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ﺳﻮﺭﺓ ﻫﻮﺩ  :ﺍﻵﻳﺔ ٨٨

قرار لجنة المناقشة والحكم

شكر وتقدير
ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻤﻭﻟﻲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻓﻰ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻘﺩﺴﻲ

" َع ِبدِي َلنْ َت ْش ُك َرنِي َما َل ْم َت ْش ُكرْ َمنْ َق َد َم ْ
ت َل َك َ
الخ َير َع َلى َي َديْه" ،
ﻭﺃﻨﻪ ﻟﻴﺴﻌﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﻘﺩﻡ ﺒﺨﺎﻟﺹ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﻭﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻋﺩﺘﻨﻰ ﻓﻲ
ﺇﺨﺭﺍﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ  ،ﻭﺘﺨﺹ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ /ﺘﻬﺎﻨﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ،
ﺃﺴــﺘﺎﺫ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﻭﻜﻴل ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ

ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ  ،ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ  /ﻜﻭﺜﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ  ،ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻭﻗﺎﺌﻡ ﺒﻌﻤل ﺭﺌﻴﺱ ﻗﺴﻡ

ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ  ،ﻟﻤﺎ ﻗﺩﻤﺎﻩ ﻤﻥ
ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀﻩ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ  ،ﻓﻬﻤﺎ ﺤﻘﹰﺎ ﻨﺒﻊ ﻓﻴﺎﺽ ﻻ ﻴﻨﺘﻬﻲ ،
ﻴﻌﻁﻭﻥ ﻭﻻ ﻴﺒﺨﻠﻭﻥ  ،ﻴﻭﺠﻬﻭﻥ ﻭﻻﻴﻜﻠﻭﻥ  ،ﻓﺩﻋﻭﺍﺘﻲ ﻟﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﻭﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ.
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ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻁﻼﺏ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ،ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻀﻠﻬﻤﺎ ﺒﻘﺒﻭل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ،ﻓﻠﻬﻤﺎ ﻤﻨﻰ ﻋﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥ.
ﻭﺒﻜل ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﻜل ﺫﻯ ﺤﻕ ﺤﻘﻪ  ،ﺃﺘﻘﺩﻡ ﺒﺨﺎﻟﺹ ﺍﻟﺸﻜﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺒﻨﺎﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺯﻗﺎﺯﻴﻕ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ.
ﻻ  ،ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﺏ ﻓﻰ ﺃﻋﻅﻡ ﻤﻅﺎﻫﺭﻩ ﺼﺩﻗﹰﺎ  ،ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﻭﺍﻟﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺃﻗﺩﺱ ﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﺠﻼ ﹰ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻪ  ،ﺍﻟﻰ ﻤﻥ ﺸﻤﻠﻭﻨﻰ ﺒﺩﻋﻭﺍﺘﻬﻡ  ،ﺍﻟﻰ ﺃﺤﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻰ ﻗﻠﺒﻰ
 ،ﻭﺍﻟﺩﻯ ﻭﻭﺍﻟﺩﺘﻰ ﺃﻁﺎل ﺍﷲ ﻓﻰ ﻋﻤﺭﻫﻤﺎ ﻭﺃﻤﺩﻫﻤﺎ ﺒﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ  ،ﻭﺃﺨﻭﺘﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ
ﺸﻤﻠﻭﻨﻰ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ  ،ﻭﺍﻟﻰ ﺯﻭﺠﻰ ﺍﻟﻐﺎﻟﻰ ﺃﺘﻘﺩﻡ ﺒﺨﺎﻟﺹ ﺍﻟﺸﻜﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﻜﺎﻥ ﻋﻁﺎﺅﻫﻡ ﺒﻼ ﺤﺩﻭﺩ ،
ﻭﺍﺘﻀﺭﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺏ ﻟﻌﻤﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل.
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٢٢٥

 ٠/١مقــدمة البـحـث .
 ١/١تقديم البحث :
مما ال شك فيه أن مرحلة الطفولة ھى أھم المراحل فى حياة االنسان  ،فھى تبنى عليھا
األساس الذى تبنى شخصية االنسان بكل معالمھا وسماتھا  ،وبالتالى تكون مرحلة الطفولة ھى
يتلقاھا االنسان  ،حيث يبدأ فى عليه حياة االنسان بأكملھا ومن خالل التنشئة االجتماعية التى
االنسان من ھذه المرحلة بشكل جيد  ،بمعنى اكتساب نمط معين من أنماط السلوك  ،كما أنه اذا مر
االجتماعية ( مشبعة بشكل جيد ومتوازن  ،فإنه يتمتع –النفسية – أن جميع احتياجاته ) الجسمية
والنفسية واالنفعالية واالجتماعية والعقلية  ،أما اذا حدث العكس فقد يواجه العديد بالصحة الجسمية
مدى حياته من مشكالت الطفولة التى تمتد آثارھا إلى مرحلة المراھقة  ،وقد تالزم االنسان على
بأكملھا  ،بمعنى أنھا قد تصبح مشكالت طويلة المدى(١١١) .
كما يعتبر األھتمام بمرحلة الطفولة من أھم المعايير التى يقاس بھا تقدم المجتمعات
وتطورھا  ،وقد أكد الكثير من علماء النفس على أن األھتمام بالطفولة ھو فى الواقع أھتمام
بمستقبل األمة كلھا  ،وخاصة أن األطفال أغلى ما تدخره األمة لمستقبلھا  ،كما تعتبر مرحلة
الروضة نقطة البداية واإلنطالق فى العملية التعليمية  ،ألن الخبرات التى يحصل عليھا الطفل
داخل رياض األطفال ال يمكن أن تتوفر له خارجھا وبنفس الكيفية  ،كما أن األھداف التى يمكنه
تحقيقھا داخلھا تؤثر تأثيراً كبيراً فى سلوكه من جميع النواحى البدنية والنفسية والمعرفية
واإلجتماعية  ،لذلك من الممكن تربية الطفل وتنمية قدراته إذا ما كان فى حالة حركة أن نشاط
محبب الى النفس(٤٥ : ١١) .
 (٦سنوات من أھم المراحل فى حياة اإلنسان –وتعتبر مرحلة رياض االطفال من )٤
حيث أن ھذه المرحلة تتميز بأھميتھا فى تنمية القدرات العقلية والخصائص النفسية والقيم األخالقية
عند األطفال  ،لذا فقد نالت ھذه المرحلة فى مختلف المجتمعات أھتماما ً واسعا ً  ،ومع إختالف
االتجاھات نحو ما يدور فيھا من عمليات تربوية  ،ولكن االتفاق واضح على أنھا ذات تأثير كبير
فى مراحل تالية(١ : ٣٠) .
ويشير "محمد الحماحمى"" ،أمين الخولى" )١٩٩٩م( على أن النشاط الحركى يعد من
أفضل األدوات للتعرف على كل من التكوين النفسى والعقلى والثقافى لألطفال  ،كما أن الطفل من
خالل أستكشافه للعالم المحيط به عن طريق النشاط الحركى يستكشف ذاته أيضا ً  ،وأنه بواسطة
اللعب يتفاعل مع كل ما فى بيئته من أشخاص وأشياء وأفعال مما يؤدى الى تنمية مفاھيمه: ٥٢) .
(٢٥٧
ً
فاألطفال فى كل البيئات اإلنسانية يمارسون أنواعا متعددة من السلوك بصورة عفوية
تلقائية دون قصد أو ھدف معين يطلق عليھا السلوك العشوائى  ،وال يرجع الفضل الى أى مؤسسة
أو فرد معين  ،بل يرجع الفضل الى البيئة اإلجتماعية التى يعيش بھا اإلطفال.
ومن خالل نظرية الطاقة الزائدة وجد أن النشاط الحركى ھو وسيلة التفريغ والتخلص من
الطاقة الزائدة  ،كما أنه يعطى الطفل فرصة للتخلص أيضا ً من الصراعات ويخفف من حدة التوتر
واإلنفعاالت واإلحباط وبھذا يتضح أھمية استخدام النشاط الحركى كأداة لتشخيص وعالج
مشكالت الطفل  ،وذلك ألن النشاط الحركى يساعد على خلق مواقف تعليمية عالجية يكتسب منھا
الطفل مھارات سلوكية جديدة تساعده على إعادة التوافق اإلجتماعى (١٥ : ٣٠) .
وتشير "عواطف إبراھيم"" ،بدور أسماعيل" )١٩٨٥م( أن طفل ما قبل المدرسة أثناء
قيامة بالنشاط الحركى يكشف عن نفسه أكثر من تعبيره بالكلمات  ،فھو يفصح عن مشاعره ويقوم
بعملية تفريغ لرغباته المكبوته ومخاوفه وتوتراته وإتجاھاته السلبية وطاقاته الزائدة : ٤٤) .
(١٢٤

ويحدد السلوك العشوائى لألطفال بنمط من السلوك الذي يبدو تلقائيا ً وليس له أي ھدف
معين  ،ومما يجدر االشارة اليه  ،أن كثرة فترات السلوك العشوائي لطفل ما قد تؤدى الى
اضطراب جسمي أو معرفي أو انفعالي وبالتالي يجب أن يراقب ھذا الطفل عن كثب لمعرفة
األسباب الضمنية للنشاط العشوائي وبالتالي يمكن عالجه(١١٣).
ويمكن تقسيم السلوكيات العشوائية الى تصرفات أو حركات مرغوبة وأخرى غير
مرغوبه  ،وبمعنى آخر سلوكيات إيجابية وأخرى سلبية  ،وذلك خالل ثالثة محاور ھى النشاط
الحركى  ،والقيم التربوية  ،والتصرفات اإلجتماعية  ،ومن أمثلة السلوكيات العشوائية خالل محور
النشاط الحركى نجد النشاط الحركى الزائد  ،والحركات المفاجئة  ،أما السلوكيات العشوائية خالل
محور القيم التربوية فتتمثل فى الصدق  ،ومقابله الكذب  ،واألمانة ومقابلھا الخيانة  ،وھكذا  ،أما
السلوكيات العشوائية خالل محور التصرفات اإلجتماعية فتتمثل فى التعاون ومقابلھا األنانية ،
وتحمل المسئولية ومقابلھا التواكل على األخرين  ،والقيادة ومقابلھا التبعية  ،وغيرھا.
يعتبر الفرد وحدة واحدة متكاملة وجميع ما يحدث له من تغيرات ھى نتيجة لنشاطه  ،وأن
جميع ھذه التغيرات ھى استجابة للميول والرغبات والغرائز واالستعدادات الطبيعية لدى الفرد ،
وكل ذلك يؤدى الى عمليات التطور والنمو  ،فالتربية يمكن أن تحدث فى الفصل الدراسى
والملعب والمنزل وأثناء الرحالت  ،وذلك من خالل تنمية المعارف وتشجيع روح االبتكار
واالختراع وتنمية المھارات المختلفة  ،وباعتبار التربية الرياضية جزء بالغ األھمية من التربية
العامة فمن خالل برامجھا يكتسب األطفال المھارات الالزمة لھم فى عمليات النمو االجتماعى
والصحة النفسية العقلية والبدنية  .لذلك فالتربية الحركية تساعد على توجيه حياة الفرد نحو
األغراض ذات القيمة وكذلك تنمى فيه المھارات التى يراھا ويتعلمھا وتمكنه من استخدام قدراته
الى أقصى مدى ممكن  ،وتساعد على تنمية الجسم كما تمنح المعرفة وتربى العادات التى تسھم فى
بناء صحته(١١٢ : ٧٥) .
والتربية الحركية كنظام تربوي يعتمد بشكل أساسى على تحقيق األھداف السلوكية
والحركية والمعرفية والوجدانية من خالل إدارة العملية التعليمية للمراحل السنية المبكرة  ،وتھتم
دول العالم المتحضر بتطوير جميع مجاالت الحياة ويأتى فى مقدمتھا التطوير من أجل العناية
بتنشئة أطفالھا  ،حيث أن العناية بالطفولة من أھم أھدافھا  ،فالطفل ھو مستقبل األمة بأسرھا
وإعداده يتطلب جھداً من البحث والدراسة ليصبح فرداً قادراً َ◌ على اإلنتاج والتنمية والدفاع عن
الوطن(٧١ : ٤٤) .
ً
ً
)١٩٩٦م( أن التربية الحركية تلعب دورا ھاما فى Gullahueويضيف جـالھيو
تزويد الطفل بالخبرات الحركية التى تعمل على تدعيم الحركة وتطويرھا من خالل تأسيس أسلوب
فعال يرتبط إرتباطا ً وثيقا ً بحياة الفرد المتعلم  ،لذا تعتبر التربية الحركية أفضل األساليب التعليمية
التى تستھدف تعلم اإلطفال وتدريبھم  ،فالمراحل المختلفة خاصة مرحلة رياض األطفال والتى
تعمل على تزويد الطفل بالمعلومات الخاصة بالحركة تتيح له الفرصة للتقدم بھا بعيداً عن
المنافسات(١١٢ : ٨٧) .
ويشير كل من "مكارم حلمي ومحمد سعد زغلول وھاني سعيد" )٢٠٠١م( إلى أنه ال
يمكن أحداث تغيير في سلوك المتعلم بدون خلق بيئة تعليمية مناسبة ،وھذا ال يتحقق إال من خالل
استخدام تكنولوجيا التعليم التي تعمل بوسائلھا المتعددة علي خلق تلك البيئة ،والتي يستطيع المتعلم
من خالل أن يكون خبرته التعليمية عن طريق تعلمه كيفية استخدام كافة مصادر المعرفة والوسائل
التكنولوجية الحديثة المساعدة لكي يصل إلى المعلومة بنفسه(٢٤ : ٦٦) .
كما أنه يمكن االستفادة من تكنولوجيا التعليم في المجال الرياضي من خالل بناء وتطوير
التصور الحركي عند المتعلم  ،فمن خالل عمليات العرض يمكن التأثير اإليجابي في بناء التصور
الحركي وتطويره ،وتحسين مواصفات األداء وسرعة التعلم ،كما تساعد علي أداء المھارة

المعروضة لجميع المتعلمين ،وبالتالي تمكن من حسن تقييم مدى استيعابھم لھا ،بدال من أن تعرض
بأكثر من نموذج بشرى تتفاوت فيه طريقة األداء(٢٣ ،٢٢ : ٦٦) .
وتعتبر الوسائط المتعددة أسلوب تكنولوجي حديث في التعليم والتعلم  ،وھذا األسلوب
تعلم على أن يتعايش بايجابية مع الوسائل التعليمية بصورة نظامية التعليمي المتميز يساعد الم
ومتكاملة عن طريق جھاز الحاسب اآللى بشكل يساعده على تحقيق األھداف التعليمية المرجوة
بفعالية  .والمناخ الذي يتعايش فيه المتعلم عند استخدام أسلوب الوسائط المتعددة يتشبع بالنواحي
التربوية التعليمية حيث يتوفر فيھا العديد من الوسائط المتعددة في وحدة نظامية مقننة تعمل كلھا
على شكل منظمة أو نسق واحد من خالل الحاسب اآللي .والبرنامج التعليمي الذي يؤدي من
خالل أسلوب الوسائط المتعددة يتضمن الكثير من الوسائط المتعددة في أشكال مختلفة منھا )
بيانات رقمية وغيرھا( ويصاحب – لقطات من أفالم – الصور الثابتة والمتحركة –الرسومات
ذلك خلفية من الموسيقى التصويرية المناسبة لما ھو معروض(٢١٥ ،٢١٣ : ٤١) .
 ٢/١مشكلة البحث وأھميته :
الشك أن الطفل يولد لديه حاجات وميول مختلفة منھا الميل للحركة والنشاط البدنى ،
ونتيجة لذلك البد من التفكير فى كيفية االھتمام بطفل ھذه المرحلة السنية لما تمثله من أھمية
واضحة  ،حيث أنه يشكل أساسا ً ھاما ً وحجر الزاوية لنجاح العملية التربوية والتى تلعب فيھا
الحركية الدور الھام واألساسى ألنھا أسلوب حياة بالنسبة له فى مرحلة الطفولة المتعطشة للحركة
إلذابة الطاقة الحركية الكامنة لدى الطفل وذلك عن طريق برامج التربية الحركية التى تشكل
المھارات الخاصة باألنشطة الحركية التى تنمى أعضاء الجسم وتدرب الحواس وتشبع الرغبات
والميول.
وتعتبر الحركة إحدى مقومات الحياة للطفل  ،فھو ال يستطيع الحياة بدونھا  ،كما تعتمد
تربية وتنمية قدرته البدنية والعقلية والنفسية على الحركة  ،فمن خاللھا يتعلم وينمو ويتطور  ،لذلك
كان من الضرورى التأكيد على أھمية الدور الذى تقوم به التربية الحركية فى العملية التربوية
وخصوصا ً مع األطفال فى المرحلة األولى  ،ودائما ً ما تكون الحركة ھى الطريقة األساسية فى
التعبير عن األفكار والمشاعر والمفاھيم وعن الذات بوجه عام  ،فھى استجابة بدنية ملحوظة ،
لمثير ما سواء كان داخليا ً أو خارجيا ً  ،وأھم ما يميزھا ھو ذلك التنوع الواسع فى أشكالھا
وأساليبھا وأدائھا(١٧ : ٣٥) .
ومن خالل مالحظة الباحثة ألطفال ما قبل المدرسة وجدت بعض التصرفات واألفعال
التلقائية الفطرية التى تصدر من بعض األطفال بشكل فجائى قد تتسبب أحيانا ً ببعض الضرر
للطفل نفسه أو لغيرة من األطفال  ،وأن ھناك صعوبة بالغة بالنسبة للمربين فى دور الحضانة أو
من أولياء األمور فى التغلب على السلوكيات العشوائية التى تصدر عن األطفال والتى ما تكون فى
الغالب سلوكيات سلبية  ،وأن الحل األكثر أستخداما ً ھو التعزيز السلبى بالعقاب لألطفال على مثل
تلك السلوكيات العشوائية  ،وأن ھناك قصور واضح فى التعزيز اإليجابى لھا  ،وقد ترجع الباحثة
ذلك الى إغفال المعلمة ألساليب تعديل السلوكيات العشوائية بالطريقة العلمية الصحيحة والتى
تھدف فى األساس الى تنمية الجوانب التربوية والخلقية لدى األطفال الذين يتسمون بھذه
السلوكيات ،كذلك فإن رد فعل المعلمة تجاه تلك التصرفات يكون مفاجئ وال يمتلك الفرصة الكافية
إلتخاذ القرارات المناسبة لتعديل مثل ھذه السلوكيات فغالبا ً ما تلجأ للعقاب السلبى بإعتباره أسرع
وسيلة لتعديل السلوك  ،وبالتالى ال يحالفھا الحظ فى اتباع األسلوب المناسب تجاه الطفل  ،وعلى
الجانب اآلخر نجد أن الطفل يغفل فى كثير من األحيان التصرفات والسلوكيات المقبولة خالل
مواقف معينة من الحياة  ،وھذا ما دعا الباحثة الى ربط برنامج التربية الحركية بالحاسب اآللى
بإعتبارھا وسيله تكنولوجية تساعد الطفل على التعرف على السلوكيات المختلفة ودور النشاط
الحركى فى التغلب على السلبى منھا وتدعيم اإليجابى وتطويره  ،وقد أستخدمت الباحثة الوسائط

المتعددة من خالل برنامج التربية الحركية إلرتباط الطفل خالل تلك المرحلة بوسائل العرض
الجذاب من صور ثابتة ومتحركة وفيديو وغيرھا لھا تأثير محبب للنفس لدى األطفال  ،وأكثر
وقعا ً من الكلمات المنطوقة  ،حيث أن الكلمات المنطوقة التى ال تؤدى الى أحداث تصور عقلى
بشكل جيد  ،وبالتالى فإن إستجابة الطفل للمعلمة تكون ضعيفة وتستغرق وقتا ً كبيراً فى تنفيذه ،
كما أنھا تستلزم مجھوداً كبيراً من المعلمة أو أولياء األمور
كما أنه بالرغم من أھمية الحركة والتربية الحركية فقد وجدت الباحثة أن ھناك ندرة فى
استخدام برامج رياض األطفال لألنشطة الحركية التى تساھم فى تطوير السلوكيات العشوائية
ألطفال ما قبل المدرسة  ،وقد تبين ذلك من خالل الدراسة التى قامت بھا كل من خيرية السكرى
)١٩٨٧م(  ،ورضا عبد الحميد )١٩٩٦م( حيث أكدت نتائج الدراسات على ضرورة االھتمام
بالنشاط الحركى الموجه للمساھمة فى النمو الحركى االجتماعى واإلدراكى للطفل(٣٢ : ٢٣) .
)(٥ : ٢٤
ويتضح من نتائج تلك الدراسات النقص الشديد فى برامج التربية الحركية والنشاط
الحركى للطفل  ،حيث أن رياض األطفال ودور الحضانة ال تعتمد على مناھج فى التربية الحركية
 ،وذلك لعدم توافرھا فى وزارة التربية والتعليم وھى الجھة التى لھا الحق فى األشراف عليھا ،
مما دفع الباحثة الى القيام بدراسة فاعلية برنامج تربية حركية باستخدام الوسائط المتعددة على
بعض السلوكيات العشوائية ألطفال ما قبل المدرسة  ،وذلك لتنمية وتطوير السلوكيات اإليجابية
وتعديل وعالج السلوكيات السلبية غير المرغوبة لدى تلك المرحلة السنية.
 ٣/١أھـــداف البحـث :
يھدف ھذا البحث الى:
بناء برنامج تربية حركية بإستخدام الوسائط المتعددة ألطفال ما قبل المدرسة- .
تصميم مقياس يھدف للتعرف على السلوكيات العشوائية ألطفال ما قبل المدرسة- .
التعرف على تأثير برنامج التربية الحركية باستخدام الوسائط المتعددة على بعض -
السلوكيات العشوائية ألطفال ما قبل المدرسة.
 ٤/١فـــروض البحـث :
فى ضوء أھداف البحث تضع الباحثة الفروض التالية :
توجد فروق دالل إحصائية بين القياس القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة التى -
تستخدم أسلوب األوامر والمجموعة التجريبية التى تستخدم إسلوب الوسائط المتعددة
ألطفال ما قبل المدرسة ولصالح القياس البعدى فى بعض القدرات الحركية ،
والسلوكيات العشوائية  ،والتحصيل المعرفى.
تزداد معدل التغير فى نسب التحسن بين القياس القبلى والبعدى للمجموعتين الضابطة -
والتجريبية ولصالح المجموعة التجريبية فى القدرات الحركية ،والسلوكيات العشوائية
 ،والتحصيل المعرفى المصور.
توجد فروق ذات دالله أحصائية بين القياسات البعدية للمجموعة الضابطة والتجريبية -
ولصالح المجموعة التجريبية فى القدرات الحركية  ،والسلوكيات العشوائية ،
والتحصيل المعرفى المصور.
 ٥/١المصطلحات المستخدمة بالبحث :
تقدم الباحثة فيما يلى تعريفا ً لبعض المفاھيم والمصطلحات الواردة فى ھذا البحث وھى
كاألتى :

Education

 ١/٥/١Movementالتربية الحركية :

ذلك الجانب من التربية التى تتعامل مع النمو والتدريب ألنماط الحركات الطبيعية
األساسية باعتبارھا تختلف عن المھارات الحركية الخاصة باألنشطة الرياضية(٣٩ : ٢٣) .

Media

 ٢/٥/١Multiالوسائط المتعددة :

ھي استراتيجية تعليمية تستخدم في نقل وتقديم المعلومات بصورة غير خطية واالستفادة
السمعية  (..وتوفير التفاعل بينه وبين مجموعة من الوسائط –بالمداخل الحسية للمتعلم )البصرية
التعليمية المتعددة التي تخزن عليھا المعلومات في صورة نصوص مكتوبة ،ولقطات فيديو وصور
ورسوم متحركة وتسجيالت صوتية وكذلك التحكم في الوصول للمعلومات بسھولة لتحقيق
األھداف التعليمية بكفاءة(٢٥٨ : ٧٧) .

 * ٣/٥/١Random behaviorsالسلوكيات العشوائية :

مجموعة من التصرفات التى يصدرھا األطفال بتلقائية فطرية فجائية ،قد تكون مرغوبة
أو غير مرغوبة.

 ٤/٥/١The Programالبرنامج :
ھو مجموعة من الخبرات التعليمية المختارة  ،وكل ما يتعلق بتنفيذھا من معلم ومتعلم
وإمكانات وأساليب تدريس  ،فضالً عن الوقت والمكان المناسبين(٣٥ : ٢) .

 ٠/٢القراءات النظرية والدراسات المرتبطة :
 ١/٢القراءات النظرية :
 ١/١/٢التربية الحركية :

 ١/١/١/٢مفھوم التربية الحركية :
يعتبر مفھوم التربية الحركية اتجاھا ً جديداً ال على مستوى التربية البدنية وحدھا بل على
المستوى العام  ،فھى نظام يستھدف طفل ما قبل المدرسة  ،لذلك فالتربية الحركية ھى المدخل
الفسفلى لتدريس التربية البدنية بإعتبارھا المضمون التربوى للتربية البدنية  ،وھى طريقة يفترض
فيھا أثارة دوافع األطفال وطاقاتھم نحو اإلبداع واإلبتكار  ،كما أنھا تتيح لإلطفال أن يتحركوا
بسھولة ويسر وثقة ألجل غرض معين.
فى بادئ األمر ظھرت التربية الحركية كبرنامج مصمم بحيث ينمى الحركات األساسية
الھامة التى تندمج فيما بعد وتكون الوحدات األدائية الحركية رفيعة المستوى فى الرقص  ،وفى
 ،وذلك لدراسته عن Labanھذا المجال تدين التربية الحركية بالفضل الى رودلف ال بان
الحركة فى الرقص إبان إقامته فى إنجلتراً  ،ويذكر أيضا ً أن قيمة دراسات البان فى أنھا تعدت
إطار الرقص الى الحركة البشرية كلھا  ،فقدمت بطريقة منھجية  ،حيث وضعت إطاراً تحليليا ً
للحركة لدى اإلنسان فى محاولة لفھم األبعاد والجوانب الھامة فى حركة اإلنسان واألداء الحركى
العالقات( – الفراغ – الجھد أو نوعية الحركة –ولقد حدد أربعة جوانب للحركة ھى  ) :الجسم
وھى من أھم مميزات ھذا اإلطار حيث أنه أوضح كيف تنمو وتتطور الحركة من خالل
موضوعات أساسية كل موضوع فيھا مؤلف من تنويعات مختلفة من شأنھا أن تختلط وتنمو بشكل
مسلسل وعند استيعاب الطفل لھذه الموضوعات فإنه يستطيع ربط أبعادھا بحيث تؤدى الى أنماط
حركية ھى األصل فى األشكال والبيئة الثقافية للحركة أو حتى المھارات الحركية المشتركة فى
الجوانب االجتماعية وھذا جعل من إطار البان نظاما ً فريداً فى إسھاماته للتربية الحركية: ١١) .
(٣٩-٣٧
وفى ذلك يوضح أسامة راتب )١٩٩٩م( أن مفھوم التربية الحركية ھو التتويج الذى
حدث من خالل محاوالت تحديث التربية الرياضية لتحقيق أھداف التربية األساسية  ،وقد أعتبر
التربية الحركية فى جوھرھا ً تكيفا ً حركيا ً للطفل مع جسمه  ،كما أكد أن ھذا االتجاه يلقى قبوالً
كبيراً لدى العديد من المفكرين التربويين(٣٨ : ٦) .
ويذكر أمين الخولى  ،محمود عنان )١٩٩٠م( أن التربية الحركية تعتبر نظاما ً تربويا ً
يعتمد بشكل أساسى على اإلمكانات النفس حركية الطبيعية المتاحة لدى الطفل فالتربية الحركية
باعتبارھا نظاما ً تربويا ً ھادفا ً تصل ما بين التربية الرياضية والتربية العامة(١٥٣ : ١٢) .
ويؤكد كال من أحمد السرھيد  ،وفريدة عثمان )١٩٩٠م( أن التربية الحركية عبارة عن
أسلوب تربوى ھادف  ،يتم عن طريق االستعانة بالحركة  ،كما أنھا تھدف فى نفس الوقت الى تعلم
الحركة  ،فالحركة ھى )موضوع التعلم( واللياقة البدنية  ،والحركية  ،والعقلية  ،والوجدانية ھى
ھدف ھذا النوع من التعلم  ،والذى يتم عن طريق استثارة وتحدى قدرات الطفل المعرفية
والحركية(٩ : ٣) .
لذلك تعتبر التربية الحركية أو التربية من خالل الحركة نظرية جديدة أو إتجاه جديد فى
التربية  ،مثلھا مثل التعلم عن طريق الخبرة أو النشاط  ،وكلھا ظھرت منذ ظھور التربية الحديثة
خالل القرن العشرين وبخاصة خالل العقود األخيرة منه وذلك بقصد إخراج التعليم المدرسى من
صبغته التقليدية القديمة العقيمة فى مناھج وطرق التعليم والتعلم الى صيغ أكثر إيجابية وفاعلية فى

تكوين الفرد وتنميته الى أقصى ما يؤھله من إمكانات ومواھب وقدرات(١٩ : ٤٨) .
( الى أنه كلما كان الطفل Zimmerويشير أحمد عبد العظيم )٢٠٠٢م( نقال عن زيمر )
صغيراً كلما زاد نشاطه الحركى وممارسته لأللعاب الحركية بدون توجيھات تربوية  ،فمن خالل
الحركة واأللعاب والممارسة الرياضية المتعددة األلوان تتاح للتلميذ فرص االتصال الجيد مع
تالميذ آخرين فى نفس المرحلة السنية  ،الى جانب تعلمھم القواعد وقوانين عامة لتجديد العالقات
بين األطفال بعضھم البعض فى ھذه المرحلة(١٤ : ٤) .
( Khripkovaوقد أشار أمين الخولى وأسامة راتب )١٩٨٨م( نقالً عن خريبكوفا )
الى أن المشكالت األساسية للتربية البدنية للطفل ينبغى أن تحل بالكامل وبنجاح قد اإلمكان فى
السنوات الدراسية الثمانية األولى فإذا ما فاتنا ذلك نكون قد أھملنا أكثر مراحل العمر تأثيراً
وفاعلية فى نمو قدرات الطفل الحركية  ،ويعتقد أيضا ً انه على الرغم من النقص النسبى فى
ميكانيزمات التحكم الحركى لدى االطفال الصغار إال إنھم قادرون على مسايرة عناصر النشاط
الحركى(٤١ : ١١) .

 ٢/١/١/٢أھداف وقيم التربية الحركية :
للتربية الحركية أھداف كثيرة لكن الھدف الرئيسى ھو تحقيق اللياقة الحركية  ،وتعتبر
الجانب أو البعد من اللياقة البدنية المتعلق باألداء أو الوظيفة  ،واللياقة الحركية فى ھذا الجانب
محصلة عناصر أو عوامل أساسية ھى السرعة والتوافق الرشاقة والقوة والتوازن(٤٠ : ٤٨) .
والتربية الحركية إذا ما أحسن تعليمھا وتعلمھا فإنھا تسھم فى تحقيق العديد من األھداف
التى يقع بعضھا على المتعلم نفسه والبعض اآلخر يعود على المعلم  ،وھى كما يلى :
تشجيع المبادرة واإليجابية فى األطفال بحكم تعرضھم فى التربية الحركية لمواقف تبدأ من -
واقعھم وقدراتھم وتحفيزھم على التعلم.
تقبل الطفل لذاته ورضاه عن نفسه وثقته فيھا  .مادام ينمو وفق قدراته وإمكاناته بصرف -
النظر عما يبلغه األخرون.
التقليل من احتمال وقوع الحوادث واإلصابات نتيجة ممارستھم ألنشطة التربية البدنية
والرياضة من خالل التربية الحركية.

-

تنمية قدرة الطفل على العمل كعضو فى مجموعة مثلما يعمل فرديا ً َ◌  ،وما يتصل بذلك
من تعلم لمعنى التسامح والتعاون.
تنمية قدرة الطفل على التفكير السليم وحل المشكالت والحكم على نفسه وتقويم نشاطه
وعمله(٤١ : ٤٨) .

-

والتربية الحركية خالل ھذه المرحلة يجب أن يكون ھدفھا االساسى ليس توصيل مھارات
رياضية متخصصة لألطفال فقط  ،وإنما بصفة عامة تخدم احتياجات األطفال وإمكاناتھم  ،كما أن
الھدف الحركى فى ھذه المرحلة ھو تطوير وتنمية األطفال بصفة عامة ومساعدتھم على التطور
فى جوانب شخصيتھم المتعددة  ،كذلك ليس معظم الخبرات التى يجمعھا األطفال من خالل
الممارسة الحركية تكون خبرات إيجابية بل العكس يمكن أن تكون خبرات سلبية فعلى سبيل المثل
التعرف على نقاط الضعف أو األطفال المعزولين عن ممارسة األنشطة الرياضية قد تكون خبرات
سيئة(١٦ :١٠١).
وال تقتصر أھدف التربية الحركية على المتعلم فقط وأنما ھناك العديد من األھدف التى

تعود بالفائدة والنفع على المعلم نفسه  ،وھى كما يلى :
يتعلم المعلم دوراً جديداً أساسه القيام بالحفز واإلرشاد والتوجيه واألخذ والعطاء مع
األطفال بدالً من الفرض واإلمالء والتسلط.
يجعل المعلم ما يجرى على الواقع موضوع بحث ودراسة ومصدراً للمعارف والمعلومات -
المتعلقة بالتربية البدنية والرياضة بدالً من مجرد االعتماد على ما ورد فى كتب مترجمه
أو غير مترجمة من الخارج.
يتقن المعلم كيفية التعامل فرديا ً مع األطفال وينمى طرائق تدريسية فردية جديدة بدالً من -
التعليم الجماعى  ،وذلك بحكم ما يتاح له من فرص فى ھذا األتجاه خالل التربية الحركية.
)(٤٢ : ٤٨
ويشير أمين الخولى  ،أسامة راتب )١٩٨٨م( نقال عن اليزابيث لودوينج
( أن القيم الناشئة عن برامج التربية الحركية تتلخص فى )Ludwing:
-

-

خبرة النجاح متاحة لمعظم األطفال ألن األھداف شخصية  ،وفى نفس الوقت ھناك
توقعات ألداء نوعى جيد على كل المستويات.
االنضباط الفردى والتوجيه الذاتى حيث يتمكن الطفل من اتخاذ القرارات بشكل مطرد -
ويتعود على تحمل المسئولية كاملة عن سلوكه.
الموقف التعليمى فى حد ذاته يخلق حرية وابتكاراً وتعبيراً من خالل محاوالت الطفل تقديم -
البدائل والحلول الذاتية بدون تخوف من الفشل.
على الرغم من االھتمام البالغ لألطفال خالل عمليات التعليم واندماجھم فيه إال أن الموقف -
ال يخلو من الرضا والنتائج السارة(٤٢: ١١) .
( أن األھداف Lowtherويشير أمين الخولى  ،أسامة راتب )١٩٨٨م( نقال عن لوثر )
األساسية التى يمكن أن تشتق من قيم التربية الحركية ھى :
خبرة التمتع بالحركة- .
اكتشاف وحل المشكالت- .
تنمية فھم الحركة- .
الخبرة الحركية فى حد ذاتھا- .
التحليل والدراسة لفھم مفردات العمل الحركى- .
تحليل عناصر الحركة خطوة أساسية فى تحليل المھارة الحركية- (٤١ : ١١) .
( أن أغراض Lowtherويشير أمين الخولى  ،أسامة راتب )١٩٨٨م( نقال عن لوثر )
التربية الحركية تتحقق من خالل إثارة األطفال فى مواقف بيئية  ،وذلك طبق تعليمات وإرشادات
مستنداً بذلك على فكرة االندفاع أو الرغبة الوقتية  ،وذلك عن طريق طرح عدة أسئلة لحل مشكلة
معينة وتتمثل تلك األغراض فيما يلى :
التربية الحركية تسھم فى تنمية الطالقة  ،والمھارات الحركية- .
التربية الحركية تسھم فى إثراء القيم والعمليات االجتماعية اإليجابية- .
التربية الحركية تسھم فى توضيح مفاھيم األطفال حول بيئتھم- .
التربية الحركية تسھم فى تنمية اللياقة البدنية والحركية للطفل- .
التربية الحركية تساعد األطفال فى المعرفة ) كيف تحمى أجسامھم (- .
التربية الحركية تساعد فى إكساب الطفل االتجاھات الطبيعية نحو المجتمع- .
)(٤٢ : ١١

 ٣/١/١/٢أھمية التبكير بالتربية الحركية :
تعتبر فترة ما قبل المدرسة حتى سن  ٦سنوات  ،فترة طويلة فى حياة الطفل  ،وال ينبغى
التخلى عنھا وإھمالھا  ،والتعامل معھا بمثل ھذا التقصير الواضح  ،فيجب أن نبدأ التربية الحركية
للطفل مبكراً ما أمكن بمجرد أن يتمكن من الجرى بسھولة ويسر  ،بل أن التربية الحركية يمكن أن
تساھم فى تنشيط النمو بالنسبة لألنماط الحركية غير الممارسة(٤٢ : ١١) .
ً
وتتلخص خطورة إھمال ھذه الفترة من الناحية التربوية الحركية فى أن الطفل كثيرا ما
يصاب بالعيوب واإلنحرافات القوامية وضعف فى القدرات والبراعات الحركية  ،األمر الذى
يجعل برامج التربية الرياضية فى فترة التعليم األساسى مجرد برامج إلصالح ما فسد  ،وعالج ما
أھمل فى فترة التربية الحركية  ،بدالً من أن تتركز برامج التربية الرياضية على تحقيق أھدافھا
المعروفة كأكتساب المھارات واللياقة البدنية(٤٣ : ١١) .
ويشير كل من أمين الخولى  ،أسامة راتب )١٩٨٨م( الى أھمية التبكير بتفعيل برامج
التربية الحركية  ،وتتلخص أھمية ذلك فى تحقيق األغراض التالية :
تنمية الحركات االساسية للطفل  :من خالل التعرف على عالمفاھيم المرتبطة بالحركة .١
والعمل على تنميتھا  ،مثل مفھوم الوعى بالجسم ومعرفة أجزاءه  ،والوعى بالفراغ
وأين يتحرك الجسم بالفراغ  ،ونوع الحركة وكيفية تنفيذھا  ،والعالقات التى تنشأ بين
الجسم والبيئة المحيطة من زمالء وأجھزة وأدوات.
اكتساب الطالقة الحركية  :عن طريق تھيئة الطروف المناسبة التى يمارس فيھا الطفل .٢
الحركة  ،ويتعلم ماذا يمكن أن يفعل جسمه  ،ويفھم الكثير عن نفسه وعن بيئته
المحيطه.
تنمية االستكشاف الحركى  :المدخل الفلسفى لتدريس التربية الرياضية باعتبارھا تشكل .٣
المضمون التربوى للتربية البدنية  ،فھى تستعين بأفكار حديثة كالتعليم واالستكشافى
والتعليم القائم على المعنى لتدريس الحركة  ،حيث تعتبر الحركة األساسية جوھر
محتوى المھارات الحركية.
إكتساب القوام الجيد  :يعتمد القوام السليم على قوة عضالته التى تعمل على جعل .٤
الجسم فى وضع متزن ميكانيكيا ً فى مواجھة قوة الجاذبية األرضية  ،وھذه العضالت
تعمل باستمرار وتتطلب قدراً كافيا ً من القوة والطاقة لالحتفاظ بالجسم مستقيما ً.
تنمية الكفاية اإلدراكية الحركية للطفل  :الطفل يكتسب معلوماته من خالل التعامل .٥
الحسى مع الحركة  ،وتتم عملية اإلدراك من خالل التأثير على األعضاء الحسية للطفل
بمؤثر معين  ،ونتيجة للعمليات التى تحدث فى المخ يقوم الطفل بأداء االستجابة
الحركية.
تنمية الجوانب المعرفية والوجدانية للطفل  :كلما زادت خبرة الطفل الحركية زادت .٦
معرفته للبيئة التى حوله وتعددت خبراته  ،فالتربية الحركية تتيح للطفل اكتساب
النواحى المعرفية والوجدانية بجانب الحركة.
مساعدة الطفل فى عملية التعميم الحركى  :فالتعميم الحركى ھو استخدام الطفل .٧
الخبرات السابقة بعد تجريبھا فى مواقف حياته الجديدة  ،وبذلك تزداد خبرات الطفل
بأنماط الحركة(٥٨ ،٥٧ : ١١) .

