا التىىىي الحياتيىىىة القىىىيم مىىىن العديىىىد الطفىىىل السىىىاص ىىىىي الحركيىىىة التربيىىىة
 (22:  22) .المجتمع

 الميىىىىارات تناولىىىىت التىىىىي األبحىىىىاث و الدراسىىىىات مىىىىن العديىىىىد مجريىىىىت واىىىىد
( م2155) علرررى أحمرررد ،الويسرررى نررر ار، خالرررد صررراد ": دراسىىىات مثىىىل الحياتيىىىة

 منررال ،(52( )م2152) هللا عبررد خضررر  ،(1( )م2155) سررام  إيمرران ،(59)
( م2151) Carason  كرسرررررون  ،(29( )م2152) أنطررررروان كنرررررده، مرسرررررى

، جويررررررردا ، كولوفيلررررررروني  ،(21( )م2151) Goudas جويررررررردا  ،(69)
 Kolovelonis, Goudas, Dimitriou and ىاسررراندرا ديميترررو 
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Hassandra (215121( )م)،  تاىماسرررررررررررررررريان، اديبررررررررررررررررراد، رحمترررررررررررررررر 
  Rahmati, Adibrad ,Tahmasian and Sedghpoوسرريدوبور

 Sobhi-Gharamaleki ورجبرر  مررال   وررارا صرربح  ،(21( )م2151)

and Rajabi (215129(  )م)، و انرردى تجليررا Tajalli and Zandi 
( م2119) Jones And Lavallee  الفراليى و جروني  ،(11)( م2151)
( م2111) Goudas and Giannoudis وجيانويررد  جوايررد  ،(22)
 Holt, Tink , Mandigo andوفروك  مانرديجو، تينر ، ىولرت، (25)

Fox (211126( )م)،  ودانرررررررررري  ليوكونرررررررررردرا، ديرميترررررررررر ا ى، جويرررررررررردا 

،Dermitzaki, Lecondari, Danish Goudas (2111( )22) ،
 Danish Theodoraki ,  ثيرودورا ي  و دان  ،جرويدا ، باباجاريسي 

Goudas Papacharisis, (2111( )21) ، ( 2112) " عيسرررررررى إييرررررررا
(1).  

 التربية برام  دراسة تناولت التي واألبحاث الدراسات من العديد مجريت كما     
( م2152) أحمررد برراىى ،(56( )م2152) ثابررت خالررد": دراسىىات مثىىل الحركيىىة

 والء ،(66( )م2152) عرررر ت ىمررررت ،(52( )م2152) وريبرررر  حسررررين ،(9)
( م2155) حمرراد  بسررنت ،(6( )م2155) علررى أحمررد ،(61( )م2152) برردر  

 Kayapmar كايابيمررررررررار ،(25( )م2155) ىعلررررررر الحكرررررررريح عبرررررررد ،(51)
 أحمررررررد حبيرررررر   ،(2( )م2151) الرررررررحمن عبررررررد أسررررررماء ،(21( )م2155)
 ،(62( )م2151) حررا ح ىنرراء ،(51( )م2151) صرر ح رشررا( 55( )م2151)

 دمحم ،(51( )م2119) دمحم رضرررررروى  ،(61( )م2151) Abdallah  هللا عبررررررد
( م2111) نجح ط ل ،(61( )م2119) محمود نشوان ،(21( )م2119) على
 ،(62( )م2111) دمحم ىررران  ،(26( )م2111) اللطيررر  عبرررد هللا عبرررد ،(21)

  ،(65( )م2111) فررراي  ىالرررة ،(51( )م2111) يوسررر  أحمرررد ،عيرررد خضرررر 
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 اإلمراح عبرد كريمرة ،(21( )م2112) دمحم منال ،(51( )م2116) رشد  سحر
  .(61( )م2115) فتح  ىويدا ،(1( )م2115)

 الحاليىىة الفتىىرة ةىىي األطفىىال يعانيىىو لمىىا نظىىرا الدراسىىة بيىىذه الباحثىىة اامىىت لىىذا     
 لما نتيجة الحياتية والميارات األساسية والحركات الحركية الليااة ةي وعف من
 علىىى األعبىىا  مىىن بمزيىىد تلقىىى ااتيىىاديةو  اجتماعيىىة ظىىروم مىىن الىىب د بىىو مىىرت

 التعىىىرم لمحاولىىة –السىىلبيات ىىىذه علىىى التغلىىص محىىور وتجعليىىا ،الحوىىانة دور
 –حركيىىىة الط اىىىة برنىىىام ) الحركيىىىة للتربيىىىة بىىىرام  ثىىى ث اسىىىتخدام تىىى ثير علىىىى

 الحركيىىىىة ط اىىىىةال بىىىىين الىىىىدم  علىىىىى اىىىىائم برنىىىىام  –التمثيليىىىىة التمرينىىىىات برنىىىىام 
 والحركىات الحركية الليااة عناير بعض مدا  مستو   على( ليةيالتمث والتمرينات
 . سنوات( 1 - 2) من لألطفال الحياتية والميارات األساسية

 ىدف البحث :
 ييدف ى ا البحث إلى محاولة التعرف على:     
 تىىى ثير اسىىىتخدام برنىىىام  ط اىىىة حركيىىىة علىىىى مسىىىتو  مدا  بعىىىض عنايىىىر -5

 -2الليااىىة الحركيىىة والحركىىات األساسىىية والميىىارات الحياتيىىة لألطفىىال مىىن )
 ( سنوات.1

تىى ثير اسىىتخدام برنىىام  تمرينىىات تمثيليىىة علىىى مستىىىو  مدا  بعىىض عنايىىر  -2
 -2الليااىىة الحركيىىة والحركىىات األساسىىية والميىىارات الحياتيىىة لألطفىىال مىىن )

 ( سنوات.1
اىىة الحركيىىة مىىع التمرينىىات التمثيليىىة علىىى تىى ثير اسىىتخدام برنىىام  دمىى  الط  -6

الميىارات الحركىات األساسىية و مستو  مدا  بعض عناير الليااىة الحركيىة و 
 ( سنوات.1 -2الحياتية لألطفال من )

 
 فروض البحث :
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توجىىىىد ةىىىىرول ذات داللىىىىو احيىىىىائية بىىىىين القيىىىىاس القبلىىىىي والبعىىىىدي ألطفىىىىال  -5
التجريبيىىىىة  ،جريبيىىىىة الثانيىىىىةالت ،التجريبيىىىىة األولىىىىى ،المجموعىىىىات )الوىىىىابطة

الثالثة( ةي مستو  مدا  بعض عناير الليااة الحركية والحركات األساسية 
 والميارات الحياتية ليال  القياس البعدي.

توجىىىىىىد ةىىىىىىىرول ذات داللىىىىىىو احيىىىىىىىائية ةىىىىىىي القيىىىىىىىاس البعىىىىىىدي للمجموعىىىىىىىات  -2
ةىىىىي  التجريبيىىىىة الثالثىىىىة( ،التجريبيىىىىة الثانيىىىىة ،التجريبيىىىىة األولىىىىى ،)الوىىىىابطة

الميىارات و  الحركىات األساسىيةو مستو  مدا  بعض عناير الليااىة الحركيىة 
 الحياتية ليال  المجموعة التجريبية الثالثة.

 المصطلحات المستخدمة قيد البحث :
  التربية الحركية: -

"نظىىام تربىىوي مبنىىى بشىىكل مساسىىي علىىى ابمكانىىات الىىنفس حركيىىة الطبيعيىىة 
 (21:  1) المتاحة لد  الطفل".

  الط قة الحركية: -
"المقىىىدرة علىىىى ادارة الجسىىىم بطريقىىىة ةعالىىىة و مىىىؤثرة خىىى ل التليىىىف المسىىىتمر 

 (11:  1) للموااف الجديدة".

  لية:يالتمرينات التمث -
"ىىىي محىىد األسىىاليص التىىي يمكىىن اسىىتخداميا عنىىد تعلىىيم الميىىارات الحركيىىة 

وااىف مىن الحيىاة األساسية لألطفال والتىي تعتمىد علىى خيىال الطفىل وتيىوراتو لم
 (211: 22) يقوم ب دائيا ومحالاتيا".

 إجراءات البحث: 
 منيج البحث :

اسىىتخدمت الباحثىىة المىىني  التجريبىىي بتيىىميم مربىىع مجموعىىات )واحىىدة      
وىىىىابطة وثىىىىى ث مجموعىىىىىات تجريبيىىىىىة( باسىىىىىتخدام القيىىىىىاس القبلىىىىىي والبعىىىىىدي 

 .لمناسبتو لنوع وطبيعة ىذا البحث
 مجتمع وعينة البحث :
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للعىىىىام الدراسىىىىي  ،( سىىىىنوات1 -2مثىىىىل مجتمىىىىع البحىىىىث األطفىىىىال مىىىىن سىىىىن )ي
م( )الفيل الدراسي األول( بمحاةظة الدايلية بمدرسة الفردوس 2152/ 2156)

طفلىىىىىىة ( طفىىىىىل و 511منيىىىىىورة البىىىىىالغ عىىىىىددىم )التجريبيىىىىىة المتلاملىىىىىة للغىىىىىات بال
 ،( طفىىل وطفلىىة91الثىىاني( عىىدد كىىل منيمىىا ) ،والمىىوزعين علىىى مسىىتويين )األول

( طفىل 51عدد كل ةيىل ) ،( ةيول1يتم توزيع مطفال كل مستو  على عدد )
وطفلىىىىىة واامىىىىىت الباحثىىىىىة باختيىىىىىار عينىىىىىة الدراسىىىىىة األساسىىىىىية باسىىىىىتخدام الطريقىىىىىة 

( طفىىىل وطفلىىىة مىىىوزعين علىىىى 11حيىىىث بلىىىغ عىىىدد العينىىىة األساسىىىية ) ،العشىىىوائية
جموعات اوام تم تقسميم الى مربع م ،مربعة ةيول بالتساوي من المستو  الثاني

( طفىىىىىل وطفلىىىىىة واختىىىىىارت الباحثىىىىىة األطفىىىىىال المتبقىىىىىين كعينىىىىىات 51كىىىىىل مىىىىىنيم )
والعينىىة االسىىتط عية الثانيىىىة  ،( طفىىل وطفلىىة552اسىىتط عية: األولىىى اواميىىا )

 .( مطفال1اواميا )

 تجان  وت افؤ العينة :

، الوسىىي ، االنحىىرام المعيىىاري  ،اامىىت الباحثىىة بديجىىاد المتوسىى  الحسىىابي
للت لىد مىن تجىانس وتلىاةؤ  Friedmanوتحليل التبىاين لفريىدمان  اللتوا معامل ا
مسىىتو  الليااىىة الحركيىىة والميىىارات و الىىذكا  و  والىىوزن  الطىىول) ةىىي متغيىىراتالعينىىة 
 .(1 –5ايد البحث وكما ىو موو  بالجداول مراام )( الحياتية
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 (1جدول رقح )
 االلتواء لمجموعات المتوسط الحساب  واالنحراف المعيار  والوسيط ومعامل

واللياقة الحركية والحركات  الحرك  ف  السن والطول والو ن وال كاءالبحث 
 (15= )4= ن3= ن2= ن1ناألساسية 

            
بيانات 
 إحصائيظ

 المتعيرات

 التمرينات التمثيليظ (  المجموعظ التجريبيظ األولى المجموعظ الضابطظ)الواجب الحركي(

 الوديط + ع س ــ
طامل م

 االلتواء
 الوديط + ع س  ــ

مطامل 
 االلتواء

 1.162 11.11 6.15 11.11 1.616 11.11 6.12 12.16 السن
 1.129 511.11 2.61 511.21 1.111 - 511.11 6.29 511.21 الطول
 1.619 21.11 2.56 21.66 1.161 59.11 5.92 59.11 الوزن 

 تواةىىىىىى  
 األشىىىىكال
 اليندسية

2.11 5.29 2.11 1.122 2.96 5.51 1.11 1.521 

 ابدراك
  اللرة دحرجةو 

2.91 5.11 2.16 1.111 1.59 5.21 1.25 1.211 

 مىع التركيىز 
 التيديف داة 

6.11 5.21 2.11 - 1.261 2.16 5.69 6.11 1.511 

 تركيىىىىىص 
 المكعبات

1.96 5.29 1.11 1.166 1.11 5.21 1.11 - 1.251 

 تمييىىىىىىز 
 وتناسىىىىى 
 األحجام

6.11 1.91 2.11 1.515 6.21 1.12 6.11 1.561 

ثنىىىىىىى الىىىىىىذراعين  
مىىىىىىىىن االنبطىىىىىىىىاح 

 المائل

1.21 6.21 1.11 1.111 1.66 6.11 1.11 1.111 

الوثىىىص العىىىريض 
 من الثبات

19.21 1.11 19.11 1.111 11.56 51.12 11.11 - 1.951 

الجلىىىىىىىىوس مىىىىىىىىن  
 الراود

1.96 2.51 9.11 - 1.251 9.56 2.92 9.11 1.212 

 1.119 2.11 1.11 5.96 1.211 5.11 1.15 5.21 الحجل )يمين(.
 1.121 5.11 1.16 1.11 1.111 5.11 1.11 1.16 الحجل )يسار(.
الواوم على 

 ادم واحدة
25.16 5.92 22.11 1.512 25.21 5.11 25.11 1.262 

 1.111 - 1.26 1.15 1.56 1.116 1.21 1.11 1.12 ( متر21عدو )

رمى كرة تنس 
 ألبعد مساةة

1.19 1.11 1.11 - 1.656 1.22 1.11 1.11 - 1.125 

 
 (1جدول رقح )تابع 

- 9- 
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 مجلظ أديوط لطلوم وفنون التربيظ الرياضيظ

 

 المتوسط الحساب  واالنحراف المعيار  والوسيط ومعامل االلتواء لمجموعات
واللياقة الحركية والحركات  الحرك  ف  السن والطول والو ن وال كاءالبحث 

 (15= )4= ن3= ن2= ن1ناألساسية 
               

بيانات 
 إحصائيظ

 لمتعيرات   ا

 المجموعظ التجريبيظ الثانيظ
 ) الطالقظ الحركيظ (

 المجموعظ التجريبيظ الثالثظ
) الطالقظ الحركيظ+ التمرينات 

 التمثيليظ (

 1.921 11.11 2.26 11.96 1.511 11.11 2.22 12.96 السن
 1.161 511.11 2.16 511.11 1.115 511.11 2.12 511.11 الطول
 1.112 25.11 5.95 21.16 1.121 - 21.11 5.22 21.21 الوزن 

 األشكال تواة  

 اليندسية
2.16 5.56 2.11 1.112 1.11 5.65 1.11 1.221 

 دحرجةو  ابدراك

  اللرة
1.51 5.11 1.26 - 1.152 1.11 5.11 1.11 1.196 

 مىع التركيىز 

 التيديف داة 
6.21 5.12 6.11 1.261 2.96 5.11 2.11 1.121 

 تركيىىىىىىىص 

 المكعبات
1.11 5.12 1.11 1.511 1.16 5.21 1.11 1.622 

 وتناس  تمييز 

 األحجام
6.21 1.92 6.11 1.161 6.66 5.11 6.11 1.155 

ثنىىىىىىى الىىىىىىذراعين  
مىىىىىىىىن االنبطىىىىىىىىاح 

 المائل

1.11 2.62 1.11 1.551 1.96 2.22 1.11 1.125 

الوثىىىص العىىىريض 
 من الثبات

11.16 1.21 11.11 - 1.161 16.21 1.11 11.11 1.562 

لجلىىىىوس مىىىىن ا 
 الراود

1.21 6.12 1.11 1.551 1.11 2.11 1.11 1.211 

الحجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل 
 )يمين(.

5.11 1.12 2.11 1.652 5.11 1.16 2.11 1.121 

الحجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل  
 )يسار(.

