
 تأثري برنامج أنشطة استكشافية حركية عهى تعهم بعض انقدرات احلركية

 وتعديم انسهوك ألطفال ما قبم املدرسة 
 

  هبة سعيد عبد المنعمد/        
 المقدمة ومشـكمة البحـث:

يعد االىتمام بتربية الطفل حجر الزاوية والركيزة األساسية التي تسيم في بناء المجتمع 
ورقيو وتقدمو ، لذا جاء االىتمام بمرحمة الطفولة في مقدمة السمات الرئيسية التي تسعى إلى 
تحقيقيا كافة الدول حيث أنيا مرحمة ىامة في حياة اإلنسان ومن أخصب المراحل التربوية 

مية في تشكيل الشخصية فيي مختبر طفولى فعال ، لما فييا من أنشطة معرفية وجسمية والتعمي
إلى أن اختيار برنامج م( 2006"منى موسى ناجى" )ىادفة ومحفزات عقمية نشطة ، وتشير 

مناسب لنشاط األطفال في السن قبل المدرسة ميمة حيوية ال يستيان بيا فيجب التفكير لتحديد 
شبع احتياجات األطفال لفترة طويمة من اليوم ، فاألطفال يتميزون بالحيوية نوع النشاط الذي ي

واليقظة وانجذاب اىتماماتيم إلى أشياء تعجبيم حتى ال يسعيم الوقت لمشجار والمعاكسة.                   
(42:42) 

 

ومجاال  وتعتبر األنشطة الحركية من أىم األنشطة التي يمارسيا الطفل بمرحمة ما قبل المدرسة
خصبا إلكسابو النواحي المعرفية والوجدانية بجانب الحركة ، وتعد ىذه المرحمة  من أنسب 
المراحل لمكشف عن مواىب وقدرات الطفل وتنميتيا فالنشاط الحركي ىو النشاط السائد في حياة 

ميمو الطفل في ىذه الفترة ويسيم بقدر كبير في النمو العقمي والبدني واالجتماعي ووسيمة لتع
كسابو أنماط السموك االيجابي .                         المفاىيم والخبرات المختمفة من خالل ميمو لمحركة وا 

(22:44) 
 

واألنشطة الحركية ىي الخطوة األولى في عممية التعميم والتراكم المغوي فعندما يستكشف الطفل 
فأثناء النشاط الحركي مع اآلخرين يتعمم البيئة يقوم بالتجريب ويبدأ في تنمية فيمو لمحياة، 

األطفال أن يعمموا بانسجام مشترك وداخل نظام اجتماعي فمن خالل األنشطة الحركية يتعمم 
الطفل أن يتخذ القرارات وينتج استجابات مناسبة ويبتكر تكتيكًا جديدًا لحل المشكالت ويكتشف 

ريزة المعب بأنيا ضرورية لمتنمية المثمى السموك الضروري لحماية نفسو والترويح عمييا فتظير غ
 ىوالنضج فالمعب الحركي بالنسبة لمطفل ليس وقتا ضائعًا أو لغرض سموكي غير منتج ولكن ى
                                                                  .   طريقة الستكشاف العالم من حولو

(62  :621) 
ة لمباحثية ميع بعيض المعمميين بمدرسية الشيروم االسيالمى ومن خالل المقابالت الشخصيي

ومدرسة السالم التجريبية بإدارة شرم طنطا التعميمية وكذلك نتائج الدراسيات والبحيوث السيابقة فيي 
( تأكييد وجييود بعييض التصييرفات واألفعييال التمقائييية الفطرييية 36( )42( )3مجييال التربييية الحركييية )

ائي قييد تتسييبب أحيانييًا بييبعض الضييرر لمطفييل نفسييو أو التييي تصييدر ميين بعييض األطفييال بشييكل فجيي
لغييييرة مييين األطفيييال، وأن ىنييياك صيييعوبة بالغييية بالنسيييبة لمميييربين فيييي دور الحضيييانة أو مييين أوليييياء 
األمور في التغمب عمى السموكيات التي تصدر عن األطفال والتي ما تكون في الغاليب سيموكيات 

                                                 
جامعة طنطا. -التربية الرياضية  مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس بكمية



السمبي بالعقاب لألطفال عمى مثيل تميك السيموكيات سمبية، وأن الحل األكثر استخداما ىو التعزيز 
العشوائية، وأن ىناك قصور واضح فيي التعزييز اإليجيابي لييا، وقيد ترجيع الباحثية ذليك إليى إغفيال 
المعميم أو المعمميية ألسيياليب تعيديل السييموكيات العشييوائية بالطريقيية العمميية الصييحيحة والتييي تيييدف 

والخمقييية لييدط األطفييال الييذين يتسييمون بيييذه السييموكيات، فييي األسيياس إلييى تنمييية الجوانييب التربوييية 
كييذلك فييإن رد فعييل المعمييم تجيياه تمييك التصييرفات يكييون مفيياجا وال يمتمييك الفرصيية الكافييية التخيياذ 
القرارات المناسبة لتعديل مثل ىذه السيموكيات فغالبيًا ميا يمجيأ لمعقياب السيمبي باعتبياره أسيرع وسييمة 

الفو الحظ في إتباع األسموب المناسب تجياه الطفيل، وعميى الجانيب لتعديل السموك، وبالتالي ال يح
اآلخير نجييد أن الطفييل يغفييل فييي كثييير ميين األحيييان التصييرفات والسييموكيات المقبوليية خييالل مواقييف 
معينة من الحيياة، وىيذا ميا دعيا الباحثية إليى ربيج برنيامج أنشيطة استكشيافية حركيية تسياعد الطفيل 

ة ودور النشيياط الحركييي فييي التغمييب عمييى السييمبي منيييا وتييدعيم لمتعييرف عمييى السييموكيات المختمفيي
 اإليجابي وتطويره.
 هـدف البحـث 

ييدف البحث إلى التعرف عمى تأثير برنامج أنشطة استكشافية حركية عميى تعميم بعيض  
 القدرات الحركية وتعديل السموك ألطفال ما قبل المدرسة.

 فروض البحـث:
والضييابطة فييي البعييدط لممجموعيية التجريبييية و  القياسييين القبميييتوجييد فييروم داليية إحصييائيًا بييين  -6

 بعض القدرات الحركية وتعديل السموك ألطفال ما قبل المدرسة ولصالح القياس البعدط. 
بين القياسين البعديين لممجموعتين التجريبية والضيابطة فيي بعيض دالة إحصائيًا توجد فروم  -4

 قبل المدرسة ولصالح المجموعة التجريبية.  القدرات الحركية وتعديل السموك ألطفال ما

توجد فروم في معدل التغير بين القيياس البعيدط عين القبميي لكيل مين المجميوعتين التجريبيية  -3
بعيييض القيييدرات الحركيييية وتعيييديل السيييموك ألطفيييال ميييا قبيييل المدرسييية ولصيييالح والضيييابطة فيييي 

 المجموعة التجريبية.

 مصطمحـات البحـث:

 Program exploratory activities kineticsحركية:  برنامج أنشطة استكشافية
مجموعييية األنشيييطة واأللعييياب والممارسيييات العمميييية التيييي يقيييوم بييييا الطفيييل تحيييت إشيييراف " 

رشاد غيره بالخبرات والمعمومات والمفاىيم واالتجاىيات التيي تدربيو عميى أسياليب التفكيير  وتوجيو وا 
واالستكشيييييييييييييييييييياف ".                                السييييييييييييييييييييميم وحييييييييييييييييييييل المشييييييييييييييييييييكالت والتييييييييييييييييييييي ترغبييييييييييييييييييييو فييييييييييييييييييييي البحييييييييييييييييييييث 

(42  :42 ) 
 

 Behavior Modificationتعديل السـموك: 
"ىو عممية تعتمد عمى اعادة التنظيم لممجال االدراكى والحركى لمفرد لتخفيف السموكيات غير  

                                                                            المرغوبة" 
(43::61) 

 

 يجعل حياتو وحياة المحيطين بو أكثر ايجابية وفاعمية ". " تحقيق تغيرات في سيموك الفرد لكي
                                                                                           

(31) 



 Random Behaviorsالسموك العشوائى: 
المتعممة من خالل المواقف التى يمر بيا خالل مراحل نموه"         " ىو استجابة الطفل 

(3::6 ) 
غير  " مجموعة من التصرفات التي يصدرىا األطفال بتمقائية فطرية فجائية، وقد تكون مرغوبة أو

   *مرغوبة ". 
 

 الدراسـات السـابقة 
أنشـطة استكشـافية تـثيير برنـامج ( بدراسية بعنيوان "42م( )2::4) منى موسى ناجىقامت  -1

بييدف بنياء برنيامج أنشيطة  حركية عمـى ددا  وفضـائل الط ـل فـح مرحمـة مـا مبـل المدرسـة"
استكشييافية حركييية ومعرفيية تييأثيره عمييى اكتسيياب اداب وفضييائل الطفييل ، واسييتخدمت الباحثيية 

: برنييييامج أدوات الدراســــة( طفييييل وطفميييية ، وميييين :2الميييينيج التجريبييييي عمييييى عينيييية قواميييييا )
:  ومــن أهــم النتــائجركييية واسييتبيان لتحديييد اآلداب والفضييائل)أعداد الباحثيية( ، لألنشييطة الح

اثبت برنامج األنشطة االستكشافية الحركيية أن ليو تيأثير ايجيابي وفعيال عميى اكتسياب اآلداب 
 والفضائل .

المشكالت السموكية الشـائعة " دراسة بعنوان (42م()2::4) مصط ى عودة أبو نظمى أجرط  -4
األميييات العييامالت وغييير  "دراسيية ميدانييية عمييى عينيية ميين أطفييال ال مســطينييناألط ــال  لــد 

التعيييرف عميييى األىميييية النسيييبية إليييى كيييل مييين فقيييرات المشيييكالت السيييموكية ، بييييدف العيييامالت"
، واسيييتخدم الشيييائعة ومجاالتييييا ليييدط أطفيييال موضيييع الدراسييية كميييا يراىيييا المعمميييون والمعمميييات

: اسيتبيان أدوات الدراسـة( طفل وطفمة، ومين 42واميا )الباحث المنيج التجريبي عمى عينة ق
أكثيير المشييكالت السييموكية شيييوعًا لييدط أطفييال : أن  ومــن أهــم النتــائج، المشييكالت السييموكية

يييتكمم بزيييادة مفرطيية ، و الدراسيية ىييي عمييى التييوالي داخييل المدرسيية يتشييتت انتباىييو بسيييولة ، 
يصييعب عميييو إنييياء العمييل الييذي يبييدأه، و  يقمييق راحيية زمالئييوو ييمييل أداء الواجبييات المدرسييية و 

كميييا أن ىنييياك فيييروم معنويييية بيييين ، وأن أكثييير المشيييكالت السيييموكية شييييوعًا ىيييو النشييياط الزائيييد
 الجنسين في مجال المشكالت السموكية ولصالح الذكور.