 ٤/١/١/٢أسـس التربية الحركية :
تذكر فريدة عثمان )١٩٨٤م( أن التربية الحركية تستمد مقوماتھا من مجموعة من
األسس المتشابكة والتى تتمثل فيما يلى :

طبيعة المتعلم  :ھو نقطة البداية فى التربية الحركية وما تعنيه ھذه الطبيعة من إيجابية .١
ومن خصائص نمو واتجاھات وبخاصة النمو الحركى  ،ومن مستوى نضج واستعداد
وقدرة على تعلم الحركة أو التعلم عن طريق الحركة وما يميزه من فروق  ،وھذا
األساس يمكن تسميته باألساس النفسى.
طبيعة الحركة  :ما تعنيه من أشكال وحاالت وما يحكمھا من عوامل وما تتطلبه من .٢
إمكانات وقدرات وما لھا من حدود وغيرھا من األمور التى أھتم بدراستھا علم الحركة
وما يتصل به من علوم فسيولوجية وعلوم طبيعية وصحية  ،وھذا األساس يمكن تسميته
باألساس العلم-حركى.
خصائص البيئة  :وھى العادات والتقاليد والقيم واالتجاھات واآلمال واإلمكانات التى .٣
ينتمى اليھا المتعلم فى مجال التربية الرياضية وھذا األساس يمكن تسميته األساس
االجتماعى الثقافى.
طبيعة الكفاية الحركية  :ھى الھدف المباشر للتربية الحركية وما تتضمنه من سرعة .٤
وتوافق ورشاقة وقوة واتزان وكلھا يحتاج إليھا الفرد ليس فقط من أجل سالمته البدنية
والصحية واستمتاعه بوقت فراغه وتحقيقه لذاته وإنما ليكون عضواً أقدر على الحياة
والعمل فى المجتمعات الحديثة  ،ويمكن تسميته باألساس الفلسفى.
)(٣١ ، ٣٠ : ٤٨
( الى أن Arnoldويشير أمين الخولى ومحمود عثمان )١٩٩٠م( نقالً عن أرنولد )
العالقة بين التربية ومفھوم الحركة يمكن أن تتحدد من خالل ثالثة أبعاد ھى :
تربية نحو الحركة  :وھو يناقش التأثير الذى تحدثه الحركة فى حياة اإلنسان وما ھى .١
العوامل التى تقرر اكتساب األنسان الحركة.
تربية من خالل الحركة  :وھى تربية تتم عن طريق الحركة البدنية فھى تعرف الفرد .٢
ما يتصل بنفسه وبجسمه  ،ومن خاللھا ينمى الفرد لياقته ومفاھيمه ال على المستوى
الحركى فحسب بل على المستوى االنفعالي واالجتماعى  ،وھو مفھوم أقرب ما يكون
الى التربية البدنية.
تربية بھدف الحركة  :وھى تربية تتم بھدف الحركة وتتشكل من القيم الداخلية أو .٣
الحصائل التى تعد من المكونات األصلية لألنشطة الحركية مثل الوعى الجسمى
وإدراك الذات والوعى بالمفاھيم الحركية(١٥٦ : ١٢) .

 ٥/١/١/٢برامـج التربية الحركية :
يرى حسن معوض )١٩٨٧م( أن برامج التربية الحركية يجب أن تمتاز بالبساطة
والسھولة نظراً لصغر سن األطفال وضعف قدراتھم  ،وتحتوى تلك البرامج على العاب وتمرينات
متنوعة من النوع الشامل الخالى من قيود األوضاع والتشكيالت أو المھارات الصعبة  ،لذلك يجب
أن يغلب على البرامج أنشطة التوقيت والغناء الذى يشارك فيه األطفال جميعا ً فى نفس الوقت.
)(٣٧ : ١٩
)١٩٨٧م( الى أن البرامج الحركية لھا أھمية كبيرة فى Kephartويشير كيفارت
مرحلة مبكرة من حياة الطفل  ،حيث يبدأ الطفل فى البحث عن نفسه وعن العالم من حوله من
خالل الحركة والتجوال(٣٥ : ٨٩) .
ويذكر كل من أمين الخولى  ،أسامة راتب )١٩٨٨م( أن برنامج التربية الحركية يجب
أن يتضمن العديد من الخبرات التى تسھم فى تنمية اإلدراك الحركى مثل االتزان  ،والشقلبات ،
وھذا يجعل ألنشطة البراعة الحركية االھمية القصوى فى برنامج التربية الحركية للطفل: ١١) .

(٢١٢
وأن محتوى البرنامج الذى يقدم الى األطفال ھو مجموعة من األنشطة الحركية التى
تحقق الھدف الذى يرمى اليه البرنامج مع مراعاة قواعد الترتيب من المحسوس الى المجرد ومن
البسيط الى المعقد ومن التقليد الى االبتكار(٢٢٨ : ٤٩) .

 ٦/١/١/٢تدريس برامـج التربية الحركية :
إن العبرة فى نجاح برامج التربية الحركية تتوقف على حد كبير على عدد من االعتبارات
يمكن تحديدھا فى التالى :
الخبرة الحركية يجب أن تكون ذات معنى  :حيث يجب أن تشتق أغراض البرنامج .١
التعليمى فى التربية الحركية من اھتمامات واحتياجات واستعدادات الطفل فھى المحطات
األساسية فى اختيار األنشطة .
تكرار األنشطة الحركية للطفل من خالل التحدى والمتعة  :حيث يجب على المربى أن .٢
يعمل على تنويع األنشطة الحركية لتالئم كافة المستويات واضعا ً فى اعتباره مبادئ
التدريس مثل التدرج من السھل للصعب.
يجب أن يراعى الحمل فى العمل مع األطفال  :بحيث يتم التوازن بين الحمل والراحة فى .٣
كافة األنشطة الحركية وفى بعض األحيان يجب تغير معدل النشاط أو حجم النشاط أو
حتى إيقاف النشاط.
إتاحة فرص المشاركة والممارسة لكل األطفال  :حيث أن عزل األطفال خالل األداء .٤
الحركى شيئا ً غير مناسبا ً إال فى حاالت نادرة تتطلب إجراء األمان مثالً  ،وكثيراً ما يعمد
المربون الى عزل بعض األطفال ألنھم يفقدون المستوى المالئم لالستمرار فى ممارسة
النشاط  ،وھذا يعتبر خطأ شائع.
ارتباط الخبرة الحركية باألنشطة المدرسية واحتياجات المعيشة  :تعتبر من أنسب .٥
الخبرات وذلك من خالل مفھوم تقدمى يدعو الى التكيف والنمو  ،كما أنه من المالئم
الربط بين خبرات المواد الدراسية والخبرة الحركية.
ابراز خبرة النجاح وعناصر الدافعية فى النشاط  :إن تقديم واجبات حركية ممتعه منوعه .٦
ومتفاوتة فى المستوى تتيح للقدرات المتباينة عند األطفال أن تنال حظھا من خبرة النجاح
باعتبارھا خبرة سيكولوجية ھامة فى تشكيل مفھوم الذات.
توفير الوسط المالئم للتعلم الحركي  :وذلك يتطلب الشرح المالئم من قبل المربى وإتاحة .٧
فرص التصور واإلدراك السليم للحركة مع األخذ فى االعتبار توفير األمان والسالمة
سواء فى األجھزة أو االدوات.
توفير اإلمكانيات والتسھيالت  :يجب االستفادة من كافة اإلمكانيات كاألدوات واألجھزة .٨
والمساحات المتاحة سواء منھا ما يستخدم فى الخالء أو فى أماكن مغلقة وتقدير األماكن
المالئمة ألنواع معينة من أنشطة التربية الحركية كالجرى والتتابعات.
تجنب عمل مقارنات بين مستويات األطفال  :الختالف األطفال فى معدالت التعلم .٩
الحركى تبعا ً لمبدأ الفروق الفردية  ،وقد ينجح فى أداء واجب حركى معين وقد يفشل فى
أداء واجب آخر  ،وبذلك لن يجدى نفعا ً عمل مقارنات بين األطفال بعضھم ببعض  ،فقد
تحدث استجابات انفعالية سلبية كالقلق والتوتر والخوف.
)(٦١-٩٥ : ١١

 ٢/١/٢Multimedia:الوسائط المتعددة
يطلق على ھذا العصر عصر االنفجار المعرفي ،فلكي يمكننا االستفادة من ھذه المعارف

يجب علينا البحث عن وسائل تمكننا من إدراك ھذه المعارف بسرعة حتى ال يضيع الفكر وال
تھمل المعلومة ،وبذلك يمكننا مالحظة وإدراك الحقائق العلمية التي يتم اكتشافھا يوميا ً بقدر
اإلمكان  ،وأعتقد أن سبيلنا في ھذا ھو الوسائط المتعددة حيث أن ھذه الوسائط تزيد من فاعلية
وكفاءة العملية التعليمية التربوية في مجاالت العديدة .وفى ھذا الصدد يشير "أبو النجا عز
الدين" )٢٠٠٠م( حيث يرى أن أسلوب الوسائط التعليمية المتعددة بما يمتلكه من إمكانيات
– الشرائح – التليفزيون – الكاميرا –متنوعة ومتغيرة كأجھزة السينما ،أجھزة العرض المختلفة
الكتاب المبرمج  ،يمكن أن يزيد من فاعلية األسلوب التدريسي – الصور – النماذج –األفالم
فضالً على أنھا تعمل على جذب االنتباه وتشويق المتعلمين وجعل التعليم أبقى أثراً ،و:ذلك تحفز
المتعلمين وتزيد من نشاطھم وتفاعلھم وتجعل الموقف التدريسي )الدرس( أكثر حيوية األمر الذي
يؤكد على أھمية الوسائط المتعددة كأسلوب للتدريس (١٢٥ :٢) (٧٣ :٣٨) .
ويشير "مصطفى عبد السميع" )١٩٩٩م( إلى أنه يوجد فرق بين كل من الوسائط
المتعددة والوسائط التعليمية ،فالوسائط التعليمية عند استخدامھا بمفردھا أو بمصاحبة األجھزة
واآلالت التعليمية إذا لزم األمر يطلق عليھا أحيانا ً الوسائل التعليمية )وسائط تعليمية( وإذا تم
استخدامھا في منظومة متكاملة تتفاعل عناصر في برنامج تعليمي لتحقيق أھداف محددة مسبقا ً
أصبحت وسائط متعددة تعليمية (١٤٠ :٦٤ ) .

 ١/٢/١/٢مفھوم الوسائط المتعددة :

" أن الوسائط Kegelيذكر "مصطفى عبد السميع" )١٩٩٩م( نقالً عن "كيجل

 ، Mediaوكلمة وسائل أو وسائط  Mutiتتكون من كلمة متعددة Multi-Mediaالمتعددة
أو فيلم  Visualوالصورة Audioوالمعنى ھو استخدام جملة من وسائط االتصال مثل الصوت
فيديو بصورة مندمجة متكاملة من أجل تحقيق الفاعلية في عملية التدريس والتعليم(١٤٢ :٦٤ ) .
عبد الحميد شرف " )٢٠٠٠م( أن مفھوم الوسائط المتعددة مر بمرحلتين ”ويذكر
رئيسيتين ولكل مرحلة منھما مميزاتھا وشكلھا:
 ١/١/٢/١/٢المرحلة األولى :
بدأت ھذه المرحلة في بداية الستينات وبالتحديد في عام )١٩٦١م( حيث ظھر لمفھوم
الوسائط المتعددة عدة مفاھيم من مداخل متعددة أھما خطة الدراسة أو المواقف التعليمية من كل
جوانبھا ومن أھم ھذه المفاھيم ما ذكره "عبدالحميد شرف" )٢٠٠٠م( نقالً عن "رشيد لبيب"
أن مفھوم الوسائط المتعددة يعني " أن يكون ھناك وسائط للتعليم ال تكون إضافة لعمل المعلم
والكتاب المدرسي أو مساعد لھما بل تكون الوسائط المستخدمة متكاملة مع خطة الدرس وجزء ال
" أن Kempيتجزأ منه "  .كما يذكر "عبد الحميد شرف" )٢٠٠٠م( نقالً عن "كمب
الوسائط المتعددة ھي "طرق تستخدم في تقديم الدروس عندما يكون تقديمھا بأكثر من وسيط واحد
معا ً أو على التتابع شرحا ً وتصوراً أفضل للمحتوى "(٧٤ : ٣٨) .
 ٢/١/٢/١/٢المرحلة الثانية :
بدأت ھذه المرحلة في أواخر السبعينات وبالتحديد في عام )١٩٧٩م( حيث بدأ يرتبط مفھوم
الوسائط المتعددة بالتكنولوجيا ،وأصبح يطلق عليھا تكنولوجيا الوسائط المتعددة ،وفي ھذه المرحلة
تطور مفھوم الوسائط المتعددة وبدأت تظھر مفاھيم جديدة منھا مفھوم "المنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم ")١٩٩٤م( والذى يؤكد على أن ھى " التكامل بين أكثر من وسيلة واحدة
تكمل كل منھا األخرى عند العرض أو التدريس ،ومن أمثلة ذلك المطبوعات  ،الفيديو ،التسجيالت
Collin, Sالصوتية ،الكمبيوتر ،الشفافيات ،األفالم بأنواعھا .كما تذكر "جانيت كولن

" )١٩٩٧م( أن الوسائط المتعددة عبارة عن بيئة تعليمية تستخدم شرائط الفيديو Janet
والكاسيت والنصوص المطبوعة والكتب في التعليم  .حيث يشير "على عبد المجيد" )١٩٩٧م(
أنھا عبارة عن " تكامل وترابط مجموعة من الوسائط التعليمية في شكل من أشكال التفاعل المنظم
والمتبادل وتعمل جميعا ً لتحقيق ھدف واحد أو مجموعة من األھداف التعليمية "(١٤٤ : ٦٧) .
)(٩٣ : ٤٣) ( ٣ : ٨٣
ويذكر "الغريب زاھر" )٢٠٠١م( أن الوسائط المتعددة ھى برنامج كمبيوتر يتكون من
المزج بين النصوص المكتوبة والرسومات والصور ولقطات الفيديو ،والمؤثرات الصوتية
والحركية ،مما يتيح للمتعلم التفاعل والتحكم في معلومات البرنامج ،مما ينتج عنه عمليات تفكير
جديدة لمساعدة المتعلم على التفكير فيما وراء التفكير(١٦٤ :٨) .
وترى الباحثة أن الوسائط المتعددة ھي عبارة عن مجموعة من الوسائل التعليمية تشكل
منظومة واحدة لتحقيق األھداف المرجوة وتؤثر تلك الوسائل كالً منھا في اآلخر وتتكامل مع
بعضھا البعض.

 ٢/٢/١/٢األھمية التعليمية للوسائط المتعددة :
أن األھمية التعليمية للوسائط المتعددة تتلخص فيما يلي :
تساعد المتعلمين على الربط بين المعلومات من حيث عرضھا في أشكال متنوعة من
بينھا النص الكتابي والرسومات والصور ولقطات الفيديو والمؤثرات الصوتية.
تيسر للمتعلمين عملية التعلم والعمليات التفكيرية المشتركة- .
تھتم بالتعلم التعاوني ببين المتعلمين والمعلمين- .
تساعد الطالب على التفكير فيما وراء المعلومة- .
تؤدي إلى متعة وجاذبية التعلم للمتعلم- .
تؤدي بالمتعلم إلى االندفاع نحو التعلم- .
توزيع الدور التعليمي بين المتعلمين والمعلم- .
إعطاء الفرصة للمعلومات بأن تقدم نفسھا للمتعلمين في أشكال ومنظمة- .
تقديم أساليب تعلم ذاتي متنوعة األشكال للمتعلمين- .
تسمح باستخدام المعلومات في ضوء األھداف التعليمية.

-

)(١٦٥ : ٨

 ٣/٢/١/٢مكونات الوسائط المتعددة :
أن الوسائط المتعددة تتكون من مجموعة من العناصر والتي يمكن أن تتلخص في الجدول
التالي:

-

جدول )(١
عناصر الوسائط المتعددة
العناصــر

المكــــونات
Printed textالنصوص المطبوعة
Scanned textالنصوص المصورة
Ekectribuc textالنصوص االلكترونية
Hyper textالنصوص الفائقة
Bit mapsالخرائط الرقمية
Clip artالرسوم الكاريكاتيرية
Digitzed pictureالصور الرقمية
Hyper pictureالصور النشطة
Wave form Audioالموجات الصوتية
CD-Audioصوت االسطوانات
Hyper Audioالصوت النشط
خليط من أصوات الموسيقى الرقمية
Live video feedsالصورة الحية لألحداث
Video tapedشرائط الفيديو
Digital videoالفيديو الرقمي
Hyper videoالفيديو النشط

Textالنصوص

Graphicالرسوم

Audioالصوت

Videoالفيديو

م

١
-

٢
-

٣
-

٤
-

)(٣٠٣ ، ٣٠٢ : ٥٤) (٢٤٣ :٣٦

 ٤/٢/١/٢مميزات الوسائط المتعددة :
أن مميزات الوسائط المتعددة في تعلم المھارات واألنشطة الرياضية تتمثل في اآلتي :
تجذب انتباه المتعلمين واندماجھم في التدريس - .
تعمل على تكوين مدركات لدى المتعلم- .
تساعد في جودة التعلم- .
تساعد المتعلمين على التفكير العلمي والمنطقي والمنظم- .
تساھم في حل مشكلة األعداد المتزايدة من المتعلمين- .
تعمل على جعل التعليم أبقى أثراً- .
تساعد المتعلم على إنماء االبتكار- .
تساھم في تعميق مفھوم التقويم لدى المتعلم- .

تعطي للمتعلم دافعية من حيث إعطائه إحساسا ً بالمشاركة في التعليم- .
تتيح للمتعلم تكرار األداء ومشاھدته عدة مرات- .
-

تقلل من الجھد الذي يبذله المتعلم ،حيث ينتقل التعليم من خالل الوسائط من المعلم إلى
المتعلم.
تعمل الوسائط المتعددة على تغطية أي قصور موجود أثناء عملية التعلم- .
يمكن من خاللھا مواجھة الفروق الفردية بين المتعلمين- .
تعمل على تحقيق التعلم الذاتي- .
تساعد على اكتساب الخبرات المختلفة- .
تزيد من درجة الوضوح والشرح- .
تخاطب أكثر من حاسة لدى المتعلم- .
تجعل المعلم يعاون المتعلم في تحديد أھدافه- .
)(١٠٦ ،١٠٥ : ٥٩

 ٥/٢/١/٢أسس بناء برنامج تعليمي باستخدام الوسائط المتعددة :
تخضع عملية بناء برنامج لمنظومة وسائط متعددة لتعلم بعض مھارات األنشطة الرياضية
لعدة عوامل تنبثق من أسلوب تحليل المنظومات وھي على النحو التالي:
األھداف التعليمية"–.تحديد األھداف المراد تحقيقھا مع صياغتھا " الھدف العام

-

الخصائص الجسمية والحركية" –.الذكاء –التعرف على خصائص المتعلمين "السن
تحديد المستوى العلمي للمھارة المراد تدريسھا "جمع المادة العلمية الالزمة لبناء
البرنامج".

-

-

التعرف على الخصائص المختلفة للوسائط التعليمية التي سوف تستخدم في البرنامج- .
بناء المواقف التعليمية التي سوف يمر بھا المتعلم- .
النواحي – التجھيزات – أجھزة وآالت تعليمية –اإللمام باإلمكانات المتاحة "المكان
تعاون المسئولين –"...المالية

-

مرحلة اإلنتاج والتجريب على –تقويم البرنامج في المراحل التالية " :مرحلة التصميم
مرحلة التنفيذ بعد اكتمال إعداد البرنامج"– .عينة مماثلة
)(١٠٨ :٥٩

-

 ٦/٢/١/٢مواصفات برامج الوسائط المتعددة وإمكاناتھا :
عند بناء برنامج لمنظومة وسائط متعددة يجب مراعاة ھذه المواصفات واإلمكانات  ،كما
ھو موضح بجدول ): (٢

جدول )(٢
مواصفات برامج الوسائط المتعددة وإمكاناتھا
القدرات " اإلمكانات "

الخاصية

 ھناك طرق كثيرة في برامج الوسائط المتعددة لخلق ترتيب حركي من بسيطإلى مركب.
 يمكن تحريك معظم الصور والرسوم لتوضيح نقاط ولشرح حقائق أو مفاھيمتشجيع الطالب وشرح الخطوات المختلفة.
 الحركة ھنا تمثل قوة دافعة وليست مجرد تشويش. يمكن للحركة أن تزود بالصوت أو النص وتصوير الفيديو يمكن أن يتم جلبالحركة من برامج أخرى.

 -١الحركـــة
Animation

 يمكن للمتعلمين أن يبحروا عبر البرامج في ضوء مستوى قدراتھم. نظام الوسائط المتعددة يمكن الكمبيوتر أن يتحكم أو يسيطر على الوسائطاألخرى من شرائط فيديو واسطوانات.
 -السيطرة على الوسائط األخرى يساعد على تطوير استراتيجيات المعرفة.

 -٢التحكـــم

 يمكن تخزين المعلومات على الكمبيوتر في ملفات مقسمة إلى مجموعة منالسجالت ذات مجاالت محددة.
 قواعد البيانات تجعل من السھل إدخال والبحث عن المعلومات واسترجاعھا. تطبيقات الوسائط المتعددة يمكن استخدامھا مع قواعد بيانات أخرى علىأو شرائط فيديوCD.أسطوانات
 غالبا ً ما يستطيع الطالب من إدخال تركيبات منظمة لقاعدة البيانات. -البحث في قاعدة البيانات ھو مھارة اتصال معلوماتية منذ زمن بعيد.

Control

 -٣قاعدة البيانات
Data Base

 نظام الوسائط المتعددة له قدرات على اإلبداع التصويري. يوجد الكثير من الصور المعلوماتية ولكن ليس كلھا يمكن استخدامھا معبرامج الوسائط المتعددة.
 الصور يمكن أن تكون ملونة ،وذات ظالل رمادية أو بيضاء أو سوداء. الصور الفوتوغرافية والخيالية يمكن استخدامھا في ھذا النظام. -الصور والرسومات يمكن استخدامھا لشرح أي حقيقة أو مفھوم أو خطوة.

 -٤الرسومـــات
Graphics

 مستويات عديدة من التفاعل ممكنة مع نظام الوسائط المتعددة. التفاعل يكون أفضل عندما يكون الطالب خاضعين لتحدي معقول وفي آنواحد ممنوح لھم تغذية راجعة عن كيفية أدائھم.
 الطالب ذوي المستوى المتقدم من الممكن أن يتخذوا الكمبيوتر في نقاطمجھولة وذلك بمستوى عال من سيطرة المتعلم.

 -٥التفاعل
Interactivity

تابع جدول )(٢
القدرات " اإلمكانات

الخاصية

 يمكن ربط عناصر مختلفة معا دون تتابعية فمن السھل عمل روابط ولكنھاربما تكون مشوشة إذا لم تعرف بوضوح وتستخدم بثبات أثناء البرنامج.
 الترابط يتيح للمتعلمين فرصة للسيطرة على العملية التعليمية "التوجيھية"وتساعد خصائص نظام الوسائط المتعددة على العمل.
 يمكن ربط البرامج ببرامج وسائط متعددة أخرى تقتسم معھا "تشاركھا" فيالوظيفة.

 -٦الترابــط
Line King

 تستطيع برامج الوسائط المتعددة أن تقدم معلومات بطرق مثيرة وذلكبربطھا مع أنظمة معلومات أخرى.
 التقديم الجيد يمكن خلقه بواسطة استخدام موضوعات معرفية تساعد الطالبعلى تعلم موضوعات على مستويات مختلفة من الفھم.

 -٧التقديــم
Presentation

 تحتاج أجھزة الكمبيوتر ألدوات خاصة لتقديم الصوت. الشرائط السمعية والمؤثرات الصوتية ،والتميز الصوتي والتآلف الصوتيمن الممكن استخدامھا مع برامج الوسائط المتعددة.

 -٨الصوت
Audio

 من السھل في برامج الوسائط المتعددة الدخول والبحث عن نص معين من السھل جلب النص من أي تطبيق آخر على الكمبيوتر. الكلمات والجمل المفرودة يمكن ربطھا بأخرى في النص. يوجد العديد من اللغات والخطوط المتنوعة. -يمكن عرض النص بطرق شيقة محفزة.

 يحتاج الكمبيوتر ألدوات معينة لعرض الفيديو. ملفات الفيديو تشغل مساحة تخزين أكبر من الحركة. وحدات إدخال الفيديو يمكن أن تكون شرائط تجارية أو سينمائية أو منزلية. يمكن عرض الفيديو في نظام الوسائط المتعددة باستخدام وسائل ربطبسيطة.

 -٩النص
Text

 -١٠الفيديــو
Video

)(٢٦٢-٢٦٠ : ٣٦

 ٧/٢/١/٢معوقات استخدام الوسائط المتعددة
ھناك بعض المعوقات التى توثر على استخدام برامج الوسائط المتعددة والتى تتمثل فيما
يلى:
عدم توفر خبرة ودراية من المعلم مما قد يفتقر إليه اإلعداد الحالي في بعض كليات
التربية الرياضية .

-

وجود الرھبة والتخوف من استخدام الكمبيوتر وبرامج الوسائط المتعددة- .
قد تعجز بعض أنظمة الوسائط المتعددة في تعميق التعلم من أجل التوسع في المعلومات،
مما قد يسبب عدم توافق الطالب ذوي القدرات المتوسطة أو المنخفضة على التكيف مع
تلك األنظمة (٥٩ : ٢٦) .

-

تتعدد معوقات استخدام الوسائط المتعددة داخل نظامنا التعليمي ويمكن حصر بعض
المعوقات فيما يلي :
الصعوبة في توفير االعتمادات المالية لتمويل التقنية من فكرة إلى إنتاج ،وعلى األفراد
الذين يشرفون على العمل بأن يتفھموا أھمية ھذا العمل ،وأن يكون لديھم استعداد لإلنفاق
عليه.
تقل قيمة التقنية إذا لم تكن مستخدمة في الوقت المناسب ،وبتطبيق ذلك على استخدام
الوسائط المتعددة يالحظ أنه إن لم يعرض البرنامج متزامنا ً مع فترة إنتاجية فإن جدواه
ال تتحقق.

-

-

أن اختيار المادة أو المشكلة المراد حلھا واإلمكانات المطلوبة لھذا الحل تتطلب جھداً
علميا ً وعمليا ً.

-

ضرورة االطمئنان على سالمة األجھزة وصيانتھا ووجود أكثر من جھة يعتمد عليھا في
توفير المتطلبات تلك األجھزة(١٥٧ : ٦٤) .
وترى الباحثة أن تلك المعوقات يمكن التغلب عليھا ووضع حلول لمعظم الصعوبات التى
يمكن أن تواجھه جميع أطراف منظومة الوسائط المتعددة كالمعلم أثناء إجراءات تنفيذ البرنامج
التعليمى والمتعلم أثناء تطبيق البرمجية التعليمية المعدة بتقنية الوسائط المتعددة  ،وكذلك البيئة
والمناخ التعليمى الصالح للتطبيق.

 ٣/١/٢دراسة النمــو إلطفال ما قبل المدرسة :
تعتبر فترة طفولة اإلنسان طويلة بالنسبة لطفولة غيره من الكائنات الحية وذلك بسبب
طول فترة النمو والتطور الالزمين لنضج الطفل فى النوع االنسانى  ،وعملية النمو لدى الطفل ھى
عملية معقدة للغاية  ،فالطفل يتبع تسلسالً معينا ً من المراحل خالل تطوره ونضج الجوانب
المختلفة من جسمه أو عقلة(٧٣ : ١١) .
وتطور الطفل والنمو والنضج ثالثة مفاھيم تتداخل على الناس لوصف مراحل التعلم فى
السنوات القليلة األولى للطفل  ،فالتطور عادة ما يؤدى الى الوصول لمراحل متعددة والتى غالبا ً
ما تسمى مميزات(١٨ : ٨١) .
ً
كما أن تطور النمو عند األطفال يتم تبعا لخطوات متتالية  ،ومرحلة واحدة من ھذه
الخطوات تؤدى الى التالية  ،كذلك فنتيجة التطور يمكن التنبؤ بھا كمثال األطفال يحبون قبل أن
يقفوا  ،ويقفون قبل أن يمشوا  ،كما يوجد مھارات حركية كبيرة مثل المشى والجرى تتطور قبل
المھارات الحركية الدقيقة مثل الكتابة باليد(١٩ : ٨١) .
والھدف االساسى من دراسة النمو ھو الكشف عن النمط العام المميز للطفل العادى ،
وتحديد مدى التباين فى ھذا النمط ومعرفة عوامله  ،ولقد تأخرت دراسة نمو الطفل الى حد معين
بسبب الثغرات التى وجدت بعمليات النمو المختلفة(١٨ : ٥٥) .
والنمو بمعناه النفسى يتضمن التغيرات الجسمية والفسيولوجية من حيث الطول والوزن
والحجم والتغيرات التى تحدث فى أجھزة الجسم المختلفة والتغيرات العقلية المعروفة والتغيرات
السلوكية االنفعالية واالجتماعية التى يمر بھا الفرد فى مراحل نموه المختلفة  ،ويتجه نحو النضج
 ،والنضج عملية تتضمن التغير فى عضو أو وظيفة أو نشاط وصوالً الى مرحلة االستعداد
الوظيفى(١١ : ١٧) .
فيما يلى موجز ألھمية دراسة علم نفس النمو من الناحية النظرية ومن الناحية التطبيقية
بالنسبة لعلماء النفس والمربين والوالدين واألفراد والمجتمع :
بالنسبة لعلماء النفس  :تساعد األخصائيين النفسيين فى جھودھم لمساعدة األطفال .١
والمراھقين والراشدين والشيوخ خاصة فى مجال علم النفس العالجى .كما تعين دراسة
قوانين ومبادئ النمو على اكتشاف أى انحراف أو اضطراب أو شذوذ فى سلوك الفرد.
بالنسبة للمربين  :تساعد فى معرفة خصائص األطفال المراھقين وفى معرفة العوامل .٢
التى تؤثر فى نموھم وفى أساليب سلوكھم وفى بناء المناھج وطرق التدريس .كما تفيد
أدراك المدرس للفروق الفردية بين تالميذه وأنھم يختلفون فى قدراتھم وطاقتھم العقلية
والجسمية وميولھم.
بالنسبة للوالدين  :تساعد الوالدين على على معرفة خصائص األطفال المراھقين مما .٣

-

يعينھم على عملية التنشئة والتطبع االجتماعى ألوالدھم .كما تساعد الوالدين على تفھم
مراحل النمو واالنتقال من مرحلة الى أخرى  ،ومعرفة أن لكل مرحلة خصائص مميزة
لھا  ،حيث تنمو فيھا شخصية الفرد بمظاھرھا المختلفة .
بالنسبة لألفراد  :بفضل فھم االفراد لعلم نفس النمو أصبح التوجيه على أساس دليل .٤
علمى ممكنا ً مما يحقق الخير لألفراد من الطفولة الى الشيخوخة .كما تساعد األفراد على
فھم طبيعة المرحلة التى يعيشھا  ،ويعتبر أن عليه أن يحياھا بأوسع وأصح شكل ممكن ،
بأعتبارھا غاية فى حد ذاتھا قبل أن تكون وسيلة لغيرھا.
بالنسبة للمجتمع  :يفيد فھم الفرد لمظاھر نمو النفس فى تحديد أحسن الشروط الوراثية .٥
والبيئية الممكنة التى تؤدى الى أحسن نمو ممكن .كما أن دراسة النمو تعين على فھم
المشكالت االجتماعية وثيقة الصلة بتكوين ونمو شخصية الفرد مثل مشكالت الضعف
العقلى والتأخر الدراسى واالنحرافات الجنسية والعمل على الوقاية منھا وعالج ما يظھر
منھا(١٤ ،١٣ : ١٧) .