1.11 1.11 5.11 1.211 1.11 1.12 5.11 1.516 

الواىىوم علىىىى  
 ادم واحدة

21.16 2.12 21.11 1.221 25.11 5.22 22.11 1.112 

( 21عىىىىىىىىىىىىىىىىدو )
 متر

1.16 1.11 1.11 1.211 1.19 1.15 1.21 1.125 

رمىىىىى كىىىىرة تىىىىنس 
 ألبعد مساةة

1.69 1.11 1.21 1.552 1.61 1.12 1.11 
- 

1.219 

عامىىىىل االلتىىىىوا  ةىىىىي متغيىىىىرات السىىىىن ( من م5يتوىىىى  مىىىىن الجىىىىدول راىىىىم )
الطىىىول والىىىوزن والىىىذكا  الحركىىىي والليااىىىة الحركيىىىة والحركىىىات األساسىىىية ألطفىىىال و 

- 9- 
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 مجلظ أديوط لطلوم وفنون التربيظ الرياضيظ

 

التجريبيىة الثالثىة( اىىد  ،التجريبيىة الثانيىىة ،التجريبيىىة األولىى ،ة)المجموعىة الوىابط
( ممىىىىا يىىىىدل علىىىىى تجىىىىانس مةىىىىراد العينىىىىة ةىىىىي تلىىىىك 6- ،6انحيىىىىرت مىىىىا بىىىىين ) 

 المتغيرات.
 (2جدول رقح )

المتوسط الحساب  واالنحراف المعيار  والوسيط ومعامل االلتواء لمجموعات 
 (15= ) 4= ن 3= ن 2= ن 1ن الميارات الحياتيةالبحث  

بيانات                   
 إحصائيظ

 المتعيرات

 المجموعظ الضابطظ
 ) الواجب الحركي (

 المجموعظ التجريبيظ األولى
 )  التمرينات التمثيليظ (

 ــ
 س

 الوديط + ع

مطامل 

 االلتواء
 الوديط + ع ــس

مطامل 

 االلتواء

حىىىىىىل المشىىىىىىكلة واتخىىىىىىاذ 
 القرار

1773 0780 2700 07555 1793 0796 2700 07148 

التعىىىىىىىىىىىىىىىىىىاون والعمىىىىىىىىىىىىىىىىىىل 
 الجماعي

1753 0764 1700 07802 1780 0786 2700 07433 

 07142 2700 0788 1793 07595 2700 1710 2707 االتيال

االعتمىىىىاد علىىىىى الىىىىنفس  
 و تحمل المسئولية

2713 1730 2700 07839 1767 0782 1700 07740 

 07128 2700 0780 1793 17044 2700 0794 1781 اليحية والواائية

 07227 2700 0774 1787 07210 2700 0799 2713 البيئية

 07841 1700 0774 1760 07092 2700 0770 1793 البدنية والحركية

 07941 1700 0783 1760 07740 1700 0782 1767 ادارة الوات

 17507 - 15 2761 14733 07581 - 15 3744 15 اجمالي المقياس

 
 
 
 

 (2)جدول رقح تابع 
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 مجلظ أديوط لطلوم وفنون التربيظ الرياضيظ

 

المتوسط الحساب  واالنحراف المعيار  والوسيط ومعامل االلتواء لمجموعات 
 (15= ) 4= ن 3= ن 2= ن 1ن الميارات الحياتيةالبحث  

 بيانات إحصائيظ           
 المتعيرات

 المجموعظ التجريبيظ األولى
 )  الطالقظ الحركيظ (

 المجموعظ التجريبيظ الثانيظ
) الطالقظ الحركيظ+ 

 ينات التمثيليظ (التمر

حل المشكلة و اتخاذ 
 القرار

5.96 5.16 2.11 1.191 5.11 1.11 2.11 1.211 

التعاون و العمل 
 الجماعي

5.11 1.12 5.11 1.121 5.16 1.11 2.11 1.266 

 1.521 2.11 1.11 5.96 1.126 2.11 1.96 2.11 االتيال

االعتماد على النفس و 
 تحمل المسئولية

2.56 1.99 2.11 1.251 5.11 1.16 2.11 1.212 

 1.125 5.11 1.12 5.11 1.191 2.11 5.16 5.96 اليحية و الواائية

 5.661 5.11 1.12 5.21 1.112 5.11 1.12 5.16 البيئية

 1.121 2.11 1.12 5.11 5.161 2.11 5.51 5.96 البدنية و الحركية

 5.195 2.11 5.56 2.56 1.961 2.11 1.92 5.11 ادارة الوات

 اجمالي المقياس
52.9

9 

6.11 51 - 1.111 

52.2

1 

2.11 51 - 1.526 

( من معامل االلتوا  للميارات الحياتية 2يتو  من الجدول رام )               
التجريبيىىىة  ،التجريبيىىىة الثانيىىىة ،التجريبيىىىة األولىىىى ،ألطفىىىال )المجموعىىىة الوىىىابطة

جىىانس مةىىراد العينىىة ( ممىىا يىىدل علىىى ت6- ،6الثالثىىة( اىىد انحيىىرت مىىا بىىين  ) 
 .األساسية ةي تلك المتغيرات
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 مجلظ أديوط لطلوم وفنون التربيظ الرياضيظ

 

 (3جدول رقح )
داللة الفرو  اإلحصائية بين مجموعات البحث ف  متغيرات السن والطول 

جراء التجربة إوال كاء الحرك  اللياقة الحركية والحركات األساسية قبل  والو ن 
 ((15= ) 4= ن 3= ن 2= ن 1ن)

انات البي                           
 اإلحصائيظ

 المتعيرات

 البيان
متودط 

 الرتب

 قيمظ
 (2) كا

درجات 
 الحريظ

مدتوى 
الداللظ 

 اإلحصائيظ

 السن

 2.16 المجموعة الوابطة

6.219 6 1.615 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية األولى

2.11 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثانية

2.16 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثالثة

2.16 

 الطول

 2.21 موعة الوابطةالمج

5.691 
 

6 

 
1.111 

 
 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية األولى

2.11 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثانية

2.21 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثالثة

2.21 

 الوزن 

 2.51 المجموعة الوابطة

2.111 6 1.212 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية األولى

2.11 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثانية

2.11 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثالثة

2.11 

 األشكال اختبار تواة 

 اليندسية

 2.61 المجموعة الوابطة

6.211 6 1.621 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية األولى

2.11 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثانية

2.56 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثالثة

2.11 
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 مجلظ أديوط لطلوم وفنون التربيظ الرياضيظ

 

 (3جدول رقح )تابع 
صائية بين مجموعات البحث ف  متغيرات السن والطول داللة الفرو  اإلح

جراء التجربة إوال كاء الحرك  اللياقة الحركية والحركات األساسية قبل  والو ن 
 ((15= ) 4= ن 3= ن 2= ن 1ن)

البيانات                            
 اإلحصائيظ

 المتعيرات

 البيان
متودط 

 الرتب

 قيمظ
 (2) كا

درجات 
 الحريظ

مدتوى 
داللظ ال

 اإلحصائيظ

 ودحرجة اختبار ابدراك

 اللرة

 2.21 المجموعة الوابطة

2.191 6 1.215 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية األولى

2.56 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثانية

2.11 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثالثة

2.11 

  داة مع اختبار التركيز
 التيديف

 2.11 المجموعة الوابطة

2.121 6 1.211 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية األولى

2.16 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثانية

2.11 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثالثة

2.66 

 المكعبات تركيص اختبار
 

 2.21 المجموعة الوابطة

2.211 6 1.211 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية األولى

2.16 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثانية

2.16 

 المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة
 التجريبية الثالثة

2.66 

 وتناس  اختبار تمييز

 األحجام

 2.96 المجموعة الوابطة

2.922 6 1.511 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية األولى

2.11 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثانية

2.11 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثالثة

2.21 
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 مجلظ أديوط لطلوم وفنون التربيظ الرياضيظ

 

 (3جدول رقح )تابع 
البحث ف  متغيرات السن والطول داللة الفرو  اإلحصائية بين مجموعات 

جراء التجربة إوال كاء الحرك  اللياقة الحركية والحركات األساسية قبل  والو ن 
 ((15= ) 4= ن 3= ن 2= ن 1ن)

البيانات                            
 اإلحصائيظ

 المتعيرات

 البيان
متودط 

 الرتب

 قيمظ
 (2) كا

درجات 
 الحريظ

مدتوى 
الداللظ 

 اإلحصائيظ

نى الذراعين من االنبطاح ث
 المائل

 2.66 المجموعة الوابطة

1.111 6 1.912 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية األولى

2.11 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثانية

2.16 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثالثة

2.26 

 الوثص العريض من الثبات

 2.21 المجموعة الوابطة

6.612 6 1.661 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 ة األولىالتجريبي

2.61 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثانية

2.26 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثالثة

6.11 

 الجلوس من الراود

 2.11 المجموعة الوابطة

1.592 6 1.919 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية األولى

2.16 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثانية

2.26 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثالثة

2.26 

 الحجل )يمين(

 2.56 المجموعة الوابطة

6.112 6 1.211 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية األولى

2.16 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثانية

2.11 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثالثة

2.21 
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 مجلظ أديوط لطلوم وفنون التربيظ الرياضيظ

 

 (3جدول رقح )تابع 
داللة الفرو  اإلحصائية بين مجموعات البحث ف  متغيرات السن والطول 

جراء التجربة إالحرك  اللياقة الحركية والحركات األساسية قبل  وال كاء والو ن 
 ((15= ) 4= ن 3= ن 2= ن 1ن)

البيانات                            
 اإلحصائيظ

 المتعيرات

 البيان
متودط 

 الرتب

 قيمظ
 (2) كا

درجات 
 الحريظ

مدتوى 
الداللظ 

 اإلحصائيظ

 الحجل )يسار(.

 2.26 المجموعة الوابطة

5.219 6 1.169 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية األولى

2.21 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثانية

2.16 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثالثة

2.11 

 الواوم على ادم واحدة

 2.11 المجموعة الوابطة

6.519 6 1.611 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية األولى

2.26 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثانية

2.51 

ة المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 التجريبية الثالثة

2.11 

 ( متر21عدو )

 2.61 المجموعة الوابطة

1.121 6 

 
1.126 

 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية األولى

2.16 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثانية

2.11 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثالثة

2.66 

 رمى كرة تنس ألبعد مساةة

 2.16 المجموعة الوابطة

1.191 6 1.121 

جموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة الم
 التجريبية األولى

2.11 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثانية

2.61 

 حل المشكلة  و اتخاذ القرار
المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 

 التجريبية الثالثة

2.21 



 

 

                                                                                                                      569   

 مجلظ أديوط لطلوم وفنون التربيظ الرياضيظ

 

 (3جدول رقح )تابع 
داللة الفرو  اإلحصائية بين مجموعات البحث ف  متغيرات السن والطول 

جراء التجربة إركات األساسية قبل وال كاء الحرك  اللياقة الحركية والح والو ن 
 ((15= ) 4= ن 3= ن 2= ن 1ن)

البيانات                            
 اإلحصائيظ

 المتعيرات

 البيان
متودط 

 الرتب

 قيمظ
 (2) كا

درجات 
 الحريظ

مدتوى 
الداللظ 

 اإلحصائيظ

 

 2.61 المجموعة الوابطة

1.995 6 
1.116 

 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية األولى

2.11 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثانية

2.16 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثالثة

2.21 

 التعاون و العمل الجماعي

 2.21 المجموعة الوابطة

5.119 6 1.199 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية األولى

2.11 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثانية

2.11 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثالثة

2.16 

 االتيال

 2.16 المجموعة الوابطة

1.155 6 1.951 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية األولى

2.11 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثانية

2.11 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثالثة

2.61 

تحمل االعتماد على النفس و 
 المسئولية

 2.11 المجموعة الوابطة

5.921 6 1.112 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية األولى

2.21 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثانية

2.16 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثالثة

2.11 
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 (3جدول رقح )تابع 
داللة الفرو  اإلحصائية بين مجموعات البحث ف  متغيرات السن والطول 

جراء التجربة إوال كاء الحرك  اللياقة الحركية والحركات األساسية قبل  والو ن 
 ((15= ) 4= ن 3= ن 2= ن 1ن)

البيانات                            
 اإلحصائيظ

 المتعيرات

 البيان
متودط 

 الرتب

 قيمظ
 (2) كا

درجات 
 الحريظ

مدتوى 
الداللظ 

 اإلحصائيظ

 اليحية والواائية

 2.21 المجموعة الوابطة

5.261 6 1.191 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية األولى

2.11 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثانية

2.11 

جموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة الم
 التجريبية الثالثة

2.21 

 البيئية

 2.91 المجموعة الوابطة

1.192 6 1.511 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية األولى

2.11 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثانية

2.61 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثالثة

2.51 

 البدنية و الحركية

 2.11 المجموعة الوابطة

6.251 6 1.611 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 جريبية األولىالت

2.26 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثانية

2.11 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثالثة

2.66 

 ادارة الوات

 2.21 المجموعة الوابطة

2.151 6 1.211 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية األولى

2.61 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثانية

2.11 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثالثة

2.91 
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 (3جدول رقح )تابع 
داللة الفرو  اإلحصائية بين مجموعات البحث ف  متغيرات السن والطول 

جراء التجربة إوال كاء الحرك  اللياقة الحركية والحركات األساسية قبل  والو ن 
 ((15= ) 4= ن 3= ن 2= ن 1ن)

 البيانات اإلحصائيظ           
 المتعيرات

 البيان
متودط 

 الرتب

 قيمظ
 (2) كا

جات در
 الحريظ

مدتوى الداللظ 
 اإلحصائيظ

 اجمالي المقياس

 2.16 المجموعة الوابطة

5.192 6 1.115 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية األولى

2.26 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثانية

2.16 

المجموعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 التجريبية الثالثة

2.21 

تبىاين ( المحسىوبة باسىتخدام تحليىل ال²( من ايمة )كىا6يتو  من جدول ) 
لفريدمان لداللة الفرول ابحيائية بىين القياسىات القبليىة للمجموعىات األربىع ايىد 

مسىىىتو  الليااىىىة الحركيىىىة والميىىىارات و البحىىىث ةىىىي السىىىن والطىىىول والىىىوزن والىىىذكا  
( وبمسىىتو  6( بىىدرجات حريىة )1.192 ،1.592) اىد انحيىىرت بىين  ،الحياتيىة

( ممىىا 1.11)< وجميعيىىا ( 1.919 ،1.511) داللىة احيىىائية انحيىىر مىا بىىين
يشىىير علىىى من الفىىرول بىىين المجموعىىات األربىىع غيىىر حقيقيىىة ويؤكىىد تلاةؤىىىا ةىىي 

 .تلك المتغيرات
 القياسات الخاصة بمعدل النمو : -1
 .السن )الرجوع الى سج ت الط ص( -
 .سم 1.1ارص مالطول باستخدام الرستاميتر حتى  -
  .كم 1.1تى اارص الوزن باستخدام الميزان الطبي المعاير ح -
 قيا  مستوى ال كاء الحرك : -2

( لألطفىىال 61م( )2152اختبىىار الىىذكا  الحركىىي مىىن اعىىداد وةىىا  تركىىي )      
 ( سنوات وىو مكون من خمس اختبارات : 1 – 2من )
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 (. )عدد التواة  دايقة. لقياس خ ل اليندسية األشكال اختبار تواة  -
 .واتزان )زمن( ابدراك خطين. لقياس نبي اللرة ودحرجة اختبار ابدراك -
 .الرمي )عدد( وداة تركيز لقياس .التيديف داة مع اختبار التركيز -
 .)زمن( والتذكر التركيز اياس .المكعبات تركيص اختبار -
 )عىدد(  األحجىام. والتناسى  التمييىز لقيىاس .األحجىام وتناسى  اختبىار تمييىز -
 7(5مرة  )   
 الحركية : قيا  مستوى اللياقة -3

( سىىىىنوات وىىىىىو 1 - 2اختبىىىىارات اورجىىىىون لليااىىىىة الحركيىىىىة ولألطفىىىىال مىىىىن )     
 مكون من ث ثة اختبارات ىي :

 اختبار: ثنى الذراعين من االنبطاح المائل )عدد(.  -
 اختبار: الوثص العريض من الثبات )سنتيمتر(.   -
 (2( مرة  )1اختبار: الجلوس من الراود )عدد(. ) -
 رات الميارات الحركية األساسيةاختبا -4

اسىىىىتخدمت الباحثىىىىة االختبىىىىارات التاليىىىىة لقيىىىىاس مسىىىىتو  الميىىىىارات الحركيىىىىة      
األساسية بنا  على المس  المرجعي للدراسات مبو النجا محمد وعثمىان ميىطفى 

م( 2152( ومميىىىىىىرة اطىىىىىىص )21م( )2111محىىىىىىروس محمىىىىىىود ) ،(2م( )2115)
 (6مرة  ) .(1)
  .يسار(. لقياس مستو  ميارة الحجل )عدد( –)يمين اختبارين الحجل  -
 .لقياس مستو  االتزان الثابت )ثانية( .اختبار الواوم على ادم واحدة -
 .( متر. لقياس مستو  ميارة الجري )ثانية(21اختبار عدو ) -
 .لقياس مستو  ميارة الرمي )متر( .اختبار رمى كرة تنس ألبعد مساةة -
 ياتية :مقيا  الميارات الح -5

اامىىت الباحثىىة بدعىىداد وتيىىميم مقيىىاس للميىىارات الحياتيىىة وةقىىا للمىىرحلتين      
 التاليتين :
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جىرا  المسى  المرجعىي  -5 اط ع الباحثة على العديد من المراجع والدراسىات وا 
 (2لتحديد مىم الميارات الحياتية المناسبة ليدم ومجتمع الدراسة. مرة  )

ا ، لتحديد مىم الميارات الحياتيىة لمرحلىة ريىاض استط ع رم  السادة الخبر  -2
 األطفال.