" ميــاس الســموك اشستكشــافح لــد  ( دراسيية بعنييوان 36م( )4::2)  Handersonأجييرط  -3
قيياس السيموك االستكشيافي ليدط عينية مين البنيين والبنيات فيي مرحمية  " ، وتيدف إلى األط ال

ميييا قبيييل المدرسييية والصيييفوف األوليييي والثانيييية فيييي الميييدارس االبتدائيييية، وتيييم اسيييتخدام المييينيج 
( طفياًل مين الجنسيين فيي مرحمية ميا قبيل المدرسية باإلضيافة 663الوصفي عمى عينة قواميا )

: تطبييييق أدوات الدراســـة لثيياني االبتيييدائي ،وميين( ميين البنيييات فييي الصيييف األول وا6:1إلييى )
، بطارية من االختبارات مكونة من أربعة ميام لتقدير حب االسيتطالع والسيموك االستكشيافي 

: عدم وجود فروم بين الجنسين في مرحمية ميا قبيل المدرسية عميى متغييرات  ومن أهم النتائج
داليية حيييث أظيييرت األطفييال حييب االسييتطالع التييي تييم قياسيييا، وجييود فييروم فييي السيين كانييت 

األكبييير سييينا مسيييتويات مرتفعييية فيييي السيييموك االستكشيييافي، ولقيييد اتضيييح مييين التحمييييل العييياممي 
لمنتائج وجود خمسية عواميل لحيب االسيتطالع ىيى عاميل االستكشياف لممثييرات عاليية الحيدة، 
عاميييييل حيييييب االسيييييتطالع عييييين طريقييييية فحييييية العدييييييد مييييين الموضيييييوعات، عاميييييل قيييييوة حيييييب 

ل التسيالل، عاميل العمير، ومين خيالل ىيذا التحمييل اتضيح أن العامييل األول االسيتطالع، عامي

                                                 
 



 –ىييو أكثيير العوامييل ارتباطييا بكييل ميين الجيينس والعميير بغييض النظيير عيين كييون الجيينس )ذكيير 
 أنثى( ثم يميو العامل الثاني ثم العامل الخامس ثم العامل الثالث ثم العامل الرابع.

تقيـيم تـثيير برنـامج  " دراسية بعنيوان( 41م( ):::4)  Efthimios & Nikolaosأجيرط  -2
اختبيار تيأثير برنيامج التربييية ، بييدف " حركيـة عمـى التـرويط ألط ـال مـا مبـل المدرسـة تربيـة

الحركية عمى تشجيع الترويح ألربعة مجاالت لنمو األطفال ىي الحركي، المعرفي، العاطفي، 
 2( طفيل مين سيين )642يا )، واستخدم الباحثان المنيج الوصفي عميى عينية قواميياإلجتماعى

اسيتمارة التعياون مييع اآلخيرين وتفيييم و  اسييتمارة المييارات الحركييية: الدراسـة أدوات(، ومين 5 -
أظير البرنامج أن لديو القيدرة :  ومن أهم النتائج، القدرة عمى التفكير الخالمو  الفروم الذاتية

المدرسيييية )الحركييييي، عمييييى التييييأثير اإليجييييابي فييييي جميييييع مجيييياالت النمييييو لألطفييييال قبييييل سيييين 
أظييييرت المقيييابالت ميييع القيييائمين بتيييدريس برنيييامج التربيييية ، و المعرفيييي، العييياطفي، االجتمييياعي(

الحركيييية العدييييد مييين المكونيييات اإلضيييافية لمتيييرويح التيييي ظييييرت بواسيييطة الوسيييائل المتنوعييية 
  لمتقييم.

حمـة التربيـة الحركيـة فـح مر ( دراسة بعنيوان " 35م( ):::4) Stork & Sandersأجرط  -5
"، واستيدفت ىذه الدراسة تقييم جودة ونوعية األنشيطة الحركيية خيالل مرحمية  المبكرة الط ولة

الطفوليييية المبكييييرة، كييييذلك التعييييرف عمييييى الييييدور اإليجييييابي لتمييييك األنشييييطة الحركييييية، واسييييتخدم 
الحركيييية  التربيييية تيييدريس عميييى ميين القيييائمين (22) قوامييييا عينييية عميييى الوصيييفي الباحثييان المييينيج

: األنشييطة الحركييية ومقييياس جييودة ونوعييية النشيياط ، أدوات الدراســةبرييياض األطفييال، وميين 
: االىتمام ببرامج األنشطة الحركية الطبيعية بمرحمة ما قبل المدرسية ييلدط  ومن أهم النتائج

إلييى زيييادة الكفيياءة الحركييية ويزيييد ميين فييرة النمييو المتييوازن فييي مختمييف الجوانييب الشخصييية 
 نية واالجتماعية والصحية.  والبد

برنــامج أنشــطة حركيــة وتــثيير  ( بدراسيية بعنييوان "3م( )1::4) امــانى إبــراهيم ةمي ــةقامييت  -6
واسيتيدفت تصيميم برنيامج أنشيطة حركيية عمى السموك الصـحح ألط ـال مـا مبـل المدرسـة" ، 

ت ألطفيييال مرحمييية ميييا قبيييل المدرسييية لتحقييييق السيييموكيات الصيييحية االيجابيييية ، حييييث اسيييتخدم
: برنيامج أنشيطة أدوات الدراسة( طفل ، ومن :2الباحثة المنيج التجريبي عمى عينة قواميا )

: برنامج األنشطة الحركية المقتيرح ييلثر  ومن أهم النتائجحركية ومقياس السموك الصحي ، 
 تأثيرا ايجابيا في اكتساب وتنمية السموك الصحي ألفراد العينة .

 

 إجـراءات البحــث 

 ـث: منهج البح
صييميم التجريبييي ذو المجمييوعتين أحييدىما تاسييتخدمت الباحثيية الميينيج التجريبييي باسييتخدام ال

 تجريبية واألخرط ضابطة وذلك لمناسبتو لطبيعة ىذا البحث .
 وعينـة البـحث:مجتمـع 

بمدرسية الشيروم االسيالمى التابعية إلدارة شيرم يمثل مجتمع البحث 
( 12م، والبيييالد عيييددىم )4:64/4:63بمحافظييية الغربيييية خيييالل العيييام الدراسيييي طنطيييا التعميميييية 

( طفيل، بنسيبة :3طفل، وقد قامت الباحثة باختيار عينة البحث بالطريقية العمديية والبيالد قوامييا )
( أطفيال :6( من مجتمع البحث الكمى، وقيد قاميت الباحثية باختييار عيدد )٪:31.5مئوية قدرىا )

الثبيييات( لالختبيييارات  -تطالعية وذليييك لحسييياب المعيييامالت العمميييية )الصيييدمكعينييية لمدراسييية االسييي



( طفيييل، تيييم :4والقياسيييات المسيييتخدمة قييييد البحيييث، وبالتيييالي أصيييبحت عينييية البحيييث األساسيييية )
( طفييل 62تقسيييميم إلييي مجمييوعتين متسيياويتين األولييى تجريبييية والثانييية ضييابطة قييوام كييل منيمييا )

 ينة البحث.( يوضح تصنيف مجتمع وع6وجدول )
 ( 1جـدول ) 

 تصنيف مجتمع وعينة البحث

 البيــان
مجتمع 
 البحث

العينة  عينة الدراسة األساسية
 الضابطة   التجريبية اشستطالعية

 :6 62 62 12 أط ال مدرسة الشروق اشسالمى

 ٪ 24.:6 ٪:62.5 ٪:62.5 ٪::6 النسبة المئوية
 

  أسبا  اةتيار عينـة البحـث:
االتصال بجميع أطفال العينة والتدريس ليا مما يضمن سيولة التحكم في خطوات تنفيذ سيولة  -

 تجربة البحث بدقة عالية.
حصمت العينة عمى أعمى الدرجات في مقياس السموك العشوائي الذي قامت الباحثة بتصيميمو  -

 ( .5والتأكد من صالحيتو لمتطبيق ممحق)
 ي والعقمي.مرحمة نمو واحدة يتقارب بيا النضج الحرك -

تيييوافر المسييياحة الزمنيييية الالزمييية لتنفييييذ برنيييامج األنشيييطة االستكشيييافية الحركيييية المقتيييرح عميييييم  -
 (.2ممحق)

 

 لعينـة البحـث:ى التوصيف اشحصائ
قامت الباحثة بإجراء التجانس بين أطفال عينة البحث في بعض المتغيرات التي قد يكون 

اليييذكاء(،  –اليييوزن  –الطيييول  –لييييا تيييأثير عميييى المتغيييير التجريبيييى مثيييل معيييدالت النميييو )العمييير 
 (.  4وبعض القدرات الحركية، ومقياس السموك العشوائي قيد البحث، كما يوضحيا جدول ) 

 ( 2جـدول ) 
 وصيف اإلحصائح لعينة البحث الكمية فح جميع المتغيرات ميد البحثالت

 38ن= 

 المتغيرات م
وحدة 
 القياس

المتوسط 
 ىالحساب

اشنحراف 
   المعيار 

 الوسيط
معامل 
 اإللتواء

مو
 الن
شت
معد

 

 :32.: 5.35 2:1.: 5.26 سنة السن

 232.: :6:1.3 5.123 42.:66 سم الطول

 242.:- 1:.:4 6.322 52.:4 كجم الوزن 

 432.:- 13.65 126.: 14.25 درجة الذكاء

كية
حر
ت ال

قدرا
ال

 

 422.:- 1.53 122.: 1.25 ثانية م عمى عارضة:6المشي 

 362.: 2.66 56:.6 2.44 ثانية متر 45العدو 

 4::.: 3.66 424.: :3.6 متر رمى كرة ناعمة ألقصى مسافة

 2:2.: 4:.:2 443.: 66.:2 سم الوثب العريض من الثبات 

 262.: :65.5 3.443 65.23 متر حركة ركل كرة

وك 
سم
س ال

مقيا
ئح
شوا
الع

 

 232.: 65.: 6.253 31.: درجة محور االندفاعية

 462.: 1.33 6.122 1.22 درجة محور فرط النشاط الحركي

 :33.:- 2.12 :6.33 4:.2 درجة محور العدوانية



 621.: 62.: 6.264 43.: درجة محور تشتت االنتباه

 225.: 5:.2 6.4:6 2:.2 درجة محور استثارة السموك

 632.:- :26.4 2.266 12.:2 درجة الدرجة الكمية لممقياس

-( أن قييييم معيييامالت االلتيييواء ألفيييراد عينييية البحيييث تراوحيييت بيييين )4) يتضيييح مييين جيييدول
البيانيات (، مميا يشيير إليي تماثيل واعتداليية 3)±(، وقد انحصرت ىذه القيم بين 4::.:: 242.:

خميو تميك البيانيات مين عييوب التوزيعيات ى قيد الدراسة، وىذا يعطي داللة عمفي جميع المتغيرات 
 غير االعتدالية. 