 ١/٣/١/٢مراحل نـمـو الطفولة :
النمو سلسلة متتابعة ومتماسكة تھدف الى غاية واحدة ھى اكتمال النضج ومدى استمراره
وبدء انحداره  ،فھو ال يحدث فجأة أو بطريقة عشوائية بل يتطور بانتظام خطوة خطوة: ٦٣) .
( ٢٨
والنمو عملية مستمرة متدرجة فى زيادتھا ونقصانھا  ،ال تخضع فى جوھرھا للطفرات
المفاجئة وبذلك ال ينتقل الطفل من طور الى آخر انتقاالً مباشراً  ،وتخضع أطوار النمو لتتابع
منتظم  ،وتتألف مظاھره فى سلم متعاقب الدرجات ال تتقدم فيه خطوة عن أخرى(٧٨ : ٤٦) .
وتتداخل مراحل النمو ومن الصعب تمييز نھاية مرحلة عن بداية المرحلة التى تليھا فى
معظم األحوال  ،ويمكن تقسيم مراحل النمو التقسيم التالى :
جدول )(٣
تقسـيم مراحـل نـمــو الطــفولة
تربويا ً

العمر الزمنى

المرحلة

م

الحمل

) اإلخصاب  :الميالد (

ما قبل الميالد

-١

الوليد

) الميالد  :أسبوعين (

المھد

-٢

الرضاعة

) أسبوعين  :عامين (

ماقبل المدرسة ) الحضانة(

)(٥،٤،٣

الطفولة المبكرة

)(٨،٧،٦

الطفولة الوسطى

) (١١ ، ١٠ ، ٩

الطفولة المتأخرة

المرحلة االبتدائية )النصف
األول(
المرحلة االبتدائية )النصف
الثانى(

-٣

 ٢/٣/١/٢مرحلة الطفولة المبكرة )ما قبل المدرسة( :
ھى تلك المرحلة السنية التى تكفل بھا المؤسسات التربوية االجتماعية التى يلتحق بھا
األطفال فى السن ما بين الثالثة الى السادسة من العمر  ،ليحظى بقدر من الرعاية والتوجيه
والتربية السوية الصحيحة  ،وتعد وسطا ً بين دار الحضانة والمدرسة االبتدائية  ،وتتميز ھذه
المرحلة بجانب من النشاط الحركى والعقلى واللغوى واإلجتماعى والثقافى(٢٩ : ٧٤) .
وتعد مرحلة الطفولة المبكرة من أخصب المراحل التربوية التعليمية فى تشكيل الشخصية
وتكوينھا  ،ألنھا مرحلة تربوية يتم فيھا التعليم تلقائيا ً وتمھد لمسار العملية التربوية فى المستقبل ،
ولھذا تعتبر مرحلة حاسمة فى تشكيل أساسيات الشخصية ومسار نموھا الجسمى والحركى
والحسى والعقلى واإلدراكى واللغوى واإلجتماعى والخلقى والمھارى  ،فى بحق مرعى خصب
ومختبر طفولى فعال  ،لما فيھا من أنشطة معرفية وجسمية ھادفة  ،ومميزات ومحفزات عقلية
نشطة  ،وفرص لغوية فى فنون الكالم وأجواء نفسية ھادئة  ،ومواقف اجتماعية فعالة  ،وممارسة
عملية فى تكوين المفاھيم العلمية المبسطة ومجاالت روحية فى غرس القيم الدينية والوطنية ،
وأنشطة فنية ورياضية ممتعة(٢٥ : ٧١) .
وتعتبر مرحلة الطفولة المبكرة مرحلة حيوية وذات أھمية  ،حيث يكون الطفل فيھا
استطاع الى حد ما أن يكتسب اللغة كوسيلة لالتصال والتعبير بين المحيط االجتماعى الذى يعيش
به  ،وتكون قدراته كافية للتوجيه المكانى الذى يريده واتزان يكسبانه ثقة بنفسه أثناء سلوكه
الحركى(٥ : ٥٠) .
وتكمن أھمية الدور الذى تقوم به مرحلة الطفولة المبكرة فى إعداد شخصية األطفال مما
يجعلھم على درجة عالية من السلوك النفسى  ،فضالً عما تقوم به تلك المرحلة من إسھام فى
عملية النمو النفسى لألطفال وإعدادھم ليصبحوا على درجة عالية من الثقة بالنفس تمكنھم من
التعامل السليم مع أفراد المجتمع  ،فضالً عن إتاحة الفرصة لألطفال لممارسة أنشطة اللعب
المختلفة وبصفة خاصة بإستخدام األدوات لتحقيق مستوى أفضل من النمو الجسمى والعقلى
واالجتماعى(٨٢ : ٧٠) .

 ٣/٣/١/٢أھداف مؤسسات الطفولة المبكرة :
تھدف مؤسسات الطفولة المبكرة حاليا ً وبعد االھتمام الكبير من قبل الدولة ووزارة التربية
والتعليم بھذه المرحلة الھامة والحساسة من حياة الفرد  ،والتى تسھم بدرجة كبيرة فى تكوين الثمرة
األولى فى الشخصية لدى الفرد  ،فقد تحددت األھداف التالية :
التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل فى المجاالت العقلية والجسمية والحركية واالنفعالية -
واالجتماعية  ،مع األخذ فى االعتبار الفروق الفردية.
إكساب األطفال المفاھيم والمھارات األساسية لكل من اللغة العربية والرياضيات والتربية -
الحركية والفنون.
التنشئة االجتماعية السليمة فى ظل المجتمع ومبادئه- .
تلبية حاجات ومتطلبات النمو الخاصة بھده المرحلة من العمر- .
االنتقال التدريجى من جو األسرة الى المدرسة- .
تھيئة الطفل للتعليم النظامى بمرحلة التعليم االساسى- .
حرية الحركة حتى ال يظل الطفل ساكنا ً لفترة طويلة- .
إيجاد التعادل والتآلف فين أفراد المجموعة- .

ممارسة ألعاب لھا برنامج حركى وتربوى- .
إشراك األطفال فى بعض أجزاء القصص- .
أن يتخلل البرنامج بعض األلعاب فى الھواء الطلق- .
ال يتضمن البرنامج تعلم القراءة والكتابة حتى سن الخامسة- .
ال تعتبر المشرفة أنھا مدرسة مھمتھا المحافظة ھدوء األطفال وبقاءھم فى مقاعدھم- .
)(٦٩ : ٧٣

 ٤/٣/١/٢أھميـة مرحلة الطفولة المبكرة :
تعتبر مرحلة الطفولة المبكرة من أھم مراحل النمو فى حياة اإلنسان  ،من حيث كونھا
مرحلة تكوين وإعداد  ،فيھا تغرس البذور األولى للشخصية وتتشكل العادات واالھتمامات  ،ولما
كانت مرحلة الطفولة ھى األساس الذى تبنى عليه األمة أمالھا فى خلق األجيال الصالحة  ،كان من
الضرورى تجنيد كافة اإلمكانات المادية والبشرية لرعاية األطفال وتوفير التربية الواعية السليمة
لھم(٢٩ : ٩) .
وتعد السنوات األولى من حياة الطفل حاسمة فى تشكيل المالمح األساسية لسخصيته ،
وعلى ضوء ذلك يمكن القول أن مرحلة الطفولة المبكرة أنھا مستھل الحياة ،فھى مرحلة مكملة
لمرحلة المھد  ،ويليھا مراحل أخرى من النمو  ،ومن ناحية أخرى تمثل مرحلة الطفولة المبكرة
فترة المرونة والقابلية للتعليم(٧ : ٢٥) .
وتشير "فيوال البيالوى" )١٩٨٦م( الى أن سمات مرحلة الطفولة المبكرة تتميز بما يلى
:
مرحلة ما قبل المدرسة  :وھى الفترة السابقة اللتحاق الطفل بالمدرسة اإلبتدائية والتى -
تھيئه للتفاعل مع القيود واألنظمة والتعليمات.
ً
مرحلة ما قبل جماعة األقران  :وھى المرحلة المناسبة لتفاعل الفرد مع مجتمعه ممثال -
بأقرانه وغيرھم من أفراد المجتمع  ،وما يتطلبه ذلك من توافقه فى عمليات السلوك
االجتماعى.
مرحلة االستكشاف  :وفيھا يسعى الفرد الى التعرف على عناصر بيئته وعالقتھا ببعضھا -
البعض ،ويحاول أن يجد له موقع له فيھا.
مرحلة حساسة وحرجه  :فھى من أكثر المراحل التى يواجه فيھا الطفل صعوبات -
ومشكالت  ،فھى تسھم فى تكوين الشخصية الخاصة به  ،وبروز النزعة االستقاللية
واالعتماد على النفس.
مرحلة مرنة  :يكون فيھا الطفل أكثر استجابة لتعديل سلوكه  ،فھو قابل للتغير والتعديل -
أكثر من أى مرحلة أخرى.
مرحلة حساسة للتعلم واستيعاب الخبرة  :من خالل مجموعة الخبرات التى يتعرض لھا -
الطفل خالل المؤسسات التربوية أو البيئة المحيطة.
)(١٠٧ : ٥٠

 ٥/٣/١/٢خصائص النمو ألطفال ما قبل المدرسة :
أن معرفتنا بخصائص نمو الطفل يساعد على وضع البرامج المالئمة له  ،وتعيين
األنشطة التى تالئم ميوله وتتمشى مع مواھبه وتقابل استعداده  ،ومرحلة ما قبل المدرسة ھى
الرحلة التى تكتشف فيھا استعداد الطفل عن طريق المواد المشوقة كالرسم والموسيقى واللعب ،
والتى تساير اتجاھه العقلى ومضمون أفكاره وقدراته الحسية  ،ومن ھنا كانت أھمية إلقاء الضوء

على خصائص النمو ألطفال ھذه المرحلة ،وذلك حتى يتمشى البرنامج مع ھذه الخصائص  ،حيث
يتميز النمو بالتدرج ويسير من البسيط الى المعقد  ،ويتميز بأنه يحقق الھدف منه(٤٥ : ٥٨) .
ويمكن تقسيم مظاھر النمو إلطفال ما قبل المدرسة الى ما يلى :
 ١/٥/٣/١/٢النمو الجسـمى :
يكون الطفل فى ھذه الفترة من عمره ينمو نمواً سريعا ً لذلك فإن عظام الجسم تزداد
صالبة وحجما ً مع النمو السريع بمعدل أسرع عن ذى قبل مما يزيد الوزن  ،فتنمو األجھزة
العضلية بطريقة تسھل الحركة  ،والجرى  ،والقفز  ،والتسلق  ،كما تنمو العضالت الكبيرة عن
العضالت الصغيرة الدقيقة  ،وتكون البنات أكثر حظا ً من البنين فى األنسجة الشحمية  ،بينما البنين
أكثر حظا ً فى النسيج العضلى  ،كما أن فى ھذه المرحلة يكون اللحاء المخى فى غاية من
الحساسية  ،مما يجعل من السھل تخزين الخبرات والمعلومات(١٦٢ : ١٧) .
كما أن اختالف نسبة سرعة نمو أجزاء الجسم ھى التى تعطى المظھر العام للفرد  ،علما ً
بأن الوراثة ھى التى تضع الحدود التى يكون عليھا الشكل العام  ،ويتبع النمو العضلى اتجاھخات
النمو عامة  ،فتنمو العضالت الكبية قبل الصغيرة  ،وتتدرج الزيادة فى العضالت من الميالد حتى
الرشد حوالى ) (٤٠مرة  ،وعظام الطفل فى ھذه المرحلة تحتوى على كمية من الماء والمواد شبه
البروتينية بنسبة أكثر من الراشد  ،ويجب األھتمام بتدريب الطفل على رفع قامته أثناء سيره أو
جلوسه  ،حيث أن التشوھات العظمية يصعب أصالحھا فيما بعد(١٦٤ : ١٧) .
ويستمر نمو كل من الطول والوزن بمعدل سريع فى سن الثالثة  ،إال أن ھذا المعدل أقل
من سرعته عما كان عليه من المرحلة السابقة  ،ونسبة الزيادة فى الطول تزيد كثيراً على نسبة
الزيادة فى الوزن  ،ويبلغ الطول فى نھاية السنة الثالثة حوالى ٩٠سنتيمتر  ،وبمعدل نمو قدره ٨
سنتيمترات خالل السنة الرابعة من العمر  ،وبمعدل قدره  ٦سنتيمترات خالل السنة الخامسة من
العمر(٢٠١ : ٦٥) .
 ٢/٥/٣/١/٢النمـو الفسيولوجى:
يقصد بالنمو الفسيولوجى نمو األجھزة المختلفة للجسم متمثالً فى الجھاز العصبى ،
الدورى التنفسى  ،العضلى والليمفاوى(٩ : ١) .
كما يزداد ضغط الدم ويتناقص النبض  ،وتزداد أطوال وسمك األلياف العصبية وعدد
الوصالت بينھا  ،ويزداد تعقد الجھاز العصبى  ،ويزداد وزن المخ حتى يصل فى نھاية ھذه
المرحلة الى ) (%٩٥من وزنه عند الرشد  ،وفى نھاية ھذه المرحلة أيضا ً تبدأ الغدة التناسلية فى
التغير استعداداً للقيام بالوظائف التناسلية وتقل ساعات النوم بالتدرج حتى تصل الى ) (١٠ساعات
فى المتوسط يوميا َ(٢٢٤ : ٢٢) ً.
 ٣/٥/٣/١/٢النمـو الحـركى:
يقصد بالنمو الحركى التغيرات التى تحدث خالل حياة الطفل من خالل السلوك الحركى
له(٢٩ : ٥٣) .
كما يبدأ النمو الحركى واضحا ً فى ھذه المرحلة فنجد أن الطفل يواصل حركته المستمرة
فال يستطيع أن يظل فترة طويلة فى سكون  ،فنجده يجرى ويقفز ويلعب الكرة وينط الحبل
ويكتسب قدراً كافيا ً من التوجيه المكانى والدقة فى الحركة خالل مرحلة الطفولة المبكرة: ٢٢) .
(٢٢٤
أن النمو الحركى M. Robertonويشير سعد جالل )١٩٨٥م( نقال عن روبرتون
للمكونات المختلفة ال ينمو بنفس المعدل  ،فمھارة الرمى قد يحدث أن تنمو بسرعة لدى األطفال ،

وخاصة فى حركة الجذع  ،بينما نجدھا فى طفل آخر تنمو بسرعة خاصة فى حركة الرجلين ،
وقد يكون النمو بطيئا ً فى الذراعين  ،لذلك كان من األفضل أن نميز )نمط النمو الحركى( بدراسة
مكون كل حركة خالل الواجبات التى تؤديھا فى غضون فترة زمنية معينة(٩٧ : ٢٩) .
والنمو الحركى يساعد على تكيف الطفل مع البيئة المحيطة  ،ومحاولة التغلب عليھا من
خالل تدريبات التحرك واالنتقال والتدريب بالذراعين والرجلين وغيرھا  ،وبالتالى الوصول الى
إنتصاب القامة والتوازن الجسمى والحركى فى ضوء االستجابات الحركية المختلفة(١٦ : ١٥) .
لذلك تزداد مھارات الطفل الحركية فيستطيع أن يجرى بسالسة أكثر  ،وتصبح لديه القدرة
على كسر اإليقاع المنتظم أثناء المشى  ،ويتمكن من أن يمزج بين القفز والجرى  ،وتعتمد حركاته
الرياضية الى حد ما على ازدياد قوة عضالت الرجلين  ،ويتمكن أيضا ً من تطويح الكرة بذراعه ،
وطفل السنة الرابعة يكتسب مھارة صعود وھبوط الدرج بتبادل استخدام القدمين  ،ويتوقف ذلك
على عمق الدرج وجدرانه الجانبية المساعدة  ،ويستطيع الطفل فى ھذا السن أن يرسم دائرة ،
وخالل سن الخامسة يكون الطفل قد أكتسب القدرات الناضجة على االتزان والتى تنعكس فى ثقته
بنفسه أثناء سلوكه الحركى  ،وھو الزال عاجزاً عن القفز مع االرتكاز على قدم واحدة ،إال أنه
يقفز بالقدمين معا ً بشكل أكثر رشاقة(٢٢٩ : ١٦) .
والطفل خالل تلك المرحلة يكتسب القدرات الحركية األولية من تحكم فى اتزان الجسم ،
وتعتبر الحركات االنتقالية مثل المشى والزحف أساسا ً ھاما ً الكتساب الطفل القدرات الحركية
األساسية على نحو جيد(٤٢ : ٦) .
ويشير "حامد زھران" )١٩٧٥م( الى أن العوامل المؤثرة فى النمو الحركى تتمثل فيما
يلى :
الحالة الجسمية للطفل  :فكلما كانت ھناك عيوب جسمية أو ھيكلية أو عضلية أو عصبية -
كلما كان النمو الحركى متأخراً.
كلما كانت القدرة العقلية العامة متأخرة صاحب ذا التأخير تأخر حركى- .
تؤثر اإلضطربات الشخصية مثل اإلنطواء والخجل فى النشاط الحركى- .
يساعد التعليم والتدريب فى إكساب الطفل المرونة واالتزام فى حركته- .
)(٩٨ : ١٧
 ٤/٥/٣/١/٢النمـو العقلى المعرفى :
يقصد بالنمو العقلى المعرفى نمو الوظائف العقلية مثل القدرات العقلية المختلفة
كالمالحظة واإلدراك واالنتباه والتذكر والتفكير والتخيل والذكاء(٦٤ : ١٧) .
إن فھم أساليب تفكير األطفال وطرق معرفتھم بالعلم المحيط بھم  ،ھو أمر ذو عالقة
وثيقة بالعملية التعليمية  ،فلكى يفھم المعلم كيف يسلك طالبه وكيف يتغير سلوكھم  ،عليه أن
يعرف كيف يتعلمون ؟ وماذا يتعلمون ؟ وللحصول على ھذا النوع من المعرفة عليه أن يدرس
عمليات النمو العقلى  ،التى تشكل محور التقاء ھام بين علم نفس النمو وعلم النفس التربوى٤٢) .
(١٥٠ :
وطفل ما قبل المدرسة يعتمد بدرجة كبيرة على إدراكه للواقع  ،لذلك فھو يحل المشاكل
التى تواجھه بمعالجة األشياء المحسوسة  ،ولكنه يجد مشقة كبيرة فى حل الصور األكثر تحديداً
لنفس المشكالت  ،وتتضمن اإلنجازات الرئيسية لمرحلة ما قبل المدرسة استخدام اللغة لتكوين
المفاھيم البسيطة مثل األلوان )األحمر  ،األخضر  ،األصفر(  ،كذلك االشتراك فى اللعب باستخدام
الخيال )العصا( كالسيف(٢١ : ٣٢) .
والطفل خالل ھذه المرحلة له القدة على فھم رغبات اآلخرين والتعبير عن حاجته
ورغباته  ،كما أن الطفل له القدرة على التذكر بشكل أكبر  ،واللعب يسھم بقدر كبير فى تنمية

القدرة على التخيل والتذكر  ،لذلك فالطفل يعبر عن أنواع متعددة من التخيالت أثناء اللعب: ٥٧) .
(١٢٣
 ٥/٥/٣/١/٢النمـو االنفعـالي :
يقصد بالنمو االنفعالى نمو االنفعاالت المختلفة وتطور ظھورھا  .وتتمثل فى الحب
والحنان واالبتھاج(٦٥ : ١٧) .
وقد كان من المعتقد أن الطفل يولد وعنده ثالث حاالت انفعالية وھى الخوف والغضب
والحب  ،ويكاد يكون ھناك أتفاق بين علماء النفس حاليا ً على أن الطفل يؤلد وليس لديه من
االنفعاالت إال استعداد عام لالستثارة فى شكل نشاط عام يعبر عنه بالبكاء ،ومن ھذا االستعداد
تتمايز االنفعاالت المختلفة وتتكامل تبعا ً لتطور الطفل فى النضج العقلى والفسيولوجي  ،ولقد أثبتت
الدراسات أن أول ما يميز الطفل فى المراحل األولى من النمو ھو حالة اضطراب عام أو استثارة
عامة  ،وتحدد المواقف التى تستثير انفعال الطفل فى الخمس سنوات األولى والطريقة التى يعبر
بھا عن انفعاالته عن طريق تفاعله مع األسرة واآلخرين(٢٠ : ٥٧) .
ويكون الطفل ذا حساسية إزاء نقد اآلخرين  ،ويبدأ استعداده لالندماج فى ألعاب األطفال
المنظمة والتى بھا منافسة  ،إال أنه ينسحب من اللعب عندما يشعر بالتعب  ،كما انه ال يقبل
الھزيمة ويحاول إلقاء اللوم على غيره(١٣٦: ٥٢) .
وخالل ھذه المرحلة تزداد جرأءة الطفل بسبب تنوع وتعدد عالقاته االجتماعية التى تتسم
بالتفاعل والديناميكية  ،والتى تزيد من شعوره باألمن والثقة  ،فيكتسب الطفل سلوكا ً انفعاليا ً متزنا ً
وميالً لالندماج والمرح(٧٨ : ٥٧) .
 ٦/٥/٣/١/٢النمـو االجتمـاعى :
يقصد بالنمو االجتماعى التنشئة والتطبيع االجتماعى للفرد فى األسرة والمدرسة
والمجتمع(٦٥ : ١٢) .
ويشير "محمد حسن عالوى" )١٩٧٩م( الى أن ھذه المرحلة ھى التجريب التى يبدأ فيھا
الطفل تجريب قواه الذاتية واالستقالل عن والديه خاصة بعد اكتساب المھارات االساسية كالمشى
والكالم  ،ووصول الطفل بتفعاله مع والديه الى أنماط من السلوك يستغلھا فى الوصول الى أھدافه
 ،وقد تظل بعض ھذه األنماط طيلة حياته  ،فالتوسل والتذلل واستعمال العنف اللفظى وما الى ذلك
كلھا طرق اجتماعية لتعليم الطقل دروسه األولى فى معاملة األبوين له  ،كما يتعلم االتجاھات
النفسية نحو األشياء ونحو والديه والناس والدين(٢٥ : ٥٦) .
وجماعات اللعب تعتبر بمثابة البيئة األولى التى يرتبط فيھا الطفل وينشئ العالقات
اإلجتماعية مع اآلخرين والتى يتقبل فيھا الطفل قواعد ونظم الجماعة  ،وفى ھذه البيئة يكشف
الطفل عن معاناته من المشاكل النفسية من خالل اللعب بشكل ال يقارن بأى طريقة أخرى ،
وتتوقف الناحية االجتماعية على مدى نضوج الجھاز الحركى للطفل  ،ويتباين الفروق فى
المستويات الفردية بمجرد االشتراك االجتماعى  ،ويتميز النمو االجتماعى بإعادة التنظيم فى
السلوك(٢٥ : ٥٧) .
كما أن القيم الخلقية ال يمكن أن تقوم على قوانين ومبادئ موضوعة ولكن يمكن غرس
القيم الخلقية عندما نتيح ألطفالنا المواقف العملية لممارسة ھذه القيم فاآلباء والمعلمون يجب أن
يكونوا مثالً أعلى وقدوة طيبة ألطفالھم فى السلوك والتصرفات العملية فى البيت والمدرسة٨٠) .
(١٢٥ :
وتضيف "ناھد أنور الصباغ")١٩٨٤م( أن أشكال التطور الحركى عند الطفل يرجع فى
معظم األحيان الى المحيط االجتماعى  ،وھذا يعنى أن التطور الحركى يرتبط بنضج نمو الجھاز
العصبى  ،وأن قسما ً من ھذا التطور يتم بتأثير المحيط اإلجتماعى(٤٣ : ٦٩) .

 ٤/١/٢دراسة السلوك :
سوا ًء كانت يعرف السلوك اإلنساني بأنه كل األفعال والنشاطات التي تصدر عن الفرد
اإلنسان سوا ًء كان أفعاال يمكن ظاھرة أم غير ظاھرة .ويعرفه آخرين بأنه أي نشاط يصدر عن
والحركية أو نشاطات تتم على نحو غير ملحوظ مالحظتھا وقياسھا كالنشاطات الفسيولوجية
.وغيرھا كالتفكير والتذكر والوساوس
بيئة ما ،وقد والسلوك ليس شيئا ً ثابتا ً ولكنه يتغير وھو ال يحدث في الفراغ وإنما في
يحدث بصورة إرادية وعندھا يكون بشكل يحدث بصورة الإرادية وعلى نحو ألي مثل التنفس أو
.تعلمه ويتأثر بعوامل البيئة والمحيط الذي يعيش فيه الفرد مقصود وواعي وھذا السلوك يمكن
)(١٩ : ٨٦

 ١/٤/١/٢أنواع السلـــوك
 ١/١/٤/١/٢:السلوك االستجابي
يحدث السلوك ،ھو السلوك الذي تتحكم به المثيرات التي تسبقه ،فبمجرد حدوث المثير
العين عند تقطيع شرائح البصل فالحليب في فم الطفل يؤدي إلى إفراز اللعاب ،ونزول دموع
بالمثيرات القبلية .وھكذا وتسمى المثيرات التي تسبق السلوك
من السلوك أن السلوك االستجابي ال يتأثر بالمثيرات التي تتبعه وھو أقرب ما يكون
اوتوماتيكياً ،فھذا السلوك ثابت ال الالإرادي ،فإذا وضع اإلنسان يده في ماء ساخن فانه يسحبھا
.التي تضبط ھذا السلوك يتغير وان الذي يتغير ھو المثيرات
 ٢/١/٤/١/٢:السلوك اإلجرائي
واالجتماعية ھو السلوك الذي يتحدد بفعل العوامل البيئية مثل العوامل االقتصادية
 ،كما أن السلوك اإلجرائي محكوم بنتائجه فالمثيرات والتربوية والدينية والجغرافية وغيرھا
السلوك اإلجرائي وقد تقويه وقد ال يكون لھا أي تأثير يذكر ،ونستطيع القول أن البعدية قد تضعف
السلوك اإلجرائي أقرب ما يكون من السلوك اإلرادي.
)(١٣٤ ، ١٣٣ : ٣٩
 ٣/١/٤/١/٢السلوك العشوائي:
" )١٩٦٩م( الى أن السلوك Weathurيشير "الصاحب بن عباد" نقالً عن "ويتثر
العشوائى يعرف اصطالحيا ً بأنه حركة أو مجموعة من الحركات اإلنبعاثية التى تصدر عن
اإلنسان عفو الخاطر  ،أو على سبيل المصادفة  ،أو تلبيه نزعة فجائية دون سابق رغبة أو ميل
معين  ،وقد يكون الباعث عليه إدراكا ً حسيا ً فجائيا ً  ،أو إحساسا ً عضويا ً أو شعوريا ً نفسيا ً  ،أو
عصبيا ً طارئا ً(٤٢٦ : ٧) .
" السلوك العشوائى بأنه السلوك الذى يؤدى الى الحل Wexllerكما يعرف "وكسلر
عن طريق المصادفة بعد تخبط طويل تزول فيه األخطاء تدريجيا ً  ،وفى ھذا الصدد يشير أيضا
الى أن السلوك العشوائى عبارة عن ھيجان وسلوك سلبى بدائى يتعارض وخصوصية اإلنسان تبعا ً
لآلثار التى يتركھا عليه جسميا ً ونفسيا ً(١٠٧) .

 ٢/٤/١/٢خصائص السلوك:
 ١/٢/٤/١/٢القابلية للتنبؤ:
إن السلوك اإلنساني ليس ظاھرة عفوية وال يحدث نتيجة للصدفة وإنما يخضع لنظام
معين ،وإذا استطاع العلم تحديد عناصر ومكونات ھذا النظام فانه يصبح باالمكان التنبؤ به ،ويعتقد
معدلي السلوك أن البيئة المتمثلة في الظروف المادية واالجتماعية الماضية والحالية للشخص ھي
التي تقرر سلوكه ،ولذلك نستطيع التنبؤ بسلوك الشخص بنا ًء على معرفتنا بظروفه البيئية السابقة
والحالية ،وكلما ازدادت معرفتنا بتلك الظروف وكانت تلك المعرفة بشكل موضوعي أصبحت
قدرتنا على التنبؤ بالسلوك أكبر  ،ولكن ھذا ال يعني أننا قادرون على التنبؤ بالسلوك بشكل كامل
،فنحن ال نستطيع معرفة كل ما يحيط بالشخص من ظروف بيئية سواء في الماضي أو الحاضر.
 ٢/٢/٤/١/٢القابلية للضبط:
إن الضبط في ميدان تعديل السلوك عادة ما يشمل تنظيم أو إعادة تنظيم األحداث البيئية
التي تسبق السلوك أو تحدث بعده،كما أن الضبط الذاتي في مجال تعديل السلوك يعني ضبط
الشخص لذاته باستخدام المباديء والقوانين التي يستخدمھا لضبط األشخاص اآلخرين  ،والضبط
الذي نريده من تعديل السلوك ھو الضبط االيجابي وليس الضبط السلبي ،لذا أھم أسلوب يلتزم به
العاملون في ميدان تعديل السلوك ھو اإلكثار من أسلوب التعزيز واإلقالل من أسلوب العقاب.
 ٣/٢/٤/١/٢القابلية للقياس:
بما أن السلوك اإلنساني معقد الن جزء منه ظاھر وقابل للمالحظة والقياس والجزء
األخر غير ظاھر وال يمكن قياسه بشكل مباشر لذلك فان العلماء لم يتفقوا على نظرية واحدة
لتفسير السلوك اإلنساني ،وعلى الرغم من ذلك فان العلم ال يكون علميا ً دون تحليل وقياس
الظواھر المراد دراستھا ،وعليه فقد طور علماء النفس أساليب مباشرة لقياس السلوك كالمالحظة
وقوائم التقدير والشطب وأساليب غير مباشرة كاختبارات الذكاء واختبارات الشخصية ،وإذا تعذر
قياس السلوك بشكل مباشر فمن الممكن قياسه باالستدالل عليه من مظاھره المختلفة: ٦٢) .
(١٤٤

 ٣/٤/١/٢:األبعاد الرئيسية للسلوك
وفاعلة في البعد البشري :أن السلوك اإلنساني سلوك بشري صادر عن قوة عاقلة ناشطة -
.معظم األحيان وھو صادر عن جھاز عصبي
الصف البعد المكاني :أن السلوك البشري يحدث في مكان معين ،فقد يحدث في غرفة -
.مثالً
يستغرق وقتا ً البعد الزماني :أن السلوك البشري يحدث في وقت معين قد يكون صباحا ً أو -
.طويالً أو ثواني معدودة
السلوك وال يلجأ إلى البعد األخالقي :أن يعتمد المرشد/المعلم القيم األخالقية في تعديل -
.اإليذاء للطالب الذي يتعامل معه استخدام العقاب النفسي أو الجسدي أو الجرح أو
والتقاليد المعمول بھا في البعد االجتماعي :أن السلوك يتأثر بالقيم االجتماعية والعادات -
مناسب أو غير مناسب ،شاذ أو غير شاذ ،المجتمع وھو الذي يحكم على السلوك على أنه
).(٩٤ : ٣٣مجتمع ومرفوضة في مجتمع أخر فالسلوكيات قد تكون مقبولة في

 ٤/٤/١/٢:تعديل السلوك
يرى "يوسف أبو حميدان" )٢٠٠٣م( نقالً عن كوبر وھيرون ونيوارد أن تعديل السلوك
التطبيق المنظم لألساليب التي انبثقت عن القوانين السلوكية وذلك بغية ھو العلم الذي يشمل على
إحداث تغيير جوھري ومفيد في السلوك األكاديمي واالجتماعي ،ويعرف إجرائيا بأنه عملية تقوية
إزالة السلوك غير المرغوب به من ناحية أخرى .السلوك المرغوب به من ناحية وإضعاف أو
)(٢٠٧ : ٧٨

 ١/٤/٤/١/٢:األھداف العامة لتعديل السلوك
إرشادية لكي ينجح األخصائي االجتماعي في تغير سلوك الطفل فال بد من صياغة خطط
:ترتكز في أساسھا على تحقيق األھداف التالية
.مساعدة الطفل على تعلم سلوكيات جديدة غير موجودة لديه -
.الطفل إلى تحقيقھا مساعدة الطفل على زيادة السلوكيات المقبولة اجتماعيا ً والتي يسعى -
مساعدة الطفل على التقليل من السلوكيات غير المقبولة اجتماعيا ً مثل التدخين ،اإلدمان- ،
.تعاطي الكحول ،ضعف التحصيل الدراسي وغيرھا
.تعليم الطفل أسلوب حل المشكالت -
.مساعدة الطفل على أن يتكيف مع محيطه المدرسي وبيئته االجتماعية -
.مساعدة الطفل على التخلص من مشاعر القلق واإلحباط والخوف -
)(٢٢٥ : ٧٨

 ٢/٤/٤/١/٢:االتجاھات الرئيسية في تعديل السلوك
 ١/٢/٤/٤/١/٢:االتجاه السلوكي
يجب يقوم على فكرة أن سلوك الفرد ليس عرضاَ◌ً وإنما ھو مشكلة بحد ذاته وأنه
للتعامل معه حسب أوقات التعامل معه وفھمه وتحليله وقياسه ودراسته ووضع أفضل اإلجراءات
التحكم في المثيرات التي تحدثه وفي النتائج وأماكن حدوثه وأنه يمكن التحكم فيه عن طريق
.االتجاه على قوانين تعديل السلوك مثل التعزيز والنمذجة وضبط الذات المترتبة عليه ،ويعتمد ھذا
 ٢/٢/٤/٤/١/٢:االتجاه المعرفي
فقط ،وأن يرى بأن سلوك الفرد ليس ناتجا ً عن تفاعل بين المثيرات البيئية والفرد
ھناك عوامل معرفية لدى الفرد قد استجابات الفرد ليس مجرد ردود أفعال على مثيرات بيئية وإنما
ومفھومه عن ذاته وخبراته وطرق تربيته وتنشئته وطرق تكون مسئولة عن سلوكياته مثل ثقافته
أم غير عقالنية وعلى مدى تفاعل حديثه الداخل مع بناءاته المعرفية وطرق تفكيره عقالنية كانت
.اكتسابه لتعلم السلوك الخاطئ
 ٣/٢/٤/٤/١/٢:اتجاه التعلم االجتماعي
وأن معظم يرى أن السلوك البشري يتعلمه الطفل بالتقليد أو المحاكاة أو النمذجة،
وصاحب ھذا االتجاه ھو ألبرت السلوكيات الصحيحة الخاطئة ھي سلوكيات متعلمة من بيئة الفرد،
بندورا صاحب مدرسة التعلم االجتماعي(١١٥) (١٠٤) .