تويىىىىىلت الباحثىىىىىة الىىىىى مىىىىىىم الميىىىىىارات  ،وةىىىىي وىىىىىو  المىىىىىرحلتين السىىىىابقتين
ميىىىارات التعىىىاون والعمىىىل  ،الحياتيىىىة وىىىىي )ميىىىارات حىىىل المشىىىكلة واتخىىىاذ القىىىرار

 ،ميىىارات االعتمىىاد علىىى الىىنفس وتحمىىل المسىىئولية ،ميىىارات االتيىىال ،الجمىىاعي
 ،الميىىىىىارات البدنيىىىىىة والحركيىىىىىة ،الميىىىىىارات البيئيىىىىىة ،رات اليىىىىىحية والواائيىىىىىةالميىىىىىا

%( كنسىىبة مواةقىىة للسىىادة 11الباحثىىة نسىىبة ) واىىد ارتوىىت ميىىارات ادارة الواىىت(
الخبىىرا  للميىىارات الحياتيىىة و اىىد انحيىىرت نسىىبة المواةقىىة ليىىذه الميىىارات مىىا بىىين 

القىىرار واسىىتبعاد  %( وتىىم دمىى  ميىىارتي حىىل المشىىكلة مىىع اتخىىاذ511،11.1%)
 %(.11.11 %،12.11) ت حيث جا ت نسبة المواةقة ما بينبااي الميارا

ثم اامت بيياغة العبارات بنا  على المس  المرجعي للدراسات واألبحاث       
السابقة حيث اعتمدت على تقويم معلمة الفيل واىد بلىغ عىدد الميىارات الحياتيىة 

تىم تقسىيميا وةقىا  للمحىاور  ،( ميارة91) ابجمالي -(1مرة  ) –باليورة األولية
التعىىىاون والعمىىىل الجمىىىاعي  ،( ميىىىارات51التاليىىىة: حىىىل المشىىىكلة واتخىىىاذ القىىىرار )

االعتمىىىاد علىىىى الىىىنفس وتحمىىىل المسىىىئولية  ،( ميىىىارة51االتيىىىال ) ،( ميىىىارة51)
 ،( ميىىىارات1الميىىىارات البيئيىىىة ) ،( ميىىىارة51اليىىىحية والواائيىىىة ) ،( ميىىىارة56)

دارة الوات )51حركية )البدنية وال  ( ميارات.1( ميارات وا 
بعىد  -( ميىارة11وبلغ عدد الميارات الحياتية باليورة النيائية ابجمالي )      

 ،( ميىارات51وىي: حل المشىكلة واتخىاذ القىرار ) -استط ع رم  السادة الخبرا 
 االعتمىىاد علىىى ،( ميىىارة51االتيىىال ) ،( ميىىارة51التعىىاون والعمىىل الجمىىاعي )
الميىارات  ،( ميىارة51اليىحية والواائيىة ) ،( ميارة51النفس وتحمل المسئولية )

دارة الواىت )51البدنيىة والحركيىة ) ،( ميارات1البيئية )  ،( ميىارات1( ميىارات وا 
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%( كحىىىد ادنىىىي باىىىرار  11واىىىد ارتوىىىت الباحثىىىة نسىىىبة مواةقىىىة للسىىىادة الخبىىىرا  )
المئويىىة للعبىىارات المقبولىىة مىىا يىى حية اسىىتخدام العبىىارة حيىىث انحيىىرت النسىىبة 

%( 11 ،%12.1%( والعبىىىىىىارات المسىىىىىىتبعدة مىىىىىىا بىىىىىىين )511 ،%11.1بىىىىىىين )
واستخدمت الباحثة ميىزان تقىدير خماسىي حيىث جىا ت النسىبة المئويىة للمواةقىة ) 

 ،%( بينمىىىىىىىىا انحيىىىىىىىىرت لبىىىىىىىىااي مقىىىىىىىىاييس التقىىىىىىىىدير مىىىىىىىىا بىىىىىىىىين )يىىىىىىىىفر11.1%
 (52) (،56(، )52) (،1) (،1) (،1) %(. مرة 52.11

 المعام ت العلمية ل ختبارات المستخدمة قيد البحث :
 الصد  :

 7اختبارات ال كاء الحرك  واللياقة الحركية والحركات األساسية -
 (4جدول )

 الختبارات الصد  معراملار  وقيمة )ت( و رط الحساب  واالنحراف المعيرالمتوس
 تخدمة ف  البحثالمسال كاء الحرك  واللياقة الحركية والميارات األساسية 

 (20= ) 2= ن 1ن

البيانات 
 اإلحصائيظ

س االختبارات
ػيا

ة ال
وحد

 
 االرباعى األعلى االرباعى األدنى

الغرق بين 
 المتودطين

قيمظ   ت  
 المحدوبظ

 الداللظ
 اإلحصائيظ

مطامل 
صدق 

 التمايز
         

 2يتا     

 ع  س- ع  س-

اختبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار 
 تواةىىىىىى 

 األشىىىكال

 اليندسية

 1.19 1.121 2.66 1.11 1.11 2.21 1.19 6.11 عدد

اختبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار 
 ابدراك

 ودحرجىىىة

  اللرة

 1.19 1.121 2.29 1.16 5.22 1.21 5.11 1.16 ثانية

 

 (4جدول )تابع 
 الختبارات الصد  معراملار  وقيمة )ت( و رط الحساب  واالنحراف المعيرالمتوس

 المستخدمة ف  البحثال كاء الحرك  واللياقة الحركية والميارات األساسية 
 (20= ) 2= ن 1ن
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البيانات 
 اإلحصائيظ

س االختبارات
ػيا

ة ال
وحد

 

 االرباعى األعلى االرباعى األدنى

الغرق بين 
 المتودطين

قيمظ   ت  
 المحدوبظ

 الداللظ
 اإلحصائيظ

مطامل 
صدق 

 التمايز
         

 2يتا     

 ع  س- ع  س-

اختبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار 
 مىع التركيىز

 داىىىىىىىىة

 التيديف

 1.11 1.122 2.62 1.11 1.11 6.11 1.16 6.11 عدد

 اختبىىىىىار

 تركيىىىىىص

 المكعبات

 1.19 1.121 2.22 5.21 5.15 52.11 5.11 56.61 ثانية

اختبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار 
 تمييىىىىىىز

 وتناسىىىى 

 األحجام

 1.16 1.152 2.12 1.11 1.15 1.21 5.11 2.11 عدد

اختبىىىار ثنىىىى 
الىىىىىىىىىىىىىىىىىذراعين 
مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن 
االنبطىىىىىىىىىىىىىىىاح 

 المائل

 1.11 1.112 6.21 5.11 5.11 1.91 5.52 2.61 عدد

اختبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار 
الوثىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىص 
العىىىىىىىىىىىىىىىىىريض 
 من الثبات

 1.12 1.156 2.12 1.11 1.12 11.11 1.69 15.11 سم

اختبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار  
الجلوس مىن 

 الراود

 1.15 1.151 2.11 5.91 6.51 1.11 5.21 1.11 عدد

اختبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار 
الحجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل 

 )يمين(

 1.19 1.121 2.61 1.11 1.11 5.11 1.15 5.11 عدد

اختبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار 
الحجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل 

 )يسار(

 1.11 1.122 2.69 1.61 1.15 5.11 1.25 5.21 عدد

 (4جدول )تابع 
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 الختبارات الصد  معراملار  وقيمة )ت( و رط الحساب  واالنحراف المعيرالمتوس
 المستخدمة ف  البحثال كاء الحرك  واللياقة الحركية والميارات األساسية 

 (20= ) 2= ن 1ن

البيانات 
 اإلحصائيظ

س االختبارات
ػيا

ة ال
وحد

 

 االرباعى األعلى االرباعى األدنى

الغرق بين 
 المتودطين

قيمظ   ت  
 المحدوبظ

 الداللظ
 اإلحصائيظ

مطامل 
صدق 

 التمايز
         

 2يتا     

 ع  س- ع  س-

اختبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار 
الواىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوم 
علىىىىىىىىى اىىىىىىىىدم 

 واحدة

 1.11 1.122 2.61 5.22 1.91 22.22 2.52 25.12 ثانية

اختبار عىدو 
 ( متر21)

 1.12 1.115 6.19 1.15 1.12 1.21 1.21 1.11 ثانية

اختبار رمىى 
كىىىىىىىىرة تىىىىىىىىنس 
ألبعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد 

 مساةة

 1.11 1.111 2.61 5.22 1.11 1.11 5.15 1.16 متر

( من ىناك ةرول دالىة احيىائيا ةىي درجىات اختبىارات 2يتو  من جدول )     
 الىىذكا  الحركىىي والليااىىة الحركيىىة والحركىىات األساسىىية ايىىد البحىىث بىىين ابربىىاعى

حيىث انحيىرت ايمىة )ت( المحسىوبة ل ختبىارات مىا  ،األدنى وابرباعى األعلى
 ،1.111( وبمسىىىىتو  داللىىىىة احيىىىىائية انحيىىىىر مىىىىا بىىىىين )2.61 ،2.29بىىىىين )
ممىىا  ،(1.11 ،1.19واىىد انحيىىر معامىىل يىىدل التمىىايز مىىا بىىين  ) ،(1.121

 .يدل على يدل االختبارات البدنية ايد البحث
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 لحياتيةا الميارات مقيا  صد  -
 (5) رقح جدول

 المتوسط الحساب  واالنحراف المعيار  ومعامل االرتباط بين العبارات
 (52ن = ) والمحور الت  تنتم  إليو لمقيا  الميارات الحياتية 

 ر ع + ــس م ر ع + ــس  م ر ع + ــس م

1 1767 0778 07630 28 1767 0778 07744 55 2742 1744 07566 

2 1767 0778 07753 29 2733 1730 07594 56 1733 0765 07775 

3 2758 1751 07666 30 1767 1723 07594 57 1767 1707 07785 

4 1767 1723 07751 31 1758 1708 07737 58 1750 1700 07768 

5 1758 1708 07737 32 1758 1700 07529 59 2742 1738 07638 

6 1750 1700 07730 33 2742 1738 07638 60 1758 1708 07737 

7 2742 1738 07638 34 1758 1708 07737 61 1775 1722 07750 

8 1758 1708 07737 35 1775 1722 07750 62 1750 0780 07590 

9 1775 1722 07750 36 1750 0780 07568 63 1767 0778 07630 

10 1750 0780 07590 37 1767 0778 07630 64 1767 0778 07753 

11 1767 0778 07665 38 1767 0778 07753 65 2758 1751 07666 

12 1767 0778 07757 39 2758 1751 07666 66 1767 1723 07751 

13 2725 1736 07565 40 1767 1723 07751 67 1750 0791 07758 

14 1750 1700 07749 41 1758 1708 07737 68 1750 1700 07730 

15 1750 1700 07763 42 1750 1700 07735 69 2725 1729 07517 

16 1758 1700 07695 43 2742 1738 07649 70 1758 0779 07653 

17 2742 1740 07587 44 1758 1708 07737 71 1767 1707 07728 

18 1750 1700 07763 45 1775 1722 07844 72 1758 0779 07653 

19 1775 1722 07750 46 1750 0780 07611 73 1775 0775 07430 

20 1750 0780 07564 47 1750 0780 07674 74 1775 0775 07745 

21 1750 1700 07738 48 1733 0765 07758 75 2758 1751 07675 

22 1750 1700 07757 49 2742 17379 07649 76 1750 1700 07737 

23 2725 1729 07507 50 1750 0780 07611 

 

24 1750 0791 07757 51 1775 1722 07785 

25 1758 1700 07759 52 1750 0780 07580 

26 1750 0780 07551 53 1783 0784 07406 

27 1783 0784 07618 54 1767 0780 07771 

 عبىىارات جميىىع بىىين االرتبىىا  معىىام ت من( 1) راىىم الجىىدول مىىن يتوىى 
 عنىىد( 1.122 ،1.911) بىىين انحيىىرت اىىد لىىو تنتمىىي التىىي والمحىىور االسىىتبيان
 .المحور ليذا الداخلي االتسال يدل على يدل مما ،(1.15) معنوية مستو  
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 (6) جدول
درجة ال لية المتوسط الحساب  واالنحراف المعيار  ومعامل االرتباط بين ال

 (12ن = ) للمحور والدرجة ال لية لمقيا  الميارات الحياتية
 ر ع + س ــ المحور

 1.911 1.19 51.92 حل المشكلة واتخاذ القرار

 1.912 1.51 51.66 التعاون والعمل الجماعي

 1.911 1.15 51.66 االتيال

 1.911 1.11 51.11 االعتماد على النفس وتحمل المسئولية

 1.922 51.11 51.11 والواائية اليحية

 1.916 1.26 56.11 الميارات البيئية

 1.911 1.11 51.166 البدنية والحركية

 1.911 1.52 52.11 ادارة الوات

 - 11.21 566.16 اجمالي المقياس

 المحىىىاور جميىىىع بىىىين االرتبىىىا  معىىىام ت من( 1) راىىىم الجىىىدول مىىىن يتوىىى      
 مسىىىتو   عنىىىد( 1.911 ،1.211) بىىىين نحيىىىرتا اىىىد ل سىىىتبيان اللليىىىة والدرجىىىة
 .ل ستبيان الداخلي االتسال يدل على يدل مما ،(1.15) معنوية
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 الثبرات :

 اختبارات ال كاء الحرك  اللياقة الحركية والميارات األساسية -1

 (7) رقح جدول
ن  معامل الثبات الختبارات ال كاء الحرك  واللياقة الحركية والحركات األساسية

( =20) 
 المتعيرات

 

البيانات 
 اإلحصائيظ

 االختبارات

وحدة 
 الػياس

قيمظ ) ر (  التطبيق الثاني التطبيق األول
 المحدوبظ

مدتوى 
 الداللظ

 ىى
 س

 ع 
 ىى
 س

 ع 

كي
حر
  ال
ذكا
ال

 

 اختبىىىىار تواةىىىى 

 اليندسية األشكال
 1.115 1.191 1.19 2.11 5.11 2.11 عدد

 اختبىىىار ابدراك

  اللرة ودحرجة
 1.111 1.161 5.22 1.26 5.61 2.16 انيةث

 مع اختبار التركيز

 التيديف داة
 1.112 1.152 1.19 6.11 1.19 6.91 عدد

 تركيىىص اختبىىار

 المكعبات
 1.112 1.126 5.51 52.11 5.62 55.11 ثانية

 اختبىىىىار تمييىىىىز

 األحجام وتناس 
 1.115 1.116 5.11 6.11 1.91 2.11 عدد

كية
حر
ة ال
لياا
ال

 

الىىذراعين مىىن  ثنىىى 
 االنبطاح المائل

 1.111 1.119 2.69 1.21 2.96 1.11 عدد

الوثىىىىىىىىص العىىىىىىىىريض 
 من الثبات

 1.112 1.115 1.11 19.91 1.16 11.11 سم

الجلىىىىىىىىىىىىىوس مىىىىىىىىىىىىىن  
 الراود

 1.112 1.112 6.95 1.21 6.16 1.11 عدد

ية 
ساس

 األ
رات

ميا
ال

 

اختبىىىىىىىىىىار الحجىىىىىىىىىىل 
 )يمين(.

 1.161 1.215 1.11 5.11 1.29 5.11 عدد

اختبىىىىىىىىىىار الحجىىىىىىىىىىل 
 )يسار(.