 

 التجريبية(: -تكافؤ مجموعتح البحث )الضابطة 
تييم إجييراء التكييافل بييين أطفييال المجمييوعتين الضييابطة والتجريبييية فييي جميييع المتغيييرات قيييد 

كييل ميين أفييراد المجمييوعتين فييي متغيييرات النمييو والييذكاء البحييث  لمتأكييد ميين عييدم وجييود فييروم بييين 
 ذلك.( يوضح 3والقدرات الحركية ومقياس السموك العشوائي قيد البحث، وجدول )

 ( 3جـدول ) 
 ال روق بين مجموعتين البحث الضابطة والتجريبية فح جميع المتغيرات ميد البحثدشلة 

  14= 2=ن1ن

 ميمة "ت"
وحدة  التجريبية المجموعة المجموعة الضابطة

 القياس
 م المتغــيرات

 1س   1ع±  2س   2ع± 

 السن سنة 5.23 :56.: 5.32 2:4.: 5:1.:

مو
 الن
شت
معد

 

 الطول سم 63.:66 22:.2 6:1.42 :5.25 523.:

 الوزن  كجم 22.:4 6.326 52.:4 6.342 462.:

 الذكاء درجة :14.6 22:.: 1:.14 1.624 4:5.:

 م عمى عارضة:6المشي  ثانية 1.53 2::.6 1.24 6.6:4 323.:

كية
حر
ت ال

قدرا
ال

 
 متر 45العدو  ثانية 2.45 22:.6 2.61 6.662 :61.:

 رمى كرة ناعمة ألقصى مسافة متر 3.62 451.: 3.43 414.: 2:2.:

 الوثب العريض من الثبات  سم ::.:2 462.: 64.:2 445.: 252.:

 حركة ركل كرة متر 6:.65 3.623 62.52 3.326 32:.:

 محور االندفاعية درجة 24.: 6.223 32.: :2:.6 643.:

ئح
شوا
 الع
وك
سم
س ال

مقيا
 

 الحركي محور فرط النشاط درجة 1.25 :6.14 1.21 34:.4 23:.:

 محور العدوانية درجة 3:.2 6.412 2.25 6.3:6 465.:

 محور تشتت االنتباه درجة 42.: 6.3:1 :6.: 6.342 431.:

 محور استثارة السموك درجة 2.63 6.426 2.13 6.452 523.:

 الدرجة الكمية لممقياس درجة :26.6 2.252 26.:2 2.263 6:1.:

                    52:.4= 5:.:قيمة "ت" الجدولية عند مستوط معنوية 
( 5:.:( عدم وجود فروم دالة إحصائيًا عند مستوط معنوية )  3يتضح من جدول ) 

مما يشير إلى تكافل قيد البحث، متغيرات جميع البين المجموعتين الضابطة والتجريبية في 
 مجموعتي البحث.



 البيانات :وسائل وأدوات جمع 
جياز الريستامير لقياس الطول ألقرب "سنتيمتر".  -
الميزان الطبي لقياس الوزن ألقرب "كيمو جرام". -
 - عصيييى ممونيية مختمفييية األطيييوال - األحجييياممكعبيييات ممونييية مختمفيية  – كييرات صيييغيرة ممونيية -

مختمفة األحجام أوعية فارغة  - األشكالأشياء متنوعة مختمفة  – أطوام ممونة مختمفة األقطار
.األوزانأكياس حبوب ورمل مختمفة  – زجاجات بالستيكية - واأللوان

 
 (1اةتبار الذكاء لجودانف: )ممحـق 

لدط أطفال عينة البحث  م اختبار رسم الرجل لقياس القدرات العقمية "الذكاء"ااستخدتم  
التي تتناسب مع أطفال ىذه وقد اختارت الباحثة ىذا االختبار لكونو من االختبارات غير المفظية 

المرحمة غير القادرين عمى التعبير لفظيا أو بالكتابة كما أن االختبار يسيل تطبيقو بصورة 
جماعية ، في وقت واحد بواسطة فاحة واحد ، ولقد طبق ىذا االختبار في العديد من الدراسات 

 ( مما يلكد صدم وثبات ىذا االختبار . 63()3()42السابقة كدراسة )
 (3اةتبارات القدرات الحركية ميد البحث: ممحـق )

قامت الباحثة باإلطالع عمى العديد من المراجع العممية والدراسات السابقة في مجال التربية 
(، وذلك بيدف تحديد القدرات الحركية الخاصة بتمك المرحمة، :6( )62( )62( ):6الحركية )

درات الحركية، ثم قامت الباحثة بعرض تمك القدرات وكذلك االختبارات البدنية التي تقيس تمك الق
( 4( خبراء في مجال المناىج وطرم التدريس التربية الرياضية ممحيق ) 2الحركية عمى عدد ) 

 ( يوضح ذلك. 2الستطالع رأييم في أنسبيا، وجدول ) 
 (  4جـدول )   

ن=        لحركية ميـد البحـثنتائج استطالع رأ  الةبراء حول أهم القدرات ا                   
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 القدرة المةتارة النسبة المئوية عدد دراء اشت اق القدرات الحركية النوع

زان
اشت
ت 
ركا
ح

 

  ٪26.2 5 الحركات المحورية -

  ٪52.6 2 الدحرجات -

  ٪26.2 5 الوقوف عمى رجل واحدة -

  ٪::6 2 المشي عمى عارضة -

قال
شنت
ت ا
ركا
ح

 

  ٪5.2: 2 المشي -

  ٪::6 2 الجري  -

  ٪5.2: 2 الوثب -

  ٪52.6 2 الحجل -

حكم
 الت
ات
حرك

 

  ٪26.2 5 دحرجة الكرة -

  ٪::6 2 رمي الكرة من فوم الكتف -

  ٪5.2: 2 لقف الكرة -

  ٪5.2: 2 ركل الكرة -

  ٪26.2 5 إيقاف الكرة  -



  ٪24.1 3 ضرب الكرة -

( اراء السادة الخبراء في تحديد القدرات الحركية لمرحمية  2يتضح من جدول ) 
٪ كحيد أدنيي لقبيول القيدرات الحركيية، :2، حيث ارتضت الباحثة بنسبة مئوية قيدرىا 

وقد قامت باإلطالع عمى العديد من المراجع العمميية فيي مجيال اختبيارات األداء الحركيي لألطفيال 
والتييي  ( 3) ممحـــق (34م():::4) Hebbelinck & Bormsارت بطارييية اختبييارات واختيي

( سنة والتي تتميز بأنيا تقيس أكثر القدرات الحركية تكيرارًا فيي 63 - 5تصمح لألطفال من سن )
 عند األطفال في ىيذه المرحمية،العديد من بطاريات االختبار التي تستخدم لقياس القدرات الحركية 

الخمسييية بأنييييا لييييا ملشيييرات صيييدم وثبيييات جييييدة بالنسيييبة لمقيييدرات التيييي االختبيييار  وحيييدات وتمتييياز
 تقيسيا، وتتمثل تمك االختبارات الحركية في:

 متر. 45اختبار العدو  -                     متر عمى عارضة. :6اختبار المشي  -
العريض من اختبار الوثب  -اختبار رمى كرة ناعمة ألقصى مسافة.                   -

 الثبات.

 اختبار حركة ركل كرة. -
 

 المعامالت العممية شةتبارات القدرات الحركية:
 صدق اةتبارات القدرات الحركية:

تم حساب صدم اختبارات القدرات الحركيية عين طرييق تطبييق االختبيار عميى مجميوعتين 
تالميذ الصف الثاني  ى من( أطفال، المجموعة األول:6متساويتين من األطفال، قوام كل منيما )

والمجموعيية اإلبتييدائى بمدرسيية الشييروم االسييالمى بييإدارة شييرم طنطييا التعميمييية )مجموعيية مميييزة(، 
إليى  62/4ممييزة(، وذليك خيالل الفتيرة مين  )مجموعية غيير الثانية ىيي عينية البحيث االسيتطالعية

 يوضح ذلك.( 5م، وجدول )46/4/4:63
 ( 5جـدول ) 

= 2=ن1ن       الصدق اةتبارات بعض القدرات الحركية ميد البحث معامل                   
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 ميمة "ت"
وحدة  المجموعة المميزة المميزة غير المجموعة

 القياس
 المتغيرات

 1س   1ع±  2س   2ع± 

 م عمى عارضة:6المشي  ثانية 2.34 216.: 1.31 132.: 2.551

 متر 45العدو  ثانية 5.26 :25.: 2.44 46:.6 5.243

 رمى كرة ناعمة ألقصى مسافة متر 5.33 6.632 3.65 426.: 2.161

 الوثب العريض من الثبات  سم 44.:2 61:.4 62.:2 422.: 65.663

 حركة ركل كرة متر 51.:4 :5.22 62.65 3.423 416.:

                     4.6:6= 5:.:قيمة )ت( الجدولية عند مستوط معنوية 

( 5:.:( وجيود فيروم ذات داللية إحصيائية عنيد مسيتوط معنويية ) 5يتضح مين جيدول ) 
بييين المجميييوعتين الممييييزة وغيييير المميييزة ولصيييالح المجموعييية الممييييزة فييي بعيييض القيييدرات الحركيييية 
الخاصة باألطفال قيد البحث، مما يدل عمى صيدم االختبيارات المسيتخدمة فيي قيياس ميا وضيعت 