 ٣/٤/٤/١/٢:خطوات تعديل السلوك
اإلجراءات المطلوبة في تعديل السلوك التى يحتاج األخصائي االجتماعي إلى معرفتھا
:وھي
.تحديد السلوك الذي يريد المرشد تعديله أو عالجه -
يظھر فيھا قياس السلوك المستھدف وذلك بجمع مالحظات وبيانات عن عدد المرات التي -
على استبانة خاصة السلوك ومدى شدته وقد يلجأ المرشد للطلب من الوالدين اإلجابة
.لقياس مدى استمرار السلوك وتكراره وشدته
المرغوب فيه )تاريخ تحديد الظروف السابقة أو المحيطة بالطفل عند ظھور السلوك غير -
يحدث،ما الذي يحدث قبل ظھور حدوثه ،الوقت الذي يستغرقه،مع من حدث،كم مرة
التي جناھا الطفل من جراء سلوكه وأي السلوك ،كيف استجاب اآلخرون ،ما المكاسب
( ٠مالحظات ترتبط بظھور المشكلة
الخطة تصميم الخطة اإلرشادية وتنفيذھا على أن يشترك الطفل وأسرته في وضع -
السلوك المرغوب ،وتتضمن تحديد األھداف ،ووضع أساليب فنية تستخدم لتدعيم ظھور
وأسرته على تنفيذ الخطة وإيقاف أو تقليل السلوك غير المرغوب ،وتشجيع الطفل
.اإلرشادية بكافة بنودھا
تقويم فعالية الخطة وتلخيص النتائج وإيصالھا إلى من يھمھم األمر- ٠
)(٤٨ : ٤٧

 ٤/٤/٤/١/٢أساليب تعديل السلوك
يجعل حياته تھدف أساليب تعديل السلوك إلى تحقيق تغيرات في سلوك الفرد ،لكي
األساليب التي يمكن استخدامھا في وحياة المحيطين به أكثر ايجابية وفاعلية ،وھنا سأعرض بعض
وتتمثل فى  :تعديل السلوك العدواني لدى الطلبة
 ١/٤/٤/٤/١/٢التعزيز :
أو الثناء عليه وھي إثابة الطفل على سلوكه السوي ،بكلمة طيبة أو ابتسامة عند المقابلة
بالتوفيق والفالح أو إشراكه في رحلة مدرسية أمام زمالئه أو منحه ھدية مناسبة ،أو الدعاء له
نفس وغيرھا  ،مما يعزز ھذا السلوك ويدعمه ويثبته ويدفعه إلى تكرار بأحواله مجانا أو االھتمام
 ،كما يمكن استخدام ھذا األسلوب في عالج حاالت كثيرة غير العدوان السلوك إذا تكرر الموقف
النشاط الحركي الزائد ،الخمول ،فقدان الصوت ،االنطواء وغيرھا (١٥٤ : ٤٠) .منھا
 ٢/٤/٤/٤/١/٢العقـــاب :
فالطفل إذا ناله وھو إخضاع الطفل إلى نوع من العقاب بعد اإلتيان باستجابة معينة،
عن ذلك العدوان ،وھنا يقوم المرشد أو العقاب كلما اعتدى أو أذى اآلخرين نفسيا أو جسديا كفّ
العقاب:اللوم الصريح والتوبيخ ،التھديد والوعيد ،إيقافه على المعلم باستخدام أسلوب من أساليب
مغادرة مقعده ومنعه من مالحظة اآلخرين ،عزله في غرفة خاصة لفترة من الزمن ،عدم الحائط
 ،ويستحسن أن يستخدم ھذا األسلوب بعد دون إذن ،منعه من االشتراك في النشاط الذي يميل اليه
ثبت ان العقاب يؤدي إلى انتقاص السلوك غير المرغوب أسرع استنفاذ األساليب االيجابية ،فقد
العقاب األساليب األخرى ،فھو يؤدي إلى توقف مؤقت للسلوك المعاقب ،ويؤدي إيقاف مما تحدثه
إلى ظھور السلوك مرة أخرى ،أي أن العقاب ال يؤدي إلى تعلم سلوك جديد مرغوب ولكنه يكف
العقاب المرغوب مؤقتا ،إال أنه يتعين عند استخدام ھذا األسلوب تحديد محكات السلوك غير
خاصة منھا القلق  ،االنزواء ،العناد ،وإعالنھا مقدماً ،وقد ثبت كذلك أن ھناك آثاراً للعقاب البدني

أمام الناس وغيرھا  ،وال ينصح المرشد باستخدام ھذا األسلوب كونه العدوان ،الخوف من التحدث
حواجز نفسية بينه وبين الطالب،ال يراجعونه أو يتعاونون معه (١١٤) (١٠٢) .يسبب
 ٣/٤/٤/٤/١/٢ :اإلطفاء
األسلوب على اإلطفاء ھو التوقف عن االستجابة نتيجة توقف التدعيم ،ويقوم ھذا
عليه أو لفت النظر إليه وغض انصراف المرشد أو المعلم عن الطفل حين يخطيء وعدم التعليق
طالب الصف إلھمال بعض تصرفاته لمدة النظر عن بعض تصرفاته كما يمكن التنسيق مع
عليه حين يحسن التصرف ويعدل السلوك ،فقد يحدث أن يزيد محددة وعدم الشكوى منه ،والثناء
ويمكن استخدامه الثرثرة لجلب االنتباه إليه ،إال أن التجاھل المتواصل يؤدي إلى كفه ،الطفل من
تحويل االنتباه إليه ولفت النظر إليه مثل بفعالية ونجاح عندما يكون ھدف ھذا الطفل من سلوكه
).(١٠٦السلوكية داخل الصف نوبات الغضب والمشاكل
 ٤/٤/٤/٤/١/٢:التنفير
وتقوم على التنفير ھو ربط االستجابة بشيء منفر بھدف كف االستجابة وإطفائھا،
بمشكلته ،وذلك بأن يحمّل الطفل ويغرم ممارسة الطفل الدوار اجتماعية تساعده على االستبصار
.بالسلوك غير المرغوب وھذا يؤدي إلى تقليل ذلك السلوك مستقبالً شيئا ً ماديا ً أو معنويا ً إذا قام
)(١٠٩
 ٥/٤/٤/٤/١/٢:التعاقد السلوكي
استخدام التعزيز بشكل التعاقد السلوكي ھو أحد الوسائل الفعالة التي نستطيع من خاللھا
ونستطيع تعريف التعاقد السلوكي بأنه اتفاقية منظم بھدف تسھيل عملية التعلم وزيادة الدافعية،
موضوع ما ويحدد فيه ما ھو مطلوب من الطفل ونوع المكافأة من المرشد مكتوبة مع الطفل حول
 ،كما أن الھدف النھائي من التعاقد السلوكي ھو الوصول ويلتزم فيھا الطرفان التزاما صادقا ً
طموح بال التعاقد الذاتي أي أن ينظم اإلنسان ذاته دون تدخل من اآلخرين وھذا ھدف بالطفل إلى
).(١٠٦شك ليس من السھل تحقيقه اال أنه ليس ھدفا ً مستحيالً
:الكرسي الخالي ٦/٤/٤/٤/١/٢
والثاني يمثل تقوم على وضع كرسيين كل منھما يواجه األخر ،أحدھما يمثل الطفل
الطفل ،وعلى المرشد أن يقترح شخصا ً آخر سبّب المشكلة للطالب أو الجزء السلبي في شخصية
فيقولھا الطفل ويكررھا ،وفي ھذا األسلوب تظھر عبارات يقولھا الطفل للكرسي الخالي،
).(١٠٣والمرشد يراقب الحوار ويوجھه وھذا ينمي الوعي لدى الطفل االنفعاالت والصراعات
 ٧/٤/٤/٤/١/٢:اللعــــب
شعورية ،والتي تقوم على إعطاء الطفل فرصة ليسقط مشكالته سواء كانت شعورية أو ال
المتعددة،حيث يعد اللعب مخرجا ً وعالجا ً ال يستطيع التعبير عنھا عن طريق اللعب بأنواعه
 ،ويمكن لألخصائي جسمية ونفسية واجتماعية البد أن تشبع لمواقف اإلحباط اليومية ولحاجات
حرية اللعبة المالئمة االجتماعي دراسة سلوك الطفل عن طريق مالحظته أثناء اللعب ،ويترك له
لسنه ،وبالطريقة التي يراھا مناسبة ،وقد يختار االخصائي أدوات اللعب المناسبة لعمر الطفل
تدريجيا ً ليقدم مساعدات أو تفسيرات لدوافعه ،بل إن مشاركته ومشكلته ،وقد يشاركه في اللعب
ما يقوم به الطفل وما ينطوي عليه من معنى (١١٢) .تؤكد صالحية
 ٨/٤/٤/٤/١/٢:تكلفة االستجابة

الطفل لجزء تعرف تكلفة االستجابة على أنھا اإلجراء السلوكي الذي يشتمل على فقدان
سيؤدي إلى تقليل أو إيقاف ذلك من المعززات التي لديه ،نتيجة لقيامه بسلوك غير مقبول مما
السلوكيات غير السلوك ،ولقد أوضحت الدراسات العديدة فعالية تكلفة االستجابة كإجراء لتقليل
).(١١٦وغيرھا المرغوبة كالعدوانية والنشاط الزائد ومخالفة التعليمات
:اإلقصــاء ٩/٤/٤/٤/١/٢
فيه من يعرف اإلقصاء على أنه إجراء عقابي يعمل على تقليل السلوك غير المرغوب
السلوك ويمكن أن يأخذ اإلقصاء خالل إزالة المعززات االيجابية مدة زمنية محددة بعد حدوث ذلك
شكلين أولھما عزله فى غرفة ال يتوفر فيھا لتعزيز  ،والثانى سحب المثيرات المعززة منه أحد
لمدة زمنية محددة بعد تأديته السلوك غيرالمرغوب(١٠٨) .
 ١٠/٤/٤/٤/١/٢:التصحيح الزائد
الطفل بعد قيامه التصحيح الزائد إجراء معقد ليس من السھل تعريفه ويشتمل على توبيخ
غير مرغوب ومن ثم يطلب منه بالسلوك غير المرغوب فيه وتذكيره بما ھو مرغوب وما ھو
المقبول وھو ما يسمى "تصحيح الوضع" والقيام إزالة األضرار التي نتجت عن سلوكه غير
المرغوب الذي يراد تقليله بشكل متكرر لفترة زمنية محددة وھو بسلوكيات مناقضة للسلوك غير
)".(١١٦الممارسة االيجابية " ما يسمى

 ٥/١/٢االضطرابات السلوكية عند األطفال:
المنحرف بصورة واضحة عن السلوك تعرف االضطرابات السلوكية بأنھا سلوك الفرد
الفرد ،ويمكن مالحظته والحكم عليه من قبل المتعارف عليه في المجتمع الذي ينتمي إليه ھذا
وھذا السلوك يكون خارج الحدود الطبيعية مع انتھاك ,الراشدين واألسوياء ممن لھم عالقة بالفرد
).(١١٠واالجتماعية وبدون الشعور بالندم أو الذنب صارخ لألعراف والقيم األسرية
الذي لديه اضطراب سلوكي أو انفعالي ھو ذلك الطفل الذي تظھر عليه يعتبر الطفل
:أكثر بدرجة واضحة لفترة زمنية طويلة من مظاھر اضطراب السلوك التالية مظھراً واحداً أو
التعلم والتي ال تعود ألسباب في القدرات العقلية أو الحسية أو العصبية أو عدم القدرة على -
.أو الصحية العامة بشكل واضح الجسمية
والمعلمين واالحتفاظ بھا .عدم القدرة على إقامة عالقات شخصية مع األقران -
ظروف وأحوال ومواقف ظھور السلوكيات والمشاعر غير الناضجة وغير المالئمة في -
عادية.
شعور عام وحالة مزاجية تعكس عدم السعادة واالكتئاب -
ظھور أعراض جسمية مصاحبة من قبيل) :اضطرابات النطق واللغة ،اآلالم ،المخاوف -
المرضية ،المشكالت الدراسية(.
)(١٥٢ : ٢٠
ويذكر "أحمد عكاشة" )١٩٨٨م( أنه يمكن تصنيف المشكالت واإلضطرابات السلوكية
لدى األطفال فى أن تتمثل فيما يلى :
اضطرابات النوم  :كاألرق  ،الكوابيس  ،الفزع الليلى  ،التجوال الليلى- .
اضطرابات التغذية  :كرفض الطعام  ،القئ  ،آالم المعدة والبطن- .
اضطرابات الكالم  :كالتلعثم  ،التھتھة  ،التأخر فى الكالم- .
اضطرابات الحركة  :كالنشاط الزائد  ،تشتت االنتباه  ،سرعة االندفاع  ،اللوازم الحركية- .
اضطرابات اجتماعية  :العدوانية  ،العزوف عن االختالط االجتماعى  ،السرقة ،الكذب- .

)(١٦٠ : ٢٠) (٥١ : ١٣

 ١/٥/١/٢:األسباب التى تؤدى لإلضطرابات السلوكية عند األطفال
:العوامل األسرية ١/١/٥/١/٢
عشوائي وتغيب قيمة الصواب والخطأ والثواب حينما تسير األمور داخل األسرة بشكل -
.بالنسبة للوالدين والطفل والعقاب وتصبح األمور شديدة الغموض
اضطرابات الشخصية أو اإلدمان أو وجود خلل نفسي في أحد الوالدين أو كليھما مثل -
المرض النفسي عموما ً.
العائلة .معاناة الطفل من اإلھمال أو االنتھاك النفسي أو الجسدي داخل -
الوالدين أو غياب فقدان اإلحساس باألمن بسبب تبديل المدرسة أو السكن أو انفصال -
أحدھما بسبب السفر وغير ذلك.
:العوامل االجتماعية والبيئية ٢/١/٥/١/٢
األساسية ومليئة األطفال الذين ينشئون في بيئات فقيرة ومحرومة من االحتياجات -
الضطرابات بالسلوكيات المضطربة كالعدوان وتعاطي المخدرات يصبحون أكثر عرضة
السلوك.
المؤلمة .االنفجاريات التي تستھدف كل شيء ،والحوادث -
انتشار المظاھر المسلحة- .
اإلعمال الألخالقية .استغالل البعض لألطفال في كثير من -
:العوامل النفسية ٣/١/٥/١/٢
حاجات الطفل اضطراب عالقة الطفل باألم كأن تكون قاسية أو غير قادرة على إشباع -
البيولوجية والنفسية.
ً
العمل ،ألن الطفل لكي ينمو سويا فالبد وأن يكون غياب األب لمدة طويلة نتيجة للسفر أو -
في أبيه ،فكما يقولون في الحكمة) :الرجل ال يربيه إال أمامه نموذجا ً للرجل السوي ممثالً
رجل(.
االكتئاب- .
إلى تعزيز السلوك السلبي حتى إن كانت النتيجة بالنسبة للطفل إن العقاب أحيانا ً يقود -
ھنا بالنسبة للطفل ھو تحقيق الغاية من سلوكه بلفت نظر الراشدين العقاب الجسدي ،فالمھم
إليه(١٠٥) .

 ٢/٥/١/٢:مظاھر السلوك اإلنفعالى عند األطفال
وتتميز انفعاالت الطفل في ھذه المرحلة بالحدة والتنوع والتقلب الفجائي فتجده من
مستغرق في الضحك إلى حاد البكاء ،ومن الخوف والذعر إلى العدوان  ،ويعود ھذا التقلب
والحدة االنفعالية إلى بداية إحساس الطفل بنفسه واكتشافھا فيسعى إلى االستقالل وتقليل االعتماد
على اآلخرين ،وفي سعيه ھذا يتملكه الخوف من فقدان الرعاية واالھتمام فتتسم انفعاالته بالحدة
والتوتر.
ويرى حامد زھران )١٩٩٥م ( أن انفعاالت الطفل في ھذه المرحلة تتميز بال ّ
شدة المبالغ
فيھا )غضب،حب  ،كراھية  ،غيرة (  .كما أنھا تتميز بالتنوع واالنتقال من انفعال آلخر ) من

االنشراح إلى االنقباض  ،ومن البكاء إلى الضحك (  ،وينتقل الطفل من التعبير الجسمي عن
انفعاالته إلى التعبيرات اللفظية  ،وتتركز مشاعر الحب على الوالدين  ،أما مشاعر الخوف فھي
متعلمة وتتأثر بدرجة إحساسه باألمن وقدرته على التحكم بالبيئة( ٢١٣: ١٨) .
وفي ھذا الجانب يؤكد عماد الدين إسماعيل )١٩٩٥م( على أن أھم ما يميز انفعاالت
الطفل في ھذه المرحلة ھو الحدة االنفعالية  ،أو العنف وشدة التأثر وعدم االستقرار  ،فھو يغضب
لحد التشنج أو العدوان  ،ويخاف لحد الذعر ،ويغار لحد التحطيم  ،ويحزن لحد االكتئاب  ،ويفرح
لحد االبتھاج والنشوة  .ثم التذبذب السريع بين ھذه الحاالت  ،فما أن تجده متألمــــا إلى أن تراه
سعيداً( ٣٨١ : ٦٠) .
ويطلق على ھذه المرحلة من الطفولة مرحلة الطفولة الثائرة التي تشھد نشاطا انفعاليا
حادا  ،وتتميز انفعاالتھا بالتنوع  ،إذ يعبر الطفل حركيا عن انفعاالته نتيجة اتساع عالقاته
االجتماعية واتصاله باآلخرين  ،فيظھر عليه الغضب والفرح والحزن والبكاء والشعور بالضيق
والغيرة والمحبة فتظھر انفعاالته أكثر تنوعا وأشد تعقيدا .وتتقلب انفعاالته فتراه سريع البكاء
سريع الفرح والضحك سريع الحزن سريع االرتياح  ،فيضحك والدموع الزالت في عينيه ،كما
أنھا متطرفة حادة ال تعرف االعتدال إما حب مبالغ فيه أو غضب مفرط  ،أما مداھا فھو قصير ال
يدوم وسرعان ما تظھر مشاعره االنفعالية على تقاطيع وجھه فال يستطيع التحكم بانفعاالته وإخفاء
مشاعره( ١٣٢: ٣٧) .
ويمكن أن نخلص إلى ان ھناك العديد من مظاھر السلوك االنفعالى لطفل ھذه المرحلة
منھا :
الخوف  :وقد يظھر لدى الطفل نتيجة لقصور تطوره العقلي عن إدراك حجم المخاطر -
التي تھدد حياته،أو الحماية الزائدة أو القسوة والخبرات المؤلمة ،الحرمان العاطفي كترك
األم طفلھا دون رعاية وغيابھا عنه لفترة طويلة  ،سرد القصص والحكايات المخيفة أو
رؤية األفالم المرعبة ،التقليد لمخاوف الكبار .
الغيرة  :وھي انفعال مركب من الغضب والكراھية والحزن والخوف والقلق والعدوان - ،
تحدث عندما يشعر الطفل أنّ تھديدا قد يفقده الحب والدفء العاطفي  ،وقد تتأثر الغيرة
بضعف الصحة الجسمية للطفل  ،الخبرات المؤلمة  ،البيئة المنزلية المضطربة ،التفريق
بين األطفال في األسرة  ،إھمال الوالدين للطفل عند قدوم طفل جديد.
الغضب  :يغضب الطفل لكثرة المواقف المثيرة في حياته  ،فضال عن انه يجد في ثورات -
الغضب وسيلة سھلة لتحقيق مطالبه وذلك عندما يحبط الطفل وتكثر الحواجز التي تحول
دون تحقيق رغباته.
حب االستطالع واالكتشاف :ويظھر ھذا الشكل لدى الطفل حين يكثر من طرح األسئلة - ،
وجمع المعلومات وفحص األشياء وما يصاحب ذلك من إتالف لألثاث المنزلي أحيانا.
االكتئاب  :وھو شعور بالحزن والغم مصحوبا بانخفاض في الفاعلية غالبا ومن أسبابه -
الشعور بالذنب والعجز والتوتر  ،أو االستجابة واالستسالم لخسارة عاطفية كانفصال
الوالدين  ،الصراعات األسرية الشديدة والمتكررة  ،واالضطرابات الفسيولوجية .
الخجل  :ويظھر في تجنب اآلخرين  ،ضعف الثقة بالنفس  ،وقد يعود ذلك إلى مشاعر -
عدم األمن إما للحماية الزائدة او اإلھمال الشديد ،أو تدني مفھوم الذات.
العناد وقلة الطاعة- .
المرح والسرور- .
) (٣٣٩ : ٥٥) ( ١٦٦: ٢٠

 ٣/٥/١/٢:األساليب التربوية لمواجھة االضطرابات السلوكية عند األطفال
من المسار السلوكي :بأن يوضع الطفل في وسط عالجي يدعم فيه الجوانب اإليجابية -
خالل نظام التشجيع المعنوي والمكافآت ،ويضعف الجوانب السلبية من خالل نظام
الحرمان من بعض المزايا أو التعرض لبعض العقوبات العالجية.
بأن يتم تصحيح األفكار والتصورات الخاطئة التي يبني عليھا الطفل المسار المعرفي- :
المضطربة .سلوكياته
للتعامل الصحي مسار التدريب على المھارات االجتماعية الصحيحة التي يحتاجھا الطفل -
مع البيئة المحيطة به.
في العالج على اعتبار أن اضطراب سلوك العالج االسري :فان تدخل األسرة بأكملھا -
يمكن إصالح اضطراب سلوك الطفل إال الطفل يعكس اضطرابا ً في األسرة ككل وأنه ال
ھذا من خالل جلسات متعددة بإصالح المصدر األساسي الضطرابه وھو األسرة ،ويتم
األسري .للعالج األسري يقوم بھا معالج متخصص في العالج
لديھم عالج نفسي جمعي للطفل :وسط مجموعة من األطفال أو للوالدين مع آخرين -
مشكالت مشابھة مع أبنائھم.
العقاقير ليس لھا دور في تغيير السلوكيات العالج بالعقاقير :إذ من المعتقد قبل ذلك أن -
السنوات األخيرة شجعت استخدامھا للسيطرة المضطربة ،ولكن األبحاث والدراسات في
واالندفاع وكثرة الحركة .على كثير من األعراض المزعجة مثل العنف
للعالج النفسي بالنسبة لألطفال الذين العالج باللعب :لقد استخدمت طريقة العالج باللعب -
يعانون من بعض المخاوف والتوترات النفسية ،ويعتقد أتباع مبدأ العالج غير الموجه أن
الكبار يعالج االضطرابات االنفعالية التي اللعب الحر الذي يمارسه الطفل دون تدخل
تؤدي إلى السلوكيات غير السوية(١٠٥) .

 ٦/١/٢السلوك الحركى )اللعب( عند األطفال:
أن اللعب بالنسبة للطفل فى ھذه المرحلة يرتبط ارتباطا ً تماما ً بجميع نواحى النمو  ،فإذا
الحظنا الطفل أثناء لعبه فى ھذه المرحلة  ،مجد أنه أوالً يقوم بعلميات معرفية على نطاق واسع ،
فھو يستطلع ويكتشف األلعاب الجديدة التى يأتى بھا والداه ،وخاصة تلك التى تحتوى على أزرار
ومحوالت تحدث أصواتا ً َ◌ أو أضوا ًء  ،كذلك فإنه يقوم بتكرار األفعال التى تحدث نتائج  ،وھو
أيضا ً يستدعى الصور الذھنية التى تمثل أحداثا ً وأشياء سبق أن مرت فى خبرته السابقة  ،كما
يحدث عندما يقلد أفعاالً سلوكية وتصرفات للكبار  ،وھو فى كل ذلك يدرك ويتذكر ويتصور
ويفكر وغيرھا من العمليات العقلية  ،التى يقوم فيھا بنشاط معرفى واضح(٣٧ : ١٤) .
كما يقوم الطفل خالل تلك المرحلة بنشاط أجتماعى عندما يلعب أدوار األب أو األم مع
الدمى  ،أو دور السائق مع الكرسى الذى يجعل منه سيارة  ،أو غيرھا من مواقف اللعب المختلفة
التى تمثل حركات تقليد لألشياء أو األشخاص  ،فھو فى كل ھذه المواقف يعبر عن انفعاالته بشكل
واضح(٢٨٢ : ٦١) .
وفى جميع مواقف اللعب المختلفة ال يكف الطفل عن النشاط الحركى سواء عند تناوله
لألشياء ووضعھا فوق بعضھا البعض أو فى داخل بعضھا البعض  ،أو يقوم بعمليات القص
واللصق  ،أو إدارة األزرار الكھربائية  ،أو التآزر الحركى بين اليدين والرجلين  ،أو غيرھا من
المھارات الحركية المتعددة(١١٢) .
وبالتالى يمكن أجمال الوظائف المختلفة التى يمكن أن يحققھا اللعب أو النشاط الحركى

بصفة خاصة بالنسبة لنمو الطفل الى ما يلى :
أن اللعب انما يھيأ للطفل فرصة فريدة للتحرر من الواقع الملئ بااللتزامات والقيود - ،
واإلحباط والقواعد واألوامر والنواھى  ،لكى يعيش أحداثا ً كان يرغب فى أن تحدث له ،
ولكنھا لم تحدث  ،أو يعدل من أحداث وقعت له بشكل معين وكان يرغب فى أن تحدث له
بشكل آخر ،إنه انطالقة يحل بھا الطفل ولو وقتيا ً إلزالة التناقض القائم بينه وبين الكبار
المحيطين به  ،ليس ھذا فحسب  ،بل إنه انطالقة أيضا للتحرر من قيود القوانين الطبيعية
التى قد تحول بينه وبين التجريب واستخدام الوسائل المختلفة دون ضرورة للربط بينھا
وبين النتائج  ،وباختصار فأنه فرصة للطفل كى يتصرف بحرية دون التقيد بقوانين الواقع
المادى واالجتماعى.
النشاط الحركى الحر ال يحدث فقط على سبيل الترفيه  ،وأنما دائما ھو الفرصة المثلى -
التى يجد فيھا الطفل مجاالً ال يعوض لتحقيق أھداف النمو ذاتھا  ،واكتساب ما يعز عليه
اكتسابه فى مجال الواقع  ،وقد ال نفطن لما يمكن أن يترتب على مثل ذلك النشاط من
نتائج مفيدة بالنسبة للطفل بشكل غير مباشر  ،ذلك أن الطفل من خالل ذلك النشاط يكتسب
مھارات حركية  ،فتصبح حركته أكثر دقة وأكثر تحديداً  ،وليس أدل على ذلك من أن
الطفل قد يخلق لنفسه العقبات ليرى الى أى حد يمكن أن يقوم بكفاءة بنشاط أكثر تعقيداً.
النشاط يكسب الطفل أيضا ً معارف جديدة ويتمثل ذلك فى العالقات السببية التى يكتشفھا -
الطفل بين الفعل ورد الفعل  ،أو بين ما يقوم به وما يترتب عليه من نتائج.
ال تقتصر وظائف اللعب على تنمية المھارات الحركية والمعرفة فحسب  ،بل يحقق اللعب -
أيضا ً وظيفة ھامة فى نمو الطفل فى ھذه المرحلة  ،تلك ھى أنه يھيئ الفرصة للطفل كى
يتخلص من الصراعات التى يعانيھا  ،وأن يخفف من حدة التوتر واإلحباط الذين ينؤ بھما
 ،ويرتبط ھذا االتجاه فى تفسير اللعب بنظرية التحليل النفسى  ،ومنھا انبثق اللعب كأداة
للتشخيص والعالج معا لمشكالت الطفل فى ھذه المرحلة  ،كذلك يساعد اللعب على تشكيل
مواقف تعليمية عالجية  ،يمكن أن يكتسب فيھا الطفل مھارت سلوكية جديدة تساعده على
إعادة التكيف.
يكون أيضا ً لدى األطفال فرصة للعب األدوار من خالل اللعب  ،ففى اللعب اإليھامى يقوم -
الطفل بأدوار التسلط أدوار الخضوع معا ً  ،وفى نفس الوقت يلعب الطفل دور األسد ودور
الفريسة  ،أو دور الوالد ودور الرضيع  ،وغيره من األدوار التى يمكن أن تتراوح ما بين
أشد الكائنات قوة وتسلطا ً وأكثرھا انصياعا ً وضعفا ً  ،وھم فى ذلك يجربون ويختبرون
ويتعلمون أنواع السلوك االجتماعى التى تالئم كل موقف  ،وذلك بحرية تامة  ،دون خوف
أو تعرض لنتائج غير سارة  ،وفى مثل ھذا اللون من اللعب تدريب للطفل على المواقف
المختلفة أو على األقل فرصة لتصور مشاعر وسلوك الدور الذى يلعبه  ،وفى ھذا إضافة
الى نموه االجتماعى.
)( ٢٨٤-٢٨٢ : ٦٠

 ٢/٢الدراسات المرتبطة :

قامت الباحثة بمسح شامل للدراسات والبحوث المرتبطة والمتعلقة بموضوع البحث فى
العديد من المصادر والمتمثلة فى رسائل الماجستير والدكتوراه والمجالت العلمية والدوريات
والمؤتمرات العلمية  ،وذلك بھدف االسترشاد بكافة الجوانب المحيطة والمؤثرة بموضوع البحث ،
وكذلك الوقوف على ما أنتھى اليه اآلخرون  ،وقد قامت الباحثة بعرض ھذه الدراسات فى شكل
جدول  ،على أن يتم الترتيب لھذه الدراسات طبقا للترتيب الزمنى من القديم الى الحديث.
وقد بلغ إجمالى ھذه الدراسات ) (٣١دراسة  ،تم تقسيم الدراسات المرتبطة الى محورين
كاألتى :
الدراسات التى تناولت برامج التربية الحركية ومنھا ) (٨دراسات عربية - (١٢) ،
دارسات أجنبية  ،وجدول ) (٥ ، ٤يوضح ذلك.
الدراسات التى تناولت الجانب السلوكى ومنھا ) (٦دراسات عربية  (٥) ،دارسات أجنبية
 ،وجدول ) (٧ ، ٦يوضح ذلك.

-

 ٣/٢/٢التعليق على الدراسات المرتبطة :
من خالل العرض السابق للدراسات المرتبطة يتضح أن ھذه الدراسات أجريت في الفترة
الزمنية )٢٠٠٨-١٩٩٢م( وقد بلغ عددھا ) (٣١أحدى وثالثون دراسة سابقة منھا ) (١٤دراسة
عربية  (١٧) ،دراسة أجنبية .
وقد تلقي الدراسات المرتبطة الضوء على كثير من المعالم التي تفيد البحث الحالي وتقوم
الباحثة بتحليلھا الستخالص ما يمكن أن يفيد الباحثة من حيث أھداف الدراسة ،عينة الدراسة،
والمعالجات اإلحصائية  ،كذلك النتائج المستخلصة منھا بھدف عرض أوجه التشابه واالختالف
بين ھذه الدراسات المرتبطة والدراسة الحالية وأيضا ً لتوضيح مدى االستفادة منھا ووضع فروض
البحث الحالي.

 ١/٣/٢/٢من حيث الھدف :
استھدفت بعض الدراسات التعرف على تأثير برنامج تربية حركية مقترح على بعض
المتغيرات قيد البحث على مراحل الطفولة المبكرة سواء قبل المدرسة أو فى بدايتھا مثل دراسة
) ، (٣٤) (١٠) (٥١) (٢٨) (٦٨كما استھدفت دراسة بعض الدراسات دراسة فاعلية برامج
التربية الحركية على األطفال مثل دراسة ).(٨٢) (٩٤) (٨٨) (٨٥
إما بالنسبة لمحور الدراسات التى تناولت الجانب السلوكى فنجد أن بعضھا أستھدف
تشخيص بعض االضطرابات السلوكية لدى األطفال مثل دراسة ) ، (٢١) (٧٢) (١٣) (٤٥فى
حين استھدفت بعض الدراسات الناحية العالجية الضطرابات السلوك عند األطفال منھا دراسة
) ، (٩٦) (٣١) (٢٧وبعض الدراسات ھدفت الى وصف وتحليل سلوك الطفل مثل دراسة كل
من ).(٩٠) (٩٣) (٨٦

 ٢/٣/٢/٢من حيث المنھج المستخدم :
اتفقت بعض الدراسات المرتبطة على استخدام المنھج التجريبي لمالئمته لطبيعة البحث
مثل دراسة )،(١٠٠) (٨٢) (٩٨) (٨٨) (٨٥) (٧٦) (٥) (٢٤) (٣٤) (١٠) (٥١) (٢٨) (٦٨
أما باقى الدراسات فقد استخدمت المنھج الوصفى  ،وقد استفادت الباحثة من الدراسات المرتبطة
في تحديد المنھج المناسب بما يتفق مع عينة البحث الحالي.

 ٣/٣/٢/٢من حيث العينة :
اتفقت جميع الدراسات المرتبطة في اختيارھا لعينة البحث على أطفال مرحلة ما قبل
المدرسة ) دور الحضانة (  ،فى حين استخدمت بعض الدراسات عينة من المسئولين فى مجال
الطفولة والقائمين عليھا مثل دراسة ) .(٩٦) (٩٠) (٩٣) (٩١) (٨٦) (٩٧) (٩٥وقد استفادت
الباحثة من الدراسات المرتبطة في اختيارھا لعينة البحث الحالي.

 ٤/٣/٢/٢من حيث وسائل جمع البيانات :
اتضح للباحثة أن معظم الدراسات المرتبطة اتفقت على استخدام المسح المرجعى
واستبيانات تحديد المشكالت السلوكية وبرامج التربية الحركية المقترحة  ،وتحليل الوثائق ،
والمقابالت الشخصية  ،وقد اتفقت الباحثة مع ھذه الدراسات المرتبطة من حيث استخدام بعض
ھذه الوسائل واألدوات أثناء تنفيذ البحث الحالى.

 ٥/٣/٢/٢من حيث النتائج :
اتضح للباحثة من خالل الدراسات المرتبطة أن ھناك اختالف في نتائج الدراسات
المرتبطة كل حسب ھدفه ولكن معظم الدراسات اتفقت على فاعلية استخدام برامج التربية الحركية
على أطفال الروضة ومرحلة ما قبل المدرسة فى تحسين المھارات الحركية الخاصة بھم وكذلك
حركى والتكيف الشخصى واالجتماعى وبعض االضطرابات –متغيرات اإلدراك الحس
السلوكية لتلك المرحلة العمرية  ،وقد استفادت الباحثة فى ذلك عند مناقشتھا لنتائجھا من حيث
التعرض ألوجه االتفاق واالختالف.

 ٤/٢/٢مدى استفادة الباحثة من الدراسات المرتبطة :
تعرف الباحثة على مشكلة البحث وجوانبه- .
تحديد الباحثة أھداف البحث ،وفروضه- .
تحديد منھج البحث المستخدم والذى يتالئم مع طبيعة ھذا البحث- .
تحديد األسلوب األمثل الختيار عدد أفراد العينة بما يتفق وطبيعة البحث- .
التوصل ألسلوب جمع البيانات المناسبة لطبيعة الدراسة - .
تحديد أنسب طريقة لوضع برنامج التربية الحركية باستخدام الوسائط المتعددة- .
اختيار األسلوب االحصائي المناسب لطبيعة الدراسة- .
االستفادة بما توصلت إليه الدراسات المرتبطة من نتائج تسھم فى تحديد جوانب الدراسة
الحالية.
االستقادة فى مناقشة وتفسير نتائج البحث الحالى- .

-

 ٠/٣إجـــراءات البحــث :
 ١/٣منھـج البحــــث :
أتبعت الباحثة المنھج التجريبي باستخدام التصميم التجريبي ذو المجموعتين احداھما
تجريبية واألخرى ضابطة وذلك لمناسبته لطبيعة ھذه الدراسة .

 ٢/٣مجتمع وعينة البحث :
يتمثل مجتمع البحث في أطفال مرحلة رياض األطفال بمدرسة األوائل الخاصة للغات خالل
العام الدراسى ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨م  .والبالغ عددھم ) (٧٠طفالً من المستوى الثانى ،وقد قامت الباحثة
باختيار عينة البحث بالطريقة العمدية والبالغ عددھم ) (٣٦طفالً  ،بنسبة مئوية قدرھا )( ٪٥١.٤
من مجتمع البحث الكلي  ،وقد استعانت الباحثة بعدد ) (١٠أطفال كعينة للدراسة االستطالعية وذلك
لحساب المعامالت العلمية )الصدق -الثبات( لالختبارات والقياسات المستخدمة قيد البحث  ،كما
قامت الباحثة بعد ذلك باستبعاد من لم ينتظموا في الحضور وكان عددھم ) (٢طفل .وبالتالى
أصبحت عينة البحث األساسية عددھا ) (٢٤طفل  ،تم تقسيمھم إلي مجموعتين أحداھما ضابطة
واألخرى تجريبية كاآلتي:
 المجموعة الضابطة  :قوامھا) (١٢طفالً والتي استخدمت برنامج التربية الحركية المقترحباألسلوب التقليدى )األوامر(.
ً
 المجموعة التجريبية :قوامھا) (١٢طفال والتي استخدمت برنامج التربية الحركية المقترحبأسلوب الوسائط المتعددة  ،والجدول ) (٨يوضح تصنيف مجتمع وعينة البحث.
جدول)(٨
تصنيف مجتمع وعينة البحث

عينة الدراسة األساسية
المجموعة الضــابطة

المجموعة التجربية

العينة
اإلستطالعية

التالميذ
المستبعدون

١٢

١٠

٢

٪١٧.١٤

٪ ١٤.٢٩

٪ ٢.٨٦

البيــان

مجتمع البحث

إجمالى العدد
النسبة المئوية

٧٠

١٢

٪١٠٠

٪١٧.١٤

وقد وقع اختيار الباحثة علي ھذه العينة لألسباب التالية:
 احتلت تلك العينة أعلى الدرجات فى مقياس السلوك العشوائى التى قامت الباحثة بتصميمهوالتأكد من صالحيته للتطبيق.
 سھولة االتصال بجميع أطفال العينة والتدريس لھا مما يضمن سھولة التحكم فى خطواتتنفيذ تجربة البحث بدقة عالية.
 مرحلة نمو واحدة يتقارب بھا النضج الحركي والعقلي. -لديھم خبرات تمكنھم من إستخدام الحاسب اآللي والتعامل معه.

 -توافر المساحة الزمنية الالزمة لتنفيذ برنامج التربية الحركية المقترح عليھم.

 ١/٢/٣التوصيف االحصائي لعينة البحث :
قامت الباحثة بالتأكد من تماثل واعتدالية المنحنى الطبيعى بين أطفال عينة البحث في بعض
المتغيرات قيد البحث والتي قد يكون لھا تأثير على المتغير التجريبي مثل متغيرات النمو )كالعمر
الزمنى – وارتفاع القامة – ووزن الجسم( والقدرات العقلية) الذكاء(  ،واختبار التحصيل المعرفى
المصور وبعض اختبارات القدرات الحركية  ،ومقياس السلوك العشوائى قيد البحث  ،كما يوضحھا
الجدول ).(٩
جدول)(٩
التوصيف اإلحصائي لعينة البحث األساسية واإلستطالعية
في جميع المتغيرات قيد البحث
م
-١

المتغيرات

المتوسط
الحسابي

وحدة
القياس

اإلنحراف
المعياري

الوسيط

الخطأ
المعيارى

معامل
اإللتواء

معدالت النمو:
 -العمر الزمني

سنة

٥.٣٩

٠.٤٩

٥.٣٣

٠.٠٩

٠.٣٦٧

 -ارتفاع القامة

سم

١١٠.٢

٥.٩٤

١٠٩.٣٨

١.٠٣

٠.٤١٩

 -وزن الجسم

كجم

١٨.٥٦

١.٣٦

١٨.٨٩

٠.٢٤

٠.٧٢٨-

-٢

القدرات العقلية )الذكاء(

درجة

١٢٨.٩

٨.٩٦

١٢٩.٤٢

١.٥٦

٠.١٨٧-

-٣

التحصيل المعرفى المصور

درجة

٢٩.٥٥

٤.٥٥

٣٠.١١

٠.٧٩

٠.٣٦٩-

تابع جدول )(٩
م

المتغيرات

وحدة
القياس

المتوسط
الحسابي

اإلنحرا
ف
المعياري

الوسيط

الخطأ
المعيارى

معامل
اإللتواء

 -٤القدرات الحركية:
 -المشى ١٠م على عارضة

ثانية

٩.٤٥

٠.٩٨

٩.٥٣

٠.١٧

٠.٢٤٥-

 -اختبار العدو  ٢٥متر

ثانية

٧.٢٢

١.٠٥

٧.١١

٠.١٨

٠.٣١٤

 -رمى كرة ناعمة ألقصى مسافة

سم

٣.١٨

٠.٢٦

٣.١١

٠.٠٥

٠.٨٠٨

 -الوثب العريض من الثبات

سم

١.١١

٠.٢٢

١.٠٢

٠.٠٤

١.٢٢٧

 -حركة ركل كرة

سم

١٦.١٧

٣.٢٥

١٧.٢٧

٠.٥٧

١.٠١٥-

 -٥مقياس السلوك العشوائى:
 -محور اإلندفاعية

درجة

٨.٣٩

١.٧

٨.١٥

٠.٣٠

٠.٤٢٤

 -محور فرط النشاط الحركى

درجة

٩.٤٧

١.٩٧

٩.٣٣

٠.٣٤

٠.٢١٣

 -محور العدوانيــة

درجة

٧.٨٢

١.٣٣

٧.٩٧

٠.٢٣

٠.٣٣٨-

 -محور تشتت األنتباه

درجة

٨.٢٣

١.٤١

٨.١٦

٠.٢٥

٠.١٤٩

 -محور استثارة السـلوك

درجة

٧.٠٤

١.٢

٦.٨٥

٠.٢١

٠.٤٧٥

 -الدرجة الكلية للمقياس

درجة

٤٠.٩٤

٧.٦١

٤١.٢٨

١.٣٢

٠.١٣٤-

ويتضح من جدول) (٩أن قيم معامالت اإللتواء ألفراد عينة البحث تراوحت بين )١.٠١٥-
 ، (١.٢٢٧ :وقد انحصرت ھذه القيم بين ) ، (٣+ : ٣-مما يشير إلي تماثل واعتدالية البيانات في
جميع المتغيرات قيد الدراسة ،وھذا يعطي داللة علي خلو تلك البيانات من عيوب التوزيعات غير
اإلعتدالية.