 1.115 1.112 1.19 1.11 1.11 1.11 عدد

اختبىىىىىىىىىار الواىىىىىىىىىوم 
 على ادم واحدة

 1.116 1.162 1.51 21.61 5.16 25.91 ثانية

( 21اختبار عىدو )
 متر

 1.115 1.116 1.99 1.11 1.91 1.25 ثانية

اختبىىىىار رمىىىىى كىىىىرة 
 تنس ألبعد مساةة

 1.111 1.112 1.12 1.11 1.91 1.12 متر

 الىىىىذكا  الختبىىىىارات الثبىىىىات معامىىىىل ايمىىىىة من( 1) راىىىىم الجىىىىدول مىىىىن يتوىىىى 
( 1.161 ،1.215) بىين تراوحىت  األساسية والحركات الحركية والليااة الحركي
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جميعيىىا البىىر و  ،(1.161 ،1.111) بىىين مىىا انحيىىر احيىىائية داللىىة وبمسىىتو  
 .عالية بدرجة االستبيان ثبات على يدل ( مما1.11من )
 الحياتية الميارات مقيا  اتثب -2

 (8) رقح جدول
 (12= ) ن الحياتية الميارات مقيا  ثبات معامل

 المتعيرات
عدد 

 الغػرات
 التباين س ــ

قيمظ مطامل 
 ألغا كرونباخ

 1.195 12.21 51.92 51 حل المشكلة واتخاذ القرار

 1.111 11.22 51.66 51 التعاون والعمل الجماعي 

 1.115 29.51 5166 51 االتيال

تحمل االعتماد على النفس و 
 المسئولية

51 51.11 11.95 1.111 

 1.911 19.611 51.11 51 اليحية والواائية

 1.161 29.151 56.11 1 البيئية

 1.191 11.66 51.16 51 البدنية والحركية

 1.112 21.222 52.11 1 ادارة الوات

 1.911 6121.11 566.16 11 اجمالي المقياس

 بين تراوحت للمحاور الثبات معامل ايمة من( 1) رام الجدول نم يتو 
 بدرجىة االسىتبيان ثبىات على يدل مما( 1.911) ل ستبيان( 1.911 ،1.112)

 .عالية
 برامج التربية الحركية : –

 ،اامت الباحثة بدعداد ث ث برام   تربية حركية )برنىام  تمرينىات تمثليىة      
 ،نام  دم  الط اة الحركية مىع التمرينىات التمثيليىة(بر  ،برنام  الط اة الحركية

من خ ل ابط ع على المراجع العلمية المتخيية والدراسىات المرتبطىة وىىى 
 عبىىد خوىىرة ،(1( )م2152) اطىىص مميىىرة ،(56( )م2152) ثابىىت خالىىد: مراجىىع
 علىو الحكىيم عبىد ،(59) م(2155يادل خالد وآخىرون ) ،(52( )م2152) هللا
( م2151) احمىىد حبيىىص ،(2( )م2151) الىىرحمن عبىىد مسىىما  ،(25( )م2155)
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 عفىىىىىىىىام ،(21( )م2119) علىىىىىىىىى دمحم ،(51( )م2151) يىىىىىىىى ح رشىىىىىىىىا ،(55)
 اللطيىىىف عبىىىد هللا عبىىىد ،(21( )م2111) نجىىىم طىىى ل ،(22( )م2111) عثمىىىان

 يوسف محمد، عيد خورة ،(21( )م2111) محمود محروس ،(26( )م2111)
 ،(51( )م2116) رشىدي سىحر ،(65( )م2111) ةىايز ىالة ،(51( )م2111)

، محمىىىىىد النجىىىىىا مبىىىىىو ،(21( )2112) دمحم منىىىىىال( 1( )م2112) عيسىىىىىى اييىىىىىاص
 ممىىىين ،(22( )م2115) شىىىرم الحميىىىد عبىىىد ،(2( )م2115) ميىىىطفى عثمىىىان
واالسىىتعانة بىىرمي السىىادة الخبىىرا  ةىىي مجىىال ( 1( )م5992) كامىىل مسىىامة ،منىىور

ياوىية واىد جىا ت نسىبة مواةقىة السىادة الخبىرا  المناى  وطرل تدريس التربيىة الر 
 %( لمكونات البرام  الث ث، واد تم ذلك وةقا للخطوات التالية :511)
 : الث ثة التجريبية البرامج أىدف -1
 والميارات األساسية والحركات الحركية الليااة عناير الطفل ينمى من     

   :الحياتية
 : البرنامج أوراض -2
 الحركية الليااة نايرع الطفل ينمى.  
 األساسية الحركات الطفل ينمى.  
 الحياتية الميارات الطفل ينمى.  
 : التربية برامج وضع أس  -3
 اىتمامىىات اسىىصوتن لألطفىىال معنىىى ذات تلىىون  من يجىىص الحركيىىة الخبىىرات -

 ةيىىىىم خىىىى ل مىىىىن راجعىىىىة تغذيىىىىة وتىىىىوةير األطفىىىىال اسىىىىتعداداتو  واحتياجىىىىات
 .البرنام  ألىدام األطفال وادارك ومعرةة

 .لألطفال والمتعة التحدي ةرص الحركية واألنشطة الخبرات توةر من -
 .(اللثاةة – الشدة) األحمال تقنين ومراعاة الممارسة تنظيم ورورة -
 المحاولىة علىى واالعتمىاد األطفىال لجميىع والممارسىة االشىتراك ةرص اتاحة -

 .والخط 
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 .الحياتية واالحتياجات مدرسيةال باألنشطة الحركية الخبرات ارتبا  -
 .الداةعية وعناير النجاح خبرة توةر -
 لىىألدا  المناسىىص والىىزمن الشىىرح مثىىل الحركىىي للىىتعلم المناسىىص الوسىى  تييئىىة -

 .األطفال وايجابية ومشاركة والس مة األمن وعوامل
 .والبشرية المادية ابمكانات توةير -
  .األطفال بين مقارنات عمل تجنص -
 : البرنامج مد  -4

 مسبوعيا، دروس( 2) بوااع مسابيع،( 1) مدة البرنام  تطبي  زمن استغرل 
( 21) الواحد الدرس وزمن درس،( 51) عدد بدجمالي مرتين، درس كل يكرر
 .دايقة
 : البرامج محتو   -5

 محتوي  واشتمل ،السابقة والدراسات العلمية المراجع من عددا الى بالرجوع
:ىي مجرا  ث ثة علي البرنام 

 .لإلحما  يغيرة ملعاص من ويتلون : داائ ( 51) التمييدي الجز  –
  من ويتلون : دايقة( 61) األساسي الجز  -ص
 (1) مرة . تقليدية بدنية وتمرينات حركية منشطة: الوابطة المجموعة 
 ( 9) مرة . التمثيلية التمرينات من يتلون : األولى التجريبية المجموعة 
 مرة . الحركية الط اة منشطة من يتلون : الثانية التجريبية ةالمجموع 

(51) 
 وتمرينات حركية ط اة منشطة من يتلون : الثالثة التجريبية المجموعة 

 (                           55) مرة . ليةيتمث
 .واالسترخا  تيدئو تمرينات ويتلون : داائ ( 1) الختامي الجز  - ج
 بىىىالتوزيع وااللتىىىزام األربىىىع البحىىىث لمجموعىىىات التىىىدريس الباحثىىىة راعىىىت واىىىد     
 الجىىز  محتىىو   ةىىي االخىىت م يكىىون  من علىىى التعليمىىي والمحتىىو   المقىىرر الزمنىىي
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 للوحىىىىدة الزمنىىىىي التوزيىىىىع يووىىىى ( 9) راىىىىم وجىىىىدول ،برنىىىىام  كىىىىل مىىىىن األساسىىىىي
 .األربع للمجموعات التعليمية

 (9جدول )
در  خ ل تطبيق البرامج التعليمية التو يع ال من  ال لى والنسب  ألج اء ال

 للمجموعات األربع قيد البحث
أجزاء 
 الدرس

 األزمنظ
 ( دقيػظ 54درس تطليمي للمؼارات األداديظ قيد البحث ) 

    

 

     

  

     

     

 

     
  

     

     

 

     

  

     

     

 

     

  

( من النسىىبة المئويىىة ألزمنىىة مجىىزا  درس التربيىىة 9يتوىى  مىىن الجىىدول )
الحركيىىىىة ايىىىىد البحىىىىث للمجموعىىىىات األربىىىىع ومقارنىىىىة بىىىىالزمن اليىىىىومي واألسىىىىبوعي 

%( وللجىىز  األساسىىي  22والشىىيري وخىى ل البرنىىام  اىىد بلغىىت للجىىز  التمييىىدي )
 .%( 55%( وللجز  الختامي ) 11)

الباحثىىىة بعمىىىل خطىىىة زمنيىىىة لتنفيىىىذ المحتىىىو  التعليمىىىي خىىى ل ةتىىىرة واامىىىت      
 التطبي  والجدول التالي يوو  ذلك :

 (10جدول )
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 لمجموعات البحث الث ثة تو يع الوحدات التعليمية على ال من ال ل  للبرنامج
 النوع التطليميظ المؼارات الدرس األدبوع

 انتقالية المشي األول األول
 نتقاليةا المشي الثاني

 انتقالية الجري  الثالث الثاني
 انتقالية الجري  الرابع

 انتقالية القفز الخامس الثالث
 انتقالية القفز السادس

 انتقالية الحجل السابع الرابع
 انتقالية معا القدمين على اليبو  و الوثص الثامن

 انتقالية واحدة ادم على اليبو  و الوثص التاسع الخامس
 سيطرة و تحكم المرجحة العاشر

 السادس
 الحادي
 سيطرة و تحكم ابطالة و االنثنا  عشر
 سيطرة و تحكم الدوران و االلتوا  عشر الثاني

 السابع
 الثالث
 سيطرة و تحكم الدةع و الشد عشر
 تناول و معالجة المسك عشر الرابع

 الثامن
 الخامس
 تناول و معالجة الرمي عشر

 السادس
 تناول و معالجة الركل و الورص عشر
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 الدراسات االستط عية :
 الدراسة االستط عية األولى : -

اامىىىت الباحثىىىة بىىىدجرا  ىىىىذه الدراسىىىة لمىىىدة ث ثىىىة ميىىىام ةىىىي الفتىىىرة مىىىن األحىىىد      
علىى عىىدد  ،م(51/9/2156م( وحتىى الث ثىىا  المواةى  )51/9/2156المواةى  )

ج العينىىىىة األساسىىىىية واىىىىد ( طفىىىىل وطفلىىىىة مىىىىن نفىىىىس مجتمىىىىع البحىىىىث وخىىىىار 552)
استعانت الباحثة بث ثة من معاوني معوا  ىيئة التدريس بكلية رياض األطفال 

وكانىىىت تيىىىدم الىىىى الت لىىىد مىىىن تىىىواةر  ،ةىىىي مجىىىرا  االختبىىىارات ايىىىد ىىىىذه الدراسىىىة
 الثبات( ل ختبارات المستخدمة ايد البحث. –المعام ت العلمية )اليدل

 : الدراسة االستط عية الثانية -

مجريىىىىت ىىىىىذه الدراسىىىىة لمىىىىدة يىىىىومين ةىىىىي الفتىىىىرة مىىىىن يىىىىوم األربعىىىىا  المواةىىىى       
علىىىىى عىىىىدد  ،م(59/9/2156م( وحتىىىىى يىىىىوم الخمىىىىيس المواةىىىى  )51/9/2156)
 :الى ( مطفال من نفس مجتمع البحث وخارج العينة األساسية وكانت تيدم1)

 .ية* الت لد من ي حية األدوات وتوةرىا عند اجرا  التجربة األساس
* التعرم على مد  م ئمة المحتو  التعليمي لبرام  التربية الحركيىة التجريبيىة 

 الث ثة المستخدمة.
 القيا  القبل  : -

 تم اجرا  القياسات القبلية لعينة البحث األساسىية ةىي الفتىرة مىن يىوم األحىد      
 .م(22/9/2156م( الى يوم الث ثا  المواة  )22/9/2156) المواة 

 جربة األساسية :الت -

تم اجرا  التجربة األساسية على عينة البحث األساسية ةي الفترة مىن يىوم       
م( 21/55/2156م( الي يوم الث ثا  المواةى  )21/9/2156األربعا  المواة  )

 ( درس ةي األسبوع.2بوااع عدد )
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 القيا  البعد  : -

اسىىىية ةىىي الفتىىىرة مىىىن يىىىوم تىىم اجىىىرا  القياسىىىات البعديىىة لعينىىىة البحىىىث األس       
 .م(5/52/2156م( الى يوم األحد المواة  )21/55/2156األربعا  المواة  )

 المعالجات اإلحصائية : -

 ،ىىىىىدم البحىىىىثم اامىىىىت الباحثىىىىة بمعالجىىىىة البيانىىىىات احيىىىىائيا للتحقىىىى  مىىىىن       
ووةقىىىىا  لطبيعىىىىة العينىىىىة باسىىىىتخدام حزمىىىىة البىىىىرام  ابحيىىىىائية للعلىىىىوم وةرووىىىىو، 
 -االنحىىىىرام المعيىىىىاري  -وذلىىىىك بيجىىىىاد: المتوسىىىى  الحسىىىىابي spssة االجتماعيىىىى
تحليىىىل  -معامىىىل يىىىدل التمىىىايز -معامىىىل االرتبىىىا  -معامىىىل االلتىىىوا  -الوسىىىي 

 اختبار وللكسون لرتص ابشارة. -التباين لفريدمان
 عرض ومناقشة النتائج

 عرض ومناقشة نتائج الفرض األول
 

 (11جدول )
لمعيار  للمجموعات قيد الدراسة ف  القياسين المتوسط الحساب  واالنحراف ا

والبعدى لعناصر اللياقة الحركية والحركات األساسية والميارات  القبل 
 (15= ) 4= ن 3= ن 2= ن 1ن الحياتية

البيانات 
 اإلحصائيظ

 االختبارات

دة
وح

 
 

س
ػيا

ال
 

 المجموعظ التجريبيظ األولى المجموعظ الضابطظ

 القياس البعد  القياس القبلي د القياس البع القياس القبلي

 ع  ىس ع  ىس ع  س ى ع  س ى

ثنىىى الىىذراعين 
مىىن االنبطىىاح 

 المائل

 6.12 51.66 6.11 1.66 2.99 1.11 6.21 1.21 عدد

الوثىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىص 
العىىىىىىىىىىىىىىىىىريض 
 من الثبات

 9.65 12.16 51.12 11.56 1.12 11.11 1.11 19.21 سم

الجلوس مىن 
 الراود

 2.11 55.66 2.92 9.56 6.19 51.16 2.51 1.96 عدد

اختبىىار الحجىىل 
 )يمين(.

 1.11 6.11 1.11 5.96 1.15 2.11 5.21 5.21 عدد

 (11جدول )تابع 
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المتوسط الحساب  واالنحراف المعيار  للمجموعات قيد الدراسة ف  القياسين 
والبعدى لعناصر اللياقة الحركية والحركات األساسية والميارات  القبل 

 (15= ) 4= ن 3= ن 2= ن 1ن الحياتية
البيانات 
 اإلحصائيظ

 االختبارات

دة
وح

 
 

س
ػيا

ال
 

 المجموعظ التجريبيظ األولى المجموعظ الضابطظ

 القياس البعد  القياس القبلي القياس البعد  القياس القبلي

 ع  ىس ع  ىس ع  س ى ع  س ى

اختبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار 
الحجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل 

 )يسار(.

 1.11 5.11 1.16 1.11 1.11 5.16 1.16 1.16 عدد

اختبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار 
الواىىوم علىىى 

 ادم واحدة

 5.61 22.11 5.11 25.21 5.11 22.11 25.16 25.16 ثانية

اختبىىىىار عىىىىدو 
 ( متر21)

 1.25 1.26 1.15 1.56 1.15 1.15 1.12 1.12 ثانية

اختبىىىىار رمىىىىى 
كىىىىىىىىىىىرة تىىىىىىىىىىىىنس 
 ألبعد مساةة

 1.11 1.11 1.11 1.22 1.11 1.11 1.19 1.19 متر

حىىىل المشىىىكلة 
 واتخاذ القرار

 1.12 2.11 1.91 5.96 1.11 2.21 1.11 5.16 جةدر 

العمل التعاون و 
 الجماعي

 1.16 2.11 1.11 5.11 1.19 2.21 1.12 5.16 درجة

 1.11 2.11 1.11 5.96 1.11 2.16 5.51 2.11 درجة االتيال

االعتمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاد 
علىىىىىى الىىىىىنفس 
وتحمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل 

 المسئولية

 1.19 2.16 1.12 5.11 1.95 2.11 5.61 2.56 درجة

اليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىحية 
 الواائيةو 

 1.11 2.11 1.11 5.96 1.12 2.11 1.92 5.15 درجة

 1.11 6.11 1.12 5.11 1.11 2.96 1.99 2.56 درجة البيئية

البدنيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 الحركيةو 

 1.11 6.11 1.12 5.11 1.21 6.11 1.11 5.96 درجة

 1.11 6.11 1.16 5.11 1.15 2.11 1.12 5.11 درجة ادارة الوات

اجمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالي 
 المقياس

 5.11 22.11 2.15 52.66 5.15 25.15 6.22 51 درجة

ثنىىى الىىذراعين 
مىىن االنبطىىاح 

 المائل

 6.11 56.56 2.22 1.96 6.11 55.11 2.62 1.11 عدد
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 (11جدول )تابع 
المتوسط الحساب  واالنحراف المعيار  للمجموعات قيد الدراسة ف  القياسين 

الميارات والبعدى لعناصر اللياقة الحركية والحركات األساسية و  القبل 
 (15= ) 4= ن 3= ن 2= ن 1ن الحياتية

ــات  البيانــ
 اإلحصائيظ

 االختبارات

دة
وح

س 
ػيا

ال
 

 المجموعظ التجريبيظ الثالثظ المجموعظ التجريبيظ الثانيظ

 الػياس البطدى الػياس الػبلي الػياس البطدى الػياس الػبلي

الوثىىىىىىص العىىىىىىريض 
 من الثبات

 1.21 11.21 1.11 16.21 1.11 11.21 1.21 11.16 سم

الجلوس مىن 
 الراود

 6.22 51.11 2.11 1.11 6.25 52.21 6.12 1.21 عدد

اختبىىىار الحجىىىل 
 )يمين(.