 تمييز بين المجموعتين. من أجمو لقدرتيا عمى ال



 :يبات اةتبارات القدرات الحركية
تييم إيجيياد معامييل ثبييات اختبييارات بعييض القييدرات الحركييية قيييد البحييث، ميين خييالل تطبيييق 

( أييام بييين التطبيقييين، وذلييك عمييى عينيية البحييث 3االختبيار ثييم إعييادة التطبيييق بفاصييل زمنييي قييدره )
م، وذليييك إليجييياد معاميييل االرتبييياط بيييين 46/4/4:63إليييى  62/4االسيييتطالعية خيييالل الفتيييرة مييين 

 ( يوضح ذلك. 2التطبيقين باستخدام معامل االرتباط البسيج )بيرسون(، وجدول ) 
 ( 6جـدول ) 

 معامل يبات اةتبارات بعض القدرات الحركية ميد البحث
10ن= 

 ميمة "ر"
وحدة  التطبيق األول التطبيق اليانح

 القياس
 المتغـيرات

 1س   1ع±  2س   2ع± 

 م عمى عارضة:6المشي  ثانية 1.31 132.: 1.33 166.: 64:.:

 متر 45العدو  ثانية 2.44 46:.6 2.61 112.: 62:.:

 رمى كرة ناعمة ألقصى مسافة متر 3.65 426.: 3.61 ::4.: 2:5.:

 الوثب العريض من الثبات  سم 62.:2 422.: 62.:2 431.: 42:.:

 حركة ركل كرة متر 62.65 3.423 :62.6 3.462 232.:

                               234.:= 5:.:قيمة "ر" عند مستوط معنوية 

( وجود عالقة إرتباطيية ذات داللية إحصيائية بيين التطبيقيين األول  2يتضح من جدول ) 
والثاني الختبارات بعض القدرات الحركية لمرحمية ميا قبيل المدرسية قييد البحيث، حييث تراوحيت قييم 

 ( مما يشير إلى ثبات تمك االختبارات. 42:.:،  232.:معامالت االرتباط ما بين )
 (5العشوائح من تصميم الباحية: )ممحـق مقياس السموك 

، وذليك اسيتنادًا عميي اإلطيار إعداد مقيياس السيموك العشيوائي  تم
(، وذلييييك بيييييدف تحديييييد 33( )42( )42( )62( )2المرجعييييي والدراسييييات السييييابقة مثييييل دراسيييية )

مرحمييية ، حييييث تيييم إتبييياع والسيييموكيات العشيييوائية التيييي يقيييوم بييييا األطفيييال خيييالل تميييك الالتصيييرفات 
 كالتالي  قامت الباحثة بتحديد محاور المقياس في أربعة محاور ىي :الخطوات 

 محور فرط النشاط الحركي لمطفل. -محور السموك االندفاعي لمطفل             - 

محور استثارة في سموك الطفل.محور السموك العدواني لمطفل. - 
( من الخبراء المتخصصين في مجال  2وقد تم عرض محاور المقياس عمى عدد )  

وذلك لمحكم عمى مدط صالحية  (1ممحـق )طرم تدريس التربية الرياضية والتربية الحركية 
٪ ::6نسبة االتفام عمى محاور االستبيان  محاور االستبيان فيما وضعت من أجمو، وقد بمغت

اقتراح إضافة محور تشتت االنتباه في سموك الطفل، وبالتالي من مجموع أراء الخبراء، مع 
 أصبحت محاور المقياس فى صورتيا النيائية كاألتي:

 

 محور فرط النشاط الحركي لمطفل.    -محور االندفاعية في سموك الطفل.                -
 ه في سموك الطفل. محور تشتت االنتبا -                    محور العدوانية في سموك الطفل. -

 محور االستثارة في سموك الطفل.



بعد تحديد محاور المقياس تم وضع مجموعة من العبارات تحت كيل محيور مين المحياور  
( عبييارة ، وقييد 21بحيييث تغطييى فييي مجموعيييا المحييور التييي تمثمييو وقييد بمييد عييدد ىييذه العبييارات )

 التالية:عت الباحثة عند صياغة وتحديد العبارات الشروط را 
 أن تكون العبارات سيمة الفيم وواضحة المعاني. -
أال تكون العبارات مركبة وتتضمن أكثر من معني. -
أن تكون العبارات بسيطة بحيث تلدي إلي الحصول عمي بيانات دقيقة. -

لمتأكد من صياغة العبيارات وميدي صيدقيا فيي تحدييد السيموكيات العشيوائية ليدط األطفيال  
( خبيراء فيي مجيال  2امت الباحثة بعرض المقياس في صورتو المبدئية عمي عيدد ) قيد البحث، ق

٪( عمييييي أن 5.26:طييييرم تييييدريس التربييييية الرياضييييية والتربييييية الحركييييية، والييييذين أجمعييييوا بنسييييبة )
العبارات جميعيا متصمة بالناحية السيموكية الميراد قياسييا، بعيد إجيراء بعيض التعيديالت فيي بعيض 

المالحظات التي أبدأىا الخبراء تيم إجيراء التعيديالت المقترحية سيواء بالتعيديل العبارات، وفي ضوء 
 في الصياغة أو الحذف.

 ( 7جـدول ) 
عدد العبارات التى تم تعديمها بمقياس السموك العشوائح                                     

 7ن=

 العدد  عنوان المحور م
 عدد العبارات التى تم تعديمها

 إضافة تعديل حذف

 - 3 6 62 محور االندفاعية في سموك الطفل 6

 - 2 - 63 محور فرط النشاط الحركي لمطفل. 4

 6 3 3 65 محور العدوانية في سموك الطفل. 3

 6 4 - 64 محور تشتت االنتباه في سموك الطفل 2

 - 3 - 63 محور االستثارة في سموك الطفل. 5

أراء واقتراحات وبعيد أجيراء التعيديالت عميى الصيورة األوليية في ضوء ما أبداه الخبراء من  
 (25) عميييى واشيييتممت الحصيييول عميييى الصيييورة النيائيييية لممقيييياس العشيييوائي أمكييين السيييموك لمقيييياس

عبارة موزعة عمى المحاور كاألتي:
 (63محور فرط النشاط الحركي لمطفل. ) -(       63محور االندفاعية في سموك الطفل. ) -

محور تشتت االنتباه في سموك الطفل.  -(63العدوانية في سموك الطفل. )محور  -
(63) 

 (63محور االستثارة في سموك الطفل. ) -

وييتم تطبيييق المقييياس مين خييالل عييدد مين المحكمييين )معمميية الفصيل و معمميية التربييية الرياضييية ( 
التقييدير ثنييائي األوزان عمييي لميييزان باإلضيافة إلييى الباحثيية ، وقييد تييم االسييتجابة عمييى المقييياس وفقييًا 

 )صفر( ال أوافيق: -                       )درجة واحدة( أوافيق: -     النحو التالي:

 المعامالت العممية لمقياس السموك العشوائح :
 صدق المقياس:

اسييييتخدمت الباحثيييية صييييدم التكييييوين الفرضييييي بطريقيييية االتسييييام الييييداخمي لحسيييياب معامييييل 
عبارة والمحور الذي يمثميا وبين كل محور والدرجة الكمية لممقياس ، وذلك عمي  االرتباط بين كل



عينييية الدراسييية االسيييتطالعية ، وذليييك بييييدف حيييذف المفيييردات التيييي ال تظيييير ارتباطيييًا ميييع الدرجييية 
 ( يوضح ذلك. :الكمية لممقياس، وجدول ) 

 ( 8جـدول ) 
 يميمهامعامالت اشرتباط بين درجة كل عبارة والمحور الذي 
وبين كل محور والدرجة الكمية لممقياس

10ن= 
 محور اشستيارة تشتت اشنتبا  محور العدوانية النشاط الحركى محور اشندفاعية م

6 :.223 :.2:: :.25: :.2:2 :.222 

4 :.::4 :.2:1 :.226 :.23: :.221 

3 :.222 :.222 :.:54 :.212 :.21: 

2 :.:62 :.261 :.:65 :.:16 :.216 

5 :.226 :.252 :.253 :.215 :.223 

2 :.252 :.:42 :.2:5 :.22: :.215 

2 :.::: :.225 :.221 :.:22 :.2:1 

: :.243 :.:4: :.:6: :.214 :.26: 

1 :.:25 :.:53 :.2:1 :.:45 :.22: 

6: :.22: :.22: :.:62 :.224 :.:46 

66 :.2:: :.262 :.2:2 :.223 :.:42 

64 :.222 :.2:2 :.232 :.:63 :.212 

63 :.2:2 :.235 :.:25 :.223 :.:63 

 :22.: 211.: 34:.: 65:.: 23:.: مجموع

                         234.:= 5:.:قيمة "ر" عند مستوي معنوية 

( وجيييييود عالقييييية ارتباطيييييية ذات داللييييية إحصيييييائية عنيييييد مسيييييتوي  :يتضيييييح مييييين جيييييدول ) 
الييذي تنتمييي إليييو، حيييث تراوحييت قيميية معامييل ( وبييين درجييات كييل عبييارة والمحييور 5:.:معنوييية)

(، وىيييذا يعطيييي داللييية مباشيييرة عميييي ميييدط صيييدم االتسيييام 16:.::  221.:االرتبييياط ميييا بيييين )
 الداخمي لعبارات المقياس.