 ٢/٢/٣تكافؤ مجموعتى البحث )الضابطة  -التجريبية(:
وقد قامت الباحثة باجراء التكافؤ بين أطفال المجموعة الضابطة والتجريبية في جميع
متغيرات الدراسة للتأكد من عدم وجود فروق بين كل من أفراد المجموعتين في متغيرات النمو
والقدرات العقلية واختبار التحصيل المعرفي المصور والقدرات الحركية ومقياس السلوك العشوائى
 ،والجدول ) (١٠يوضح التكافؤ بين المجموعتين الضابطة والتجريبية.
جدول)(١٠
ن = ١٢

م
-١

داللة الفروق بين مجموعتين البحث الضابطة والتجريبية
في جميع المتغيرات قيد البحث
المتغــيرات

وحدة
القياس

المجموعة الضابطة
متوسط
حسابى

أنحراف
معيارى

المجموعة التجريبية
متوسط
حسابى

أنحراف
معيارى

قيمة "ت"

معدالت النمو:
 -العمر الزمني

سنة

٥.٣٦

٠.٤٨

٥.٤٣

٠.٥١

٠.٣٤٦

 -ارتفاع القامة

سم

١٠٩.٢٤

٥.٧٦

١١٠.١٣

٦.٠٧

٠.٣٦٨

 -وزن الجسم

كجم

١٨.٥٦

١.٣٢

١٨.٦٤

١.٤١

٠.١٤٣

-٢

القدرات العقلية )الذكاء(

درجة

١٣٠.١٨

٩.١٤

١٢٧.٨٩

٨.٨٤

٠.٦٢٤

-٣
-٤

التحصيل المعرفى المصور
القدرات الحركية:

درجة

٢٩.٧١

٤.٦٨

٢٨.٩٢

٤.٣٩

٠.٤٢٦

 -المشى ١٠م على عارضة

ثانية

٩.٤٢

١.٠٣

٩.٥٣

٠.٩٧

٠.٢٦٩

 -اختبار العدو  ٢٥متر

ثانية

٧.١٩

١.١١

٧.٢٥

١.٠٣

٠.١٣٧

 -رمى كرة ناعمة ألقصى مسافة

سم

٣.٢٣

٠.٢٩

٣.١٧

٠.٢٥

٠.٥٤٣

 -الوثب العريض من الثبات

سم

١.١٢

٠.٢٢

١.٠٨

٠.١٩

٠.٤٧٧

 -حركة ركل كرة

سم

١٦.٥٦

٣.٣٤

١٥.٨١

٣.١٤

٠.٥٦٧

-٥

مقياس السلوك العشوائى:

 -محور االندفاعية

درجة

٨.٣٦

١.٨٤

٨.٤٢

١.٦٧

٠.٠٨٤

 -محور فرط النشاط الحركى

درجة

٩.٤٩

٢.٠٣

٩.٤٥

١.٩٢

٠.٠٥٠

 -محور العدوانيــة

درجة

٧.٧٥

١.٣٨

٧.٨٣

١.٢٩

٠.١٤٧

 -محور تشتت األنتباه

درجة

٨.١٨

١.٤٣

٨.٢٧

١.٣٨

٠.١٥٧

 -محور استثارة السـلوك

درجة

٦.٩٣

١.٢٦

٧.١٣

١.١٩

٠.٤٠٠

درجة

٤٠.٧١

٧.٩٤

٤١.١

٧.٤٥

٠.١٢٤

 الدرجة الكلية للمقياس* قيمة "ت" الجدولية عند مستوي معنوية ٢.٢٠١ = ،٠٥

ويتضح من الجدول) (١٠عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي معنوية  ،٠٥بين
المجموعة الضابطة التي تستخدم برنامج التربية الحركية المقترح بأسلوب األوامر  ،والمجموعة
التجريبية التي تستخدم برنامج التربية الحركية المتبع بأسلوب الوسائط المتعددة في متغيرات النمو
والقدرات العقلية واختبار التحصيل المعرفي المصور والقدرات الحركية ومقياس السلوك العشوائى
 ،مما يشير إلي تكافؤ مجموعتي البحث وأن أي فروق مستقبلية يمكن إرجاعھا إلي تأثير برنامج
التربية الحركية بأسلوب الوسائط المتعددة المستخدم قيد البحث.

 ٣/٣وسائل جمع البيانات
قامت الباحثة بتحديد الوسائل المستخدمة لجمع البيانات علي أن يراعي عند اختيارھا الشروط
التالية :
 أن تكون سھلة التنفيذ وفعالة في تشخيص الجوانب المحددة لھا. أن تتوافر فيھا المعامالت العلمية )الصدق – الثبات(. -أن يجمع علي استخدامھا عدد كبير من خبراء التربية الرياضية.

 ١/٣/٣أدوات الداللة علي معدالت النمو ) :مرفق (١
أ -العمر الزمني :بالرجوع لتاريخ الميالد ألقرب " شھر"
ب -ارتفاع القامة :بواسطة استخدام جھاز الريستاميتر لقياس الطول ألقرب " سنتيمتر"
ج -وزن الجسم :بواسطة الميزان الطبي لقياسي الوزن ألقرب " كيلو جرام"

 ٢/٣/٣اختبار الذكاء لجود أنف ) :مرفق (٢
استخدمت الباحثة اختبار رسم الرجل لقياس القدرات ا لعقلية "الذكاء" لدى أطفال عينة
البحث  ،وقد وضع ھذا االختبار " فلورانس جود أنف ، " Florence L Goodenough
وذلك عام ١٩٢٦م  ،وھو اختبار غير لفظى لقياس الذكاء عند األطفال من سن )ثالثة سنوات
ونصف حتى ثالثة عشر سنة ونصف(  ،ولكن نتائجه تكون أكثر دقة فى سن )أربع سنوات حتى
عشر سنوات(  ،وھو اختبار يمتاز بالبساطة حيث ال يتطلب من األطفال أكثر من أن يكون معھم قلم
رصاص وورقة بيضاء  ،ثم يطلب منھم رسم صورة رجل على الورقة األولى  ،وبعد االنتھاء
يطلب منھم رسم صورة امرأة فى الورقة الثانية  ،وبعد االنتھاء يطلب منھم رسم صورة لنفسه.
ويعتمد ھذا االختبار على قدرة الطفل على تكوين مفاھيم عقلية وإدراكات عقلية صحيحة
تظھر فى رسمه لصورة رجل  ،بما يتضمنه ھذا الرسم من تفاصيل خاصة بأجزاء الجسم والنسب

بينھما  ،وبين المالبس المختلفة  ،وال تدخل االعتبارات الفنية للمھارة فى الرسم.
ثم قام بتعديل االختبار " دايل ھاريس  " Dale B Harrisعام ١٩٦٣م  ،ليصبح عدد
مفرداته المستخدمة فى التصحيح ) (٧٣مفردة بدالً من ) (٥١مفردة  ،حيث يعطى للطفل درجة على
كل جزء تفصيلى من خالل رسمه على حده  ،ثم تجمع الدرجة الخام التى حصل عليھا الطفل
ويكشف عنھا فى الجداول الخاصة بالمرحلة العمرية المناسبة وذلك للحصول على نسبة الذكاء ،
ويشتمل ھذا االختبار على مجموعة من التعليمات وھى كاألتى :
 يبذل األطفال أقصى ما يستطيعون فى رسم الصور. يقوم القائم على االختبار بتشجيع األطفال وليس تصحيح الرسم. يمكن لألطفال استخدام الممحاه إلعادة رسم جزء معين. عدم تقليد رسم طفل أخر خالل االختبار. يتاح الوقت الكافى لكل طفل بدون حدود ) يتراوح الوقت بين  ١٥ – ١٠دقيقة وفقا ً لنتائجأغلب الدراسات السابقة(
 يمكن مقارنة )رسم الرجل  ،رسم المرأة( بعدد ) (١٢بطاقة لمعيار جودة الرسم ،وفى نفسالوقت ال يتم ذلك مع رسم النفس.
لحساب نتيجة ھذا االختبار يكتب القائم على االختبار عدد الدرجات التى حصل عليھا الطفل
فى كل رسم  ،ثم وضع تلك الدرجة فى جدول معايير خاص لتحديد العمر العقلى  ،ويليھا حساب
نسبة الذكاء من خالل عملية حسابية ناتجة عن معادلة رياضية "ناتج قسمة العمر العقلى على العمر
الزمنى مضروبا ً فى مائه".

 ١/٢/٣/٣المعامالت العلمية الختبار الذكاء :
 ١/١/٢/٣/٣صدق اختبار الذكاء:
تم حساب صدق "اختبار الذكاء لجود أنف" عن طريق تطبيق االختبار علي مجموعتين
متساويتين من األطفال  ،قوام كل منھما ) (١٠أطفال ،المجموعة األولي من تالميذ الصف الثانى
اإلبتدائى)مميزة( ،والمجموعة الثانية ھى عينة البحث االستطالعية )مجموعة غير المميزة(،
والجدول ) (١١يوضح معامل الصدق الختبار الذكاء.

جدول )(١١
ن = ١٠

داللة الفروق بين المجموعتين المميزة وغير المميزة
في اختبار الذكـاء لجـود أنف
المتغــيرات

وحدة
القياس

المجموعة المميزة

المجموعة غير
المميزة

قيمة "ت"

اختبار الذكـاء المصور

درجة

متوسط
حسابى

أنحراف
معيارى

متوسط
حسابى

أنحراف
معيارى

١٥٢.٦٢

١٣.٢١

١٢٨.٥١

٨.٨٩

*٤.٧٨٨

*قيمة "ت" الجدولية عند مستوي معنوية ٢.٢٦٢ =٠.٠٥

يتضح من الجدول ) (١١وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي معنوية ،٠.٠٥
حيث كانت قيمة "ت" المحسوبة أعلي من الجدولية بين المجموعتين المميزة وغير المميزة في
اختبار الذكاء لجود أنف مما يشير إلي صدق االختبار.
 ٢/١/٢/٣/٣ثبات اختبار الذكاء :
تم حساب معامل الثبات بطريقة تطبيق االختبار وإعادة التطبيق Retest،Testعلي عينة
قوامھا ) (١٠أطفال من داخل مجتمع البحث وخارج العينة األساسية ،وذلك بفاصل زمني قدره
) (١٠أيام ،من ٢٠٠٩/١/٢٨م إلي ٢٠٠٩/٢/٧م .والجدول ) (١٢يوضح معامل الثبات الختبار
الذكاء لجود أنف.
ن = ١٠

جدول )(١٢
معامل ثبات اختبار الذكـاء لجـود أنف
المتغــيرات

وحدة
القياس

اختبار الذكـاء المصور

درجة

التطبيق األول

التطبيق الثانى

متوسط
حسابى

أنحراف
معيارى

متوسط
حسابى

أنحراف
معيارى

١٢٨.٥١

٨.٨٩

١٢٩.١١

٨.٧١

معامل
الثبات
*٠.٨٣٥

* قيمة "ر" الجدولية عند مستوي معنوية ٠.٦٣٢ =٠.٠٥

ويتضح من الجدول ) (١٢وجود عالقة إرتباطية داله إحصائيا ً عند مستوي معنوية ٠.٠٥
بين التطبيقين األول والثاني الختبار الذكاء لجـود أنف  ،حيث بلغ معامل الثبات ) (٠.٨٣٥مما يدل
علي ثبات اختبار الذكاء قيد البحث.

 ٣/٣/٣اختبار التحصيل المعرفي المصور ) :مرفق (٣
قامت الباحثة بتصميم اختبار التحصيل المعرفي وذلك لقياس مدى تحصيل األطفال للجانب
المعرفي قيد البحث  ،ولقد اعتمدت الباحثة في بناء االختبار على الخطوات التالية :

 ١/٣/٣/٣تحديد الھدف من االختبار :
يھدف ھذا االختبار إلى قياس تحصيل األطفال عينة البحث في الجوانب المعرفية الخاصة
بالقدرات الحركية وما تشمله من جوانب سلوكية  ،على أن يتمشى ھذا االختبار مع مستوى األطفال
بالمرحلة الثانية من رياض األطفال  ،مع مراعاة أن يتم صياغة االختبار المعرفي في شكل مصور
يمكن قياسه  ،ويمكن للطفل اإلستجابة على مفرداته

 ٢/٣/٣/٣إعداد المحاور الرئيسية لالختبار:
قامت الباحثة بتحديد المحاور الرئيسية لالختبار المعرفي والتي ترتبط بالقدرات الحركية
وما تشمله من جوانب سلوكية  ،وذلك طبقا ً للھدف العام واألھداف السلوكية لالختبار المعرفي،
حيث أشتمل علي ) (٥محاور قامت الباحثة بعرضھا علي عدد ) (٧خبراء في مجال التربية
الحركية لألطفال لتحديد أھم المحاور التي ترتبط بشكل مباشر بموضوع البحث  ،على أن يشترط
بالخبير أن يكون عضو ھيئة تدريس بأحدى كليات التربية الرياضية  ،وأن يكون فى المجال لمدة ال
تقل عن  ١٥عاما ً  ،مرفق ) (١٣والجدول ) (١٣يوضح النسبة المئوية ألراء الخبراء حول محاور
االختبار المعرفي.
جدول )(١٣
النسبة المئوية ألراء الخبراء في محاور االختبار المعرفي.

م

المحاور الرئيسية

-١

الجانب الحركى

-٢

الجانب المعرفى

-٣

الجانب التربوى

-٤

الجانب السلوكى

-٥

الجانب اإلدراكى

نسبة أراء الخبراء
٪٨٥.٧١
٪١٠٠
٪٥٧.١٤
٪١٠٠
٪٢٨.٥٧

وقد ارتضت الباحثة بنسبة مئوية قدرھا ) (٪٨٠فأكثر من آراء الخبراء في محاور االختبار
المعرفي كما يوضحھا الجدول ) .(١٣حيث تم اختيار المحور المعرفى  ،والحركى  ،والسلوكى.

٣/٣/٣/٣

تحديد األھمية النسبية لمحاور االختبار:

مجموع النسب المئوية ألراء الخبراء في المحور
عدد الخبراء
المتوسط الحسابي لألھمية النسبية للمحور=
بعد تحديد المادة العلمية لالختبار والمتمثلة في محاور االختبار المعرفي )المعرفى،
الحركى ،السلوكى( قامت الباحثة بعرض تلك المحاور علي عدد ) (٧خبراء في مجال التربية
الحركية لألطفال بھدف تحديد األھمية النسبية لكل محور من المحاور الثالث كما بالجدول ) (١٤ثم
قامت الباحثة بعد ذلك بإيجاد المتوسط الحسابي ألراء الخبراء في كل محور باستخدام المعادلة
التالية:

جدول )(١٤
األھمية النسبية لمحاور اختبار التحصيل المعرفي

م

المحاور الرئيسية

-١

الجانب المعرفى

-٢

الجانب الحركى

-٣

الجانب السلوكى

متوسط األھمية النسبية
٪١٨.٧٦
٪٦٢.٥٩
٪١٨.٦٥

٤/٣/٣/٣

تحديد وصياغة مفردات االختبار

تم صياغة أسئلة االختبار وفقا ً للشروط والمواصفات الواجب اتباعھا ووصفھا في استمارة
لمعرفة مدى صالحيتھا ،على أن يراعي في تلك األسئلة ) :الوضوح في التعبير – مناسبتھا
لمستوى األطفال – الشمولية – الدقة العلمية – االختصار – مدى قياس أھداف البرنامج (  ،يلى
ذلك ترجمة تلك المفردات الى مواقف مرسومة يتم عرضھا مرة أخرى على الخبراء لتحديد مدى
مناسبتھا لإلطفال قيد البحث.
وقد راعت الباحثة عند توزيع مفردات االختبار على المستويات المعرفية فى صورته
األولية النقاط التالية أن يتم تحديد عدد مفردات االختبار المعرفى لكل محور من المحاور على
أساس األھمية النسبية لكل محور طبقا للمعادلة التالية :
١٠٠
األھمية النسبية لكل محور = األھمية النسبية للمحور  Xأجمالى مفردات االختبار

 ٥/٣/٣/٣تحديد نوع األسئلة :
تم صياغة أسئلة االختبار المعرفي المصور من خالل خط واحد من األسئلة وھو االختيار
من متعدد  ،وذلك لسھولة تصحيحھا فضال عن تقليل التخمين بھا  ،ويعتبر من أفضل أنواع
االختبارات الموضوعية وأكثرھا شيوعا ً واستعماالً ،ويتكون كل سؤال من بند واحد وبدلين يتم
االختيار من بينھم.

 ٦/٣/٣/٣إعداد الصورة المبدئية لالختبار :
تم عرض الصورة المبدئية لالختبار بعد إعداده علي عدد ) (٧من الخبراء في مجال التربية
الحركية لألطفال ،وذلك بھدف التأكد من صالحية ھذه الصورة للتطبيق  ،ومدي صحة مواقف
االختبار المصور والتى بلغ عددھا ) (٧٧موقف مصور  ،وطريقة صياغتھا  ،ومدي قياسھا
لألھداف التي وضعت من أجلھا  ،وقد أوضحت نتيجة استطالع رأي الخبراء علي موافقتھم بنسبة
مئوية قدرھا) (٪٩٧.٤علي األسئلة الموقفية لالختبار المعرفي المصور علي أن يتم إجراء بعض
التعديالت )بالحذف  ،بإعادة الصياغة  ،باإلضافة( في بعض األسئلة  ،كما يوضحھا الجدول ).(١٥
جدول )(١٥
التعديالت التي أقترحھا الخبراء علي مفردات االختبار المعرفي المصور

المح

ور م

المع
رفى

٤
١٠
-

الح
رك
ى

٢
٩

مفردات االختبار
ھل تعرف األدوات الموجودة بالمدرسة؟
ھل تعرفت على األدوات الالزمة للعبة التى تمارسھا ؟
ھل تعرف األحماء الجيد قبل اللعب؟
ھل تعرف فائدة التمرينات البسيطة قبل البدء فى اللعب ؟
ھل تقوم بتدريبات للسرعة خالل اللعبة؟
ھل تلعب بمفردك دائما؟
ھل تقدر تؤدى حركات لوحدك بدون مساعدة الزميل ؟
ھل تقدر تحافظ على توازنك وأنت ماشى؟
ھل تستطيع أن تمشى على خط مرسوم على األرض من غير ما تقع ؟

حذف صياغة
بعد إضافة
قبل

 ھل يؤدى ركل الكرة بقوة لتصل لزميلك؟ ٣٧ھل تستطيع الجرى بسرعة للحصول على المنديل الذى مع المعلمة ؟
ھل تستطيع اللعب الجماعى لتقيد شبكة الصياد؟
٤٤
ھل تستطيع أن تتعاون مع زمالئك وتقلد حركة شبكة الصياد ؟

ا
ل
س
ل
و
ك
ى

 ھل تنفذ جميع الشروط الخاصة باللعبة؟ھل تحافظ على سالمة أصحابك فى اللعب؟

٥

ھل تخاف على اصحابك خالل اللعب ؟

 ٧/٣/٣/٣تعليمات االختبـــار :
من األمور الھامة لتطبيق االختبار المعرفي المصور ھو إعداد قائمة بتعليمات االختبار
بصورة سھلة تناسب مستوى فھم األطفال ويترتب عليھا توضيح الھدف المطلوب من األطفال ،
وبالتالي يجب أن تكتب تعليمات االختبار بلغة سليمة وواضحة بعيدة عن اإلطالة.

 ٨/٣/٣/٣الصورة النھائية لالختبار :
بعد إجراء التعديل التى أشار اليھا الخبراء أصبح عدد األسئلة الموقفية المصورة )(٧٥
مفردة  ،وھي الصورة النھائية لالختبار المعرفي المصور الصالحة لالستخدام والتطبيق  .مرفق
) ، (٣والجدول ) (١٦يوضح المحاور الرئيسية لإلختبار وعدد مفرداته وأرقامھا.
جدول )(١٦
المحاور الرئيسية لالختبار المعرفي وعدد مفرداته وأرقامه

م

المحاور الرئيسية

عدد
المفردات

األرقام

-١

الجانب المعرفى

١٤

) ( ١٤ – ١

-٢

الجانب الحركى

٤٧

) ( ٦١ – ١٥

-٣

الجانب السلوكى

١٤

) ( ٧٥ – ٦٢

 ٩/٣/٣/٣تصحيح االختبار :
يتم اعطاء درجة واحدة لكل إجابة صحيحة عن بنود االختبار المعرفى المصور  ،وإعطاء
صفر لإلجابة الخاطئة  ،وبالتالى يكون الحد األقصى للدرجات لدرجات االختبار ) (٧٥درجة  ،وتم
إعداد مفتاح لتصحيح االختبار .

 ١٠/٣/٣/٣تحليل مفردات االختبار :
يقصد بھا تطبيق االختبار على عينة استطالعية من المجتمع األصلي للبحث وخارج العينة
األساسية  ،وذلك بھدف :

 تحديد صعوبة المفردات. مدى مناسبة المفردات لمستويات األطفال. حساب معامالت السھولة والصعوبة والتميز.وتم تطبيق االختبار على العينة االستطالعية ألطفال المرحلة الثانية من رياض األطفال،
وعددھم ) (١٠أطفال  ،وذلك يوم ٢٠٠٩/١/٣١م  ،وبعد التطبيق تم تصحيح االختبار ورصد
الدرجات تمھيداً لحساب المعامالت العلمية .
عدد اإلجابات الصحيحة للمفردة ) السؤال(
العدد الكلي لإلجابات
 معامل السھولة = معامل الصعوبة=  -١معامل السھولة معامل التميز== عدد اإلجابات الصحيحة بالربيع األعلى للمفردة  -عدد اإلجابات الصحيحة بالربيع األدنى للمفردة
عدد أفراد العينة فى أحد األرباعيين

جدول )(١٧
ن = ١٠

رقم
المفردة

السھولة

معـامـالت السـھولة والصـعوبة والتـميز
بالجانب المعرفى باالختبار المصور قيد البحث
رقم
الصعوبة
السھولة
التميز
الصعوبة
العبارة

التميز
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٠.٥٢

٠.٤٨

٠.٢٤

٨
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٠.٥٩

٠.٢٤

٢
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٠.٤٨

٠.٢٤

٩

٠.٤٢

٠.٥٨

٠.٢٤

٣

٠.٤٨

٠.٥٢

٠.٢٤

١٠

٠.٣٨

٠.٦٢

٠.٢٣

٤

٠.٦٣

٠.٣٧

٠.٢٣

١١

٠.٥٦

٠.٤٤

٠.٢٤

٥

٠.٣٩

٠.٦١

٠.٢٣

١٢

٠.٦٥

٠.٣٥

٠.٢٢

٦

٠.٤٤

٠.٥٦

٠.٢٤

١٣

٠.٥٩

٠.٤١

٠.٢٤

٧

٠.٦١

٠.٣٩

٠.٢٣

١٤

٠.٣٤

٠.٦٦

٠.٢٢

يتضح من الجدول ) (١٧حساب معامالت السھولة والصعوبة والتميز ألسئلة االختبار
المعرفى المصور من الجانب المعرفى ألطفال مرحلة رياض األطفال  ،حيث تراوح معامل السھولة
بين ) (٦٥ ،٣٤ومعامل الصعوبة يتراوح بين ) (٦٦ ،٣٥ومعامل التميز يتراوح بين ).(٢٤ ،٢٢

جدول )(١٨
ن = ١٠

معـامـالت السـھولة والصـعوبة والتـميز
بالجانب الحركى باالختبار المصور قيد البحث
رقم
السھولة
التميز
الصعوبة
العبارة

رقم
المفردة

السھولة
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٠.٢٣

٤٤

٠.٦١

٠.٣٩
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٠.٢٢

٢٣
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٤٧

٠.٣٧

٠.٦٣

٠.٢٣

٢٤

٠.٥٣

٠.٤٦

٠.٢٤

٤٨

٠.٣٩

٠.٦١

٠.٢٣

٢٥

٠.٥٢

٠.٤٨

٠.٢٤

٤٩

٠.٤٤

٠.٥٦

٠.٢٤

٢٦

٠.٥٩

٠.٤١

٠.٢٤

٥٠

٠.٦٣

٠.٣٧

٠.٢٣

٢٧

٠.٤٨

٠.٥٢

٠.٢٤

٥١

٠.٥٩

٠.٤١

٠.٢٤

٢٨

٠.٦٣

٠.٣٧

٠.٢٣

٥٢

٠.٦١

٠.٣٩

٠.٢٣

٢٩

٠.٣٣

٠.٦٧

٠.٢٢

٥٣

٠.٤٦

٠.٥٤

٠.٢٤

٣٠

٠.٦٣

٠.٣٧

٠.٢٣

٥٤

٠.٤١

٠.٥٩

٠.٢٤

٣١

٠.٥٩

٠.٤١

٠.٢٤

٥٥

٠.٦٣

٠.٣٧

٠.٢٣

٣٢

٠.٥٨

٠.٤٢

٠.٢٤

٥٦

٠.٣٨

٠.٦٢

٠.٢٣

٣٣

٠.٥٦

٠.٤٤

٠.٢٤

٥٧

٠.٣٩

٠.٦١

٠.٢٣

٣٤

٠.٦٣

٠.٣٧

٠.٢٣

٥٨

٠.٤٢

٠.٥٨

٠.٢٤

٣٥

٠.٦١

٠.٣٩

٠.٢٣

٥٩

٠.٤٤

٠.٥٦

٠.٢٤

٣٦

٠.٦٢

٠.٣٨

٠.٢٣

٦٠

٠.٥٩

٠.٤١

٠.٢٤

٣٧

٠.٥٢

٠.٤٨

٠.٢٤

٦١

٠.٥٢

٠.٤٨

٠.٢٤

٣٨

٠.٥٩

٠.٤١

٠.٢٤

الصعوبة

التميز

٠.٢٤

٣٩

٠.٦١

٠.٣٩

٠.٢٣

٤٠

٠.٥٨

٠.٤٢

٠.٢٤

٠.٣٣

٠.٦٧

٠.٢٢

٠.٤٤

٠.٢٤
٠.٢٤

يتضح من الجدول ) (١٨حساب معامالت السھولة والصعوبة والتميز ألسئلة االختبار
المعرفى المصور من الجانب الحركى ألطفال مرحلة رياض األطفال  ،حيث تراوح معامل السھولة
بين ) (٦٣ ،٣٣ومعامل الصعوبة يتراوح بين ) (٦٧ ،٣٧ومعامل التميز يتراوح بين ).(٢٤ ،٢٢

جدول )(١٩
ن = ١٠

معـامـالت السـھولة والصـعوبة والتـميز

رقم
المفردة

السھولة

بالجانب السلوكى باالختبار المصور قيد البحث
رقم
الصعوبة
السھولة
التميز
الصعوبة
العبارة

التميز

٦٢

٠.٥٩

٠.٤١

٠.٢٤

٦٩
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٠.٢٣

٦٤
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٧١
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٠.٢٤

٦٥

٠.٦٣
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٠.٢٣
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٠.٦٢
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٠.٥٩

٠.٤١

٠.٢٤

٧٣

٠.٥٦

٠.٤٤

٠.٢٤

٦٧

٠.٤١

٠.٥٩

٠.٢٤

٧٤

٠.٥٩

٠.٤١

٠.٢٤

٦٨

٠.٣٧

٠.٦٣

٠.٢٣

٧٥

٠.٦١

٠.٣٩

٠.٢٣

يتضح من الجدول ) (١٩حساب معامالت السھولة والصعوبة والتميز ألسئلة االختبار
المعرفى المصور من الجانب السلوكى ألطفال مرحلة رياض األطفال  ،حيث تراوح معامل
السھولة بين ) (٦٣ ،٣٧ومعامل الصعوبة يتراوح بين ) (٦٣ ،٣٧ومعامل التميز يتراوح بين )،٢٢
.(٢٤

 ١١/٣/٣/٣تحديد زمن االختبــــار :
زمن أول طفل  +زمن آخر طفل
٢

=  ٣٤.٣دقيقة

زمن االختبــــار=

 ١٢/٣/٣/٣المعامالت العلمية لالختبار المعرفي المصور :
 ١/١٢/٣/٣/٣صدق االختبار المعرفى :
تم حساب صدق االتساق الداخلي عن طريق حساب معامل االرتباط بين درجات كل مفردة
من االختبار المصور والمحور الخاص به  ،وبين كل محور والمجموع الكلي للمحاور باالختبار
المصور ،وذلك علي عينة قوامھا ) (١٠أطفال من مجتمع البحث وخارج العينة األساسية ،
والجدول ) (١٥يوضح معامل االرتباط بين كل مفردة والمحور الخاص بھا وبين الدرجة الكلية
لالختبار المعرفي المصور.

جدول )(٢٠
ن = ١٠

معـامالت االرتباط بين كل مفردة والمحور الخاص بھا
وبين كل محور والدرجة الكلية لالختبار المعرفى

الجانب المعرفى

الجانب السلوكى

الجانب الحركى

رقم
رقم
رقم
رقم
رقم
معامل اإلرتباط المفرد معامل اإلرتباط
معامل اإلرتباط
معامل اإلرتباط
المفرد معامل اإلرتباط
المفردة
المفردة
المفردة
ة
ة
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٥٨

٠.٨١٩

٧٣

٠.٨٣٥

١٣

٠.٧٦٩

٢٧

٠.٦٩٨

٤٣

٠.٦٨١

٥٩

٠.٧٥٩

٧٤

٠.٧٢٩

١٤

٠.٦٩٨

٢٨

٠.٨٧٧

٤٤

٠.٨١٦

٦٠

٠.٨٩٤

٧٥

٠.٨١٨

٢٩

٠.٩١٦

٤٥

٠.٦٩٠

٦١

٠.٨٣٥

٣٠

٠.٧١٧

٤٦

٠.٩٠٣

المجموع ٠.٧٥٩

المجموع ٠.٨٤١

المجموع ٠.٨٢٦

*قيمة "ر" عند مستوي معنوية ٠.٦٣٢ =٠.٠٥

يتضح من الجدول ) (٢٠وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية عند مستوي معنوية
 ٠.٠٥بين درجات كل مفردة والمحور الخاص بھا  ،وبين كل محور والدرجة الكلية الختبار
التحصيل المعرفي المصور ،وھذا يعطي داللة مباشرة علي صدق اإلتساق الداخلي لمفردات
ومحاور االختبار.
 ٢/١٢/٣/٣/٣ثبات االختبـار المعرفى :
حساب معامل الثبات بطريقة تطبيق االختبار وإعادة التطبيق Retest،Testعلي عينة
قوامھا ) (١٠أطفال من داخل مجتمع البحث وخارج العينة األساسية ،وذلك بفاصل زمني قدره )(٧
أيام ،من ٢٠٠٩/١/٣١م إلي ٢٠٠٩/٢/٧م .والجدول ) (٢١يوضح معامل الثبات الختبار التحصيل
المعرفى المصور لمرحلة رياض األطفال.
ن = ١٠

جدول )(٢١
معامل ثبات االختبار المعرفى المصور
المتغــيرات

وحدة

التطبيق األول

التطبيق الثانى

معامل

االختبار المعرفى المصور

القياس

متوسط
حسابى

أنحراف
معيارى

متوسط
حسابى

أنحراف
معيارى

الثبات

درجة

٣٠.٠٢

٤.٥٨

٣٠.٨٢

٤.٢٥

*٠.٨٠٩

* قيمة "ر" الجدولية عند مستوي معنوية ٠.٦٣٢ =٠.٠٥

ويتضح من الجدول ) (٢١وجود عالقة إرتباطية داله إحصائيا ً عند مستوي معنوية ٠.٠٥
بين التطبيقين األول والثاني لالختبار المعرفى المصور لرياض األطفال ،حيث بلغ معامل الثبات
) (٠.٨٠٩مما يدل علي ثبات االختبار المعرفى المصور قيد البحث.

 ٤/٣/٣اختبارات القدرات الحركية قيد البحث :

)مرفق (٤

قامت الباحثة باإلطالع على العديد من المراجع العلمية والدراسات السابقة في مجال التربية
الحركية ) ، (٥٩) (٤٨) (٣٠) (٥١وذلك بھدف تحديد القدرات الحركية الخاصة بتلك المرحلة ،
وكذلك االختبارات البدنية التي تقيس تلك القدرات الحركية  ،ثم قامت الباحثة بعرض تلك القدرات
الحركية على عدد ) (٧خبراء فى مجال التربية الحركية الستطالع رأيھم فى أنسبھا  ،والجدول
) (٢٢يوضح ذلك
جدول )(٢٢
نتائج استطالع رأي الخبراء حول أھم القدرات الحركية قيد البحث
عدد آراء االتفاق

النسبة المئوية

النوع
حر

 -الحركات المحورية

٥

٪٧١.٤

كات

 -الدحرجات

٤

اال

 -الوقوف على رجل واحدة

٥

٪٥٧.١
٪٧١.٤

 -المشى على عارضة

٧

٪١٠٠

حر

 -المشى

٦

٪٨٥.٧

كات

 -الجرى

٧

٪١٠٠

 -الوثب

٦

٪٨٥.٧

 -الحجل

٤

٪٥٧.١

تزا
ن

االن
تقال

القدرات الحركية

القدرة المختارة

تابع جدول )(٢٢
النوع
حر
كات
التح
كم

عدد آراء االتفاق

النسبة المئوية

القدرات الحركية
– دحرجة الكرة

٥

٪٧١.٤

– رمي الكرة من فوق الكتف

٧

٪١٠٠

– لقف الكرة

٦

٪٨٥.٧

– ركل الكرة

٦

٪٨٥.٧

– إيقاف الكرة

٥

٪٧١.٤

الترتيب

٣

– ضرب الكرة

٪٤٢.٩

يتضح من الجدول ) (٢٢آراء السادة الخبراء في تحديد القدرات الحركية لمرحلة رياض
األطفال قيد البحث ،حيث ارتضت بنسبة مئوية قدرھا  %٧٠كحد أدني لقبول القدرات الحركية ،
وقد قامت الباحثة باإلطالع على العديد من المراجع العلمية فى مجال اختبارات األداء الحركى
لألطفال واختارت بطارية اختبارات ھبلنك ،بورمز ) Hebbelinck & Bormsمرفق (٥والتى
تصلح لألطفال من سن ) (١٣ : ٥سنة والتى تتميز بأنھا تقيس أكثر القدرات الحركية تكراراً فى
العديد من بطاريات االختبار التى تستخدم لقياس القدرات الحركية عند األطفال فى ھذه المرحلة ،
وتمتاز وحدات االختبار الخمسة بأنھا لھا مؤشرات صدق وثبات جيدة بالنسبة للقدرات التى تقيسھا ،
وتتمثل تلك االختبارات الحركية فى :
 اختبار المشى  ١٠م على عارضة. اختبار العدو  ٢٥متر. اختبار رمى كرة ناعمة ألقصى مسافة. اختبار الوثب العريض من الثبات. -اختبار حركة ركل كرة.