 1.12 2.66 1.16 5.11 1.16 6.21 1.12 5.11 عدد

اختبىىىار الحجىىىل 
 )يسار(.

 1.12 2.21 1.12 1.11 1.11 2.21 1.11 1.11 عدد

اختبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار 
الواىىوم علىىى 

 ادم واحدة

 5.11 21.56 5.22 25.11 5.65 21.11 2.12 21.16 ثانية

اختبىار عىدو 
 ( متر21)

 1.12 1.51 1.15 1.19 1.11 1.61 1.11 1.16 ثانية

اختبار رمىى 
كىىىىىىىىرة تىىىىىىىىنس 
ألبعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد 

 مساةة

 1.19 1.12 1.12 1.61 1.21 1.11 1.11 1.69 متر

حىل المشىىكلة و 
 اتخاذ القرار

 1.11 2.11 1.11 5.11 1.11 6.11 5.16 5.96 درجة

و التعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاون 
العمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل 

 الجماعي

 1.11 6.21 1.11 5.16 1.11 2.16 1.12 5.11 درجة

 5.11 6.11 1.11 5.96 1.11 6.21 1.96 2.11 درجة االتيال

االعتماد على 
النفس و تحمل 

 المسئولية

 1.91 6.11 1.16 5.11 1.11 6.21 1.99 2.56 درجة

 1.12 6.21 1.12 5.11 1.19 2.96 5.16 5.96 درجة اليحية و الواائية

 1.19 6.16 1.12 5.21 1.12 6.56 1.12 5.16 درجة البيئية

البدنية و 
 الحركية

 1.11 6.96 1.12 5.11 1.16 6.21 5.51 5.96 درجة

 1.12 2.56 5.56 2.56 1.95 6.21 1.92 5.11 درجة ادارة الوات
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ــات  البيانــ
 اإلحصائيظ

 االختبارات

دة
وح

س 
ػيا

ال
 

 المجموعظ التجريبيظ الثالثظ المجموعظ التجريبيظ الثانيظ

 الػياس البطدى الػياس الػبلي الػياس البطدى الػياس الػبلي

اجمالي 
 المقياس

 2.21 29.16 2.11 52.21 2.11 21.11 6.11 52.99 درجة

 (12جدول )
داللة الفرو  بين القياسين القبل  والبعد  ف  اختبارات اللياقة الحركية 

 والحركات األساسية والميارات الحياتية للمجموعات قيد البحث
بيانات 
 إحصائيظ

 االختبارات

 المجموعظ
 zقيمظ   مجموع الرتب متودط الرتب الطدد

 المحدوبظ

 مدتوى
   -   - =   - الداللظ

ثنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  
 الىىىىىىىىىىىىىىىىىذراعين
مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن 
االنبطىىىىىىىىىىىىىىىاح 

 المائل

وعة
جم
الم

  
طة
واب

ال
 

5 52 1 51.11 1.11 51.11 511.11 -2.111 1.111 

الوثىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىص 
العىىىىىىىىىىىىىىىىىريض 
 من الثبات

1 51 1 11.11 1.11 1.11 521.11 -6.296 1.111 

الجلىىىىىىىىىىىىىىوس  
 من الراود

1 51 1 11.11 1.11 1.11 521.11 -6.211 1.111 

اختبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار 
الحجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل 

 )يمين(.

1 51 1 11.11 1.11 1.11 521.11 -6.121 1.111 

اختبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار 
الحجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل 

 )يسار(.

1 51 1 11.11 1.11 1.11 521.11 -6.116 1.111 

اختبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار 
الواىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوم 
علىىىىىىىىى اىىىىىىىىدم 

 واحدة

1 51 1 11.11 1.11 1.11 521.11 -6.216 1.115 

اختبار عىدو 
 ( متر21)

1 51 1 11.11 1.11 1.11 521.11 -6.252 1.115 

اختبار رمىى 
كىىىىىىىىرة تىىىىىىىىنس 
ألبعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد 

 ةةمسا

1 51 1 11.11 1.11 1.11 521.11 -6.251 1.115 



 

 

                                                                                                                      511   

 مجلظ أديوط لطلوم وفنون التربيظ الرياضيظ

 

بيانات 
 إحصائيظ

 االختبارات

 المجموعظ
 zقيمظ   مجموع الرتب متودط الرتب الطدد

 المحدوبظ

 مدتوى
   -   - =   - الداللظ

حل المشكلة 
و اتخاذ 
 القرار

5 1 1 2.11 2.11 2.11 62.11 -2.555 1.161 

التعاون و  
العمل 

 الجماعي

1 51 1 1.11 1.11 1.11 11.11 -6.115 1.112 

 (12جدول )تابع 
اقة الحركية داللة الفرو  بين القياسين القبل  والبعد  ف  اختبارات اللي

 والحركات األساسية والميارات الحياتية للمجموعات قيد البحث
بيانات 
 إحصائيظ

 االختبارات

 المجموعظ
 zقيمظ   مجموع الرتب متودط الرتب الطدد

 المحدوبظ

 مدتوى
   -   - =   - الداللظ

 1.112 6.512- 11.11 1.11 1.11 1.11 1 51 1  االتيال

االعتماد على 
تحمل  النفس و
 المسئولية

1 1 1 1.11 2.11 1.11 21.11 -6.611 1.115 

اليحية و 
 الواائية

1 55 2 1.11 1.11 1.11 11.11 -6.611 1.115 

 1.112 6.115- 11.11 1.11 1.11 1.11 1 51 1 البيئية

البدنية و 
 الحركية

1 52 6 1.11 1.11 1.11 11.11 -6.519 1.112 

 1.115 6.211- 11.11 1.11 1.11 1.11 6 52 1 ادارة الوات

اجمالي 
 المقياس

1 51 1 1.11 1.11 1.11 521.11 -6.259 1.115 

ثنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  
الىىىذراعين مىىىن 
االنبطىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاح 

وعة المائل
جم
الم

 
بية
جري
الت

 
ولى

األ
 1 51 1 11.11 1.11 1.11 521.11 -6.225 1.115 

الوثىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىص 
العىىىىىىىىىىىىىىىىىريض 
 من الثبات

1 51 1 11.11 1.11 1.11 521.11 -6.222 1.115 

الجلىىىىىىىىىىىىىىوس  
 من الراود

1 51 1 11.11 1.11 1.11 521.11 -6.226 1.115 

 1.111 6.121- 521.11 1.11 1.11 11.11 1 51 1اختبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار 



 

 

                                                                                                                      515   

 مجلظ أديوط لطلوم وفنون التربيظ الرياضيظ

 

بيانات 
 إحصائيظ

 االختبارات

 المجموعظ
 zقيمظ   مجموع الرتب متودط الرتب الطدد

 المحدوبظ

 مدتوى
   -   - =   - الداللظ

الحجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل 
 )يمين(.

اختبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار 
الحجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل 

 )يسار(.

1 51 1 11.11 1.11 1.11 521.11 -6.121 1.111 

اختبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار 
الواىىوم علىىى 

 ادم واحدة

1 51 1 11.11 1.11 1.11 521.11 -6.229 1.115 

اختبار عىدو 
 ( متر21)

1 51 1 11.11 1.11 1.11 521.11 -6.219 1.115 

 (12جدول )تابع 
داللة الفرو  بين القياسين القبل  والبعد  ف  اختبارات اللياقة الحركية 

 والحركات األساسية والميارات الحياتية للمجموعات قيد البحث
بيانات 
 إحصائيظ

 االختبارات

 المجموعظ
 zقيمظ   مجموع الرتب متودط الرتب الطدد

 المحدوبظ

 مدتوى
   -   - =   - الداللظ

اختبار رمىى 
كىىىىىىىىرة تىىىىىىىىنس 
ألبعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد 

 مساةة

 

1 51 1 11.11 1.11 1.11 521.11 -6.219 1.115 

حل المشكلة 
 واتخاذ القرار

2 1 1 2.11 1.11 1.11 21.11 -2.111 1.169 

العمل التعاون و  
 الجماعي

1 55 2 1.11 1.11 1.11 11.11 -6.211 1.115 

 1.112 6.521- 11.11 1.11 1.11 1.11 2 55 1 االتيال

االعتماد على 
النفس و تحمل 

 المسئولية

1 56 2 1.11 1.11 1.11 95.11 -6.611 1.115 

اليحية و 
 الواائية

1 52 6 1.11 1.11 1.11 11.11 -6.611 1.115 

 1.111 6.119- 521.11 1.11 1.11 1.11 1 51 1 البيئية

البدنية و 
 الحركية

1 51 1 1.11 1.11 1.11 521.11 -6.116 1.111 

 1.115 6.221- 95.11 1.11 1.11 1.11 2 56 1 ادارة الوات
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بيانات 
 إحصائيظ

 االختبارات

 المجموعظ
 zقيمظ   مجموع الرتب متودط الرتب الطدد

 المحدوبظ

 مدتوى
   -   - =   - الداللظ

اجمالي 
 المقياس

1 51 1 1.11 1.11 1.11 521.11 -6.222 1.115 

ثنىىىى الىىىذراعين  
مىىىىىن االنبطىىىىىاح 

 المائل

وعة
جمى
الم

  
بية
جري
الت

الث 
نية
ا

 

1 51 1 1.11 1.11 1.11 521.11 -6.262 1.115 

الوثىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىص 
العىىىىىىىىىىىىىىىىىريض 
 من الثبات

1 51 1 11.11 1.11 1.11 521.11 -6.251 1.115 

الجلىىىىىىىىىىىىىىوس  
 من الراود

5 52 1 5.11 1.121 5.11 551.11 -6.611 1.115 

اختبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار 
الحجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل 

 )يمين(.

1 51 1 11.11 1.11 1.11 521.11 -6.212 1.115 

 (12جدول )تابع 
داللة الفرو  بين القياسين القبل  والبعد  ف  اختبارات اللياقة الحركية 

 والحركات األساسية والميارات الحياتية للمجموعات قيد البحث
بيانات 
 إحصائيظ

 االختبارات

 المجموعظ
 zقيمظ   مجموع الرتب متودط الرتب الطدد

 المحدوبظ

 مدتوى
   -   - =   - الداللظ

اختبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار 
جىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل الح

 )يسار(.

 

1 51 1 11.11 1.11 1.11 521.11 -6.111 1.111 

اختبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار 
الواىىوم علىىى 

 ادم واحدة

1 51 1 11.11 1.11 1.11 521.11 -6.269 1.115 

اختبىىىىار عىىىىدو 
 ( متر21)

1 51 1 11.11 1.11 1.11 521.11 -6.255 1.115 

اختبىىىىار رمىىىىى 
كىىىىىىىىىىىرة تىىىىىىىىىىىىنس 
 ألبعد مساةة

1 51 1 11.11 1.11 1.11 521.11 -6.255 1.115 

حل المشكلة 
و اتخاذ 
 القرار

2 9 2 6.11 1.11 1.11 11.11 -2.261 1.151 

 1.111 2.115- 21.11 1.11 1.11 1.11 1 9 1التعاون و  



 

 

                                                                                                                      516   

 مجلظ أديوط لطلوم وفنون التربيظ الرياضيظ

 

بيانات 
 إحصائيظ

 االختبارات

 المجموعظ
 zقيمظ   مجموع الرتب متودط الرتب الطدد

 المحدوبظ

 مدتوى
   -   - =   - الداللظ

العمل 
 الجماعي

 1.112 6.521- 521.11 1.11 1.11 11.11 1 51 1 االتيال

االعتماد على 
النفس و تحمل 

 المسئولية

1 52 5 1.11 1.11 1.11 511.11 -6.211 1.115 

اليحية و 
 الواائية

1 55 2 1.11 1.11 1.11 11.11 -6.161 1.112 

 1.111 6.121- 521.11 1.11 1.11 11.11 1 51 1 البيئية

البدنية و 
 الحركية

1 52 5 1.11 1.11 1.11 511.11 -6.691 1.115 

 1.111 6.165- 521.11 1.11 1.11 11.11 1 51 1 ادارة الوات

اجمالي 
 المقياس

1 51 1 11.11 1.11 1.11 521.11 -6.252 1.115 

ثنىىىى الىىىذراعين  
مىىىىىن االنبطىىىىىاح 

 المائل

موع
مج
ال

 ة
بية
جري
الت

 
 

لثة
الثا

 

1 51 1 1.11 1.11 1.11 521.11 -6.211 1.115 

 (12جدول )تابع 
داللة الفرو  بين القياسين القبل  والبعد  ف  اختبارات اللياقة الحركية 

 كات األساسية والميارات الحياتية للمجموعات قيد البحثوالحر 
بيانات 
 إحصائيظ

 االختبارات

 المجموعظ
 zقيمظ   مجموع الرتب متودط الرتب الطدد

 المحدوبظ

 مدتوى
   -   - =   - الداللظ

الوثىىىىىىص العىىىىىىريض 
 من الثبات

 1 51 1 1.11 1.11 1.11 521.11 -6.259 1.115 

الجلوس مىن  
 الراود

1 51 1 1.11 1.11 1.11 521.11 -6.226 1.115 

اختبىىار الحجىىل 
 )يمين(.

1 51 1 1.11 1.11 1.11 521.11 -6.212 1.111 

اختبىىار الحجىىل 
 )يسار(.

1 51 1 1.11 1.11 1.11 521.11 -6.221 1.115 

اختبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىار 
الواىىوم علىىى 

 ادم واحدة

1 51 1 1.11 1.11 1.11 521.11 -6.211 1.115 
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بيانات 
 إحصائيظ

 االختبارات

 المجموعظ
 zقيمظ   مجموع الرتب متودط الرتب الطدد

 المحدوبظ

 مدتوى
   -   - =   - الداللظ

اختبىىىىار عىىىىدو 
 ( متر21)

1 51 1 1.11 1.11 1.11 521.11 -6.211 1.115 

اختبىىىىار رمىىىىى 
كىىىىىىىىىىىرة تىىىىىىىىىىىىنس 
 ألبعد مساةة

1 51 1 1.11 1.11 1.11 521.11 -6.256 1.115 

حل المشكلة و 
 اتخاذ القرار

1 51 1 1.11 1.11 1.11 521.11 -6.125 1.115 

التعاون و  
 العمل الجماعي

1 51 1 1.11 1.11 1.11 521.11 -6.165 1.111 

 1.111 6.296- 521.11 1.11 1.11 11.11 1 51 1 االتيال

االعتماد على النفس و 

 تحمل المسئولية

1 52 5 1.11 1.11 1.11 511.11 -6.661 1.115 

اليحية و 
 الواائية

1 52 5 1.11 1.11 1.11 511.11 -6.625 1.115 

 1.115 6.216- 521.11 1.11 1.11 11.11 1 51 1 البيئية

البدنية و 
 الحركية

1 51 1 11.11 1.11 1.11 521.11 -6.212 1.115 

 1.115 6.611- 511.11 1.11 1.11 1.11 5 52 1 ادارة الوات

اجمالي 
 المقياس

1 51 1 11.11 1.11 1.11 521.11 -6.251 1.115 

 بتطبيىىى  المحسىىىوبة( z) ايمىىىة من( 52) ،(55) رامىىىا الجىىىدولين يووىىى 
 بىىىين احيىىىائية داللىىىة ذات ةىىىرول  وجىىىود wilcoxon لكسىىىىون لول ابشىىىارة اختبىىىار
 بعىىىىىض مستىىىىىو   ةىىىىي الوىىىىابطة المجموعىىىىات ألطفىىىىال والبعىىىىدي القبلىىىىي القياسىىىىين
 انحيىرت حيىث الحياتيىة الميىاراتو  األساسية والحركات الحركية الليااة عناير