 يبات المقياس:
حييث ييتم تجزئية المقيياس قامت الباحثة بحساب معامل الثبيات بطريقية التجزئية النصيفية، 

ويتم حسياب معاميل االرتبياط لمعبارات الفردية، جزء لمعبارات الزوجية(، )جزء إلى جزأين متكافئين 
( أطفال من داخل مجتمع البحيث وخيارج العينية األساسيية، وجيدول ) :6)بينيم عمى عينة قواميا 

 ( يوضح معامل الثبات لمقياس السموك العشوائي قيد البحث. 1
 

 ( 9جـدول ) 
 البحثمعامل يبات مقياس السموك العشوائح ميد 

10ن= 

 ميمة "ر"
وحدة  العبارات ال ردية العبارات الزوجية

 القياس
 المتغـيرات

 1س   1ع±  2س   2ع± 

 محور االندفاعية درجة 2.31 215.: 2.32 225.: :1:.:

 محور فرط النشاط الحركي درجة 5.22 1:5.: 5.25 125.: 66:.:

 محور العدوانيية درجة ::.3 :22.: 5:.3 225.: 22:.:



 محور تشتت االنتباه درجة 2.43 2:5.: 2.61 2:5.: 226.:

 محور استثارة السموك درجة 5:.2 525.: 4:.2 521.: 222.:

 الدرجة الكمية لممقياس درجة 4:.44 3.246 ::.46 3.232 35:.:

                          234.:= 5:.:قيمة "ر" عند مستوي معنوية 
( وجود عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين الجزء األول )العبارات  1يتضح من جدول ) 

الفردية( والجزء الثاني )العبارات الزوجية( لمقياس السموك العشوائي حيث تراوحت قيم معامالت 
 ( مما يشير إلى ثبات المقياس. :1:.:،  226.:االرتباط مابين )

 

 (6: ممحق)المقترحة الحركية نشطة اشستكشافيبرنامج األ 
قاميييت الباحثييية بييياإلطالع عميييى المراجيييع والبحيييوث العمميييية واألجنبيييية المتخصصييية التيييي   

تنمييية اىتمييت باألنشييطة االستكشييافية الحركييية المالئميية لمرحميية مييا قبييل المدرسيية والتييي تسيييم فييي 
وبميييا يحقيييق أىيييداف البرنيييامج  قييييد البحيييث، وكيييذلك تعيييديل السيييموك ليييدط األطفيييالالقيييدرات الحركيييية 

( مين خبيراء المنياىج وطيرم تيدريس  2الموضوع ليذه المرحمة، وتيم عيرض البرنيامج عميى عيدد ) 
لمتعييرف عمييى مييدط مناسييبتو لتحقيييق اليييدف الييذي  (1ممحـــق )التربييية الرياضييية والتربييية الحركييية 

البرنيامج المقتيرح وضع من أجمو وحيذف أو إضيافة ميا يرونيو مناسيبًا، وفيى ضيوء ذليك تيم تصيميم 
 ألطفال ما قبل المدرسة، ومراعاة أىداف المرحمة السنية وخصائصيا.

 أهـداف البرنامج 
 البرنامج إلى :ييدف 

 اكتساب السموك العشوائي االيجابي. -
 تنمية بعض القدرات الحركية قيد البحث. -

 ونفسيًا.االستفادة من الطاقة الزائدة فيما يفيدىم جسميا وعقميًا وانفعاليا  -
 إشباع حاجات الطفل لممتعة والترويح. -

 أسس وضـع البرنامج

 .األطفالأن تكون سمة البرنامج ىي التنوع والشمول والبساطة بما يناسب مستوط  -
 التدرج باألداء من السيل إلى الصعب ومن البسيج إلى المركب. -
 مراعاة توفير المكان المناسب واإلمكانيات الالزمة وعوامل األمن والسالمة لتنفيذ البرنامج.  -
اتيم الصحية عمى أداء المجيود البيدني اليذي ر لمتأكد من قد األطفالتوقيع الكشف الطبي عمى  -

 يتطمبو تنفيذ البرنامج.
األطفيال والتيي بيدورىا تسياعدىم عميى أن يتخمل البرنامج المواقف السيموكية التيي يتفاعيل معييا  -

 تشكيل أو تغيير المشاعر واالتجاىات والقيم والسموك.
 أن تساعد التدريبات األطفال عمى اكتسابيم اتجاىات موجبة لمسموك. -

 تحديد محتويات البرنامج: 
عميى العدييد مين لألطفيال خيالل تميك المرحمية وفقيًا ل طيالع تم تحديد الحركيات األساسيية 

أن تطوير الميارات الحركية لألطفيال  عمى ( والتي اتفقت جميعيا42( ):6( )5)المراجع العممية 
كميا أشيارت المراجيع يجب أن يشتمل عمى "حركات االتزان، وحركات االنتقال، وحركيات اليتحكم"، 

ة ىييييي األنشييييطة االستكشييييافية الحركييييية تشييييكل ميييين ثييييالث محيييياور رئيسيييييإلييييى أن محتييييوط منييييياج 



"األلعاب التمييدية، والحركات التمثيمية، وحركيات البراعية"، وميا تشيممو تميك المحياور مين تمرينيات 
 كاألتي : 

تمرينات تمثيمية مثل تقميد الحيوانات وتقميد بعض المين وتقميد األشجار وغيرىا
 االتجاىات.و  لتمرينات إلدراك األلوان واألشكا، تمرينات لمعرفة األبعاد واألحجام واألوزان

 ألعاب تمييدية وقصة حركية.، و استكشافية لمجسم والبيئة، و تمرينات لتحسين الترابج الحركي

 اإلطار العام لتن يذ البرنامج:

( من أطفال ما قبل المدرسة.KG2تم تنفيذ البرنامج المقترح عمى أطفال المستوط الثاني )  -
 ر ونصف. تطبيق محتوط البرنامج المقترح لمدة شيتم  -

 ( أسابيع.2عدد األسابيع الخاصة بتطبيق البرنامج بمغت )

( درس.64األسبوع الواحد يشمل عمى عدد درسين وبالتالي إجمالي الدروس بالبرنامج يبمد )
 وىي موزعة كاآلتي:يقة قد( 35زمن درس التربية الحركية اإلجمالي يبمد )

( م ختام.5)لمجزء الرئيسي. ( م45)( م لمجزء التمييدي.5)       
( م، وتطبييق الحركيات :التمييديية لميدة )واشتمل الجزء الرئيسي باليدرس عميى تطبييق األلعياب 

( م، ويييتم تطبيييق حركييات 5م، وتطبيييق حركييات البراعيية الفردييية لمييدة ) (2االستكشييافية لمييدة )
م. (2البراعة مع الزميل بالدرس لمدة )

 البرنامج: ةطوات عرض محتو  
 ىذا الجزء ىو بداية إتباع الترتيب المناسب لعرض ىذا المحتوط ، والذي يتكون من :

          األىداف السموكية لدرس التربية الحركية. -6        
                             الحركات االستكشافية. -3                األلعاب التمييدية بالدرس. -4                
                        حركات براعة مع الزميل. - 5                    حركات براعة فردية. - 2                

وقييد راعييت الباحثيية عنييد عييرض ىييذا المحتييوط أن يكييون منظمييًا بحيييث يتناسييب مييع طبيعيية 
نظييييم المحتيييوط أن يتوافيييق ميييع أىيييداف خصيييائة األطفيييال ، كميييا راعيييت عنيييد تو الميييادة الدراسيييية 

 البرنامج.

 الدراسـات اشستطالعية:
قامت الباحثة بإجراء الدراسات االستطالعية عمي عينة من داخل مجتمع البحث وخارج 

 ( أطفال، وذلك بيدف::6العينة األساسية وقد بمد عددىم )
 التعرف عمى مدط صالحية األدوات واألجيزة المستخدمة قيد البحث.

يجاد المعامالت العممية لتمك االختبارات. -  التأكد من مدط مالئمة االختبارات المستخدمة وا 
 تطبيق بعض وحدات البرنامج لمتأكد من مالئمة محتوط البرنامج وصالحية لمتطبيق. -

 

 الدراسـة األساسيـة:
 القياس القبمح:

عميييى مجميييوعتي  م4/4:63/:4إليييى  42/4خيييالل الفتيييرة مييين إجيييراء القيييياس القبميييي تيييم  
واختبيارات القيدرات نيف، االضابطة والتجريبية، حيث تم تطبيق مقياييس النميو واليذكاء لجودالبحث 

 ومقياس السموك العشوائي .الحركية، 
 تطبيق البرنامج المقترح:



عميييى المجموعييية التجريبيييية، بينميييا اتبعيييت المجموعييية تيييم تنفييييذ البرنيييامج التعميميييي المقتيييرح 
وذلييك خييالل ، الضييابطة الطريقيية التقميدييية )أسييموب األواميير( والمتبعيية بحصيية النشيياط بالمدرسيية 

بالتوجيو لممجموعتين الضيابطة والتجريبيية وقد قامت الباحثة م، 66/2/4:63إلى  3/3الفترة من 
مدرسيية فييي التييدريس ، حيييث تابعييت الباحثيية تطبيييق طييوال فتييرة البرنييامج مييع االسييتعانة بمعممييي ال

البرنامج المقترح عميى المجموعية التجريبيية مين خيالل المعممية المسيئولة عين ذليك وبمشياركتيا فيي 
العديييد ميين المواقييف التعميمييية ، وكييذلك متابعتيييا لممعمميية المسييئولة عيين المجموعيية الضييابطة ميين 

ة بالمدرسية بالطريقية التقميديية ، وتيم ذليك فيي حيث التواجد ومتابعية تنفييذ حصية النشياط الخاصي
المواعيد المخصصة لحصة النشاط بالمدرسة حيث تم تحديد حصة النشاط لممستوط الثاني ) 

KG2  لممجموعتين فيي نفيس الوقيت ولكين فيي أمياكن مختمفية وحييث اسيتعانت الباحثية بمكيانين )
مختمفيين ألداء كيل مجموعية وذلييك لوجيود أمياكن لمنشياط بالمدرسيية فيي اليدور األول والثياني ، وتييم 

 ذلك بعد حصول الباحثة عمى التصريح بأداء التجربة من إدارة المدرسة. 
 القياس البعد :

 62/2 ياسات البعدية لمجموعتي البحث الضابطة والتجريبية خالل الفترة منتم إجراء الق
م.2/4:63/:6إلى 

 المعالجـات اإلحصائيـة:

االنحيراف  - الوسييج –ى المتوسيج الحسياب -تيم اسيتخدام المعيامالت اإلحصيائية التاليية :
 تحسن .معادلة نسب ال -اختبار "ت"  - معامل االرتباط - معامل االلتواء - ط المعيار 

 :عـرض ومنامشـة النتائـج
 عرض النتائجأوًش: 

 (10دول )ـج
 دشلة ال روق بين متوسط القياسين القبمح والبعد  لممجموعة التجريبية

 فح بعض القدرات الحركية ميد البحث  
14ن= 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

متوسط  القياس البعد  القياس القبمح
 ال روق 

 اةتبار
 2ع±  2س   1ع±  1س   "ت"

 2.422 4.31 222.: 1.53 2::.6 2.62 ثانية م عمى عارضة:6المشي 

 5.412 6.22 22:.6 2.45 312.: :5.5 ثانية متر 45العدو 

 1.113 :6.2 222.: 2.25 451.: 3.62 متر مسافة ألقصى كرة ناعمة رمى

 35:.62 :4.3 524.: 24.22 462.: ::.:2 سم الوثب العريض من الثبات 

 :5.62 2.22 2.622 43.42 3.623 6:.65 متر ركل كرةحركة 

                      4.621= 5:.:قيمة "ت" الجدولية عند مستوط معنوية 
( بيييين 5:.:( وجيييود فيييروم دالييية إحصيييائية عنيييد مسيييتوط معنويييية):6يتضييح مييين جيييدول )

القياسيييين القبميييي والبعيييدط فيييي بعيييض القيييدرات الحركيييية قييييد البحيييث ألطفيييال المجموعييية التجريبيييية 
 ولصالح القياس البعدط. 