 ١/٤/٣/٣المعامالت العلمية الختبارات القدرات الحركية:
 ١/١/٤/٣/٣صدق اختبارات القدرات الحركية :
تم حساب صدق اختبارات القدرات الحركية عن طريق تطبيق االختبار علي مجموعتين
متساويتين من األطفال  ،قوام كل منھما ) (١٠أطفال ،المجموعة األولي من تالميذ الصف الثانى
اإلبتدائى)مميزة( ،والمجموعة الثانية ھى عينة البحث االستطالعية )مجموعة غير المميزة(،
والجدول ) (٢٣يوضح معامل الصدق الختبار الذكاء.
ن=١ن١٠ = ٢

جدول )(٢٣
معامل الصدق الختبارات القدرات الحركية قيد البحث
المجموعة غير
المميزة

وحدة
القيا
س

متوسط
حساابى

أنحراف
معيارى

متوسط
حساابى

أنحراف
معيارى

 -المشى ١٠م على عارضة

ثانية

٧.٣٢

٠.٦٩

٩.٣٩

٠.٩٣

*٥.٦٥٣

 -اختبار العدو  ٢٥متر

ثانية

٥.٦١

٠.٧٥

٧.٢٢

١.٠١

*٤.٠٤٧

 -رمى كرة ناعمة ألقصى مسافة

متر

٤.٣٣

٠.٣٣

٣.١٥

٠.٢٣

*٩.٢٧٧

 -الوثب العريض من الثبات

متر

١.٤٩

٠.٣١

١.١٤

٠.٢٤

*٢.٨٢٣

المتغــيرات

المجموعة المميزة

قيمة "ت"

 -حركة ركل كرة

متر

٢٨.٥٩

٥.٤٦

١٦.١٥

٣.٢٧

*٦.١٨١

* قيمة )ت( الجدولية عند مستوى معنوية ٢.١٠١ = ٠.٠٥

يتضح من الجدول ) (٢٣وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  ٠.٠٥بين
المجموعتين المميزة وغير المميزة ولصالح المجموعة المميزة في اختبارات القدرات الحركية
الخاصة باألطفال قيد البحث  ،مما يدل على صدق االختبارات المستخدمة في قياس ما وضعت من
أجله لقدرتھا على التمييز بين المجموعتين .
 ٢/١/٤/٣/٣ثبات اختبارات القدرات الحركية

:

تم إيجاد معامل ثبات اختبارات القدرات الحركية قيد البحث  ،من خالل قيام الباحثة بتطبيق
االختبار ثم إعادة التطبيق  Test – Retestبفاصل زمني قدره ) (٣أيام بين التطبيقين  ،وذلك
على عينة البحث االستطالعية خالل الفترة من ٢٠٠٩/٢/٢م حتى ٢٠٠٩/٢/٥م  ،وذلك إليجاد
معامل االرتباط بين التطبيقين باستخدام معامل االرتباط البسيط ) بيرسون(  ،والجدول ) (٢٤يوضح
ذلك .

ن = ١٠

جدول )(٢٤
معامل ثبات اختبارات القدرات الحركية قيد البحث
وحدة
القيا
س

متوسط
حساابى

أنحراف
معيارى

متوسط
حساابى

أنحراف
معيارى

قيمة "ت"

 -المشى ١٠م على عارضة

ثانية

٩.٣٩

٠.٩٣

٩.٣٣

٠.٩١

*٠.٩١٤

 -اختبار العدو  ٢٥متر

ثانية

٧.٢٢

١.٠١

٧.١٩

٠.٩٩

*٠.٨٨٩

 -رمى كرة ناعمة ألقصى مسافة

متر

٣.١٥

٠.٢٣

٣.١٩

٠.٢١

*٠.٧٦٩

 -الوثب العريض من الثبات

متر

١.١٤

٠.٢٤

١.١٧

٠.٢٢

*٠.٨٤٨

 -حركة ركل كرة

متر

١٦.١٥

٣.٢٧

١٦.١٨

٣.١٩

*٠.٧٩٥

المتغــيرات

التطبيق األول

التطبيق الثانى

*قيمة "ر" عند مستوي معنوية ٠.٦٣٢ =٠.٠٥

يتضح من الجدول ) (٢٤وجود عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين التطبيقين األول
والثاني الختبارات القدرات الحركية لمرحلة رياض األطفال قيد البحث ،حيث تراوحت قيم
معامالت االرتباط ) (٠.٩١٤ ، ٠.٧٦٩مما يشير إلى ثبات تلك االختبارات.

 ٥/٣/٣مقياس السلوك العشوائى من تصميم الباحثة :

)مرفق (٦

انطالقا ً من عنوان البحث وھدفه قامت الباحثة بإعداد مقياس السلوك العشوائى ألطفال
مرحلة رياض األطفال  ،وذلك استناداً علي اإلطار المرجعى والدراسات السابقة مثل دراسة )(٤٥
) ، (٩٠) (٢١) ،(٧٢) (١٣وذلك بھدف تحديد التصرفات والسلوكيات العشوائية التى يقوم بھا
األطفال خالل تلك المرحلة  ،حيث تم أتباع الخطوات اآلتية:
 وفقا ً لإلطار المرجعى فقد قامت الباحثة بتحديد محاور المقياس فى أربعة محاور ھى كاألتى:
 محور السلوك األندفاعى للطفل محور فرط النشاط الحركى للطفل. محور السلوك العدوانى للطفل. محور استثارة فى سلوك الطفل. وقد تم عرض محاور المقياس )مرفق (٦على عدد ) (٧من الخبراء المتخصصين فى مجالالتربية الحركية بكليات التربية الرياضية ) ،مرفق (١٣وذلك للحكم على مدى صالحية
محاور االستبيان فيما وضعت من أجله  ،وقد بلغت نسبة االتفاق على محاور االستبيان
 % ١٠٠من مجموع أراء الخبراء  ،مع اقتراح إضافة محور تشتت االنتباه فى سلوك
الطفل  ،وبالتالى أصبحت محاور المقياس فى صورتھا النھائية كاألتى :
 محور االندفاعية فى سلوك الطفل محور فرط النشاط الحركى للطفل. محور العدوانية فى سلوك الطفل. محور تشتت االنتباه فى سلوك الطفل محور االستثارة فى سلوك الطفل. بعد تحديد محاور المقياس تم وضع مجموعة من العبارات تحت كل محور من المحاوربحيث تغطى فى مجموعھا المحور التى تمثله وقد بلغ عدد ھذه العبارات ) (٦٩عبارة  ،وقد
راعت الباحثة عن صياغة وتحديد العبارات الشروط التالية :
 أن تكون العبارات سھلة الفھم وواضحة المعاني. أال تكون العبارات مركبة وتتضمن أكثر من معني. أن تكون العبارات بسيطة بحيث تؤدي إلي الحصول علي بيانات دقيقة. للتأكد من صياغة العبارات ومدي صدقھا في تحديد السلوكيات العشوائية لدى األطفال قيدالبحث  ،قامت الباحثة بعرض المقياس فى صورته المبدئية علي عدد) (٧خبراء في مجال
التربية الحركية  ،والذين أجمعوا بنسبة ) (%١٠٠علي أن العبارات جميعھا متصلة
بالناحية السلوكية المراد قياسھا  ،بعد إجراء بعض التعديالت فى بعض العبارات ،وفي
ضوء المالحظات التي أبدأھا الخبراء تم إجراء التعديالت المقترحة سواء بالتعديل فى
الصياغة أو الحذف.
جدول )(٢٥
عدد العبارات التى تم تعديلھا بمقياس السلوك العشوائى

م
-١
-٢

عنوان المحور
محور االندفاعية فى سلوك الطفل
محور فرط النشاط الحركى للطفل.

العدد
١٤
١٣

عدد العبارات التى تم تعديلھا
إضافة
تعديل
حذف
١
ـــ

٣
٤

ـــ
ـــ

-٣
-٤
-٥

١٥
١٢
١٣

محور العدوانية فى سلوك الطفل.
محور تشتت االنتباه فى سولك الطفل
محور االستثارة فى سلوك الطفل.

٣
٢
٣

٣
ـــ
ـــ

١
١
ـــ

 فى ضوء ما أبداه الخبراء من أراء واقتراحات وبعد أجراء التعديالت على الصورة األوليةلمقياس السلوك العشوائى أمكن الحصول على الصورة التجريبية للمقياس واشتملت على
) (٦٥عبارة موزعة على المحاور كاألتى :
 محور االندفاعية فى سلوك الطفل(١٣) . محور فرط النشاط الحركى للطفل(١٣) . محور العدوانية فى سلوك الطفل(١٣) . محور تشتت االنتباه فى سولك الطفل(١٣) . محور االستثارة فى سلوك الطفل(١٣) . تتم االستجابة على المقياس من خالل عدد من المحكمين )معلمة الفصل  ،معلمة التربيةالرياضية( وذلك لتحديد السلوكيات العشوائية لدى األطفال خالل فترة زمنية قدرھا شھرين
 ،وذلك أثناء حصة النشاط داخل الفصل أوخارجة  ،وترجع الباحثة ذلك الى أن تلك
السلوكيات العشوائية قد ال تظھر على األطفال خالل فترة بسيطة من الوقت  ،ويحتاج
ظھورھا الى وقت أكبر يتعرض خالله األطفال للعديد من المواقف التى تبرز صفاتھم
الشخصية وبالتالى تصرفاتھا تجاه تلك المواقف  ،وقد تم االستجابة على المقياس وفقا ً
لميزان التقدير ثنائى األوزان علي النحو التالي:
أوافـــق
ال أوافــق

:
:

)درجة واحدة(
)صفر(

 ١/٥/٣/٣المعامالت العلمية لمقياس السلوك العشوائى
 ١/١/٥/٣/٣صدق المقياس :
استخدمت الباحثة صدق التكوين الفرضي بطريقة اإلتساق الداخلي لحساب معامل اإلرتباط
بين كل عبارة والمحور الذى يمثلھا وبين كل محور والدرجة الكلية للمقياس  ،وذلك علي عينة
البحث االستطالعية  ،وذلك بھدف حذف المفردات التي التظھر ارتباطا ً مع الدرجة الكلية للمقياس.
والجدول ) (٢١يوضح ذلك.

جدول )(٢٦
ن = ١٠

معامالت اإلرتباط بين درجة كل عبارة والمحور الذى يمثلھا
وبين كل محور والدرجة الكلية للمقياس
م

محور
األندفاعية

النشاط الحركى

محور العدوانية

تشتت األنتباه

محور االستثارة

١
٢

٠.٨٠٩
٠.٨١٣

٠.٧٥٩
٠.٦٨٢

٠.٧٥٨
٠.٧٤١

٠.٦٨٤
٠.٧٣٨

٠.٧٥٩
٠.٧٤٧

٣
٤
٥
٦
٧

٠.٧٢٤
٠.٨٨٩
٠.٦٧٦
٠.٧٥٥
٠.٨١٧

٠.٧٥٩
٠.٦٩٩
٠.٧٥٤
٠.٨٢٥٤
٠.٦٧٥
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*قيمة "ر" عند مستوي معنوية ٠.٦٣٢ =٠.٠٥

يتضح من الجدول ) (٢٦وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوي معنوية
 ٠.٠٥وبين درجات كل عبارة والمحور الذى تنتمى اليه  ،حيث تراوحت قيمة معامل االرتباط بين
) ، (٠.٩١٥ : ٠.٦٦٩وھذا يعطي داللة مباشرة علي مدي صدق االتساق الداخلي لعبارات المقياس
 ،كما يوضح الجدول ) (٢١صدق االتساق الداخلى بين المحاور الخاصة بالمقياس والدرجة الكلية
للمقياس  ،حيث يتضح وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية أيضا عند مستوى  ،٠.٠٥وھذا
يعطي داللة مباشرة علي مدي صدق اإلتساق الداخلي لمقياس السلوك العشوائى لمرحلة رياض
األطفال.
 ٢/١/٥/٣/٣ثبات المقياس :
قامت الباحثة بحساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية  ،حيث يتم تجزئة المقياس الى
جزئين متكافئين )جزء للعبارات الفردية  ،جزء للعبارات الزوجية( ،ويتم حساب معامل االرتباط
بينھم علي عينة قوامھا ) (١٠أطفال من داخل مجتمع البحث وخارج العينة األساسية ،والجدول
) (٢٧يوضح معامل الثبات لمقياس السلوك العشوائى قيد البحث.
ن = ١٠

جدول )(٢٧
معامل ثبات مقياس السلوك العشوائى قيد البحث
وحدة
القيا
س

متوسط
حساابى

أنحراف
معيارى

متوسط
حساابى

أنحراف
معيارى

قيمة "ت"

 -محور اإلندفاعية

درجة

٤.٣٩

٠.٧٩٥

٤.٣٧

٠.٧٧٥

*٠.٨٩١

 -محور فرط النشاط الحركى

درجة

٥.٤٧

٠.٩٨٥

٥.٤٥

٠.٩٦٥

*٠.٩١١

 -محور العدوانيــة

درجة

٣.٨٨

٠.٦٦

٣.٨٥

٠.٦٤٥

*٠.٨٧٤

 -محور تشتت األنتباه

درجة

٤.٢٣

٠.٧٠٥

٤.١٩

٠.٦٨٥

*٠.٧٥٩

 -محور استثارة السـلوك

درجة

٤.٠٥

٠.٥٧٥

٤.٠٢

٠.٥٦

*٠.٧٦٣

المتغــيرات

العبارات الفردية

العبارات الزوجية

درجة

٢٢.٠٢

 الدرجة الكلية للمقياس*قيمة "ر" عند مستوي معنوية ٠.٦٣٢ =٠.٠٥

٣.٧٢

٢١.٨٨

٣.٦٣

*٠.٨٣٩

يتضح من الجدول ) (٢٧وجود عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين الجزء األول
)العبارات الفردية( والجزء الثاني )العبارات الزوجية( لمقياس السلوك العشوائى حيث تراوحت قيم
معامالت االرتباط ) (٠.٩١١ ، ٠.٧٥٩مما يشير إلى ثبات المقياس.

 ٤/٣البرنامج المقترح :

 ١/٤/٣تحديد األھداف العامة للبرنامج ) :مرفق(٧

قامت الباحثة بتحديد األھداف العامة للبرنامج في ثالثة أھداف طبقا ً لجوانب التعلم وتتمثل
فيما يلي :
 -١ھدف عام معرفي :
إكساب األطفال عينة البحث األساسية المعلومات عن مفاھيم وحقائق مرتبطة بالنشاط
الحركى ومدى إرتباطھا بالنواحى السلوكية لتصرفات األطفال .

 -٢ھدف عام مھاري :
إكساب األطفال عينة البحث األساسية كيفية أداء القدرات الحركية المختلفة قيد البحث بدقة
وسرعة وتوقيت سليم.

 -٣ھدف عام وجداني :
إكساب األطفال عينة البحث األساسية اتجاھات إيجابية نحو استخدام الوسائط المتعددة من
خالل استخدام الحاسب اآللي في تعلم النشاط الحركى قيد البحث.

 ٢/٤/٣صياغة األھداف العامة في صورة سلوكية :
تم صياغة األھداف العامة للبرنامج المقترح في صورة أھداف سلوكية يمكن مالحظتھا
وقياسھا ووصفھا وصفا ً دقيقا ً يوضح أشكال األداء المختلفة والمتوقعة من التالميذ وتمثلت فيما يلي :

 ١/٢/٤/٣األھداف المعرفية :
-

أن يتعرف الطفل على أشكال مختلفة من اإلحماء.
أن يتعرف الطفل على األدوات المستخدمة فى اللعبة التمھيدية.
أن يتذكر الطفل الشكل الصحيح لجرى الغوريالً.
أن يتعرف الطفل على بعض سلوكيات الغوريال اإليجابية.
أن يتعرف الطفل على فوائد العمل الجماعى.
أن يفھم الطفل أھمية اإلحماء.
أن يتعرف الطفل على تنظيم األدوات المستخدمة فى اللعبة.

-

أن يدرك الطفل المثيرات المختلفة أثناء اللعبة.
أن يتذكر الطفل الشكل الصحيح لمشية المجنون.
أن يتعرف الطفل على بعض التصرفات الغير مقبولة للمجنون.
أن يستطيع الطفل التفكير السليم أثناء اللعبة التمھيدية
أن يتعرف الطفل على بعض سلوكيات األرنب.
أن يستكشف الطفل حركات جديدة لبعض الحيوانات.
أن يتعرف الطفل على أجزاء الجسم.
أن يفھم الطفل التعليمات التى تحدد الفائز باللعبة.
أن يتذكر الطفل الشكل الصحيح لمشية الفيل.
أن يتعرف الطفل على بعض التصرفات التى يقوم بھا الفيل.
أن يدرك الطفل اإلتجاھات المختلفة فى الفراغ .
أن يتعرف الطفل على حدود الملعب فى اللعبة التمھيدية.
أن يتذكر الطفل القواعد التى تحكم اللعبة التمھيدية.
أن يتذكر الطفل الشكل الصحيح لقفزة الضفدعة.
أن يتعرف الطفل على بعض سلوكيات الضفدعة اإليجابية.
أن يفھم الطفل أھمية الحركات الفردية .
أن يتذكر الطفل الشكل الصحيح لجرى القطة.
أن يتعرف الطفل على بعض التصرفات المقبولة للقطة.
أن يتذكر الطفل الشكل الصحيح لطريقة زحف كلب البحر.
أن يتعرف الطفل على بعض سلوكيات كلب البحر اإليجابية.
أن يعرف الطفل بعض استخدامات العصا.
أن يتذكر الطفل الشكل الصحيح لوثبة العصا.
أن يتعرف الطفل على بعض سلوكيات الديك.
أن يتعرف الطفل على الشكل الصحيح للكرسى الھزاز.
أن يتعرف الطفل على بعض استخدامات الكرسى الھزاز.
أن يتعرف الطفل على الحواس الخمس.
أن يتعرف الطفل على األلوان.
أن يتعرف الطفل على االشكال المختلفة.
أن يستطيع الطفل التمييز بين األطوال المختلفة.
أن يستطيع الطفل التمييز بين األصوات المختلفة.
أن يتعرف الطفل على بعض المفاھيم المستخدمة فى النشاط الرياضى.

 ٢/٢/٤/٣األھداف الحركية :
-

أن يؤدى الطفل الجرى بالطريقة الصحيحة.
أن يؤدى الطفل اللعبة التمھيدية بشكل سليم.
أن يقلد الطفل حركة جرى الغوريالً بطريقة صحيحة.
أن يكتسب الطفل التوافق الحركى خالل الحركات االستكشافية

-

أن يستطيع الطفل ثنى الرأس لإلمام والخلف.
أن يستطيع الطفل ثنى الرأس للجانب األيمن واأليسر.
أن يقدر الطفل على رفع اليد اليمنى ثم اليسرى.
أن يؤدى الطفل حركة رفع اليدان عاليا ثم أماما ً ثم أسفل.
أن يطبق الطفل حركة رفع الذراعين جانبا ٌ عاليا ً مع رفع العقبين.
أن يستطيع الطفل ثنى الجذع للمس الكرة بأطراف اليد والكرة بين الرجلين على األرض.
أن يؤدى الطفل حركة مرجحة الرجل الحرة.
أن يستطيع الطفل أداء المرجحة مع التوازن التام مع الزميل.
أن يستطيع الطفل تقليد حركة مشية المجنون بطريقة صحيحة.
أن يقدر الطفل على التوازن خالل تنفيذ األداء الحركى.
أن يشعر الطفل بنعمة العقل التى وھبھا ﷲ له.
أن يستطيع الطفل تنطيط الكرة على األرض مع المشى.
أن يمتلك الطفل التوافق بين اليد والعين.
أن يستطيع الطفل رمى ولقف الكرة بين الزميلين.
أن يقدر الطفل على تدوير الكرة حول الجسم.
أن يؤدى الطفل ثنى الركبتين ثم الوقوف.
ً
أن يطبق الطفل حركة وضع الرجل اليمنى أماما ثم وضع الرجل اليسرى بجانب اليمنى.
أن يستطيع الطفل أن يؤدى التدريب فى  ٤عدات
أن يستطيع الطفل أداء الجرى فى المكان بالشكل الصحيح مع الزميل.
أن يستطيع الطفل تقليد حركة وثبة االرنب بطريقة صحيحة.
أن يستطيع الطفل لمس األذنين باليدين بعد التوقف من الجرى عند سماع الصفارة.
أن يستطيع الطفل لمس الرأس باليد اليمنى بعد التوقف من الجرى عند سماع الصفارة.
أن يستطيع الطفل لمس الرجل اليمنى باليد اليسرى بعد التوقف من الجرى عند سماع
الصفارة.
أن يستطيع الطفل لمس الفم باليد اليمنى بعد التوقف من الجرى عند سماع الصفارة.
أن يستطيع الطفل مسك عصا التوازن امام الجسم والمشى أماما ً.
أن يؤدى الطفل حركة الحجل مع الزميل.
أن يستطيع الطفل أداء الحجل مع التوازن التام مع الزميل.
أن يستطيع الطفل تقليد حركة مشية الفيل بطريقة صحيحة.
أن يتمكن الطفل تقليد حركة رش الفيل ظھره بالمھاء خالل تنفيذ األداء الحركى.
أن يستطيع المشى لإلمام أربع خطوات ثم التصفيق.
أن يستطيع الطفل المشى للخلف أربع خطوات ثم التصفيق.
أن يقدر الطفل المشى للجانب أربع خطوات ثم التصفيق.
أن يؤدى الطفل الجري الزجزاجى بين الكرات
أن يطبق الطفل الجري عكس إشارة المدرسة.
أن يستطيع الطفل القفز لإلمام )جھة الشمال  ،جھة اليمين( من وضع الجلوس على االربع.

-

أن يستطيع الطفل ثنى الرأس لألمام والخلف ثم للجانب األيمن أو األيسر.
أن يستطيع الطفل تنطيط الكرة على األرض.
أن يستطيع الطفل تقليد حركة قفزة الضفدعة بطريقة صحيحة.
أن يستطيع الطفل المرور داخل دوائر مرسومة على األرض.
أن يستطيع الطفل الحجل على عالمات )دوائر -مثلثات -مربعات( مرسومة على وألسفل.
أن يقدر الطفل على الدوران حسب نداء المدرسة )يمين أو شمال(.
أن يحرك الطفل اليدين لإلمام من وضع الرقود والكرة فى يده.
أن يحرك الطفل اليدين ألعلى من وضع الرقود والكرة فى يده.
أن يؤدى الطفل حركة الميل للخلف لجذب الزميل.
أن يستطيع الطفل أداء حركة الميل للخلف مع التوازن التام مع الزميل.
أن يستطيع الطفل تقليد حركة جرية القطة بطريقة صحيحة.
أن يشعر الطفل بالسرور أثناء تقليد الحيوانات التى يحبھا.
أن يمتلك الطفل القدرة على االتزان الحركى .
أن يستطيع المشي في اتجاھات مختلفة مع وضع كتاب على الرأس.
أن يستطيع الطفل الصعود على مقعد سويدي والمشي عليه ثم النزول.
أن يؤدى الطفل حركة اإلتزان داخل طوق والوقوف بدون حركة أربعة عدات.
أن يتمكن الطفل من دفع الزميل من وضع الرقود.
أن يؤدى الطفل الجرى المكوكى بالطريقة الصحيحة.
أن يستطيع الطفل المشى على أطراف األصابع.
أن يتمكن الطفل من المرور تحت العارضة دون لمسھا.
أن يستطيع الطفل تقليد حركة زحف كلب البحر بطريقة صحيحة.
أن يستطيع الطفل المشي على خط مستقيم مرسوم على األرض على إطراف األصابع.
أن يستطيع الطفل عمل ميزان أمامي.
أن يقدر الطفل على الصعود على مقعد سويدي والمشي عليه وعند سماع الصفارة يقوم
الطفل بثني الركبتين ثم الوقوف والمشي ثم النزول.
أن يطبق الطفل حركة الوقوف على قدم واحدة داخل الطوق وعند سماع الصفارة تطلب
المدرسة بتحريك )اليد اليمني أو اليسرى أو الرأس أو الجزع.
أن يستطيع الطفل أداء حركة جذب الزميل مع التوازن التام مع الزميل.
أن يستطيع الطفل المشى فى خط مستقيم مرسوم على األرض على أطراف األصابع.
أن يستطيع الطفل الحجل على عالمات معينة مرسومة على األرض.
أن يستطيع الطفل تقليد حركة وثبة العصا بطريقة صحيحة.
أن يتمكن الطفل على الحفاظ على توازنه خالل تنفيذ األداء الحركى.
أن يمتلك الطفل التوافق بين اليد والعين أثناء األداء الحركى.
أن يستطيع الطفل قذف الكرة داخل السلة.
أن يستطيع الطفل رمى الكرة ألعلى ثم لقفه.
أن يقدر الطفل على رمى الكرة ألعلى وعند ارتدادھا من األرض يمسكھا.

-

أن يؤدى الطفل ثنى الركبتين ثم الوقوف.
أن يطبق الطفل حركة تبادل لمس البالونات باليد الحرة.
أن يستطيع الطفل أن يقف الطفل على بعد متر وأمامه سله وعند سماع الصفارة يقوم الطفل
برمي الكرة داخل السلة
أن يتمكن الطفل من إتمام السباق الشاق لمسافة  ١٥متر.
أن يحافظ الطفل على الوضع الصحيح لألداء الحركى مع الزميل.
أن يستطيع الجرى السريع عند سماع الصفارة.
أن يستطيع الطفل تحريك الرجل اليمنى ألعلى ثم ألسفل.
أن يؤدى الطفل سباق التتابع ملتزما بالشكل الصحيح لألداء.
أن يستطيع الطفل رمى الكرة من أعلى الرأس لإلمام على اللون األحمر.
أن يستطيع الطفل رمى الكرة من الوسط لإلمام على اللون األصفر.
أن يقدر الطفل رمى الكرة من أسفل لإلمام على اللون األخضر
أن يستطيع الطفل الجري لإلمام ألخذ المنديل عند سماع أشارة المدرسة.
أن يؤدى الطفل حركة الجري وعند سماع الصفارة الوقوف ورمي الكرة داخل المرمي.
أن يطبق الطفل حركة رفع الذراعين جانبا ٌ عاليا ً مع رفع العقبين.
أن يستطيع الطفل أن يرمى الكرة إلى الطفل الذي يرتدي ألفته بلون معين.
أن يستطيع الطفل المشى فى خط مستقيم ثم خطوط متعرجة زجزاجية.
أن يستطيع الطفل المشى أماما ً مع دوران الذراعين.
أن يتمكن الطفل من الحجل مع الوثب بقدم تلو األخرى.
أن يستطيع الطفل تقليد حركة وثبة األعرج بطريقة صحيحة.
أن يتمكن الطفل من التوازن خالل تنفيذ األداء الحركى.
أن يمتلك الطفل القدرة على التحكم العضلى العصبى خالل األداء .
أن يستطيع الطفل الوثب داخل وخارج طوق بالقدمين ) (٨مرات.
أن يستطيع الطفل الوثب لإلمام لتخطى أربع خطوات مرسومة على األرض ويكرر
)مرتان(.
أن يقدر الطفل على ركل كرة قدم على الحائط مرة بالقدم اليسرى.
أن يؤدى الطفل الحجل بقدم واحدة من دائرة إلى أخرى.
أن يتمكن الطفل من مقاومة الزميل بفرد الركبتين ألعلى.
أن يستطيع الطفل مقاومة الزميل بالشكل الصحيح .
أن يستطيع الطفل تقليد حركة شبكة الصياد بطريقة صحيحة.
أن يستطيع الطفل الجري الزجزاجى بين المربعات.
أن يستطيع الطفل رمى الكرة داخل المرمي.
أن يقدر الطفل على الوثب مع فتح وضم القدمين.
أن يؤدى الطفل الوثب خارج الدائرة ويكون الطفل ممسكا بين القدمين كرة صغيرة.
أن يستطيع الطفل الوثب بين الدوائر المرسومة على األرض.
أن يؤدى الطفل حركة دفع الزميل بشكل صحيح.

-

أن يستطيع الطفل أداء الدفع للزميل مع الحفاظ على التوازن التام.
أن يستطيع الطفل تقليد حركة الكرسى الھزاز بطريقة صحيحة.
أن يتمكن الطفل من التوازن خالل تنفيذ األداء الحركى.
أن يستطيع الطفل الجري الزجزاجي حول حواجز موضوعة على األرض.
أن يستطيع الطفل المشي في المكان أربع عدات ثم التصفيق أربع عدات.
أن يقدر الطفل على الوثب لإلمام على خط مرسوم على األرض.
أن يؤدى الطفل الوثب في المكان بسرعات مختلفة.
أن يستطيع الطفل أن يرمي الطفل الكرة على الشكل المطلوب.
أن يتمكن الطفل من الجرى لألمام لسحب الزميل خلفه.

 ٣/٢/٤/٣األھداف الوجدانية :
-

أن يشعر الطفل بروح الجماعة عند أداء اللعبة التمھيدية.
أن يحس الطفل بقدرة الخالق فى قوام اإلنسان.
أن يتعاون الطفل مع زميلة فى األداء الحركى.
أن يعتاد الطفل على أداء تمرينات التھدئة بعد الدرس مباشرة.
أن يكتسب الطفل الشعور باالسترخاء والراحة النفسية.
أن يعتاد الطفل على النظام وتنفيذ التعليمات والتوجيھات.
أن يشعر الطفل بالسعادة أثناء األداء
أن يحس الطفل بإيجابية األداء عند تنفيذ اللعبة التمھيدية.
أن يشعر الطفل بنعمة العقل التى وھبھا ﷲ له.
أن يشعر الطفل بقيمة الذات أثناء األداء.
أن يشعر الطفل بقيمة االندماج مع زميلة خالل األداء الحركى.
أن يكتسب الطفل الشعور باالسترخاء والراحة
أن يكتسب الطفل االشعور بالثبات والثقة بالنفس
أن يحس الطفل بإيجابية العمل التعاونى عند تنفيذ اللعبة التمھيدية.
أن يشعر الطفل بالسعادة خالل األداء االستكشافى.
أن يشعر الطفل بقيمة نفسة عند أداء حركات البراعة الفردية.
أن ينمى الطفل القدرة على التخيل.
أن يعتاد الطفل على ضبط النفس.
أن يشعر الطفل بأھمية النشاط الحركى.
أن يشعر الطفل باألمان.

 ٣/٤/٣أسس بناء البرنامج :
 -أن يتناسب البرنامج مع المرحلة السنية لألطفال.

-

أن يراعي خصائص األطفال واحتياجاتھم البدنية والنفسية.
أن يتوافق في محتواه مع أھداف البرنامج.
أن يراعي الفروق الفردية بين األطفال.
أن يكون البرنامج مشوقا ً لألطفال.
أن يحرك البرنامج خيال الطفل فى األنشطة التقليدية واإلبداعية.
أن يتميز البرنامج بالتدرج من السھل إلى الصعب ومن الجزء الى الكل.
أن يتنوع البرنامج بين الحركة والنشاط.
أن يكسب البرنامج األطفال القدرة على استخدام الحاسب اآللي بوسائطه
أن يساعد البرنامج على تحقيق مبدأ التفاعلية بين األطفال والبرنامج.
أن يراعي عوامل األمن والسالمة بين األطفال.
أن يراعي توفير اإلمكانات واألدوات الالزمة لتطبيق البرنامج.

 ٤/٤/٣تحديد محتويات البرنامج ) :مرفق (٧
تعتبر عملية تحديد محتوى البرنامج من العمليات الصعبة والتي تمثل أھمية كبيرة جداً
وتتمثل تلك الصعوبة في اختيار المعلومات المرتبطة بالنشاط الحركى لألطفال قيد البحث وكذلك
اختيار وتحديد المواد واألدوات التعليمية التي تتضمنھا الوسائط  ،وقد تم تحديد الحركات األساسية
لألطفال خالل تلك المرحلة وفقا ً لإلطالع على العديد من المراجع العلمية ) (٥٣) (٤٨) (١١والتى
اتفقت جميعھا على أن تطوير المھارات الحركية لألطفال يجب أن يشتمل على "حركات االتزان ،
وحركات االنتقال ،وحركات التحكم"  ،كما أشارت المراجع الى أن محتوى منھاج التربية الحركية
يتشكل من ثالث محاور رئيسية ھى "االلعاب التمھيدية  ،والحركات التمثيلية  ،وحركات البراعة" ،
وما تشمله تلك المحاور من تمرينات كاألتى :
 تمرينات تمثيلية مثل تقليد الحيوانات وتقليد بعض المھن وتقليد األشجار وغيرھا تمرينات لمعرفة األبعاد واألحجام واألوزان. تمرينات إلدراك األلوان واألشكال. تمرينات إلدراك االتجاھات. تمرينات لتحسين الترابط الحركى. تمرينات استكشافية للجسم والبيئة المحيطة. -ألعاب تمھيدية وقصص حركية.

 ٥/٤/٣اإلمكانات الالزمة لتنفيذ البرنامج :
-

مساحة لممارسة النشاط الحركى.
كور صغيرة ملونة.
مكعبات تنس.
مكعبات ملونة مختلفة األحجام.
عصى ملونة مختلفة األطوال.
أطواق ملونة مختلفة األقطار.
أشياء متنوعة مختلفة األشكال.

-

أوعية فارغة مختلفة األحجام واأللوان.
زجاجات بالستيكية.
أكياس حبوب ورمل مختلفة األوزان.
أجھزة الحاسب اآللي بالمواصفات التالية :
 جھاز حاسب آلي  IBMأو األجھزة المتوافقة معه. معالج طراز بنتيوم  IVبسرعة  2800ميجاھرتز أو أسرع. نظام تشغيل ) ،Windows (XPبدعم اللغة العربية. قرص صلب به مساحة خالية  110ميجابايت. بطاقة شاشة ذات تحليل لوني عالي  16 bitأو أعلى. بطاقة صوت  16 bitأو أعلى. ذاكرة مؤقتة  64ميجابايت أو أعلى. لوحة مفاتيح  ، Keyboardفأرة . Mouse شاشة ملونة  15بوصة أو أعلى. سماعات خارجية ) .ويتم استخدام سماعات لألذن(. معمل للدراسة مجھز بحاسب آلي لكل متعلم. القرص الضوئي المدمج  CD-ROMالمخزن عليه البرمجية التعليمية. -وحدة تشغيل األقراص المدمجة ذات سرعة  50Xأو أعلى.

 ٦/٤/٣نمط التعلم المستخدم في تنفيذ البرنامج :
استخدمت الباحثة نمط التعلم الذاتي من خالل أسلوب الوسائط المتعددة باستخدام الحاسب
اآللي على أطفال المجموعة التجريبية  ،كما استخدمت أسلوب األوامر )األسلوب التقليدي( على
أطفال المجموعة الضابطة .

 ٧/٤/٣اإلطار العام لتنفيذ البرنامج :
-

-

تم تنفيذ البرنامج المقترح على أطفال المستوى الثانى من رياض األطفال.
تطبيق محتوى البرنامج المقترح لمدة شھر ونصف.
عدد األسابيع الخاصة بتطبيق البرنامج بلغ ) (٦أسبوع.
األسبوع الواحد يشـــمل على عدد درسين وبالتالي اجمالي الدروس بالبرنامج يبلغ )(١٢
درس.
زمن درس التربية الحركية االجمالي يبلغ ) (٣٥ق وھي موزعة كاآلتي :
 (٥) oق للجزء التمھيدى.
 (٢٥) oق للجزء الرئيسي .
 (٥) oق ختام .
وأشتمل الجزء الرئيسى بالدرس على تطبيق األلعاب التمھيدية لمدة )(٨ق  ،وتطبيق
الحركات االستكشافية لمدة )(٦ق  ،وتطبيق حركات البراعة الفردية لمدة )(٥ق  ،وتم
تطبيق حركات البراعة مع الزميل بدرس التربية الحركية لمدة )(٦ق.

 يتم مشاھدة البرمجية التعليمية خالل التنفيذ لدرس التربية الحركية ألطفال المجموعةالتجريبية حيث يتم مشاھدتھا بمعمل الحاسب اآللى بالمدرسة والمجاور من ملعب المدرسة

 ،حيث يتم التفاعل مع البرمجية والتنفيذ المباشر لكل جزء من درس التربية الحركية ،وذلك
للتأكيد من ثبات المعلومات التى يتم الحصول عليھا من البرمجية.
 تحدد الباحثة ألطفال المجموعة التجريبية الجزء المراد مشاھدته في البرمجية والذي يمكنلألطفال التعامل معه خالل البرمجية بطريقة خطية  ،بحيث يتفق ھذا الجزء مع محتوى
درس التربية الحركية الذى يتم تنفيذه.

 ٨/٤/٣التقويم في البرنامج التعليمى :
ھناك العديد من أنواع التقويم التى يجب أتباعھا عند قياس مستوى الفرد  ،وتلك األنواع
غير منفصلة وانما مكملة لبعضھا البعض :
 التقويم المبدئي  :يتم فى بداية تطبيق البرنامج المقترح بحيث يعطي معلومات عن ھذاالمحتوى ويتم ذلك من خالل القياس القبلي فى )متغيرات النمو-االختبارات الحركية –
اختبار الذكاء لجود أنف  -االختبار المعرفي المصور – مقياس السلوك العشوائى قيد
البحث(.
 التقويم البنائي أو التكويني  :ويتم ھذا النوع على مدار البرنامج ويتم من خالله التأكد منتحقيق األھداف السلوكية من خالل استخدام االختبار المعرفى المصور سواء "المطبوع
للمجموعة الضابطة  ،أو المبرمج من خالل الحاسب اآللى للمجموعة التجريبية".
 التقويم الختامي  :ھذا النوع في نھاية التفاعل مع البرنامج حتى يتم التطبيق البعدي ألدواتالقياس قيد البحث )االختبارات الحركية – االختبار المعرفي المصور – مقياس السلوك
العشوائى قيد البحث(.