 بىىىىين مىىىىا انحيىىىىر احيىىىىائية داللىىىىة وبمسىىىىتو  ( 6.116- ،2.555-) بىىىىين مىىىىا
 .البعدي القياس ليال ( 1.11> ) جميعيا و( 1.161 ،1.111)

 والبعىدي القبلىي القياسىين بىين احيىائية داللىة ذات ةىرول  وجود يتو  كما     
 مستىىىو   ةىىي( التمثيليىىة التمرينىىات برنىىام ) األولىىى التجريبيىىة المجموعىىات ألطفىىال
 حيىىىث الحياتيىىىة والميىىىارات األساسىىىية والحركىىىات الحركيىىىة الليااىىىة عنايىىىر بعىىىىض
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 مىا انحيىر احيىائية داللة وبمستو  ( 6.119- ،2.111-) بين ما انحيرت
 .البعدي القياس ليال ( 1.11> ) وجميعيا (1.169 ،1.111) بين
 والبعىدي القبلىي القياسىين بىين احيىائية داللىة ذات ةىرول  وجود يتو  كما     

 مسىىىتو   ةىىىي( الحركيىىىة الط اىىىة برنىىىام ) الثانيىىىة التجريبيىىىة المجموعىىىات ألطفىىىال
 اىد حيىث الحياتيىة والميىارات األساسىية والحركىات الحركيىة الليااة عناير بعض

 مىا انحيىر احيىائية داللة وبمستو  ( 6.165- ،2.261-) بين ما انحيرت
 . البعدي القياس ليال ( 1.11> ) وجميعيا( 1.151 ،1.111) بين
 والبعىدي القبلىي القياسىين بىين احيىائية داللىة ذات ةىرول  وجود يتو  كما     

 مىىىىع التمثيليىىىىة التمرينىىىىات دمىىىى  برنىىىىام ) الثالثىىىىة التجريبيىىىىة المجموعىىىىات ألطفىىىىال
 األساسية والحركات الحركية الليااة عناير بعض مستو   ةي( الحركية الط اة

 وبمسىىىتو  ( 6.125- ،6.661-) بىىين مىىىا انحيىىرت حيىىىث الحياتيىىة والميىىارات
( 1.11> ) وجميعيىىىىىا( 1.115 ،1.111) بىىىىىين مىىىىىا انحيىىىىىر احيىىىىىائية داللىىىىىة
 .البعدي القياس ليال 

 مثىىرت حيىىث الوىىابطة المجموعىىة ألطفىىال االيجىىابي التقىىدم الباحثىىة وتعىىزو
 لعوىىى ت القىىىوة تحمىىىل) الحركيىىىة الليااىىىة عنايىىىر بعىىىض مسىىىتو   علىىىى ايجابيىىىا
( الىبطن لعوى ت القىوة تحمىل ،الىرجلين لعو ت بالسرعة المميزة القوة ،اليدر

 الحياتية والميارات( الرمي ،الجري  ،الثابت االتزان ،الحجل) األساسية والحركات
 علىى االعتماد ،االتيال ،الجماعي والعمل التعاون  ،القرار واتخاذ المشكلة حل)

 والحركيىة البدنيىة ،البيئيىة الميىارات ،والواائيىة اليىحية ،المسىئولية وتحمىل النفس
دارة  وىىو ليميالتع البرنام  تنفيذ ةي المجموعة ىذه مطفال اشتراك الى( الوات وا 
 ومباشىىىىرة تقليديىىىىة حركيىىىىة منشىىىىطة مىىىىن احتىىىىواه ومىىىىا الحركيىىىىة التربيىىىىة بىىىىرام  احىىىىد

 ساعد بالرووة المتبع البرنام  ةي الحركية األنشطة بعض وجود الى بابواةة
                                                                     .البحث ايد المتغيرات تلك تحسن علي
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 التجريبيىىة المجموعىىات مطفىىال بتقىىدم المتعلقىىة النتىىائ  تلىىك لباحثىىةا وتعىىزو
 المختلفىىىىة ب نواعيىىىىا الدراسىىىىة ايىىىىد الحركيىىىىة التربيىىىىة بىىىىرام  اسىىىىتخدام الىىىىى الث ثىىىىة

 مىىىع التمثيليىىىة التمرينىىىات دمىىى  برنىىىام  ،الحركيىىىة الط اىىىة ،التمثيليىىىة التمرينىىىات)
 الليااىىىىة نايىىىىرع بعىىىىىض مستىىىىىو   علىىىىى ايجابيىىىىا مثىىىىرت حيىىىىث( الحركيىىىىة الط اىىىىة
 لعوىىىىى ت بالسىىىىىرعة المميىىىىىزة القىىىىىوة ،اليىىىىىدر لعوىىىىى ت القىىىىىوة تحمىىىىىل) الحركيىىىىىة
 االتىىىزان ،الحجىىىل) األساسىىية والحركىىىات( الىىىبطن لعوىى ت القىىىوة تحمىىىل ،الىىرجلين
 التعىاون  ،القىرار واتخىاذ المشكلة حل) الحياتية والميارات( الرمي ،الجري  ،الثابت
 اليىىحية ،المسىىئولية تحمىىل الىىنفس ىعلىى االعتمىىاد ،االتيىىال ،الجمىىاعي والعمىىل
دارة الحركيىىىىةو  البدنيىىىىة ،البيئيىىىىة الميىىىىارات ،والواائيىىىىة  تىىىىوةره لمىىىىا وذلىىىىك( الواىىىىت وا 
 وتوةير ،واستعداداتيم احتياجاتيمو  اىتماماتيم تناسص حركية منشطة من لألطفال
 منيىىىا كمىىىا ،البرنىىىام  ألىىىىدام ابدراكو  والمعرةىىىة الفيىىىم خىىى ل مىىىن راجعىىىة تغذيىىىة
 ،لألطفىىىال والمتعىىىة التحىىدي ةىىىرص خىى ل مىىىن الحركيىىىة األنشىىطة خبىىىراتال وةىىرت
تاحىىة( اللثاةىىة –الشىىدة) األحمىىال تقنىىين ومراعىىاة الممارسىىة تنظىىيم وراعىىت  ةىىرص وا 

 وارتبىىىا  والخطىىى  المحاولىىىة علىىىى االعتمىىىاد األطفىىىال لجميىىىع والممارسىىىة االشىىىتراك
 النجىاح خبرة توةيرو  ،الحياتية واالحتياجات المدرسية باألنشطة الحركية الخبرات
 الشىىىرح مثىىىل الحركىىىي للىىىتعلم المناسىىىص الوسىىى  تييئىىىة وحققىىىت الداةعيىىىة وعنايىىىر
 عمىىىل تجنىىىص الىىىى بابوىىىاةة والسىىى مة األمىىىن وعوامىىىل ،لىىىألدا  المناسىىىص والىىىزمن
 .األطفال بين مقارنات

 نتىائ  بعىض مىع التجريبية المجموعات بنتائ  المتعلقة النتائ  ىذه وتتف 
 محمىد بىاىى ،(56( ) م2152) ثابىت خالىد دراسة: مثل بقةالسا الدراسات بعض

( م2152) هللا عبىىىد خوىىىرة ،(56( )م2152) الغريبىىىى حسىىىين ،(9( )م2152)
 علىى محمىد ،(61( )م2152) بىدري  وال  ،(66( )م2152) عىزت ىمت ،(52)
 وآخىىىىىىىىىرون  خالىىىىىىىىىد يىىىىىىىىىادل ،(51( )م2155) حمىىىىىىىىىادة بسىىىىىىىىىنت ،(6( )م2155)
 الىىىىىرحمن عبىىىىىد مسىىىىىما  ،(25( )م2155) علىىىىىو الحكىىىىىيم عبىىىىىد ،(59( )م2155)
 ،(51( )م2151) يىى ح رشىىا ،(55( )م2151) محمىىد حبيىىص ،(2( )م2151)
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 وجوايىدس( 61( )م2151) Abdallah  هللا عبىد ،(62( )م2151) حىازم ىنىا 
 وكولوةيلىىىونيس ،(25( )م2151)  Goudas, Giannoudisوجيانويىىىدس
   وآخىىرون  تىىيورحم( 21( )م2151)  Kolovelonis et al  وآخىىرون 

Rahmati et al(2151م) (21)، ورجبىىي مىىاللي غىىارا يىىبحي  Sobhi-
Gharamaleki and Rajabi (215129( )م)،   ( م2119) دمحم روىىىو

 نجم ط ل ،(61( )م2119) محمود نشوان ،(21( )م2119) على دمحم ،(51)
( م2111) دمحم ىىاني ،(26( )م2111) اللطيف عبد هللا عبد ،(21( )م2111)
، عيىد خوىرة ،(22( )م2111)  Gouda et al آخىرون و  جىىىويداس ،(62)

 باباجاريسىىىىىىيس، (65( )م2111) ةىىىىىايز ىالىىىىىىة ،(51( )م2111) يوسىىىىىف محمىىىىىد
( م2116) رشىىدي سىىحر ،(21( )م2111) Papacharisis et al آخىىرون و 
 ىويىىدا ،(21( )م2115) ابمىىام عبىىد كريمىىة ،(21( )م2112) دمحم منىىال ،(51)

 التىىىىى ثير الدراسىىىىىات ىىىىىذه جميىىىىىع نتىىىىىائ  مظيىىىىرت حيىىىىىث ،(61( )م2115) ةتحىىىىي
 ةي المختلفة ببرامجيا الحركية التربية ومنيا التعليمية البرام  الستخدام االيجابي
 والحركىىات الحركيىىة الليااىة منيىىاو  مبحىاثيم ايىىد المسىىتقلة المتغيىرات وتطىىوير تنميىة

 القياسىىين بىىين احيىىائية داللىىة ذات ةىىرول  ووجىىود الحياتيىىة والميىىارات األساسىىية
 .مبحاثيم ايد للمجموعات البعديو  القبلي
 ةىىرول  توجىىد" علىىى يىىنص جىىا  والىىذي األول الفىىرض تحقىى  اىىد يكىىون  وبىىذلك     
 ،الوابطة) المجموعات ألطفال والبعدي القبلي القياس بين احيائية داللو ذات

 عنايىر بعىض مستو   ةي( الثالثة التجريبية ،الثانية التجريبية ،األولى التجريبية
 .البعدي القياس ليال  الحياتية والميارات األساسية والحركات الحركية الليااة

 عرض ومناقشة الفرض الثان  :

 (13جدول رقح )
 داللة الفرو  اإلحصائية بين مجموعات البحث ف  مستوى اللياقة الحركية

 (15= ) 4= ن 3= ن 2= ن 1ن و الحركات األساسية ف  القيا  البعدى
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 م
 

                             
 البيانات

 المتعيرات

وحدة 
 الػياس

 البيان
متودط 

 الرتب

 قيمظ
 (2) كا

درجات 
 الحريظ

مدتوى 
الداللظ 
 اإلحصائيظ

5 
ثنى الذراعين من 
 االنبطاح المائل

 عدد

 5.21 المجموعة الوابطة

51.52
9 

6 1.112 
 2.16 المجموعة التجريبية األولى

 2.11 بية الثانيةالمجموعة التجري

 6.56 المجموعة التجريبية الثالثة

2 
الوثص العريض من 

 الثبات

سنتيم
 تر
 

 5.91 المجموعة الوابطة

1.152 6 1.166 
 2.26 المجموعة التجريبية األولى

 2.11 المجموعة التجريبية الثانية

 6.21 المجموعة التجريبية الثالثة

6 

 
 من الراود الجلوس

 الجلوس من الراود

 عدد

 2.11 المجموعة الوابطة

 6 1.115 
 5.91 المجموعة التجريبية األولى

 2.26 المجموعة التجريبية الثانية

 6.11 المجموعة التجريبية الثالثة

 عدد الحجل )يمين(. 2

 5.16 المجموعة الوابطة

25.92 6 1.111 
 2.21 ية األولىالمجموعة التجريب

 2.11 المجموعة التجريبية الثانية

 6.11 المجموعة التجريبية الثالثة

 

 (13جدول رقح )تابع 
 داللة الفرو  اإلحصائية بين مجموعات البحث ف  مستوى اللياقة الحركية

 (15= ) 4= ن 3= ن 2= ن 1ن و الحركات األساسية ف  القيا  البعدى
 م

 

                             
 البيانات

 المتعيرات

وحدة 
 الػياس

 البيان
متودط 

 الرتب
 قيمظ

 (2) كا
درجات 
 الحريظ

مدتوى 
الداللظ 
 اإلحصائيظ

 عدد الحجل )يسار(. 1

 2.16 المجموعة الوابطة

1.251 6 1.161 
 2.51 المجموعة التجريبية األولى

 2.16 المجموعة التجريبية الثانية

 6.11 المجموعة التجريبية الثالثة

 ثانية الواوم على ادم واحدة 1

 2.11 المجموعة الوابطة

1.169 6 1.162 
 2.26 المجموعة التجريبية األولى

 2.26 المجموعة التجريبية الثانية

 6.21 المجموعة التجريبية الثالثة

 ثانية ( متر21عدو ) 1

 6.51 المجموعة الوابطة

9.921 6 1.159 
 2.16 المجموعة التجريبية األولى

 2.51 المجموعة التجريبية الثانية

 5.91 المجموعة التجريبية الثالثة
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 م
 

                             
 البيانات

 المتعيرات

وحدة 
 الػياس

 البيان
متودط 

 الرتب
 قيمظ

 (2) كا
درجات 
 الحريظ

مدتوى 
الداللظ 
 اإلحصائيظ

1 

 
رمى كرة تنس ألبعد 

 مساةة
 متر

 5.11 المجموعة الوابطة

9.221 6 1.121 
 2.21 المجموعة التجريبية األولى

 2.11 لتجريبية الثانيةالمجموعة ا

 6.11 المجموعة التجريبية الثالثة

9 
حل المشكلة واتخاذ 
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 البعىىدي القيىىاس يةى احيىىائية داللىىة ذات ةىرول  وجىىود( 56) جىىدول يووى      
( الثالثىىة التجريبيىىة الثانيىىة، التجريبيىىة األولىىى، التجريبيىىة ،الوىىابطة) للمجموعىىات

 والميىىىىارات األساسىىىىية والحركىىىىات الحركيىىىىة الليااىىىىة عنايىىىىر بعىىىىض مسىىىىتو   ةىىىىي
 –التمثيليىىىىة التمرينىىىىات برنىىىىام ) الث ثىىىىة التجريبيىىىىة المجموعىىىىات ليىىىىال  الحياتيىىىىة
( التمثيليىة التمرينىات مىع الحركيىة الط اة دم   برنام –الحركية الط اة برنام 
 الوىىىىابطة المجمىىىىوعتين بىىىىين الفىىىىرول  ةكانىىىىت الراىىىىود مىىىىن الجلىىىىوس اختبىىىىار عىىىىدا

 .الوابطة المجموعة ليال  البعدي القياس ةي األولى والتجريبية
 البعىىىىىىدي القيىىىىىىاس ةىىىىىىي احيىىىىىىائية داللىىىىىىة ذات ةىىىىىىرول  وجىىىىىىود يتوىىىىىى  كمىىىىىىا     

 مسىىتو   ةىىي( الثالثىىة التجريبيىىة الثانيىىة، التجريبيىىة األولىىى، التجريبيىىة) للمجموعىىات
 ليىىال  الحياتيىىة والميىىارات األساسىىية والحركىىات الحركيىىة الليااىىة عنايىىر بعىىض

 التمرينىىىىىات مىىىىىع الحركيىىىىىة الط اىىىىىة دمىىىىى  برنىىىىىام ) الثالثىىىىىة التجريبيىىىىىة المجموعىىىىىة
  لفريىىىدمان التبىىىاين تحليىىىل باسىىىتخدام المحسىىىوبة( ²كىىىا) ايمىىىة من حيىىىث ،(التمثيليىىىة

Friedman  ( 6) حريىىىىىىة بىىىىىىدرجات( 62.196 ،1.251) بىىىىىىين انحيىىىىىىرت اىىىىىىد
>  وجميعيىىىىا( 1.161 ،1.111) بىىىىين مىىىىا انحيىىىىر احيىىىىائية داللىىىىة وبمسىىىىتو  
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 األربىىىىع للمجموعىىىىات البعىىىىدي القيىىىىاس ةىىىىي الفىىىىرول  من الىىىىى يشىىىىير ممىىىىا( 1.11)
  .حقيقية

 ةالتجريبيىى المجموعىىات مطفىال بتقىىدم المتعلقىىة النتىائ  تلىىك الباحثىىة وتعىزو 
 دمىىى  برنىىىام  –التمثيليىىىة التمرينىىىات برنىىىام  – الحركيىىىة الط اىىىة برنىىىام ) الث ثىىىة
 المجموعىىىة مطفىىىال مىىىن ااىىىرمنيم علىىىى( التمثيليىىىة التمرينىىىات مىىىع الحركيىىىة الط اىىىة
 الدراسىىة ايىىد الحركيىىة التربيىىة برنىىام  اسىىتخدام الىىى البعىىدي القيىىاس ةىىي الوىىابطة