 (11دول )ـج
 دشلة ال روق بين متوسط القياسين القبمح والبعد  لممجموعة التجريبية



 فح السموك العشوائح ميد البحث  
14ن= 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

متوسط  القياس البعد  القياس القبمح
 ال روق 

 اةتبار
 2ع±  2س   1ع±  1س   "ت"

 2.222 2.63 112.: 2.41 6.223 24.: درجة محور االندفاعية

 :2.21 2.34 :6.43 5.63 :6.14 1.25 درجة محور فرط النشاط الحركي

 ::1.6 3.15 25:.: ::.3 6.412 3:.2 درجة العدوانيةمحور 

 22:.: 3.22 122.: 2.56 6.3:1 42.: درجة محور تشتت االنتباه

 22:.: 3.22 212.: 3.22 6.426 2.63 درجة محور استثارة السموك

 56:.: 3:.61 45:.2 46.42 2.252 :26.6 درجة الدرجة الكمية لممقياس

                     4.621= 5:.:مستوط معنوية قيمة "ت" الجدولية عند 
(بيييين 5:.:( وجيييود فيييروم دالييية إحصيييائية عنيييد مسيييتوط معنويييية )66يتضييح مييين جيييدول )

 المجموعييية التجريبيييية العشييوائي قييييد البحيييث ألطفييال القياسييين القبميييي والبعيييدط فييي مقيييياس السيييموك

  ولصالح القياس البعدط. 
 (12جـدول )

 القياسين القبمح والبعد  لممجموعة الضابطةدشلة ال روق بين متوسط 
 فح بعض القدرات الحركية ميد البحث  

                                                                                                    
 14ن= 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

متوسط  القياس البعد  القياس القبمح
 ال روق 

اةتبار 
 2ع±  2س   1ع±  1س   "ت"

 4.2:2 16.: 265.: 56.: 6.6:4 1.24 ثانية م عمى عارضة:6المشي 

 4.5:2 5:.: 6.662 2.61 2:3.: 2.32 ثانية متر 45العدو 

 4.454 34.: 246.: 3.55 414.: 3.43 متر رمى كرة ناعمة ألقصى مسافة

 :3.53 :5.: :52.: :2.:2 445.: 64.:2 سم الوثب العريض من الثبات 

 4.424 3.41 2.6:3 5:.61 3.326 62.52 متر حركة ركل كرة

                     4.621= 5:.:قيمة "ت" الجدولية عند مستوط معنوية 
( بييين 5:.:( وجييود فييروم داليية إحصييائية عنييد مسييتوط معنوييية )64يتضييح ميين جييدول )

القياسيييين القبميييي والبعيييدط فيييي بعيييض القيييدرات الحركيييية قييييد البحيييث ألطفيييال المجموعييية الضيييابطة 
 ولصالح القياس البعدط. 

 (13دول )ـج
 دشلة ال روق بين متوسط القياسين القبمح والبعد  لممجموعة الضابطة

 فح السموك العشوائح ميد البحث  
14ن= 

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

متوسط  القياس البعد  القياس القبمح
 ال روق 

 اةتبار "ت"
 2ع±  2س   1ع±  1س  

 4.4:2 6.34 6.636 2:.2 :2:.6 32.: درجة محور االندفاعية



 4.3:3 6.22 :6.52 5:.2 34:.4 1.21 درجة محور فرط النشاط الحركي

 4.225 6.26 6.462 2.32 6.3:6 2.25 درجة العدوانيةمحور 

 4.466 2:.6 6.624 :2.6 6.342 :6.: درجة محور تشتت االنتباه

 4.452 2:.6 16:.6 1:.5 6.452 2.13 درجة محور استثارة السموك

 4.313 2.21 ::2.3 32.44 2.263 26.:2 درجة الدرجة الكمية لممقياس

                     4.621= 5:.:معنوية  قيمة "ت" الجدولية عند مستوط 
( بييين 5:.:( وجييود فييروم داليية إحصييائية عنييد مسييتوط معنوييية )63يتضييح ميين جييدول )

القياسييين القبمييي والبعييدط فييي مقييياس السييموك العشييوائي قيييد البحييث ألطفييال المجموعيية الضييابطة 
 لصالح القياس البعدط. 

 (14دول )ـج
 تين التجريبية والضابطةلممجموعالبعديين دشلة ال روق بين متوسط القياسين 

 ميد البحث فى بعض القدرات الحركية
14= 2=ن1ن

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

متوسط  الضابطة التجريبية
 ال روق 

 اةتبار "ت"
 2ع±  2س   1ع±  1س  

 24:.66 6.32 265.: 56.: 222.: 2.62 ثانية م عمى عارضة:6المشى 

 22:.2 2:.: 6.662 2.45 22:.6 2.61 ثانية متر 45العدو 

 146.: :6.6 246.: 3.55 222.: 2.25 متر مسافة ألقصى ناعمة كرة رمى

 66.341 6.22 :52.: :2.:2 524.: 24.22 سم الوثب العريض من الثبات 

 :4.11 3.24 2.6:3 5:.61 2.622 43.42 متر حركة ركل كرة

                       52:.4= 5:.:قيمة "ت" الجدولية عند مستوط معنوية 
( بييين 5:.:( وجييود فييروم داليية إحصييائية عنييد مسييتوط معنوييية )62يتضييح ميين جييدول )

المجميييوعتين التجريبيييية والضيييابطة فيييي بعيييض القيييدرات الحركيييية قييييد البحيييث ولصيييالح المجموعييية 
 التجريبية.
 

 (15دول )ـج
 تين التجريبية والضابطةلممجموعالبعديين دشلة ال روق بين متوسط القياسين 

 ميد البحث فح السموك العشوائح
14= 2=ن1ن

 المتغيرات
وحدة 
 القياس

متوسط  الضابطة التجريبية
 ال روق 

 2ع±  2س   1ع±  1س   اةتبار "ت"

 ::1.3 4.25 6.636 2:.2 112.: 2.41 درجة محور االندفاعية

 2.132 4.24 :6.52 5:.2 :6.43 5.63 درجة محور فرط النشاط الحركي

 3:4.: 4.22 6.462 2.32 25:.: ::.3 درجة محور العدوانية

 62:.: 4.51 6.624 :2.6 122.: 2.56 درجة محور تشتت االنتباه

 1.625 4.23 16:.6 1:.5 212.: 3.22 درجة محور استثارة السموك

 455.: 64.15 ::2.3 32.44 45:.2 46.42 درجة الدرجة الكمية لممقياس

                      52:.4= 5:.:قيمة "ت" الجدولية عند مستوط معنوية 
( بييين 5:.:( وجييود فييروم داليية إحصييائية عنييد مسييتوط معنوييية )65يتضييح ميين جييدول )



المجموعييية المجميييوعتين التجريبيييية والضيييابطة فيييي مقيييياس السيييموك العشيييوائي قييييد البحيييث ولصيييالح 
 التجريبية.

 

 (16دول )ـج
 معدل التغير بين المجموعتين التجريبية والضابطة فى القدرات الحركية

 والسموك العشوائح ميد البحث 
14= 2= ن1ن

 المتغيرات
نس   التجريبية

 التحسن:

نس   الضابطة
 التحسن:

معدل 
     التغير

 :44.2 21.:6 56.: 1.24 33.22 2.62 1.53 م عمى عارضة:6المشي 

 62.54 63.26 2.32 2.61 41.13 :5.5 2.45 متر 45العدو 

 :32.2 1.16 3.55 3.43 22.21 2.25 3.62 مسافة ألقصى ناعمة كرة رمى

 22.:3 12.: :2.:2 64.:2 31.26 24.22 ::.:2 الوثب العريض من الثبات 

 42.34 2:.61 5:.61 62.52 22.61 43.42 6:.65 حركة ركل كرة

   22.54 25.:6 2:.2 32.: 12.42 2.41 24.: محور االندفاعية

 23.34 1:.:4 5:.2 1.21 2.46: 5.63 1.25 محور فرط النشاط الحركي

 21.52 44.42 2.32 2.25 ::.6:6 ::.3 3:.2 محور العدوانية

 62.:2 65.46 :2.6 :6.: 3.32: 2.56 42.: محور تشتت االنتباه

 26.:: 62.22 1:.5 2.13 2:.6:2 3.22 2.63 محور استثارة السموك

  22.42 12.:6 32.44 26.:2 13.43 46.42 :26.6 لممقياس الكمية الدرجة

( وجييييود فييييروم فييييي معييييدل التغييييير بييييين المجمييييوعتين التجريبييييية 65يتضييييح ميييين جييييدول )
متغيييرات بعيييض القيييدرات الحركييية ومقيييياس السيييموك العشييوائي ولصيييالح المجموعييية  ىوالضييابطة فييي
 التجريبية. 