 ٩/٤/٣استطالع رأى الخبراء فى اإلطار العام للبرنامج المقترح ) :مرفق (٧
بعد االنتھاء من إعداد البرنامج تم عرضه على مجموعة من الخبراء فى مجال التربية
الحركية لألطفال وقد بلغ عددھم ) (٧خبراء وذلك الستطالع رأيھم حول :
 مدى مناسبة األھداف العامة للبرنامج. مدى تحقيق األھداف لما يتطلبه البرنامج. الدقة العلمية والوضوح لمحتوى البرنامج. مدى مناسبة أسلوب عرض المحتوى للوسائط المستخدمة قيد البحث وكذلك مالئمتھاالحتياجات األطفال.
 مدى مناسبة أساليب التقويم المستخدمة لألھداف السلوكية. -صالحية البرنامج للتطبيق .

 ٥/٣إنتاج البرمجيــة التعليمية بتقنية الوسائط المتعددة:

 ١/٥/٣تصميم السيناريو المقترح للبرمجية  ) :مرفق(٨
قامت الباحثة باالطالع على العديد من المراجع والدراسات السابقة التي تناولت استخدام
أسلوب الوسائط المتعددة وذلك بغرض التعرف على كيفية توظيف وإدارة الوسائط التعليمية من
خالل الحاسب اآللي  ،وقد قامت الباحثة بتصميم السيناريو المقترح للبرمجية التعليمية من خالل

تحديد أھم األھداف السلوكية لكل درس ببرنامج التربية الحركية  ،ثم اختيار محتوى النشاط التعليمي
المستخدم بالدرس  ،وقد راعت الباحثة عند بناء البرمجية أن تحتوى على العناصر التالية :

 ٢/٥/٣مقدمة البرمجية :
وھو جزء يعرض بطريقة تتابعيه دون تدخل من الطفل وھو يتضمن )االفتتاحية – العنوان
– االعداد – االشراف – قائمة االختيارات( وتعتبر المقدمة ھي المدخل إلى الخطوات التالية
للبرمجية .

 ٣/٥/٣خطوات عرض محتوى البرمجية :
ھذا الجزء ھو بداية استخدام الطفل للحاسب اآللي من خالل اتباع الترتيب المناسب لعرض
ھذا المحتوى بناء على توجيھات الباحثة والذي يتكون من :
 األھداف السلوكية لدرس التربية الحركية. األلعاب التمھيدية بالدرس. الحركات االستكشافية. حركات براعة فردية. حركات براعة مع الزميل. مستوى التحصيل المعرفى.وقد راعت الباحثة عند عرض ھذا المحتوى أن يكون منظما ً بحيث يتناسب مع طبيعة المادة
الدراسية وخصائص األطفال وقد راعت عند تنظيم المحتوى التالي:
 أن يتوافق قدر اإلمكان مع أھداف البرنامج. توزيع المحتوى التعليمي بطريقة متنوعة حتى تراعي الفروق الفردية بحيث تشتمل على)المواد المطبوعة – المواد السمعية – المواد البصرية – الصور – الرسوم – لقطات
الفيديو(.

 ٤/٥/٣إعداد مخطط البرمجية التعليمية )انتاجية البرمجية ( :
قامت الباحثة باالطالع على وثائق التصميم المعروفة  Design Documentوالتى منھا
:
 خرائط التدفق . flow charts اللوحة التصويرية . Story Boards السيناريو . Scriptsويعبر السيناريو عن الكيفية التي ستكون عليھا شاشات البرمجية وقد راعت الباحثة
مجموعة من االعتبارات عند تصميم البرمجية فى كيفية تفاعل الطفل مع ھذه الشاشات  ،وتم تقديم
محتوى البرمجية باستخدام مجموعة من الوسائل :
 النص المكتوب text اللغة المنطوقة . spoken words الموسيقى والمؤثرات الصوتية . Music & sound Effects الرسومات الخطية . Graphics الصور الثابتة . picture -لقطات الفيديو . Vedio

 ٥/٥/٣تصميم شاشة البرمجية  :مرفق )(٩
* المكونات وطريقة العرض :
يتم من خالله عرض الصور والرسوم الثابتة واألصوات )موسيقى – تعليق صوتي –
مؤثرات صوتية ( كل ذلك على شاشة واحدة ويتنقل الطفل بين ھذه المكونات بواسطة Mouse
الفأرة :
* النقاط الفنية لتصميم الشاشة :
 توزع مكونات البرمجية بشكل مناسب للشاشة. احتواء الشاشة على أكثر من وسيلة لتوصيل المعلومة سواء صورة أو رسوم مع الصوتلزيادة تركيز الطفل.
 أن يكون للطفل القدرة على التحكم في حجم وزمن المھارة التي يتم عرضھا وبالكيفية التيترغب فيھا والتي تناسبھا.
 أن يتوافر للطفل القدرة على استرجاع أي جزء من البرمجية لمراجعتھا. أن تكون الخلفية مريحة للعين وعرض المعلومات بصورة متناسقة. إمكانية أن يكون التعليق الصوتي مصاحب للحوار المكتوب ولقطة الفيديو المعروضةوالصور التي يتم عرضھا وذلك يتطلب قدراً كبيراً من التدريب.
 توزيع محتويات شاشات البرمجية بحيث تشمل المساحة الكلية لشاشة الحاسب. استخدام أنواع خطوط واضحة  ،ووضعھا بأحجام وألوان مناسبة على أن تكون مصحوبةبتعليق صوتى حتى يسھل على الطفل فھمھا بسھولة.
 -يجب أن يكون التعزيز فوري وبطريقة جذابة وشيقة .

 ٦/٥/٣مرحلة تطوير البرمجية:
اشتملت مرحلة التطوير على المراحل التالية :
 لقطات الفيديو  :تم إدخال لقطات من شريط فيديو خاص قامت الباحثة بتسجيله لجميعالقدرات الحركية الخاصة ببرنامج التربية الحركية.
 الصور والرسومات :قامت الباحثة بالتقاط بعض الصور الفوتوغرافية ألداء النشاط الحركىقيد البحث وتم إعداد بعض الرسومات التوضيحية بواسطة جھاز الماسح الضوئي
االلكتروني . scanner
 المادة التعليمية المكتوبة  :تم جمعھا من المراجع العلمية المتخصصة وكذلك من خاللشبكة االنترنت.
 الموسيقى  :تم استخدام مقطوعات موسيقية تعليمية مصاحبة للبرمجية. التعليم الحواري :قامت الباحثة بالتعليق صوتيا ً على النشاط الحركى والنص المكتوب قيدالبحث.

 المؤثرات الصوتية  :قامت الباحثة باستخدام بعض المؤثرات الصوتية أثناء عرضالبرمجية وخاصة في أسئلة التقويم في حالة اإلجابة الصحيحة وفي حالة اإلجابة الخاطئة.

 ٧/٥/٣متطلبات إنتاج البرمجية التعليمية :
لقد سعت الباحثة إلى اختيار أفضل البرمجيات التي تمكنھا من إعداد وتنفيذ وتجھيز
البرمجية على ھيئة ملفات رقمية  Digitalيسھل التعامل معھا عند استخدامھا في تنفيذ برنامج
الحاسب اآللي التعليمي بواسطة أحد نظم تأليف البرمجيات المستخدمة قيد البحث  ،فھي تتيح
لمستخدمھا أن يصمم وينفذ برامج تعليمية وفقا ً لحاجاته ،وتقدم بيئة تعليمية متكاملة تربط بين
المحتوى المقدم والوظائف التي يھدف إليھا البرنامج .
ولقد استخدمت الباحثة برنامج Microsoft Visual Basic Tools & Microsoft
الذي يعتبر أحد أنظمة التأليف إلنتاج البرمجية التعليمية  ،باإلضافة إلى أنه يوفر
office
الكثير من السھولة في ترجمة السيناريو التعليمي إلى برنامج للحاسب اآللي ،ولقد تم تنفيذ البرمجية
على جھاز حاسب آلي متوافق مع أجھزة.IBM

 ٨/٥/٣إستراتيجية التحكم في البرمجية :
 قامت البرمجية التعليمية على مبدأ التفاعلية بين الطفل والحاسب اآللي وذلك من خاللالفأرة.
 جميع الشاشات تظل أمام الطفل حتى تضغط على أي من مفاتيح االنتقال. سھولة التنقل داخل شاشات النشاط الواحد. إمكانية تكرار أي نشاط ألي عدد من المرات. طريقة التقويم في البرمجية التعليمية ھي االختيار من متعدد وذلك باالختيار من أحتمالينويختار الطفل اإلجابة والتي تظھر بالتعزيز الفوري ويكون ذلك من خالل الفأرة.
 إعطاء الطفل حرية االنتقال الى الجزء التالى عند إتقانه الجزء السابق. -تقدم البرمجية مجموعة متنوعة من التغذية الراجعة ألنواع التقويم الموجودة في البرنامج.

 ٩/٥/٣إعداد دليل البرمجية المقروء  :مرفق )(١٠
قامت الباحثة بإعداد دليل للبرمجية بحيث يتضمن ما يلي :

* تشغيل البرمجية :
يجب إلمام الطفل بكيفية تشغيل الحاسب اآللي وبكيفية وضع الـ  CDالتي يتواجد عليھا
البرمجية في مكانھا الصحيح ،واإللمام بمھارات استخدام الفأرة ،حيث أن نظام تشغيل ھذه
االسطوانة يكون  Auto Runأي ال تتطلب سوى استخدام الفأرة في الضغط على مفاتيح استخدام
البرمجية.

* صيانة البرمجية :

عن طريق متابعة الباحثة ألداء البرمجية طوال فترة التطبيق العملي للبرنامج فتظھر خلو
البرمجية من أي عيوب ولم تظھر أي مشكلة في تشغيل واستخدام الحاسبات المستخدمة في إجراء
التجربة.

 ١٠/٥/٣تقويم البرمجية التعليمية ) :مرفق (١١
مرت عملية تقويم البرمجية التعليمية بالمراحل التالية :
االختبار المبدئي Alpha test :
وفيه عرض البرمجية على مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال التربية الحركية
للتأكد من مدى وضوح جوانب البرمجية ،وإبداء رأيھم في مدى تحقيقھا لألھداف المطلوبة ،مرفق
) ، (١١ولقد قامت الباحثة بإجراء التعديالت المطلوبة.

االختبار الثاني : Beta Test
بعد االنتھاء من مرحلة إنتاجية البرمجية قامت الباحثة بتجريب بعض وحدات البرمجية
على عينة ممثلة لمجتمع البحث ومن خارج العينة األساسية قوامھا ) (١٠أطفال وذلك في الفترة من
 ٢٠٠٩/٢/٣إلى  ٢٠٠٩/٢/٤وذلك من أجل التأكد من مدى مالئمة البرمجية لطبيعة القدرات
الحركية في البرنامج  ،والتعرف على المالحظات التى يبديھا األطفال حول البرمجية  ،ومدى
صالحية أجھزة الحاسب اآللى المستخدمة فى تنفيذ محتوى البرمجية  ،والزمن الالزم لتنفيذ
البرمجية.

 ٦/٣الدراســات االستطالعية :
قامت الباحثة بإجراء الدراسات االستطالعية علي عينة من داخل مجتمع البحث وخارج
العينة األساسية وقد بلغ عددھم ) (١٠أطفال  ،وذلك بھدف :
-

التعرف علي مدي صالحية األدوات واألجھزة المستخدمة قيد البحث.
التأكد من مدي مالئمة االختبارات المستخدمة وإيجاد المعامالت العلمية لتلك االختبارات
)الصدق –الثبات(.
التعرف علي جوانب الغموض والقصور داخل برمجية الوسائط المتعددة.
تطبيق بعض وحدات البرنامج للتأكد من مالئمة محتوي البرنامج وصالحية للتطبيق ،
والجدول) (٢٨يوضح توزيع وأھداف كل دراسة استطالعية.
جدول )(٢٨
بيـان بتواريخ وأھـداف الدراسات االستطالعية.
التاريــخ

الدراسات
اإلستطالعية

مــن

إلــي

األولي

٢٠٠٩/١/٢٨م

٢٠٠٩/٢/٧م

 لتحديد المعامالت العلمية) الصدق -الثبات( الختبار القدرات العقلية )جودانف( ومقياس السلوك العشوائى.

الثانية

٢٠٠٩/١/٣١م

٢٠٠٩/٢/٧م

 لتحديد معامالت السھولة والصعوبة والتميز لالختبار المعرفي المصور. لتحديد المعامالت العلمية)صدق -ثبات( لالختبار المعرفي المصور -لتحديد زمن اختبار المعرفي المصور

الھدف من الدراسة

الثالثة

٢٠٠٩/٢/٢م

٢٠٠٩/٢/٥م

 تحديد المعامالت العلمية ) صدق -ثبات( الختبارات القدرات الحركية قيدالبحث.

الرابعة

٢٠٠٩/٢/٣م

٢٠٠٩/٢/٤م

 التأكد من صالحية برمجية الوسائط المتعددة للتطبيق. التعرف علي صالحية األجھزة المستخدمة في تنفيذ محتوي البرمجية -تحديد زمن استخدام برمجية الوسائط المتعددة وقدره ) (٨ق

 ٧/٣الدراســـة األساسيــة :

 ١/٧/٣القياسات القبلية :
قامت الباحثة بإجراء القياسات القبلية في يوم ٢٠٠٩/٢/٩م حتى يوم ٢٠٠٩/٢/١٢م
على مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية  ،حيث تم تطبيق مقاييس النمو  ،واختبارات القدرات
الحركية  ،اختبار الذكاء لجود أنف  ،االختبار المعرفي المصور  ،أما مقياس السلوك العشوائى فتم
تطبيقه فى الفترة من ٢٠٠٩/٢/١٢-١م.

 ٢/٧/٣تطبيق البرنامج المقترح :
بعد أن تأكدت الباحثة من تكافؤ مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية في جميع متغيرات
البحث تم تنفيذ البرنامج المقترح للتربية الحركية باستخدام الحاسب اآللي على المجموعة التجريبية
خالل الفترة من ٢٠٠٩/٢/١٥م حتى ٢٠٠٩/٣/٢٦م حيث التقت الباحثة بالمجموعة التجريبية قبل
التنفيذ وأوضحت لھن كيفية التعامل مع البرمجية المعدة باسلوب الوسائط المتعددة  ،وما ھي
مكونات الحاسب وكيفية تشغيله.
ثم قامت الباحثة بتوزيع وقراءة دليل البرمجية على أطفال المجموعة التجريبية بطريقة
سھلة ومشوقة  ،وطلبت منھم االستفسار عن أي معلومة غير واضحة  ،ثم قامت بعرض البرمجية
التعليمية لھم لكي يتفھموا طبيعة التعامل مع البرمجية وكيفية استخدامھا وكيفية التنقل خاللھا من
خالل الوصالت والمفاتيح المختلفة.
بينما اتبعت المجموعة الضابطة )أسلوب األوامر( والتي تتمثل في الشرح وأداء النموذج ،
وقد قامت الباحثة بالتوجيه للمجموعتين الضابطة والتجريبية طوال فترة البرنامج مع االستعانة
بمعلمى المدرسة فى التدريس  ،وقد راعت الباحثة الخطوات التالية اثناء سير تنفيذ البرنامج المقترح
على أطفال المجموعة التجريبية
 تجھيز المعمل الخاص بالمدرسة بالقرص الضوئي  CD ROMوالذي يشتمل علىالبرمجية المستخدمة والتي تعمل بطريقة تلقائية  Auto Runبمجرد وضع القرص
الضوئي داخل مشغل االقراص.
 تعطى الباحثة التعليمات لألطفال قبل البدء فى التفاعل مع الحاسب اآللى من خالل دليلالبرمجية المقروء.
 يبدأ التالميذ في تشغيل البرمجية والتنقل داخلھا في الجزء المحدد من قبل الباحثة حتىينقضي الوقت المحدد وقدرة ) (٨ق )وھو وقت كاف لتنفيذ متطلبات الجزء المحدد لألطفال
بالبرمجية والتي سوف تنفذه بالجزء الرئيسي(.

 بعد انتھاء وقت مشاھدة الجزء المحدد من البرمجية ينتقل األطفال إلى الملعب حيث يتماإلحماء لمدة ) (٥دقائق ثم الجزء الرئيسي لمدة ) (٢٥دقيقة  ،وخالله يتم تنفيذ ما تم
مشاھدته بالمعمل خالل البرمجية  ،وبعد االنتھاء يتم الختام لمدة ) (٥دقائق .
 تقوم الباحثة بالتوجيه واالشراف فقط على درس التربية الحركية ألطفال المجموعةالتجريبية.
 أطفال المجموعة الضابطة تؤدي برنامج التربية الحركية المقترح باستخدام األسلوباألوامر )الشرح وأداء نموذج( وبالتالي يختلف أسلوب تنفيذ محتوى درس التربية الرياضية
للمجموعة الضابطة عن التجريبية.
 -االستمرار في تنفيذ البرنامج التعليمي لمدة ) (٦أسابيع بواقع ) (١٢درس.

 ٣/٧/٣القياسات البعدية ) الختامى (:
قامت الباحثة بعد انتھاء تطبيق البرنامج باجراء القياسات البعدية لمجموعتي البحث الضابطة
والتجريبية وذلك في اختبارات القدرات الحركية  ،واالختبار المعرفي المصور  ،فتم قياسھا خالل
الفترة الزمنية من ٢٠٠٩/٣/٢٩م حتى٢٠٠٩/٤/١م  ،وقد تم تطبيق مقياس السلوك العشوائى فى
الفترة من ٢٠٠٩/٤/١١-٢٩م ،من خالل مشاھدة األطفال خالل وحدات برنامج النشاط الحركى
التقليدى لمرحلة رياض األطفال.

 ٨/٣المعالجات اإلحصائية :
قامت الباحثة بتجميع النتائج بدقة بعد اإلنتھاء من تطبيق البرنامج وتنظيمھا ومعالجتھا
إحصائيا ً باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) (SPSSحيث تم إستخدام
المعامالت اإلحصائية التالية:
 المتوسط الحسابي. الوسيط االنحراف المعياري معامل االلتواء معامل االرتباط اختبار "ت" . T-test -معادلة نسب التقدم .

 ٠/٤عرض النتائج وتفسيرھا ومناقشتھا
 ١/٤عرض النتائج
جدول )(٢٩
داللة الفروق بين متوسطى القياسين القبلى والبعدى فى القـدرات الحركيـة
ن = ١٢

والسلوك العشوائى والتحصيل المعرفى المصور للمجموعة الضابطة
القياس البعدى

القياس القبلى

قيمة
"ت "

أنحراف
الفروق

متوس
ط
الفرو
ف

*٥.٥٠

٠.٢٩٢٨

١.٦١

٠.٨٨

*٤.١٧

٠.٢٩٩٤

١.٢٥

٠.٧٦

٥.٩٤

*١٠.١٥

٠.١١٠٣

١.١٢

٠.٤٢

٤.٣٥

٠.٢٩

١.١٧

٠.٠٩٣٧

٠.١١

٠.٣٥

١.٢٣

٠.٢٢

١.١٢

*٥.٠٤

١.١٨٩٧

٦.٠٠

٤.١٧

٢٢.٥٦

٣.٣٤

١٦.٥٦

متر

*٢.٥٠

٠.٥٠٠١

١.٢٥

١.٣٣

٧.١١

١.٨٤

٨.٣٦

درجة

 -محور اإلندفاعية

*٢.٩٧

٠.٥٥٢٨

١.٦٤

١.٥٧

٧.٨٥

٢.٠٣

٩.٤٩

درجة

 -محور فرط النشاط الحركى

*٣.٥١

٠.٤٠١٣

١.٤١

١.٢١

٦.٣٤

١.٣٨

٧.٧٥

درجة

 -محور العدوانيــة

*٢.٦١

٠.٤٠٦٥

١.٠٦

١.١٨

٧.١٢

١.٤٣

٨.١٨

درجة

 -محور تشتت األنتباه

*٢.٩٤

٠.٣٥٣٤

١.٠٤

١.٠٩

٥.٨٩

١.٢٦

٦.٩٣

درجة

 -محور استثارة السـلوك

*٢.٩٥

٢.١٧٢٥

٦.٤٠

٦.٣٨

٣٤.٣١

٧.٩٤

٤٠.٧١

درجة

 -الدرجة الكلية للمقياس

*٧.٧٣

١.٥٣٤٧

١١.٨٧

٥.٤٣

٤١.٥٨

٤.٦٨

٢٩.٧١

درجة

 -٣اختبار التحصيل المعرفى
المصور

أنحراف
معيارى

متوسط
حساابى

أنحراف
معيارى

متوسط
حساابى

وحدة
القيا
س

٧.٨١

١.٠٣

٩.٤٢

ثانية

 -المشى ١٠م على عارضة

١.١١

٧.١٩

ثانية

 -اختبار العدو  ٢٥متر

٣.٢٣

متر

 -رمى كرة ناعمة ألقصى مسافة

متر

 الوثب العريض من الثبات -حركة ركل كرة

المتغــيرات
 -١اختبارات القدرات
الحركية :

 -٢مقياس السلوك العشوائى:

* قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية ٢.٢٠١ = ٠.٠٥

يتضح من الجدول ) (٢٩وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  ٠.٠٥بين
القياسين القبلى والبعدى فى بعض المتغيرات قيد البحث ألطفال المجموعة الضابطة خالل اختبارات
القدرات الحركية ومقياس السلوك العشوائى واختبار التحصيل المعرفى المصور ،حيث تراوحت
قيمة "ت" المحسوبة بين ) .(٧.٧٣ :١.١٧والشكل ) (٣) (٢) (١يوضح داللة الفروق بين القياسين
القبلى والبعدى فى تلك المتغيرات ألطفال المجموعة الضابطة.
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شكل)(١
داللة الفروق بين القياسين القبلى والبعدى فى اختبارات القدرات الحركية للمجموعة الضابطة
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؟؟ ؟؟ ؟؟ ؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ -

؟؟ ؟؟ ؟؟ ؟؟؟؟؟ -
؟؟؟ ؟؟؟؟

؟؟؟؟؟ ؟ ؟؟؟؟؟؟ -
؟؟؟؟؟؟؟

شكل)(٢
داللة الفروق بين القياسين القبلى والبعدى فى مقياس السلوك العشوائى للمجموعة الضابطة

٦٠

٤١.٥٨

٢٩.٧١

٤٠
٢٠
٠

؟؟؟؟

؟؟؟؟

شكل)(٣
داللة الفروق بين القياسين القبلى والبعدى فى التحصيل المعرفى المصور للمجموعة الضابطة

جدول )(٣٠
داللة الفروق بين متوسطى القياسين القبلى والبعدى فى القـدرات الحركيـة
ن = ١٢

والسلوك العشوائى والتحصيل المعرفى المصور للمجموعة التجريبية
قيمة
"ت "

أنحراف
الفروق

متوس
ط
الفرو

القياس البعدى
أنحراف
معيارى

متوسط
حساابى

القياس القبلى
أنحراف
معيارى

متوسط
حساابى

وحدة
القيا
س

المتغــيرات

ف
 -١اختبارات القدرات
الحركية :
*١٦.٦١

٠.٢٥١٠

٤.١٧

٠.٤٧

٥.٣٦

٠.٩٧

٩.٥٣

ثانية

 -المشى ١٠م على عارضة

*٩.٩٥

٠.٢٦٨٣

٢.٦٧

٠.٣٩

٤.٥٨

١.٠٣

٧.٢٥

ثانية

 -اختبار العدو  ٢٥متر

*١٧.٦٨

٠.١١٧٦

٢.٠٨

٠.٤٦

٥.٢٥

٠.٢٥

٣.١٧

متر

 -رمى كرة ناعمة ألقصى مسافة

*٤.٨٢

٠.٠٩٩٦

٠.٤٨

٠.٣٨

١.٥٦

٠.١٩

١.٠٨

متر

 -الوثب العريض من الثبات

*١٠.٢٤

١.٣١٤٧

١٣.٤٦

٤.٨٥

٢٩.٢٧

٣.١٤

١٥.٨١

متر

 -حركة ركل كرة

*٩.٤٠

٠.٤٣٩١

٤.١٣

٠.٩٩

٤.٢٩

١.٦٧

٨.٤٢

درجة

 -محور اإلندفاعية

*٨.٥٩

٠.٥٠٣٠

٤.٣٢

١.٢٣

٥.١٣

١.٩٢

٩.٤٥

درجة

 -محور فرط النشاط الحركى

*١١.٣٤

٠.٣٤٨٣

٣.٩٥

٠.٨٧

٣.٨٨

١.٢٩

٧.٨٣

درجة

 -محور العدوانيــة

*١٠.٠٨

٠.٣٧٣٠

٣.٧٦

٠.٩٤

٤.٥١

١.٣٨

٨.٢٧

درجة

 -محور تشتت األنتباه

*١١.٧٧

٠.٣١١٧

٣.٦٧

٠.٧٩

٣.٤٦

١.١٩

٧.١٣

درجة

 -محور استثارة السـلوك

*١٠.٢٠

١.٩٤٣٨

١٩.٨٣

٤.٨٢

٢١.٢٧

٧.٤٥

٤١.١

درجة

 -الدرجة الكلية للمقياس

*١٥.٧٣

١.٧١٧٠

٢٧.٠٠

٦.٤٨

٥٥.٩٢

٤.٣٩

٢٨.٩٢

درجة

 -٣اختبار التحصيل المعرفى
المصور

 -٢مقياس السلوك العشوائى:

* قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية ٢.٢٠١ = ٠.٠٥

يتضح من الجدول ) (٣٠وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  ٠.٠٥بين
القياسين القبلى والبعدى فى جميع المتغيرات قيد البحث ألطفال المجموعة التجريبية خالل اختبارات
القدرات الحركية ومقياس السلوك العشوائى واختبار التحصيل المعرفى المصور ،حيث تراوحت
قيمة "ت" المحسوبة بين ) .(١٧.٦٨ : ٤.٨٢والشكل ) (٦) (٥) (٤يوضح داللة الفروق بين
القياسين القبلى والبعدى فى تلك المتغيرات ألطفال المجموعة التجريبية.

٢٩.٢٧

٣٠
٢٥

؟؟؟؟

؟؟؟؟

٢٠
١٥

١٥.٨١

٩.٥٣

١٠

٧.٢٥

٥.٣٦

٤.٥٨
٣.١٧

٥
٠

٥.٢٥

 ؟؟؟؟ ؟ ؟؟؟ ؟؟؟  ١٥؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 -؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟  ٢٥؟؟؟

١.٠٨

 ؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟

١.٥٦

 -؟ ؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟

 -؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟ ؟؟؟؟؟؟

شكل)(٤
داللة الفروق بين القياسين القبلى والبعدى فى اختبارات القدرات الحركية للمجموعة التجريبية

٤٥

٤١.١

٤٠

؟؟؟؟

؟؟؟؟

٣٥
٣٠
٢١.٢٧

٢٥
٢٠
١٥
١٠

٩.٤٥

٨.٤٢
٤.٢٩

٥.١٣

٨.٢٧

٧.٨٣
٣.٨٨

٧.١٣
٤.٥١

٣.٤٦

٥
٠
؟؟ ؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟ -

؟؟ ؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟ -
؟؟؟ ؟؟؟

؟؟ ؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -

؟؟ ؟؟ ؟؟ ؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ -

؟؟ ؟؟ ؟؟ ؟؟؟؟؟ -
؟؟؟ ؟؟؟؟

؟؟؟؟؟ ؟ ؟؟؟؟؟؟ -
؟؟؟؟؟؟؟

شكل)(٥
داللة الفروق بين القياسين القبلى والبعدى فى مقياس السلوك العشوائى للمجموعة التجريبية

٥٥.٩٢

بعدى

قبلى

٦٠
٥٠

٢٨.٩٢

٤٠
٣٠
٢٠
١٠
٠
1

شكل)(٦
داللة الفروق بين القياسين القبلى والبعدى فى التحصيل المعرفى المصور للمجموعة التجريبية

جدول )(٣١
معـدل التغير فى نسب التحسن بين القياسين القبلى والبعدى فى القـدرات الحركيـة
والسلوك العشوائى والتحصيل المعرفى المصور للمجموعتين الضابطة والتجريبية
معدل
التغير

نسب
التحسن٪

المجموعة
التجريبية
القياس
البعدى

القياس
القبلى

نسب
التحسن
٪

المجموعة
الضابطة
القياس
البعدى

القياس
القبلى

وحدة
القيا
س

المتغــيرات

 -١اختبارات القدرات
الحركية :
٢٦.٦٧

٤٣.٧٦

٥.٣٦

٩.٥٣

١٧.٠٩

٧.٨١

٩.٤٢

ثانية

 -المشى ١٠م على عارضة

١٩.٤٤

٣٦.٨٣

٤.٥٨

٧.٢٥

١٧.٣٩

٥.٩٤

٧.١٩

ثانية

 -اختبار العدو  ٢٥متر

٣٠.٩٥

٦٥.٦٢

٥.٢٥

٣.١٧

٣٤.٦٧

٤.٣٥

٣.٢٣

متر

 -رمى كرة ناعمة ألقصى مسافة

٣٤.٦٢

٤٤.٤٤

١.٥٦

١.٠٨

٩.٨٢

١.٢٣

١.١٢

متر

 -الوثب العريض من الثبات

٤٨.٩١

٨٥.١٤

٢٩.٢٧

١٥.٨١

٣٦.٢٣

٢٢.٥٦

١٦.٥٦

متر

 -حركة ركل كرة

٣٤.١

٤٩.٠٥

٤.٢٩

٨.٤٢

١٤.٩٥

٧.١١

٨.٣٦

درجة

 -محور اإلندفاعية

٢٨.٤٣

٤٥.٧١

٥.١٣

٩.٤٥

١٧.٢٨

٧.٨٥

٩.٤٩

درجة

 -محور فرط النشاط الحركى

٣٢.٢٦

٥٠.٤٥

٣.٨٨

٧.٨٣

١٨.١٩

٦.٣٤

٧.٧٥

درجة

 -محور العدوانيــة

٣٢.٥١

٤٥.٤٧

٤.٥١

٨.٢٧

١٢.٩٦

٧.١٢

٨.١٨

درجة

 -محور تشتت األنتباه

٣٦.٤٦

٥١.٤٧

٣.٤٦

٧.١٣

١٥.٠١

٥.٨٩

٦.٩٣

درجة

 -محور استثارة السـلوك

٣٢.٥٣

٤٨.٢٥

٢١.٢٧

٤١.١

١٥.٧٢

٣٤.٣١

٤٠.٧١

درجة

 -الدرجة الكلية للمقياس

٥٣.٤١

٩٣.٣٦

٥٥.٩٢

٢٨.٩٢

٣٩.٩٥

٤١.٥٨

٢٩.٧١

درجة

 -٣اختبار التحصيل المعرفى
المصور

 -٢مقياس السلوك العشوائى:

يتضح من الجدول ) (٣١وجود نسب تحسن بين متوسطى القياسين القبلى والبعدى
للمجموعتين الضابطة والتجريبية ولصالح القياس البعدى في متغيرات القدرات الحركية ومقياس
السلوك العشوائى والتحصيل المعرفي المصور  ،حيث تراوحت نسب التحسن للمجموعة الضابطة
بين ) .(٣٩.٩٥ : ٩.٨٢وتراوحت نسب التحسن للمجموعة التجريبية بين )(٩٣.٣٦ : ٣٦.٨٣
والشكل ) (٩) (٨) (٧يوضح الفروق بين نسب تحسن المجموعة الضابطة والتجريبية.

١٠٠
؟؟؟ ؟؟؟ ؟
؟؟؟؟ ؟ ؟؟؟؟

٨٥. ١٤

٨٠
٦٥. ٦٢
٦٠
٤٣. ٧٦
٤٠

٢٠

٤٤. ٤٤
٣٦. ٨٣

١٧. ٠٩

٣٦. ٢٣

٣٤. ٦٧

١٧. ٣٩
٩. ٨٢

٠

؟؟؟؟ ؟ ؟؟؟ ؟ ؟؟  - ١٥؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟  ٢٥؟ ؟؟ -
؟ ؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟

؟؟ ؟ ؟؟ ؟ ؟؟؟ ؟ ؟ -
؟؟؟؟ ؟ ؟ ؟ ؟؟؟

؟؟؟ ؟؟ ؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟

؟؟ -

؟ ؟ ؟؟ ؟؟؟ ؟؟ ؟ -

شكل)(٧
نسب التحسن بين القياسين القبلى والبعدى فى اختبارات القدرات الحركية للمجموعتين الضابطة
والتجريبية

٦٠
٤٩. ٠٥

٥١. ٤٧

٥٠. ٤٥
٤٥. ٧١

٤٥. ٤٧
؟؟؟ ؟؟؟ ؟
؟؟؟؟ ؟ ؟؟؟؟

٣٠

١٤. ٩٥

١٧. ٢٨

١٨. ١٩

؟ ؟ ؟ ؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟ -

؟ ؟ ؟ ؟ ؟؟ ؟ ؟؟؟؟ ؟؟ -
؟؟؟ ؟ ؟؟

؟ ؟ ؟ ؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ -

١٢. ٩٦

١٥. ٠١

٠

؟ ؟ ؟ ؟ ؟؟ ؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟ -

؟ ؟ ؟ ؟ ؟؟ ؟؟؟؟ ؟ -
؟؟؟ ؟؟؟ ؟

شكل)(٨
نسب التحسن بين القياسين القبلى والبعدى فى مقياس السلوك العشوائى للمجموعتين الضابطة
والتجريبية

٣٧.٧٤

١٨.٢٣
؟؟؟؟ ؟ ؟؟؟؟
؟؟؟ ؟؟؟ ؟

٣٠

٠

شكل)(٩
نسب التحسن بين القياسين القبلى والبعدى فى التحصيل المعرفى المصور للمجموعتين الضابطة
والتجريبية

جدول )(٣٢
ن =١ن١٢ =٢

داللـة الفـروق بين القياسـين البعديـين فى القـدرات الحركيـة والسلوك
العشوائى والتحصيل المعرفى المصور للمجموعتين الضابطة والتجريبية
قيمة

متوسط

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

وحدة

المتغــيرات

"ت"

الفروف

أنحراف
معيارى

متوسط
حساابى

أنحراف
معيارى

متوسط
حساابى

القيا
س

*٨.٥٠٧

٢.٤٥

٠.٤٧

٥.٣٦

٠.٨٨

٧.٨١

ثانية

 -المشى ١٠م على عارضة

*٥.٥١٥

١.٣٦

٠.٣٩

٤.٥٨

٠.٧٦

٥.٩٤

ثانية

 -اختبار العدو  ٢٥متر

*٥.٠٠٥

٠.٩

٠.٤٦

٥.٢٥

٠.٤٢

٤.٣٥

متر

 -رمى كرة ناعمة ألقصى مسافة

*٢.٢١٣

٠.٣٣

٠.٣٨

١.٥٦

٠.٣٥

١.٢٣

متر

 -الوثب العريض من الثبات

*٣.٦٣٤

٦.٧١

٤.٨٥

٢٩.٢٧

٤.١٧

٢٢.٥٦

متر

 -حركة ركل كرة

*٥.٨٩٢

٢.٨٢

٠.٩٩

٤.٢٩

١.٣٣

٧.١١

درجة

 -محور اإلندفاعية

*٤.٧٢٤

٢.٧٢

١.٢٣

٥.١٣

١.٥٧

٧.٨٥

درجة

 -محور فرط النشاط الحركى

*٥.٧١٨

٢.٤٦

٠.٨٧

٣.٨٨

١.٢١

٦.٣٤

درجة

 -محور العدوانيــة

*٥.٩٩٣

٢.٦١

٠.٩٤

٤.٥١

١.١٨

٧.١٢

درجة

 -محور تشتت األنتباه

*٦.٢٥٣

٢.٤٣

٠.٧٩

٣.٤٦

١.٠٩

٥.٨٩

درجة

 -محور استثارة السـلوك

*٥.٦٤٩

١٣.٠٤

٤.٨٢

٢١.٢٧

٦.٣٨

٣٤.٣١

درجة

 -الدرجة الكلية للمقياس

*٥.٨٧٦

١٤.٣٤

٦.٤٨

٥٥.٩٢

٥.٤٣

٤١.٥٨

درجة

 -٣اختبار التحصيل المعرفى
المصور

 -١اختبارات القدرات
الحركية :

 -٢مقياس السلوك العشوائى:

* قيمة "ت" الجدولية عند مستوى معنوية ٢.٠٧٤ = ٠.٠٥

يتضح من الجدول ) (٣٢وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  ٠.٠٥بين
المجموعتين الضابطة والتجريبية فى جميع المتغيرات قيد البحث ولصالح المجموعة التجريبية
خالل اختبارات القدرات الحركية ومقياس السلوك العشوائى واختبار التحصيل المعرفى المصور،
حيث تراوحت قيمة "ت" المحسوبة بين ) .(٨.٥٠٧ : ٢.٢١٣والشكل ) (١٢) (١١) (١٠يوضح
داللة الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية فى تلك المتغيرات ولصالح أطفال المجموعة
التجريبية.