 القىوة تحمىل) الحركيىة الليااىة رعنايى جميىع مسىتو   علىى تى ثيرا لبىرم كان حيث
 القىىىىىوة تحمىىىىىل ،الىىىىىرجلين لعوىىىىى ت بالسىىىىىرعة المميىىىىىزة القىىىىىوة ،اليىىىىىدر لعوىىىىى ت
( الرمىي ،الجىري  ،الثابىت االتىزان ،الحجىل) األساسية والحركات( البطن لعو ت
 ،الجمىىىىاعي والعمىىىىل التعىىىىاون  ،القىىىىرار واتخىىىىاذ المشىىىىكلة حىىىىل) الحياتيىىىىة والميىىىىارات
 الميىىارات ،والواائيىىة اليىىحية ،المسىىئولية تحمىىل لىىنفسا علىىى االعتمىىاد ،االتيىىال
 الوىىىابطة المجموعىىىة مطفىىىال تفىىىول  ممىىىا( الواىىىت ادارة ،والحركيىىىة البدنيىىىة ،البيئيىىىة
 القىىىىوة تحمىىىىل) ةىىىىي نظاميىىىىة وتمرينىىىىات التقليىىىىدي األسىىىىلوص معيىىىىا اسىىىىتخدم والتىىىىي

 التىىىي األولىىىى التجريبيىىىة المجموعىىىة مطفىىىال مىىىن ماىىىرانيم علىىىى( الىىىبطن لعوىىى ت
 يحتىاج العنيىر ىذا من بسبص يكون  اد التمثيلية التمرينات برنام  معيا دماستخ
 التمرينىىات مىىع يتناسىىص مىىا وىىىو وابرادة اليىىبر مثىىل النفسىىية العوامىىل بعىىض الىى

  .والنظامية التقليدية
 نحو التقدمية ورؤيتيا بفلسفتيا الحركية التربية استخدام من الباحثة وتر   
 ةي مساسي كمحور الحركة تستخدم حيث والشمولية انباالتز  تتميز التي األطفال
 واالجتماعية والعقلية البدنية األطفال شخيية جوانص لتنمية محاولة ةي برامجيا
 الليااىىة السىىاص منيىىا اللألطفىى وتربويىىة تعليميىىة ايجابيىىات مىىن تىىوةره ومىىا والنفسىىية
 بالحركىة تماعاالسى مثىل الحياتيىة الميىاراتو  األساسىية الحركاتو  والحركية البدنية
 اسىىىىتثارةو  حليىىىىاامر و  ومجزائيىىىىا كونتيىىىىام معرةىىىىةو  الحركىىىىة لمفيىىىىوم ابدراك وتنميىىىىة
 بلسىىىى تىىىىوةرو  مةكىىىىارىم عىىىىن التعبيىىىىر علىىىىى األطفىىىىال ومسىىىىاعدة الحركيىىىىة الخبىىىىرات
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 وتحمىىىىىل التعىىىىىاون  مىىىىىن ةالمجتمعىىىىى القىىىىىيم مثىىىىىرا و  االجتمىىىىىاعي واالتيىىىىىال الط اىىىىىة
 كماو  المشكلة حل مياراتو  القرارات خاذات على والقدرة التبعةو  والقيادة المسئولية

لسىىابيمو  للطفىىل العامىىة بالثقاةىىة الىتمىىاما علىىى تعمىىل منيىىا  اليىىحية المعلومىىات ا 
   .البيئي والوعي
 للتربيىىىة من مىىىن( م2111) "عثمررران عفررراف" ملدتىىىو مىىىا مىىىع يتفىىى  وىىىىذا 
 الىىذي الواوىى  القيمىىى ابطىىار مىىن وليىىا تربىىوي  نظىىام ةىىي ايىىو   مىميىىة الحركيىىة
 القيم ومنيا الحيائلو  الفوائد تحقي  ةي وتسيم والتعليمية التربوية مليتياع يحكم
 (  61-61: 22) .االجتماعيةو  النفسية والقيم والجسمية حركيةال

 التجريبيىىة المجموعىىة مطفىىال بتقىىدم المتعلقىىة النتىىائ  تلىىك الباحثىىة وتعىىزو 
 التجريبيىة ،بطةالوىا) األخىر   الث ثة المجموعات مطفال من نيماارا على الثالثة
 التربيىىىىة برنىىىىام  اسىىىىتخدام الىىىىى البعىىىىدي القيىىىىاس ةىىىىي( الثانيىىىىة والتجريبيىىىىة األولىىىىى
 البىر كىان حيىث( الحركيىة الط اىة مىع التمثيلية التمرينات دم  برنام ) الحركية
 األساسىية الحركىاتو  الحركيىة الليااىة عنايىر جميىع مستىىو   علىى وايجابية ت ثيرا

 خبىىرات تىىوةير علىىى البرنىىام  ىىىذا اعتمىىد حيىىث ،بحىىثال ايىىد الحياتيىىة والميىىارات
 التمثيليىىىىة التمرينىىىىات مىىىىن كىىىىل واىىىىيم وةوائىىىىد مميىىىىزات بىىىىين وجمعىىىىت تنوعىىىىا ملثىىىىر

 اىىدرة علىىى تمىىدتع تخيليىىة منشىىطة وةىىرت التمثيليىىة ةالتمرينىىات  الحركيىىة والط اىىة
 السىىىنية المرحلىىىة تلىىىك حاجىىىات مىىىىم مىىىن وىىىىي المحالىىىاةو  الخيىىىال علىىىى األطفىىىال
 األدا  طفىل للىل تتىرك حيىث الفردية الفرول و  األطفال وادرات لمستو   ومراعاتيا
 ةىي والسىرور السىعادة تبىث التىي موسىيقية خلفيىة اسىتخدام الىى وبابوىاةة بمفردة
 ،المعرةىىةو  الفيىم علىى الطفىل تسىاعد وبسىيطة سىيلة لغىة واسىتخدام األطفىال نفىس

 لألنشىىىىىطة جابيىىىىىةبدي الممارسىىىىىة األطفىىىىىال حفىىىىىز ممىىىىىا األدا  ةىىىىىي المعلىىىىىم واشىىىىىتراك
 وىىذا الفوريىة الراجعىة التغذية وتوةير لألدا  نموذج تقديم الى بابواةة ،الحركية
 يجىص التىي األسىس من مىن( م2115) شىرم الحميىد عبىد اليىو مشار ما مع يتف 

 لقىىىدرات مناسىىىبة الخبىىىرات تلىىىون  من التمثيليىىىة التمرينىىىات اسىىىتخدام عنىىىد مراعاتيىىىا
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 ،األدا  مثنىىىا  الموسىىىيقى اسىىىتخدام ،معرةتىىىوو  معلوماتىىىو حىىىدود وتراعىىىى ،األطفىىىال
 22. )األطفىال مع األدا  ةي المعلم اشتراك ،بسيطة وجمل سيلة ملفاظ استخدام

:522،521 ) 
 القىدرة تنميىة مىن لألطفال حققتو وما الحركية الط اة منشطة الى بابواةة     
 علىىىى اىىىدرتيم وزيىىادة وداىىىة واتىىزان ومرونىىىة ورشىىىااة وبكفىىا ة مجسىىىاميم ادارة علىىى

 على تعمل وتربوية تعليمية موااف توةيرو  ،المتجددة الموااف مع السريع التليف
 وةىىىرت و التحىىىدي موااىىىف تىىىوةير خىىى ل مىىىن األطفىىىال ايىىىرار و داةعيىىىة اسىىىتثارة
 مىىن ليىىا الطريقىىة وىىىذه والخطىى  المحاولىىة طريقىىة خىى ل مىىن للىىتعلم مثاليىىة موااىىف
 الىىىى بابوىىىاةة ،مخىىىر   تعليميىىىة موااىىىف الىىىى وانتقالىىىو الىىىتعلم اثىىىر بقىىىا  ةىىىي تىىى ثير

 ،الىىنفس والثقىىة الشىىجاعة مثىىل ابراديىىة النفسىىية السىىمات لىىبعض األطفىىال التسىىاص
 التعىىىاون  مثىىىل االيجابيىىىة االجتماعيىىىة القىىىيم بعىىىض السىىىابو علىىىى تعمىىىل منيىىىا كمىىىا

 االبتلارو  االستلشام على ادرتيم وتنمى ،االجتماعي والذكا  وابيثار والتسام 
 ومبعىىىاد متنوعىىىات مىىىن واالسىىىتفادة القىىىرارات واتخىىىاذ المشىىىك ت حىىىل ىعلىىى والقىىىدرة
   .الحركة
 مغراض من( م5992) كامل مسامة، منور ممين يؤكده ما مع ىذا يتف و  

سىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيامات  . الحركيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة الط اىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرام  واعتبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىارات ومىميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة وا 
(1  :229- 212) 

 نتائ  بعض مع التجريبية المجموعات بنتائ  المتعلقة النتائ  ىذه وتتف  
 احمىىىىىد بىىىىىاىى ،(56( ) م2152) ثابىىىىىت خالىىىىىد: مثىىىىىل السىىىىىابقة الدراسىىىىىات بعىىىىىض

( م2152) هللا عبىىىىد خوىىىىرة ،(56( )م2152) غريبىىىىي حسىىىىين ،(9( )م2152)
 علىى محمىد ،(61( )م2152) بىدري  وال  ،(66( )م2152) عىزت ىمت ،(52)
 وآخىىىىىىىىىىرون  خالىىىىىىىىىىد يىىىىىىىىىىادل ،(51( )م2155) حمىىىىىىىىىىادة بسىىىىىىىىىىنت ،(6( )2155)
 الىىىىىرحمن عبىىىىىد مسىىىىىما  ،(25( )م2155) علىىىىىو الحكىىىىىيم عبىىىىىد ،(59( )م2155)
 ،(51( )م2151) يىى ح رشىىا ،(55( )م2151) محمىىد حبيىىص ،(2( )م2151)
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  جوايىدس ،(61( )م2151) Abdallah  هللا عبىد ،(62( )م2151) حىازم ىنىا 
 كولوةيلىونيس ،(25( )م2151)  Goudas and Giannoudis وجيانويىدس
 Rahmati  وآخرون  رحمتي، (21( )م2151) Kolovelonis et al وآخرون 

 et al (2151م ) (21)، ورجبىىىىي مىىىىاللي غىىىىارا يىىىىبحي  Sobhi-
Gharamaleki and Rajabi  (2151م ) (29)،   (   م2119) دمحم روىو

 نجم ط ل ،(61( )م2119) محمود نشوان ،(21( )م2119) على دمحم ،(51)
( م2111) دمحم ىىاني ،(26( )م2111) اللطيف عبد هللا عبد ،(21( )م2111)
 ومحمىد عيىد خورة ،(22( )م2111)  Gouda et alوآخرون  جويداس ،(62)

 وآخىرون  باباجاريسىيس ،(65( )م2111) ةىايز ىالىة ،(51( )م2111) يوسىف
Papacharisis et al (211121( )م)، (51( )م2116) رشىىدي سىىحر، 

 ةتحىىي يىىداىو  و( 21( )2115) ابمىىام عبىىد كريمىىة ،(21( )م2112) دمحم منىىال
 المجموعىىات تفىىول  الدراسىىات ىىىذه جميىىع نتىىائ  مظيىىرت حيىىث ،(61( )م2115)

 ووجىىىود البعىىىد  القيىىىاس ةىىىي الوىىىابطة المجموعىىىات مىىىن ماىىىرمنيم علىىىى التجريبيىىىة
 المجموعىىىات ليىىىال  البعىىىديو  القبلىىىي القياسىىىين بىىىين احيىىىائية داللىىىة ذات ةىىىرول 

 .مبحاثيم ايد التجريبية
 ذات ةىرول  توجىد" علىى يىنص الذي و الثاني ضالفر  تحق  اد يكون  وبذلك     
 ،األولىىى التجريبيىىة ،الوىىابطة) للمجموعىىات البعىىدي القيىىاس ةىىي احيىىائية داللىىو

 الحركيىىة الليااىىة عنايىىر بعىىىض مستىىىو   ةىىي( الثالثىىة التجريبيىىة ،الثانيىىة التجريبيىىة
 .الثالثة التجريبية المجموعة ليال  الحياتية والميارات األساسية والحركات

 : ستخ صاتاإل
 التقليديىىة البدنيىىة والتمرينىىات الحركيىىة األنشىىطة باسىىتخدام التقليىىدي البرنىىام  -5

 والحركىات الحركيىة الليااىة عنايىر بعىض مسىتو   على ايجابية نتائ  حق 
 .سنوات( 1 -2) مىن لألطفال الحياتية والميارات األساسية
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 دمىىى  –التمثيليىىىة ينىىىاتالتمر  –الحركيىىىة الط اىىىة) الث ثىىىة التجريبيىىىة البىىىرام  -2
 مسىتو   علىى ايجابية نتائ  حققت( التمثيلية التمرينات مع الحركية الط اة
 الحياتيىىىة الميىىىاراتو  األساسىىىية والحركىىىات الحركيىىىة الليااىىىة عنايىىىر بعىىىض
 .سنوات( 1 - 2) من لألطفال

 دمىىى  –التمثيليىىىة التمرينىىىات –الحركيىىىة الط اىىىة) الث ثىىىة التجريبيىىىة البىىىرام  -6
 مسىتو   علىى ايجابية نتائ  حققت( ليةيالتمث التمرينات مع الحركية ةالط ا
 الحياتيىىىة الميىىىاراتو  األساسىىىية والحركىىىات الحركيىىىة الليااىىىة عنايىىىر بعىىىض
 .التقليدي البرنام  من مةول سنوات( 1 - 2) مىن لألطفال

 حقىىى ( ليىىىةيالتمث التمرينىىىات مىىىع الحركيىىىة الط اىىىة دمىىى ) التجريبىىىي البرنىىىام  -2
 –الحركيىىىىىة الط اىىىىىة) التجىىىىىريبيين البرنىىىىىامجين مىىىىىن مةوىىىىىل يجابيىىىىىةا نتىىىىىائ 

 والحركىات الحركيىة الليااىة عناير بعض مستو   على( التمثيلية التمرينات
 .سنوات( 1 – 2) مىن لألطفال الحياتية والميارات األساسية
 : التوصيات

ةي حدود مجتمع البحث والعينة المختارة وةي وو  مىىدام البحىث وةرووىو 
 م التويل الية من نتائ  تويى الباحثة بما يلى :وما ت
اسىىىتخدام برنىىىام  التربيىىىىة الحركيىىىة )دمىىىى  الط اىىىة الحركيىىىىة مىىىع التمرينىىىىات  -5

 .( سنوات1-2التمثيلية( مع األطفال مىن )
ليىىىىة والط اىىىة الحركيىىىىة( ياسىىىتخدام بىىىرام  التربيىىىىة الحركيىىىة )التمرينىىىات التمث -2

الحركيىىة التقليديىىة وليىىا تىى ثير ايجىىابي حيىىث منيىىا مةوىىل مىىن بىىرام  التربيىىة 
 .على مطفال الرياض

مجتمعىات م  برام  مخر  للتربية الحركية و اجرا  مزيد من البحوث باستخدا -6
 .مخر  
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االىتمىىىام بتنميىىىة عنايىىىر الليااىىىة الحركيىىىة والحركىىىات األساسىىىية والميىىىارات  -2
المرحلىىىة لألىميىىىة القيىىىو  ليىىىذه  ا  الحياتيىىىة لألطفىىىال بمرحلىىىة الريىىىاض نظىىىر 

 .رىا على المراحل األخر  يامتداد ت ثو 

 (( عــــــالمراج)) 
 الطربيظ المراجع:  أوال
التربيىة الحركيىة وتطبيقاتيىا لريىاض األطفىال  :(5991) إبراىيح حماد حمراد -1

 مؤسسة المختار، القاىرة. ،واالبتدائية
ةاعليىىة  :(2115) عثمرران مصررطفى عثمرران ،أبررو النجررا احمررد عرر  الرردين -2

رنام  تربية حركية على التفكير االبتلىاري وبعىض القىدرات ب
لمجلىىىة العلميىىىة للبحىىىوث ا ،البدنيىىىة ألطفىىىال مىىىا ابىىىل المدرسىىىة

المكتبىة الراميىة  ،(2العىدد ) ،ي التربية الرياوىيةوالدراسات ة
 ". "EG-EULE ،للجامعات الميرية