 ت سير النتائج ومنامشتها
( وجيود فيروم ذات داللية إحصيائية عنيد مسيتوط معنويية :6جدول رقم )نتائج يتضح من 

قييد البحيث ( بين القياسين القبمى والبعدط لممجموعة التجريبية فى بعيض القيدرات الحركيية 5:.:)
لصيييالح القيييياس البعيييدط، وتعيييزو الباحثييية ذليييك إليييى أن البرنيييامج التعميميييى المقتيييرح أتييياح الفرصييية 

عيين طريييق النشيياط الحركييي الييذط يتييوفر خييالل  السيينية المرحميية ل تصييال بييين األطفييال فييى نفييس
 منيياىج فييى برنييامج األنشييطة االستكشييافية الحركييية التييى خرجييت عيين األسييموب التقميييدط الييذط يتبييع

كميا أن األنشيطة االستكشيافية الحركيية تعنيى التربيية مين  التعميم المختمفة لمرحمة ما قبل المدرسية،
خيييالل الحركييية وىيييى أسيييموب لميييتعمم عييين طرييييق الخبيييرة والنشييياط، باإلضيييافة إليييى تيسيييير االحتفيييا  

ك الييى بالمعمومييات ميين تفاصيييل لييألداء الحركييى ألكبيير مييدة ممكنييو فييي الييذاكرة وبالتييالى يييلدط ذليي
منــى موســى نــاجى ارتفيياع وتحسيين مسييتوط القييدرات الحركييية قيييد البحييث، وفييي ىييذا الصييدد تشييير 

( الى ان استخدام برامج أنشطة استكشافية حركية متنوعة ومستحدثة  يلدط إليى  42( ) 2::4)
زيييادة بقيياء أثيير مييا يتعممييو التالميييذ ميين معمومييات وترسيييخيا فييي أذىييانيم ممييا ييينعكس عمييى عممييية 

  عمم بشكل إيجابي.الت
كما تعزو الباحثة ىذا التقدم أيضا الذط طرأ عمى القياس البعدط لممجموعة التجريبية إليى 
توافر بيئة تعميمية جيدة من خالل برنامج األنشطة االستكشافية الحركية التي تعمل عمى استخدام 

ي يظييير لييدط الطفييل جميييع الحييواس لييدط األطفييال وتسييتثير دوافعيييم نحييو عممييية التعميييم، وبالتييال
اليييدور اإليجيييابي فيييي الحصيييول عميييى المعموميييات عييين األداء الحركيييي قييييد البحيييث، والقيييدرة عمييييى 



اسيييترجاع تميييك المعموميييات فيييي أط وقيييت يشييياء، كيييل ذليييك سييياعد عميييى ارتفييياع مسيييتوط المجموعييية 
أن ( 41م( ):::4)  Efthimios & Nikolaosالتجريبيية خيالل القيياس البعيدط، حييث ييرط 

الحركييية خييالل ىييذه المرحميية يجييب أن يكييون ىييدفيا األساسييى تمبييية احتياجييات األطفييال األنشييطة 
مكانيياتيم، كمييا أن اليييدف الحركييى ىييو تطييوير وتنمييية قييدرات األطفييال بصييفة عاميية ومسيياعدتيم  وا 

 عمى التطور فى جوانب شخصيتيم المتعددة. 
سـيد عبـد ، (2م( )6112)دمنه مصـط ى الشبكشـى  ويتفق ذلك مع نتائج دراسة كل مين

  Clersida Garicai(1م( )6112)، رضا عبد الحميد عامر (62م( )6112)الرحيم صديق 
عمييى أن برنييامج األنشييطة الحركييية يعمييل عمييى تحسييين القييدرات الحركييية والقييدرة  (:4م( )4::4)

 عمى التركيز واالكتشاف الغريزي مما يساعد عمى زيادة قدرات الذاكرة المعرفية لدط األطفال.
 5:.:( وجود فروم دالة إحصائية عند مستوط معنوية 66ا يتضح من نتائج جدول )كم 

بيين القياسييين القبميى والبعيدط لممجموعية التجريبييية فيى مقيياس السيموك العشيوائى ولصيالح القييياس 
البعييدط، وترجييع الباحثيية ذلييك إلييى أن برنييامج األنشييطة االستكشييافية الحركييية لييو دور فعييال ومييلثر 

لتصييرفات العشييوائية لألطفييال ميين خييالل محتييوط البرنييامج التعميمييى المقتييرح الييذط فييى الحييد ميين ا
يشتمل عمى تمرينات تمثيمية مثل تقميد الحيوانات وتقيد االنسان وتقميد األشجار، وتمرينات لمعرفة 
األبعيييياد واألحجييييام واألوزان، وتمرينييييات إلدراك األلييييوان واألشييييكال، وتمرينييييات إلدراك االتجاىييييات، 

نات لتحسين الترابج الحركى، وتمرينات استكشافية لمجسم والبيئية المحيطية، وألعياب تمييديية وتمري
وقصة حركية، كل ذلك المحتوط ساىم بشكل ممحو  فى اكتساب الطفل لمعدييد مين السيموكيات 
الجيدة التى شكمت شخصييتو وسياعدت عميى تقمييل السيموكيات العشيوائية ليدييم، وتطبييق البرنيامج 

عميييى الطفيييل أدط بشيييكل فعيييال إليييى حصيييول الطفيييل عميييى المعموميييات السيييموكية بنفسيييو التعميميييى 
وبالتالى التعرف عمى العديد من المواقف السموكية الصحيحة، وكان يترك لمطفل قدرتو عميى ربيج 
تمييك السييموكيات بمواقييف سييموكية أخييرط ميين الحييياة وتفعمييييا ميين خييالل ممارسيية النشيياط الحركييى 

الستكشييافية الحركييية، وبالتييالى فييإن ربييج السييموك بالحركيية كييان لييو أكبيير خييالل برنييامج األنشييطة ا
 األثر فى تيذيب السموكيات العشوائية لدط األطفال خالل المجموعة التجريبية قيد البحث.

( إليى أن تميك المرحمية السينية تشييد نشياطًا 65م( )3::4)عبد الحميـد الهاشـمى  ويشيير
بالتنوع، إذ يعبر الطفل حركيًا عن انفعاالتو نتيجة اتسياع عالقاتيو  انفعاليًا جادًا، وتتميز انفعاالتيا

االجتماعييييية واتصييييالو بيييياآلخرين، فيظييييير عميييييو مشيييياعر الفييييرح والحييييزن والبكيييياء والضيييييق وتقمييييب 
االنفعاالت وغيرىا من مظاىر السموك اإلنفعالى خالل تمك المرحمة السنية، وبالتالى فإن المواقف 

ميييا يمتمكيييو الطفيييل مييين سيييموكيات وتصيييرفات قيييد تكيييون مناسيييبة أو غيييير  السيييموكية المختمفييية تظيييير
 مناسبة لمموقف والتى غالبًا ما تتطمب التعديل والتقويم.

سـعد  (:6م( ):::4)زينـ  موسـى السـماحى ويتفق ذلك أيضا مع نتائج دراسة كل من 
ـــدين  ـــو مصـــط ى (64م( )2::4)ناصـــر ال ـــراهيم (42م( )2::4)، نظمـــى عـــودة أب ـــد إب ، ةال

( والتيى تشيير إليى أن أكثير المشيكالت السيموكية ليدط األطفيال شييوعًا ىيى 2م( )2::4)لدوجان ا
النشاط الزائد وتشتت االنتباه، كذلك ظيور بعض الصعوبات ذات الطيابع االنفعيالى ليدط األطفيال 
والتيييى تيييرتبج بخصيييائة ىيييذه المرحمييية السييينية كتقميييب الميييزاج والبحيييث عييين الرعايييية او االىتميييام 

 ة الى التصرفات العشوائية.باالضاف
( وجود فروم ذات داللية إحصيائية عنيد مسيتوط معنويية 64جدول )نتائج كما يتضح من 



 الحركية قيد البحيث، ( بين القياسين القبمى والبعدط لممجموعة الضابطة فى بعض القدرات5:.:)

الضابطة يلثر عمى إلى أن برنامج األنشطة الحركية المتبع ألطفال المجموعة  ذلك الباحثة وترجع
قييدرات األطفييال الحركييية وبصييفة خاصيية ألن تمييك المرحميية السيينية ميين عميير األطفييال يييزداد فييييا 
معييدل النمييو الحركيييى، وكييذلك ترجييع الباحثييية ذلييك أيضييًا إليييى طييول الفتييرة الزمنيييية التييى اسيييتغرقيا 

 تقميدييية )أسييموبالطريقيية ال باسييتخدام الضييابطة المجموعيية تطبيييق برنييامج األنشييطة الحركييية ألفييراد
 التكييف حيدوث إليى مميا أدط عمى تعديل سموك الطفل من خيالل الممارسية والتيدريب أثر األوامر(

مع المواقف المختمفة خالل درس التربية الرياضية )النشاط(، كما ترجع الباحثة ىذه النتيجة أيضا 
د عميى الشيرح المفظيى وأداء يمكن إغفاليا والتيى تعتمي إلى أن الطريقة التقميدية )أسموب األوامر( ال

 المتدرجيية التييدريبات ميين النميوذج العممييى لمقييدرات الحركييية قيييد البحييث، وميين خييالل تقييديم مجموعيية
 المعممة.  قبل من وتوجيييم األخطاء وتصحيح الصعب إلى السيل من

 Erk(، 45م( )6114)منـــى أحمـــد األزهـــر  ويتفيييق ذليييك ميييع نتيييائج دراسييية كيييل مييين 

katrin (6111( )3م:) ،Toskic, Popvic (4::4( )فييى أن طريقيية التييدريس التييى 32م )
تتم عن طريق الشرح المفظى تعطى فكرة واضيحة عين كيفيية األداء السيميم مين خيالل أداء نميوذج 
سميم والممارسة من التالميذ، ثم أعطاء تغذية راجعة الى التالميذ من خيالل المعممية والعميل عميى 

 تصحيح األخطاء.
ثييية ىييذه النتيجييية أيضييًا إليييى أن انتظييام األطفيييال فييى الممارسييية طييوال فتيييرة كمييا تعييزو الباح

تطبييييق البرنيييامج التعميميييى، وكيييذلك تعميييم األطفيييال بشيييكل جمييياعي أدط إليييى إثيييارة دافعيييية األطفيييال 
 بأفضييل الحركيية القييدرات ييلدون  جعميييم اآلخيير مميا عميى ميينيم كيل تفييوم  لمتنيافس فيميا بييينيم إلبيراز

، (32م()4::3)  Wang, Joanneميييع نتيييائج دراسييية كيييل مييين ويتفيييق ذليييك  ممكييين، شيييكل
Zachopoulou, & et al (4::2( )والتييي أكييدت نتييائجيم عمييى أن طريقيية األواميير :3م )

والتيييي تعتميييد عميييى الشيييرح المفظيييي وأداء النميييوذج العمميييي أدت إليييى اسيييتيعاب التالمييييذ لممييييارات 
ألوامير خيالل برنيامج التربيية الحركيية  الحركية وتعمميا بشكل إيجابي، وبصيفة خاصية أن أسيموب ا
الييرجمين ومين ثييم تحسين مسييتوط الوثييب  يراعيى التوجيييو السيميم لمتييدريبات المناسيبة لتنمييية عضيالت