ى تىى ثير اسىىتخدام األلعىىاص اليىىغيرة علىى :(2155) أحمررد علررى احمررد صررياح -3
حركىىىي للميىىىارات الحركيىىىة األساسىىىية  –تنميىىىة ابدراك الحىىىس

غيىىىىر منشىىىىورة،  ،رسىىىالة ماجسىىىىتير ،لمرحلىىىة ريىىىىاض األطفىىىىال
 .جامعة الزاازي  ،كلية التربية الرياوية للبنين

تى ثير برنىام  تربيىة الحركيىة  :(2151) أسرماء عبرد الررحمن أحمرد حجرا    -4
ةىىي كىىرة مقتىرح علىىى مسىتو  مدا  بعىىض الميىىارات اليجوميىة 

غيىىىىىر  ،رسىىىىىالة ماجسىىىىىتير ،السىىىىىلة لليىىىىىف الرابىىىىىع االبتىىىىىدائي
 .جامعة ابسكندرية ،كلية التربية الرياوية للبنات ،منشورة

ةاعلية استخدام القيص الحركيىة علىى  :(2152) أمير  قط  وري  قط  -5
تطىىىوير الميىىىارات الحركيىىىة والقىىىيم األخ ايىىىة لمرحلىىىة ريىىىاض 

ة البدنيىىىة والرياوىىىية، العىىىدد المجلىىىة العلميىىىة للتربيىىى ،األطفىىىال
 (.11 -11ص ) ،يوليو ،جامعة ابسكندرية ،(21)
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 ،التربيىىىىة الحركيىىىىة للطفىىىىل :(5992) أسامة كامل رات  ،أمين أنور الخولى -6
 القاىرة. ،دار الفكر العربي ،6 

دور معلمىة األطفىىال  :(2155) إيمران سرام  عبررد النبر  دمحم عبررد اليراد  -7
 ،غيىر منشىورة ،رسالة ماجستير ،ياتيةةي تنمية الميارات الح

 كلية التربية جامعة دمنيور.
اثىىر برنىىام  تىىدريبي  :(2112) إييررا  عيسررى عبررد الرررحمن عبررد اللطيرر  -8

مقتىىىرح ةىىىي تنميىىىة الميىىىارات الحياتيىىىة لىىىد  عينىىىة مىىىن ت ميىىىذ 
غيىىر  ،رسىىالة ماجسىىتير ،الحلقىىة األولىىى مىىن التعلىىيم األساسىىي

 األزىر.جامعة  ،كلية التربية ،منشورة

ت ثير برنام  تربية الحركية علىى  :(2152) باىى احمد محمود عبد النعيح -9
األدا  البدني والميار  ةي كرة القدم لمرحلة ابعىداد المينىي 

كليىىة  ،غيىىر منشىىورة ،رسىىالة دكتىىوراه ،بمىىدارس التربيىىة الفكريىىة
 جامعة مسيو . ،التربية الرياوية

برنىىىام  تربيىىىة الحركيىىىة مقتىىىرح  :(2155) بسرررنت حمررراد  إبرررراىيح عيسرررى -10
تىىىى ثيره ةىىىىي السىىىىاص بعىىىىض مفىىىىاىيم االنتمىىىىا  لىىىىد  األطفىىىىال و 

كليىىىىىة التربيىىىىىة  ،غيىىىىىر منشىىىىىورة ،رسىىىىىالة ماجسىىىىىتير ،المعىىىىىااين
 جامعة طنطا. ،الرياوية

تى ثير مسىلوص التربيىة الحركيىة  :(2151) حبي  أحمد عبده احمد الضروى  -11
رسىىىالة  ،تسىىىنوا 9 – 1علىىى اببىىىداع الحركىىي لألطفىىىال مىىن 

 ،كليىىىىىة التربيىىىىة الرياوىىىىية للبنىىىىىين ،غيىىىىر منشىىىىورة ،ماجسىىىىتير
  .جامعة حلوان

مىىني  تربيىىة حركيىىة مقتىىرح لمرحلىىة  :(2152) حسررين وريبرر  دمحم دوعررى -12
غيىىىر  ،رسىىىالة دكتىىىوراه ،التعلىىىيم األساسىىىي بالجماىيريىىىة الليبيىىىة

 جامعة ابسكندرية. ،كلية التربية الرياوية بنين ،منشورة
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تىىى ثير اسىىىتخدام ثىىى ث بىىىرام  للتربيىىىة  :(2152) ثابرررت عررروض دمحمخالرررد  -13
ض عنايىىىىىىىر الليااىىىىىىىة الحركيىىىىىىىة حركيىىىىىىىة علىىىىىىىى مسىىىىىىىتو  بعىىىىىىى

 الحياتيىىىىىىىة لألطفىىىىىىىال مىىىىىىىن  الحركىىىىىىىات األساسىىىىىىىية والميىىىىىىىاراتو 
كليىىة التربيىىة  ،مجلىىة علىىوم وةنىىون الرياوىىة ،( سىىنوات1 -2)

 .جامعة حلوان ،الرياوية للبنات بالجزيرة
ةاعليىة اسىتخدام منشىطة  :(2152) هعبد الر  بد الحميدخضر  عبد هللا ع -14

اائمىىىىة علىىىىى األلعىىىىاص التربويىىىىة ةىىىىي تنميىىىىة بعىىىىض الميىىىىارات 
 ،غيىر منشىورة ،رسالة ماجستير ،الحياتية لد  طفل الرووة

 جامعة المنوةية. ،كلية التربية

ةاعليىىىة  :(2111) أحمرررد يوسررر  دمحم كامرررل عاشرررور ،خضرررر  عيرررد دمحم -15
يىة مقتىرح لتنميىة اللفىا ة ابدراليىة الحركيىة برنام  تربية حرك

والتفكيىىر اببتلىىار  وبعىىض مكونىىات الليااىىة الحركيىىة ألطفىىال 
كليىىىة التربيىىىة  ،مجلىىىة نظريىىىات وتطبيقىىىات ،مىىىا ابىىىل المدرسىىىة
 (.552-12ص ) ،جامعة ابسكندرية ،الرياوية للبنين

برنىىىىام  منشىىىىطة استلشىىىىاةية مىىىىدعم  :(2151) رشررررا صرررر ح سررررالح خليررررل -16
حاسىىىىص اآللىىىىي وتىىىى ثيره ةىىىىي التسىىىىاص مبىىىىدم المواطنىىىىة لىىىىد  بال

 ،رسالة ماجسىتير ،ت ميذ الحلقة األولى من التعليم األساسي
 جامعة طنطا. ،كلية التربية الرياوية ،غير منشورة

ةاعلية برنام  تربية حركية باستخدام  :(2119)رضوى دمحم محمود ىمت  -17
وائية ألطفىىال الوسىائ  المتعىىددة علىىى بعىىض السىىلوكيات العشىى

كليىة التربيىة  ،رسالة ماجستير غيىر منشىورة ،ما ابل المدرسة
 جامعة الزاازي . ،الرياوية بنات

ةاعليىىىة برنىىىام  مقتىىىرح للط اىىىة الحركيىىىة  :(2116) سرررحر رشرررد  شررربانو -18
الروىىا يىىارات األساسىىية ةىىي العىىاص القىىو  و لتنميىىة بعىىض الم
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وعلىىىم  مجلىىىة البحىىىث ةىىىي التربيىىىة ،الحركىىىي لريىىىاض األطفىىىال
-529ص ) ،ابريىىىىىىىىل ،(2العىىىىىىىىدد ) ،(51) مجلىىىىىىىىد ،الىىىىىىىىنفس
-EGالمكتبىىىىىىىىىىىة الراميىىىىىىىىىىىة للجامعىىىىىىىىىىىات الميىىىىىىىىىىىرية   ،(561

EULE" ." 

تى ثير  :(2155) أحمرد علرى ىياجنرة ،ن ار الويسرى ،صاد  خالد الحاي  -19
برنىىىام  تعليمىىىي باسىىىتخدام األلعىىىاص الحركيىىىة والتربويىىىة علىىىى 

حلىىىىىة األساسىىىىىية تنميىىىىة الميىىىىىارات الحياتيىىىىة لىىىىىد  طىىىى ص المر 
يرمىىىىىىىىىىوك "سلسىىىىىىىىىىىلة العلىىىىىىىىىىوم ابنسىىىىىىىىىىىانية مبحىىىىىىىىىىىاث ال ،الىىىىىىىىىىدنيا

     ،جامعىة اليرمىوك  ،(6) العىدد ،(21المجلىد ) ،االجتماعيىة"و 
 .(2562 – 2551ص )

تىىىىىىىىى ثير برنىىىىىىىىىام  مقتىىىىىىىىىرح للتربيىىىىىىىىىة  :(2111) ط ل نجح عبد هللا النعيمى -20
الحركيىىىة ةىىىي نمىىىو بعىىىض عنايىىىر الليااىىىة الحركيىىىة لت ميىىىذ 

 ،مجلىىىة الراةىىىدين للعلىىىوم الرياوىىىية ،ول االبتىىىدائياليىىىف األ
-21جامعىىىىىة الراةىىىىىدين. ص ) ،(21) (، العىىىىىدد52المجلىىىىىد )

11.) 

منيىىاج تربيىىة حركيىىة مقتىىرح  :(2155)عبررد الحكرريح علررة مصررلى ال بيرردى  -21
ألاسىىىىىىام ريىىىىىىاض األطفىىىىىىال بكليىىىىىىات التربيىىىىىىة ةىىىىىىي الجامعىىىىىىات 

ة كليىىىىىىىة التربيىىىىىىى ،غيىىىىىىىر منشىىىىىىىورة ،رسىىىىىىىالة دكتىىىىىىىوراه ،اليمينيىىىىىىىة
 .جامعة مسيو  ،الرياوية

التربيىىىىىة الرياوىىىىىية والحركيىىىىىة لألطفىىىىىال  :(2115)عبرررررد الحميرررررد شررررررف  -22
 القاىرة. ،مركز اللتاص ،األسويا  ومتحد  ابعااة

تىىىىىىىىى ثير برنىىىىىىىىىام  مقتىىىىىىىىىرح  :(2111) عبد هللا عبد اللطي  دمحم عبد هللا -23
 باسىتخدام القيىىة الحركيىة والتمرينىىات التمثيليىة لتنميىىة الليااىىة
الحركية وبعىض الميىارات الحركيىة لت ميىذ اليىفوم الث ثىة 
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 ،رسىىالة ماجسىىتير، غيىىر منشىىورة ،األولىىى للمرحلىىة االبتدائيىىة
 جامعة مسيو . ،كلية التربية الرياوية

 ،االتجاىات الحديثة ةىي التربيىة الحركيىة :(2111) عفاف عثمان عثمان -24
 ابسكندرية. ،دار الوةا 

برنىىىام  لتنميىىىة القىىىدرات  :(2115)جاسرررح العيررردانى كريمرررة عبرررد اإلمررراح  -25
االبتلاريىىة لىىد  مطفىىال مىىا ابىىل المدرسىىة ةىىي دولىىة ابمىىارات 

 ،كليىة التربيىة ،غيىر منشىورة ،رسىالة دكتىوراه ،العربية المتحىدة
 جامعة عين شمس.

وحدة تلامل مقترحة ألنشطة التربية  :(2111) محرو  محمود محرو  -26
نيىىىىىىة ومثرىىىىىىىا علىىىىىىى تنميىىىىىىة بعىىىىىىض الحركيىىىىىىة والموسىىىىىىيقية والف

الميىىىىارات الحركيىىىىة األساسىىىىية والتعىىىىاون لىىىىد  طفىىىىل مىىىىا ابىىىىل 
 ،كليىىة التربيىىة،يناير ،(22العىىدد ) ،المجلىىة التربويىىة ،المدرسىىة

 .جامعة سوىاج

ةعاليىىة برنىىام  تربيىىة حركيىىة علىىى  :(2119)دمحم علررى راشررد سررالح بريرروج  -27
درسىىىة بدولىىىة القىىىدرات ابدراليىىىة الحركيىىىة ألطفىىىال مىىىا ابىىىل الم

كليىىىىىىة التربيىىىىىىة  ،غيىىىىىىر منشىىىىىىورة ،رسىىىىىىالة ماجسىىىىىىتير ،اللويىىىىىىت
 جامعة الزاازي . ،الرياوية للبنين

تىىىىى ثير تنميىىىىىة الط اىىىىىة واأليىىىىىالة  :(2112) منال دمحم سيد أحمد منصور -28
 ،رسىالة دكتىىوراه ،الحركيىة علىى االبتلىىار ةىي الىراص الحىىديث

 الزاازي . جامعة ،كلية التربية الرياوية بنات ،غير منشورة

مىىد  تىىواةر الميىىارات  :(2152) كنررده أنطرروان مشرريور ،منررال  مرسررى -29
الحياتيىىة ةىىي منىىاى  ريىىاض األطفىىال ةىىي الجميوريىىة العربيىىة 

 -611ص ) ،(، شىىىىبا 22) العىىىىدد ،مجلىىىىة الفىىىىت  ،السىىىىورية
616.) 
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تىىى ثير برنىىىام  مقتىىىرح باأللعىىىاص  :(2119)نشررروان محمرررود داود الصرررفار -30
نميىة الليااىة الحركيىة لىد  تلميىذات اليىف االستلشاةية ةي ت
(، 2المجلد )،مجلىىة علىىوم التربيىىة الرياوىىية ،األول االبتىىدائي

 (.552 -91ص ) ،جامعة بابل ،(2العدد )

تىىى ثير برنىىىام  مقتىىىرح للط اىىىة الحركيىىىة  :(2111) ىالرررة فررراي  دمحم حسرررن -31
علىىىىىى تنميىىىىىة وتطىىىىىوير الليااىىىىىة البدنيىىىىىة والميىىىىىارات األساسىىىىىية 

رسىىالة ماجسىىتير، غيىىىر  ،اليىىف الخىىامس االبتىىىدائيلت ميىىذ 
 جامعة حلوان. ،كلية التربية الرياوية للبنات ،منشورة

تىى ثير برنىىام  تربيىىة الحركيىىة علىىى  :(2111) ىان  دمحم فتح  على دمحم -32
اللفىىا ة ابدراليىىة والتفكيىىر اببتلىىار  ألطفىىال مرحلىىة مىىا ابىىل 

ة التربيىىىىىىىة كليىىىىىىى ،غيىىىىىىىر منشىىىىىىىورة ،رسىىىىىىىالة دكتىىىىىىىوراه ،المدرسىىىىىىىة
 .جامعة المنيورة ،الرياوية

بنىىا  برنىىام  للتربيىىة الحركيىىة  :(2152) ىمررت عرر ت كمررال عبررد اللطيرر  -33
باسىىىىتخدام بعىىىىىض المؤشىىىىىرات اللينماتيكيىىىىىة لميىىىىىاراتي الرمىىىىىي 

 ،رسىىالة ماجسىىتير ،( سىىنوات9الىىى  1واللقىىف لألطفىىال مىىن )
 .جامعة المنيورة ،كلية التربية الرياوية ،غير منشورة

تيىىىىىىىىميم منيىىىىىىىىاج تربيىىىىىىىىة حركيىىىىىىىىة  :(2151) ناء حا ح عبد الع ي   ىرانى -34
رسىىىىالة  ،لريىىىىاض األطفىىىىال ةىىىىي وىىىىو  معىىىىايير جىىىىودة التعلىىىىيم

جامعىة  ،كلية التربية الرياوىية للبنىات ،غير منشورة ،دكتوراه
 حلوان.

تى ثير برنىام  مقتىرح للط اىة الحركيىة  :(2115) ىويدا  فتح  السيد دمحم -35
ميىىارات الحركيىىة ةىىي الجمبىىاز   والروىىا علىىى تنميىىة بعىىض ال

كليىة  ،غير منشىورة ،رسالة دكتوراه ،الحركي لرياض األطفال
 جامعة الزاازي .  ،التربية الرياوية للبنات
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 لألطفال الحركي للذكا  اختبار بطارية بنا  :(2152) وفاء ترك  الغرير   -36

 عشىر الثىامن الىدوري  المىؤتمر ،سىنوات 1 – 2بعمىر مىن  

 ،ليىجامعىة المو  ،العرال ةي الرياوية التربية وماسام للليات
 (615-229) ص

ةاعليىىة اسىىتخدام اسىىتراتيجية اللعىىص ةىىي  :(2152) والء برردر  كامررل علررى -37
تىىىدريس التربيىىىة الحركيىىىة لىىىد  طالبىىىات شىىىعبة الطفولىىىة بكليىىىة 
التربيىىىة علىىىى مدائيىىىن التدريسىىىي واألدا  الحركىىىي ألطفىىىال مىىىا 

 ،كلية التربيىىة،تير، غيىىر منشىىورةرسىىالة ماجسىى ،ابىىل المدرسىىة
 جامعة سوىاج.
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