العييريض ميين الثبييات، كمييا أن معمميية التربييية الرياضييية خييالل مرحميية مييا قبييل المدرسيية تحيياول قييدر 
تعييرض ل صييابات نتيجيية لموثييب اإلمكييان المحافظيية عمييى سييالمة األطفييال وبصييفة خاصيية ميين ال

 العريض بدون وجود مراتب مما يعرض األطفال ل صابة.
( وجيييود فيييروم ذات داللييية إحصيييائية عنيييد مسيييتوط معنويييية 63يتضيييح مييين نتيييائج جيييدول )

قيييييد البحييييث ألطفييييال المجموعيييية  ( بييييين القياسييييين القبمييييى والبعييييدط فييييى السييييموك العشييييوائى5:.:)
جع ذليك إليى أن النشياط الحركيى المنيتظم أثير بشيكل أيجيابى الضابطة لصالح القياس البعدط، وير 

البحييث،  العشييوائية قيييد عمييى سييموكيات األطفييال العشييوائية ممييا نييتج عنييو تقميييل وتيييذيب السييموكيات
يضيياف إلييى ذلييك أن أسييموب األواميير يتميييز بييأن المعمميية دائميية التوجيييو واإلشييراف والتفاعييل مييع 

ل عمييى إتبيياع السييموكيات السييميمة والبعييد عيين التصييرفات األطفييال وىييذا فييى حييد ذاتييو سيياعد األطفييا
عيســى عبــد   العشيوائية التييى قييد تصيييب الطفييل او غيييره، ويتفييق ذلييك مييع نتييائج دراسيية كييل ميين 

مSpaulding, & et al (4::: ) (،64) م(2::4) ، سعد ناصر الدين(62) م(6111)جابر 
عمى تحسين الحالة الصحية والنفسية وما  والتى أشارت إلى أن برامج النشاط البدنى تساعد (32)



 تشممو من أنواع السموك، كالسموك العدوانى، واإلنطوائى، واإلجتماعى وغيرىا.
 

توجد فروق دالة إحصائيًا بين القياسين  والذط ينة عمى " األولوبذلك يتحقق الفرض 
والضــابطة فــى بعــض القــدرات الحركيــة وتعــديل الســموك البعــد  لممجموعــة التجريبيــة و  القبمــح

 ".ألط ال ما مبل المدرسة ولصالط القياس البعد  
داللية إحصيائية عنيد مسيتوط معنويية ذات ( وجود فروم 62جدول )نتائج كما يتضح من 

( بييين المجمييوعتين التجريبييية والضييابطة فييى بعييض القييدرات الحركييية قيييد البحييث ولصييالح 5:.:)
وُتعييزو الباحثيية ذلييك إلييى أن محتييوط برنييامج األنشييطة االستكشييافية الحركييية ، لتجريبيييةالمجموعيية ا

الُمعد بنظام يسمح بالتعامل مع األطفال بشكل منفرد او جماعى ، حيث يمكن متابعة تقدم الطفل 
بصفة ذاتية وبذلك يمكن مراعاة الفروم الفردية بيين األطفيال أثنياء عمميية التعمييم، كميا أن محتيوط 

برنييييامج المقتييييرح يعطييييي الطفييييل الفرصيييية لمتييييدريب عمييييى اداء وتكييييرار القييييدرات الحركييييية وخاصيييية ال
القدرات التي تلدط بشيكل كميى وبسيرعة عاليية بصيورة متتاليية مميا يعميل ذليك عميى تثبييت المييارة 
بييذىن الطفييل والوقييوف عمييى التفاصيييل الدقيقيية لييألداء الحركييي ويجعييل عممييية الييتعمم سيييمة وشيييقة، 

ن لو عظيم األثر في تعمم القدرات الحركيية والسيموكيات الموقفيية قييد البحيث بصيورة جييدة مما يكو 
أن تمييك النتيجيية أيضييًا  كمــا تــر  الباحيــةوالوصييول إلييى أفضييل مسييتوط ممكيين خييالل فتييرة الييتعمم، 

ترجع إلى األثير االيجيابي لمحتوييات برنيامج األنشيطة االستكشيافية الحركيية والتيي سياىمت بشيكل 
مراعييياة ميييول وحاجييات األطفيييال تجيياه المعييب والعميييل عمييى اسييتثارة جمييييع حواسيييم فيييي  فعييال فييى

 العممية التعميمية وكذلك إعطائيم دورًا إيجابيا أثناء التعمم، مما يساعد عمى زيادة دافعيتيم لمتعمم.
( وجييود فييروم ذات دالليية إحصييائية عنييد مسييتوط معنوييية 65و يتضييح ميين نتييائج جييدول )

طى القياسيييين البعييديين لممجمييوعتين التجريبييية والضييابطة فييى مقييياس السييموك ( بييين متوسيي5:.:)
العشييوائى قيييد البحييث ولصييالح المجموعيية التجريبييية حيييث ترجييع الباحثيية ذلييك إلييى فاعمييية برنييامج 
األنشييطة االستكشيييافية الحركييية فيييى الحيييد ميين السيييموكيات العشيييوائية ألطفييال المجموعييية التجريبيييية 

األنشطة الحركيية بأسيموب األوامير ) الطريقية التقميديية( ألطفيال المجموعية  بشكل أكبر من برنامج
الضييابطة والييذط تيييتم فيييو المعمميية بنييوع واحييد ميين الحركييات دون النظيير إلييى احتياجييات األطفييال 
خييالل تمييك المرحميية فييى بيياقى البرنييامج، ويظييير فعالييية برنييامج األنشييطة االستكشييافية الحركييية ميين 

عية وفرط النشاط الحركيى وتشيتت االنتبياه واسيتثارة السيموك، ويرجيع ذليك أيضيا خالل تقميل االندفا
إلى ما يحتويو البرنامج مين مجموعية متنوعية مين األلعياب التمييديية والحركيات التمثيميية وحركيات 
البراعة الفردية والبراعة مع الزميل مما أثر بشكل مباشير عميى جيذب األطفيال لألنشيطة التيى تمبيى 

 أمـين أنـور الةـولىورغباتيم وبما يتمشى مع قدراتيم الحركية، وفى ىذا الصدد يشير احتياجاتيم 
ـــ  و  ـــل رات ( أن بيييرامج األنشيييطة الحركيييية يجيييب أن تتضيييمن العدييييد مييين 5م()6112)أســـامة كام

الخبيييرات التيييى تسييييم فيييى تنميييية اإلدراك الحركيييى مثيييل االتيييزان، والشيييقمبات، وىيييذا يجعيييل ألنشيييطة 
 ية القصوط فى برنامج التربية الحركية لمطفل. البراعة الحركية األىم

، سـعد ناصـر (:6م( ):::4)زين  موسـى السـماحى ويتفق ذلك ايضا مع نتائج دراسة كل مين 
ـــدين  ـــدوجان (42م()2::4)، نظمـــى عـــودة أبـــو مصـــط ى (64م()2::4)ال ـــد إبـــراهيم ال ، ةال

مييا يتضييمنو والتييى تشييير إلييى أن  (32م( ):::4) Spaulding & et al، (2م( )2::4)
برنيييامج األنشيييطة الحركيييية فيييى العدييييد مييين المييييارات واألنشيييطة المختمفييية والتيييى منييييا تقمييييد حركييية 
الحيييوان ميين مشييى وجييرط وميييارات الييتحكم والسيييطرة وميييارات التتييابع واأللعيياب التمييدييية يسيياعد 



التيييى  األطفييال خييالل ىيييذه المرحميية عميييى االسييتمتاع بتميييك الميييارات الحركيييية ميين خيييالل األنشييطة
تعتمييد عمييى الدافعييية واإلثييارة الموجييية والتييى تسيياعد بشييكل إيجييابى عمييى سييرعة اكتسيياب النييواحى 
السييموكية الصييحيحة، يضيياف إلييى ذلييك أن محتييوط برنييامج األنشييطة الحركييية يجييب أن يقابييل كافيية 
احتياجيييات وقيييدرات األطفيييال وأن يكيييون ميييرن وقابيييل لمتعيييديل وفقيييًا لمظيييروف المتغييييرة، وأن يتسيييم 

 لترتيب المنطقى لمحتوياتو ) من السيل الى الصعب (. با
ـــروق  واليييذط يييينة عميييى " الثيييانىوبيييذلك يتحقيييق الفيييرض  ـــة إحصـــائيًا توجـــد ف بـــين دال

القياسين البعديين لممجموعتين التجريبية والضابطة فى بعض القدرات الحركيـة وتعـديل السـموك 
 ".ألط ال ما مبل المدرسة ولصالط المجموعة التجريبية 

( وجييييود فييييروم فييييى نسييييب التحسيييين ومعييييدل التغييييير بييييين 62جييييدول )نتييييائج ويتضييييح ميييين 
المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية، وترجع الباحثة ذلك إلى أن برنامج 
األنشطة االستكشافية الحركية لو تأثير واضح عمى جذب انتباه األطفال تجاه النشاط الحركى بميا 

ينيييات تمثيميييية مثيييل تقمييييد الحيوانيييات وتقييييد االنسيييان وتقمييييد األشيييجار، وتمرينيييات يتضيييمنو مييين تمر 
لمعرفييييييية األبعييييييياد واألحجيييييييام واألوزان، وتمرينيييييييات إلدراك األليييييييوان واألشيييييييكال، وتمرينيييييييات إلدراك 
االتجاىيييات، وتمرينيييات لتحسيييين التيييرابج الحركيييى، وتمرينيييات استكشيييافية لمجسيييم والبيئييية المحيطييية، 

وقصيية حركييية وغيرىييا ميين التمرينييات التييى سيياعدت عمييى جييذب انتبيياه األطفييال وألعيياب تمييدييية 
تجيياه األنشييطة الرياضييية، وكييذلك بييذل المزيييد ميين المجيييود واسييتغالل الطاقيية الكامنيية لييدييم ممييا 

 يلدط إلى اتجاه السموك العدوانى لدييم إلى تحريره تجاه النشاط الحركى.
ــين "  والييذط ييينة عمييى الثالييثوبييذلك يتحقييق الفييرض  ــر ب ــروق فــى معــدل التغي توجــد ف

بعض القدرات الحركية  القياس البعد  عن القبمى لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة فى
 ".وتعديل السموك ألط ال ما مبل المدرسة ولصالط المجموعة التجريبية 
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