٢٩.٢٧

٣٠
٢٢.٥٦

٢٥

؟؟؟ ؟؟؟ ؟

؟؟؟؟ ؟ ؟؟؟؟

٢٠
١٥
٧.٨١

١٠

٥.٩٤

٥.٣٦

٤.٥٨

٥.٢٥
٤.٣٥

٥
٠

١.٢٣

 ؟؟؟؟ ؟ ؟؟؟ ؟؟؟  ١٥؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 -؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟  ٢٥؟؟؟

 ؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟ ؟؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟

١.٥٦

 -؟ ؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟

 -؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ ؟؟ ؟؟؟؟؟؟

شكل)(١٠
داللة الفروق بين القياسين البعدييين فى اختبارات القدرات الحركية للمجموعتين الضابطة والتجريبية

٣٤.٣١

٣٥
٣٠

؟؟؟ ؟؟؟ ؟

؟؟؟؟ ؟ ؟؟؟؟
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شكل)(١٢
داللة الفروق بين القياسين البعديين فى التحصيل المعرفى المصور للمجموعتين الضابطة والتجريبية

 ٢/٤تفسير النتائج ومناقشتھا
من خالل فروض البحث ومن واقع البيانات والنتائج التي تم التوصل إليھا من خالل
المعالجات اإلحصائية  ،فقد توصلت الباحثة إلى ما يلي :

 -١مناقشة نتائج الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة المتبعة
برنامج التربية الحركية بأسلوب األوامر :
يتضح من الجدول ) (٢٩والشكل ) (٣) (٢) (١وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى معنوية  ٠.٠٥بين القياسين القبلى والبعدى فى بعض المتغيرات قيد البحث ألطفال
المجموعة الضابطة خالل اختبارات القدرات الحركية ومقياس السلوك العشوائى واختبار التحصيل
المعرفى المصور ،حيث تراوحت قيمة "ت" المحسوبة بين ).(٧.١٨ : ٠.٩٦
حيث ترى الباحثة أن جميع القدرات الحركية ذات داللة فروق واضحة بين القياس القبلى
والبعدى ولصالح البعدى  ،فيما عداً اختبار الوثب العريض من الثبات  ،ووجود الفروق بين
القدرات الحركية يرجع الى أن برنامج التربية الحركية المتبع ألطفال المجموعة الضابطة يؤثر
على قدرات األطفال الحركية وبصفة خاصة ألن تلك المرحلة السنية من عمر األطفال يزداد فيھا
معدل النمو الحركى  ،وكذلك ترجع الباحثة ذلك أيضا ً الى طول الفترة الزمنية التى استغرقھا تطبيق
برنامج التربية الحركية ألفراد المجموعة الضابطة باستخدام أسلوب األوامر أثر على تعديل سلوك
الطفل من خالل الممارسة والتدريب مما أدى الى حدوث التكيف مع المواقف المختلفة خالل درس
التربية الرياضية  ،كما ترجع الباحثة ھذه النتيجة أيضا إلى أن الطريقة التقليدية )أسلوب األوامر( ال
يمكن إغفالھا والتى تعتمد على الشرح اللفظى وأداء النموذج العملى للقدرات الحركية قيد البحث ،
ومن خالل تقديم مجموعة من التدريبات المتدرجة من السھل إلى الصعب وتصحيح األخطاء
وتوجيھھم من قبل المعلمة  ،ويتفق ذلك مع نتائج دراسة كل من "منى أحمد األزھرى" )١٩٩٢م(
)"" ، (٦٨إرك كاترين ١٩٩٩) " Erk katrinم( )" ، (٨٥توسكى  ،وبوبفيك Toskic, D.,
٢٠٠٢) "Popvicم( ) (٩٨فى أن طريقة التدريس التى تتم عن طريق الشرح اللفظى تعطى
فكرة واضحة عن كيفية األداء السليم من خالل أداء نموذج سليم والممارسة من التالميذ  ،ثم أعطاء
تغذية راجعة الى التالميذ من خالل المعلمة والعمل على تصحيح االخطاء.
وتعزو الباحثة ھذه النتيجة أيضا ً إلى أن انتظام األطفال فى الممارسة طوال فترة تطبيق
البرنامج التعليمى  ،وكذلك تعلم األطفال بشكل جماعي أدى الى أثارة دافعية األطفال للتنافس فيما
بينھم إلبراز تفوق كل منھم على اآلخر مما جعلھم يؤدون القدرات الحركية بأفضل شكل ممكن ،
ويتفق ذلك مع نتائج دراسة كالً من "وانج جونى ھاى ٢٠٠٣) " Wang, Joanne huiم(
) ، (٩٩زيشوبولو  ،وأخرون ٢٠٠٦) " Zachopoulou, E., & et.,م( ) (١٠٠والتي
أكدت نتائجھم على أن طريقة األوامر والتي تعتمد على الشرح اللفظي وأداء النموذج العملي أدت
إلى استيعاب التالميذ للمھارات الحركية وتعلمھا بشكل إيجابي.
كما ترى الباحثة أن عدم وجود فروق ذات داللة أحصائية بين القياس القبلى والبعدى فى
الوثب العريض من الثبات يرجع الى أن نمو القوة العضلية خالل تلك المرحلة السنية يكون بطئ
نسبيا ً وبالتالى أثر ذلك على نمو القدرة العضلية لعضالت الرجلين مما أدى الى قصور األطفال فى
القدرة على الوثب من الثبات  ،وبصفة خاصة أن أسلوب األوامر خالل برنامج التربية الحركية
يفتقد الى التوجيه السليم للتدريبات المناسبة لتنمية عضالت الرجلين ومن ثم تحسن مستوى الوثب
العريض من الثبات  ،كما أن معلمة التربية الرياضية خالل مرحلة رياض األطفال تحاول قدر
اإلمكان المحافظة على سالمة األطفال وبصفة خاصة من التعرض لإلصابات نتيجة للوثب العريض
بدون وجود مراتب مما يعرض األطفال لإلصابة.

أما بالنسبة لمقياس السلوك العشوائى فنجد أن ھناك فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين
القبلى والبعدى ولصالح القياس البعدى ألطفال المجموعة الضابطة  ،ويرجع ذلك الى أن النشاط
الحركى المنتظم أثر بشكل أيجابى على سلوكيات األطفال العشوائية مما نتج عنه تقليل وتھذيب
السلوكيات العشوائية قيد البحث  ،يضاف الى ذلك أن أسلوب األوامر يتميز بأن المعلمة دائمة
التوجية واإلشراف والتفاعل مع األطفال وھذا فى حد ذاته ساعد األطفال على اتباع السلوكيات
السليمة والبعد عن التصرفات العشوائية التى قد تصيب النفس والغير  ،ويتفق ذلك مع نتائج دراسة
كل من "عيسى عبد ﷲ جابر" )١٩٩٩م( )" ، (٤٥سعد ناصر الدين" )٢٠٠٤م( )، (٣١
سبولدينج  ،وآخرون ٢٠٠٨) " Spaulding, C., & et.,م( ) (٩٦والتى أشارت الى أن
برامج النشاط البدنى تساعد على تحسين الحالة الصحية والنفسية وما تشمله من أنواع السلوك،
كالسلوك العدوانى  ،واإلنطوائى  ،واإلجتماعى  ،وغيرھا.
كما يشير الجدول ) (٢٩إلى أن ھناك فروق ذات داللة إحصائية بالزيادة لصالح القياس
البعدي عن القياس القبلي فى اختبار التحصيل المعرفى المصور قيد البحث ،وترى الباحثة أن تلك
النتيجة ترجع إلى أن أسلوب األوامر المتبعة في الشرح له تأثير ايجابي على التحصيل المعرفي
حيث قامت الباحثة بتقديم المعارف والمعلومات المرتبطة بالقدرات الحركية المتوفرة خالل برنامج
التربية الحركية من تعليمات وقواعد وسلوكيات يجب إتباعھا خالل درس التربية الرياضية  ،وقد
ساعد ذلك على تكوين صورة واضحة عن النشاط الحركى المتبع من منطلق أن البيئة التعليمية
تساعد باستمرار على ان يكون لدى األطفال قدراً من المعرفة والتي تمثل األساس قبل عملية
الممارسة الفعلية خالل درس التربية الرياضية  ،فالمعرفة تأتي قبل الممارسة  ،وفي ھذا الصدد
يشير كل من "محمد الحماحمى  ،أمين أنور الخولى" )١٩٩٩م() (٥٢إلى أن اكتساب المعارف
النظرية يساھم في زيادة فعالية التعلم وأن درجة أداء األطفال للمھارات الحركية يتوقف على مقدرة
المعلمة على تقديم الحصيلة المعرفية لألطفال بشكل جيد  ،وتعمل على تعليمھم بسھولة وسرعة ،
ويتفق ذلك مع نتائج دراسة كال من "رضا عبد الحميد عامر" )١٩٩٦م( ) ، ، (٢٤زيشوبولو ،
وأخرون ٢٠٠٦) " Zachopoulou, E., & et.,م( ) ،(١٠٠والتي أكدت على أن استخدام
برامج النشاط الرياضى لھا القدرة على زيادة اإلبتكار والتخيل وأكتساب العديد من المعلومات
المفيدة من خالل التمرينات المتنوعة التى يتم تطبيقھا على األطفال ،وبالتالى يكون لھا تأثيراً ايجابيا ً
في مستوى التحصيل المعرفي لألطفال.
وھذه النتيجة تحقق جزئيا ً صحة ما جاء بالفرض األول من فروض البحث والذي ينص
على أنه "توجد فروق ذات دالله إحصائية بين القياس القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة التى
تستخدم برنامج التربية الحركية بأسلوب األوامر ألطفال ما قبل المدرسة ولصالح القياس البعدى فى
بعض القدرات الحركية  ،والسلوكيات العشوائية  ،والتحصيل المعرفى المصور"

 -٢مناقشة نتائج الفروق بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية المتبعة
برنامج التربية الحركية بأسلوب الوسائط المتعددة :
يتضح من الجدول ) (٣٠والشكل ) (٦) (٥) (٤وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى معنوية  ٠.٠٥بين القياسين القبلى والبعدى فى جميع المتغيرات قيد البحث ألطفال
المجموعة التجريبية خالل اختبارات القدرات الحركية ومقياس السلوك العشوائى واختبار التحصيل

المعرفى المصور ،حيث تراوحت قيمة "ت" المحسوبة بين ).(٧.١٨ : ٠.٩٦
وترجع الباحثة وجود فروق فى القدرات الحركية بين القياس القبلى والبعدى ولصالح
القياس البعدى الى أن برنامج التربية الحركية أتاح الفرصة لإلتصال بين التالميذ فى نفس المرحلة
السنية عن طريق النشاط الحركى الذى يتوفر خالل برامج التربية الحركية التى خرجت عن
االسلوب التقليدى القديم الذى يتبع فى مناھج التعليم التقليدى المختلفة  ،كما أن التربية الحركية تعنى
التربية من خالل الحركة وھى أسلوب للتعلم عن طريق الخبرة والنشاط  ،وساعد استخدام أسلوب
الوسائط المتعددة على توفير تغذية راجعة تساعد الطفل على تخيل األداء الحركى ومعرفته ،
باإلضافة إلى تيسير االحتفاظ بالمعلومات من تفاصيل لألداء الحركى ألكبر مدة ممكنه في الذاكرة
وبالتالى يعود ذلك على ارتفاع وتحسن مستوى القدرات الحركية والتحصيل المعرفى قيد البحث ،
وفي ھذا الصدد يذكر كـل من " مكارم أبو ھرجه  ،محمد سعد  ،ھاني سعيد" )٢٠٠١م( ) (٦٦أن
استخدام تكنولوجيا التعليم يؤدي إلى زيادة بقاء أثر ما يتعلمه التالميذ من معلومات وترسيخھا في
أذھانھم مما ينعكس على عملية التعلم بشكل إيجابى(١٩ : ٦٦) .
كما تعزو الباحثة ھذا التقدم أيضا الذي طرأ على القياس البعدي للمجموعة التجريبية المُعدة
بتقنية الوسائط المتعددة إلى أن البرمجية التعليمية المُعدة بھذا األسلوب كان لھا تأثير إيجابي على
تحسن مستوى القدرات الحركية قيد البحث  ،حيث ارتفعت داللة الفروق بين متوسطي القياسين
القبلي والبعدي ولصالح البعدي في المشى على عارضة  ،العدو  ،ورمى كرة ناعمة ألقصى مسافة
 ،والوثب العريض من الثبات  ،وحركة ركل الكرة  ،حيث كانت القدرة على رمى كرة ناعمة
ألقصى مسافة ھى األكثر داللة إحصائية الرتفاع قيمة "ت" المحسوبة فيھا  ،يليھا مھارة المشى
على عارضة للتوازن من حيث داللة الفروق.
ُ
وت◌ُ رجع الباحثة ذلك إلى توافر بيئة تعليمية جيدة من خالل استخدام الوسائط المتعددة التي
تعمل على استخدام جميع الحواس لدى األطفال وتستثير دوافعھم نحو عملية التعليم  ،وبالتالي يظھر
لدى الطفل الدور اإليجابي في الحصول على المعلومات عن األداء الحركي قيد البحث والقدرة على
استرجاع تلك المعلومات في أي وقت يشاء ،وكذلك عرض تلك المعلومات لألطفال بشكل جذاب
ومشوق  ،كل ذلك ساعد على ارتفاع مستوى المجموعة التجريبية المُعدة بتقنية الوسائط المتعددة
خالل القياس البعدى.
كما يتضح من الجدول ) (٣٠وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسيين القبلى والبعدى
فى االختبار المعرفى المصور  ،ولصالح القياس البعدى  ،وترجع الباحثة ذلك الى أن برنامج
التربية الحركية له دور فعال ومؤثر فى تعلم الحركة من خالل األنشطة المختلفة والتى تتميز بأنھا
تتم عن طريق استثارة وتحدى قدرات الطفل المعرفية  ،كما يتعرف الطفل على بعض التشكيالت
المختلفة الخاصة بالنشاط الحركى ،كما يتعرف الطفل على بعض القوانين المرتبطة باألنشطة
الحركية خالل برنامج التربية الحركية  ،مما يشير ذلك الى أن برنامج التربية الحركية لھا دور
فعال إكساب األطفال خالل مرحلة رياض األطفال العديد من األھداف التعليمية من خالل ممارسة
أوجه النشاط الحركى خالل برنامج التربية الحركية سواء كانت تلك األھداف معرفية أو حركية أو
وجدانية  ،كما يضاف الى ذلك األھداف الحركية لتنمية الحركات األساسية الطبيعية والطالقة
الحركية واالستكشاف الحركى واللياقة البدنية والحركات الرياضية واإلدراك الحركى والتفكير
االبتكارى وغيرھا  ،كذلك األھداف الوجدانية والتى ترتبط باكتساب العديد من القيم الخلقية
واالجتماعية وإنكار الذات والسعادة أثناء الممارسة الرياضية والروح الرياضية العالية.

ويرى "زيما" ١٩٩٥) Zimmerم( ) (١٠١أن التربية الحركية خالل ھذه المرحلة
يجب أن يكون ھدفھا االساسى تلبية احتياجات باألطفال وإمكاناتھم  ،كما أن الھدف الحركى ھو
تطوير وتنمية قدرات األطفال بصفة عامة ومساعدتھم على التطور فى جوانب شخصيتھم المتعددة
 ،ويتفق ذلك مع نتائج دراسة كل من "آمنه مصطفى الشبكشى" )١٩٩٤م( )" ، (١٠سيد عبد
الرحيم صديق" )١٩٩٤م( )" ، (٣٤رضا عبد الحميد عامر" )١٩٩٦م( )" (٢٤كليرسيدا
جيريسيا ٢٠٠٢) "Clersida Garicaiم( ) (٨٢على أن برنامج التربية الحركية يعمل على
تحسين القدرات الحركية والقدرة على التركيز واالكتشاف الغريزى مما يساعد على زيادة قدرات
الذاكرة المعرفية لدى األطفال.
كما يتضح من الجدول ) (٣٠وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسيين القبلى والبعدى
فى مقياس السلوك العشوائى  ،ولصالح القياس البعدى  ،وترجع الباحثة ذلك الى أن برنامج التربية
الحركية له دور فعال ومؤثر فى الحد من التصرفات العشوائية لألطفال من خالل محتوى برنامج
التربية الحركية الذى يشتمل على تمرينات تمثيلية مثل تقليد الحيوانات وتقيد الناس وتقليد األشجار ،
وتمرينات لمعرفة األبعاد واألحجام واألوزان  ،وتمرينات إلدراك األلوان واألشكال  ،وتمرينات
إلدراك االتجاھات  ،وتمرينات لتحسين الترابط الحركى  ،وتمرينات استكشافية للجسم والبيئة
المحيطة  ،وألعاب تمھيدية وقصص حركية  ،كل ذلك المحتوى ساھم بشكل ملحوظ فى اكتساب
الطفل للعديد من السلوكيات الجيدة التى شكلت شخصيته وساعدت على تقليل السلوكيات العشوائية
لديھم  ،وطريقة التعلم الذاتى باستخدام البرمجية التعليمية بأسلوب الوسائط المتعددة التى يقوم بھا
الطفل أدت بشكل فعال الى حصول الطفل على المعلومات السلوكية بنفسه وبالتالى التعرف على
العديد من المواقف السلوكية الصحيحة فى إطار مصور دون تخيل من الطفل  ،بل يترك التخيل
للطفل فى ربط تلك السلوكيات بمواقف سلوكية أخرى من الحياة وتفعليھا من خالل ممارسة النشاط
الحركى خالل برنامج التربية الحركية  ،وبالتالى فإن ربط السلوك بالحركة كان له أكبر األثر فى
تھذيب السلوكيات العشوائية لدى األطفال خالل المجموعة التجريبية قيد البحث.
ويشير "عبد الحميد الھاشمى" )١٩٩٠م( ) (٣٧الى أن تلك المرحلة السنية تشھد نشاطا ً
انفعاليا ً جاداً  ،وتتميز انفعاالتھا بالتنوع  ،إذ يعبر الطفل حركيا ً عن انفعاالته نتيجة اتساع عالقاته
االجتماعية واتصاله باآلخرين  ،فيظھر عليه مشاعر الفرح والحزن والبكاء والضيق وتقلب
االنفعاالت وغيرھا من مظاھر السلوك اإلنفعالى خالل تلك المرحلة السنية  ،وبالتالى فإن المواقف
السلوكية المختلفة تظھر ما يمتلكه الطفل من سلوكيات وتصرفات قد تكون مناسبة أو غير مناسبة
للموقف والتى غالبا ً ما تتطلب التعديل والتقويم .
ويتفق ذلك مع نتائج دراسة كل من "زينب موسى السماحى" )٢٠٠٠م( )" ،(٢٧سعد
ناصر الدين" )٢٠٠٤م( )" ، (٣١نظمى عودة أبو مصطفى" )٢٠٠٦م( )" ، (٧٢خالد إبراھيم
الدوجان" )٢٠٠٧م( ) (٢١والتى تشير الى أن أكثر المشكالت السلوكية لدى األطفال شيوعا ً ھى
النشاط الزائد وتشتت االنتباه  ،كذلك ظھور بعض الصعوبات ذات الطابع االنفعالى لدى األطفال
والتى ترتبط بخصائص ھذه المرحلة السنية كتقلب المزاج والبحث عن الرعاية.
وھذه النتيجة تحقق كليا ً صحة ما جاء بالفرض األول من فروض البحث والذي ينص على
أنه " وجود فروق ذات دالله إحصائية بين القياس القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية التى تستخدم
برنامج التربية الحركية المقترح بأسلوب الوسائط المتعددة ألطفال ما قبل المدرسة ولصالح القياس
البعدى فى جميع القدرات الحركية  ،والسلوكيات العشوائية  ،والتحصيل المعرفى المصور".

 -٣مناقشة نتائج الفروق فى معدل التغير فى نسب تحسن بين القياس القبلي
والبعدي للمجموعتين الضابطة و التجريبية :
يتضح من الجدول ) (٣١والشكل ) (٩) (٨) (٧وجود نسب تحسن بين متوسطى القياسين
القبلى والبعدى للمجموعتين الضابطة والتجريبية ولصالح القياس البعدى في متغيرات القدرات
الحركية ومقياس السلوك العشوائى والتحصيل المعرفي المصور  ،حيث تراوحت نسب التحسن
للمجموعة الضابطة بين ) .(٣٩.٩٥ : ٩.٨٢وتراوحت نسب التحسن للمجموعة التجريبية بين
).(٩٣.٣٦ : ٣٦.٨٣
حيث نجد أن أقل نسبة تحسن فى المجموعة الضابطة بلغت ) (٪٩.٨٢فى اختبار الوثب
العريض من الثبات ويرجع ذلك الى عدم وجود داللة الفروق بين القياس القبلى والبعدى خالل تلك
المتغير نتج عنه ضعف نسبة التحسن به  ،كما بلغت حركة ركل الكرة نسبة قدرھا )(٪٣٦.٢٣
وبالتالى تعتبر اعلى نسبة فى القدرات البدنية خالل القدرات الحركية ألطفال المجموعة الضابطة ،
وذلك يرجع الى أن دور النشاط الحركى فى االھتمام بالعاب الكرات وبصفة خاصة فى الكرات
المتدحرجة على األرض مما أدى الى زيادة قدرة الرجلين على ركل الكرات لمسافات طويلة.
أما بالنسبة ألطفال المجموعة التجريبية فنجد أن أقل نسبة تحسن للقدرات الحركية بلغت
) (٪٣٦.٨٣فى اختبار العدو ٢٥متر  ،نتيجة الن المرحلة السنية ألطفال رياض األطفال يكون بھا
معدل نمو السرعة اإلنتقالية أبطى من غيرھا من القدرات الحركية  ،أما حركة ركل الكرة فقد بلغت
نسبتھا ) (٪٨٥.١٤فھى بذلك أعلى نسبة تحسن ألطفال المجموعة التجريبية  ،حيث تتفق فى ذلك
مع أطفال المجموعة الضابطة فى أن محتوى برنامج التربية الحركية يھتم بالعاب الكرات ولكن
بدرجة أعلى من البرنامج التقليدى.
وخالل مقياس السلوك العشوائى نجد أن محور تشتت االنتباه احتلت أقل قيمة لنسبة التحسن
بين محاور مقياس السلوك العشوائى  ،حيث بلغت قدرھا ) (٪١٢.٩٦للمجموعة الضابطة ،
و) (٪٤٥.٤٧للمجموعة التجريبية  ،ويرجع ذلك الى أن برنامج التربية الحركية له تأثير واضح
على جذب إنتباه األطفال تجاه النشاط الحركى بما يضمنه من صور ورسوم ومقاطع فيديو
توضيحية وغيرھا من المؤثرات التى ساعدت على جذب أنتباه األطفال تجاه األنشطة الرياضية
ومحاولة التقليد لما تتضمنه البرمجية التعليمية من تلك المؤثرات  ،وكانت أعلى نسبة تحسن
للمجموعة الضابطة ھى ) (٪١٨.١٩فى محور العدوانية  ،نتيجة لبذل األطفال المزيد من المجھود
واستغالل الطاقة الكامنة لديھم مما يؤدى الى اتجاه السلوك العدوانى لديھم الى تحريره تجاه النشاط
الحركى  ،بينما أعلى نسبة تحسن للمجموعة التجريبية فى محور استثارة السلوك حيث بلغت نسبة
قدرھا ) ، (٪٥١.٤٧ويرجع ذلك أيضا لما تشمله البرمجية التعليمية بأسلوب الوسائط المتعددة من
عوامل جذب تساعد التلميذ على استثارة سلوكه للتقليد بالسلوكيات الصحيحة تجاه مختلف المواقف.
وترى الباحثة أن نسبة تحسن المجموعة التجريبية عن الضابطة فى اختبار التحصيل
المعرفى المصور كانت أعلى بسبب أن أسلوب الوسائط المتعددة ساعد على اكتساب العديد من
المعلومات والمعارف من خالل المحتوى المعرفي للبرمجية التعليمية الذي يحتوي على العديد من
المعارف والقواعد والقوانين المختلفة لألنشطة الحركية الممارسة فى دروس التربية الحركية قيد
البحث  ،وذلك بشكل أكثر فعالية من المعلومات النظرية التى تلقيھا المعلمة على التالميذ أثناء شرح

القدرات الحركية  ،حيث تكون تلك المعلومات النظرية التى تعرضھا المعلمة ناقصة فى بعض
األحيان وغير واضحة فى البعض اآلخر  ،وتعتمد بشكل كبير على تخيل األطفال الذى قيد يكون
فى بعض األحيان غير سليم مما يؤثر على األداء الحركى وما يصاحبه من سلوكيات مختلفة  ،أما
البرمجية التعليمية فإنھا تحتاج الى إعداد مسبق لتشمل على مختلف جوانب المعرفة المرتبطة
بالقدرات الحركية التى يتم تدريسھا لألطفال وبالتالى يعتمد تنفيذ القدرات الحركية على التغذية
الراجعة والتصور الحركى بناء على معلومات واضحة وسليمة  ،وحسب قدرة األطفال على
االستيعاب.
وھذه النتيجة تحقق كليا ً صحة ما جاء بالفرض الثانى من فروض البحث والذي ينص
على أنه " زادت معدل التغير فى نسب التحسن بين القياس القبلى والبعدى للمجموعتين الضابطة
والتجريبية ولصالح المجموعة التجريبية فى القدرات الحركية ،والسلوكيات العشوائية  ،والتحصيل
المعرفى المصور ".

 -٤مناقشة نتائج الفروق بين القياسات البعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية :
يتضح من الجدول ) (٣٢والشكل )(١٢) (١١) (١٠وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى معنوية  ٠.٠٥بين المجموعتين الضابطة والتجريبية فى جميع المتغيرات قيد البحث
ولصالح المجموعة التجريبية خالل اختبارات القدرات الحركية ومقياس السلوك العشوائى واختبار
التحصيل المعرفى المصور ،حيث تراوحت قيمة "ت" المحسوبة بين ).(٧.١٨ : ٠.٩٦
و ُتعزو الباحثة ذلك إلى أن محتوى برنامج التربية الحركية المُعد بتقنية الوسائط المتعددة
يسمح بالتعامل مع األطفال بشكل منفرد  ،حيث يتقدم الطفل حسب سرعته الذاتية وبذلك يمكن
مراعاة الفروق الفردية بين األطفال أثناء عملية التعليم ،كما أن محتوى برنامج التربية الحركية
المُعد بتقنية الوسائط المتعددة يسمح بإمكانية عرض المحتوى ببطء وھذا يعطي الطفل الفرصة
للتصور الحركي الصحيح للقدرات الحركية وخاصة القدرات التي تؤدي بشكل كلى وبسرعة عالية
 ،كما يمكن مشاھدة النشاط الحركى أكثر من مرة وبالتالي يعمل ذلك على تثبيت المھارة بذھن
الطفل والوقوف على التفاصيل الدقيقة لألداء الحركي ويجعل عملية التعلم سھلة وشيقة  ،مما يكون
له عظيم األثر في تعلم القدرات الحركية والسلوكيات الموقفية قيد البحث بصورة جيدة والوصول
إلى أفضل مستوى ممكن خالل فترة التعلم ،كما تعزو الباحثة تلك النتيجة إلى األثر اإليجابي
لمحتويات البرمجية التعليمية والذي ساھم بشكل فعال في بلوغ األھداف التعليمية المختلفة المراد
تحقيقھا من وجود العديد من المؤثرات البصرية والموسيقية داخل البرمجية التعليمية المعدة بإسلوب
الوسائط المتعددة  ،مما أسھم بشكل فعال في زيادة دوافع األطفال نحو التعلم دون الشعور بالملل ،
ھذا باإلضافة إلى استخدام أكثر من وسيط خالل التعليم مثل ) :النص المكتوب – الصور الثابتة
والمتحركة – لقطات من األفالم التعليمية – التسجيالت الصوتية (  ،بينما ال يمكن السلوب األوامر
)الشرح اللفظي وأداء النموذج( أن يوفر ھذه الميزة كما أن ھناك من األطفال الذين ال يستطيعون
رؤية نموذج النشاط بشكل سليم مما قد يؤثر على تعلمھم بصورة صحيحة ،وفي ھذا الصدد يؤكد
"محمد حسن عالوي" )١٩٩٤م() (٥٧بأن المتعلم قد ال تسنح له الفرص الستيعاب واكتساب القدر
الكافي من الرؤية نظراً ألن المھارة تمر أمامه مروراً سريعا ً دون أن يعيرھا االھتمام الكافي وال
تترك في نفسه سوي بعض االنطباعات الضعيفة مما يؤدي إلى اكتساب المتعلم أداء خاطئ لألداء
الحركى .

كما ترى الباحثة أن تلك النتيجة أيضا ً ترجع إلى األثر االيجابي لمحتويات برنامج التربية
الحركية ،والتي ساھمت بشكل فعال فى مراعاة ميول وحاجات األطفال تجاه اللعب والعمل على
استثارة جميع حواسھم في العملية التعليمية وكذلك إعطائھم دوراً إيجابيا أثناء التعلم ،مما يساعد
على زيادة دافعيتھم للتعلم.
وھذا يتفق مع ما أشار إليه " عبد الحميد شرف " )٢٠٠٠م( ) (٣٨على أن استخدام
الوسائط التعليمية تعمل على تحكم التلميذ في نظام التشغيل وتفاعله النشط الفعال مع محتوى
البرنامج التعليمي تبعا ً لسرعته الذاتية وقدراته الخاصة(٢٣ :٣٨) .
كما أشارت نتائج الجدول ) (٣٢إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية
 ٠.٠٥بين القياسات البعدية في التحصيل المعرفي المصور قيد البحث للمجموعتين الضابطة
والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية  ،وتعزو الباحثة ذلك إلى شمول وتكامل المحتوى المعرفي
للبرمجية التعليمية بما يتناسب مع أطفال المجموعة التجريبية  ،باالضافة إلى استخدام اكثر من
وسيط عن طريق الكمبيوتر يستمد منه األطفال المعلومات والمعارف مما يساعد على احتفاظ
األطفال بالمعلومات واستدعائھا عند الحاجة إليھا  ،واستخدام أكثر من حاسة في التعلم يساعد على
إثراء وتعميق المعلومات وتقديمھا في إطار فعال  ،باالضافة إلى عنصري التشويق واالثارة الذي
يوفر التفاعل االيجابي بين األطفال والبرمجية مع إتاحة حرية استخدام وتناول المعلومات بطريقة
تتناسب مع خطوھم الذاتي وسرعة تعلمھم  ،في حين أن أسلوب األوامر باستخدام الشرح اللفظي
التي خضع لھا أطفال المجموعة الضابطة البد وأن تتقبل كل ما يقدم لھا من المعلمة دون أدنى
مشاركة ايجابية في عملية الحصول على المعارف والمعلومات  ،وفى ھذا الصدد يشير "على عبد
المجيد" )١٩٩٧م( الى أن أسلوب الوسائط المتعدة عملية تكامل وترابط مجموعة من الوسائط
التعليمية في شكل من أشكال التفاعل المنظم والمتبادل بين الوسيط والمتعلم وتعمل جميعا ً لتحقيق
ھدف واحد أو مجموعة من األھداف التعليمية "(٩٣ : ٤٣) .
كما يذكر "الغريب زاھر" )٢٠٠١م( أن الوسائط المتعددة ھى برنامج كمبيوتر يتكون من
المزج بين النصوص المكتوبة والرسومات والصور ولقطات الفيديو ،والمؤثرات الصوتية
والحركية ،مما يتيح للمتعلم التفاعل والتحكم في معلومات البرنامج ،مما ينتج عنه عمليات تفكير
جديدة لمساعدة المتعلم على التفكير فيما وراء التفكير(١٦٤ :٨) .
كما يوضح الجدول ) (٣٢وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  ٠.٠٥بين
القياسات البعدية في مقياس السلوك العشوائى قيد البحث للمجموعتين الضابطة والتجريبية لصالح
المجموعة التجريبية حيث ترجع الباحثة ذلك الى فاعلية برنامج التربية الحركية المتبع باستخدام
أسلوب الوسائط المتعددة فى الحد من السلوكيات العشوائية ألطفال المجموعة التجريبية بشكل أكبر
من برنامج التربية الحركية بإسلوب األوامر ألطفال المجموعة الضابطة والذى تھتم فيه المعلمة
بنوع واحد من الحركات دون النظر الى احتياجات األطفال خالل تلك المرحلة فى باقى البرنامج ،
ويظھر فعالية برنامج التربية الحركية من خالل تقليل االندفاعية وفرط النشاط الحركى وتشتت
االنتباه واستثارة السلوك  ،ويرجع ذلك أيضا الى ما يحتويه برنامج التربية الحركية من مجموعة
متنوعة من األلعاب التمھيدية والحركات التمثيلية وحركات البراعة الفردية والبراعة مع الزميل مما
أثر بشكل مباشر على جذب األطفال لألنشطة التى تلبى احتياجاتھم ورغباتھم وبما يتمشى مع
قدراتھم الحركية  ،وفى ھذا الصدد يذكر كل من "أمين الخولى"" ،أسامة راتب" )١٩٨٨م( )(١١
أن برامج التربية الحركية يجب أن تتضمن العديد من الخبرات التى تسھم فى تنمية اإلدراك الحركى

مثل االتزان  ،والشقلبات  ،وھذا يجعل ألنشطة البراعة الحركية االھمية القصوى فى برنامج التربية
الحركية للطفل.
ويتفق ذلك مع نتائج دراسة كل من "زينب موسى السماحى" )٢٠٠٠م( )" ،(٢٧سعد
ناصر الدين" )٢٠٠٤م( )" ، (٣١نظمى عودة أبو مصطفى" )٢٠٠٦م( )" ، (٧٢خالد إبراھيم
الدوجان" )٢٠٠٧م( ) ، (٢١سبولدينج  ،وآخرون ٢٠٠٨) " Spaulding, C., & et.,م(
) (٩٦والتى تشير الى أن ما يتضمنه برنامج التربية الحركية من العديد من المھارات واألنشطة
المختلفة والتى منھا تقليد حركة الحيوان من مشى وجرى ومھارات التحكم والسيطرة ومھارات
التتابع واأللعاب التمھيدية يساعد األطفال خالل ھذه المرحلة على االستمتاع بتلك المھارات الحركية
من خالل األنشطة التى تعتمد على الدافعية واإلثارة الموجھة والتى تساعد بشكل إيجابى على سرعة
اكتساب النواحى السلوكية الصحيحة  ،يضاف الى ذلك أن محتوى برنامج التربية الحركية يجب أن
يقابل كافة احتياجات وقدرات األطفال وأن يكون برنامج التربية الحركية مرن وقابلة للتعديل وفقا ً
للظروف المتغيرة  ،وأن تتسم بالترتيب المنطقى لمحتوياته .
وھذه النتيجة تحقق كليا ً صحة ما جاء بالفرض الثالث من فروض البحث والذي ينص
على أنه " وجود فروق ذات دالله أحصائية بين القياسات البعدية للمجموعة الضابطة والتجريبية
ولصالح المجموعة التجريبية فى القدرات الحركية  ،والسلوكيات العشوائية  ،والتحصيل المعرفى
المصور ".

 ٠/٥االستخالصات والتوصيــات
 ١/٥االستـخـالصـات:
في حدود أھداف البحث وفروضه وفي ضوء النتائج التي توصلت إليھا الباحثة استخلصت ما
يلي :
 برنامج التربية الحركية باستخدام أسلوب األوامر ألطفال المجموعة الضابطة ساھم فيتحسين مستوى بعض القدرات الحركية  ،والسلوكيات العشوائية  ،والتحصيل المعرفى
المصور.
 برنامج التربية الحركية المقترح بأسلوب الوسائط المتعددة ألطفال المجموعة التجريبية ساھمبطريقة إيجابية فى زيادة مستوى جميع القدرات الحركية  ،والسلوكيات العشوائية ،
والتحصيل المعرفى المصور.
 زادت نسب التحسن بين القياس القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة فى القدرات الحركية،والسلوكيات العشوائية  ،والتحصيل المعرفى المصور.
 زادت نسب التحسن بين القياس القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية فى القدرات الحركية،والسلوكيات العشوائية  ،والتحصيل المعرفى المصور.
 زاد معدل التغير فى نسب تحسن القياس البعدي لدى المجموعة التجريبية بشكل أفضل منالمجموعة الضابطة فى القدرات الحركية ،والسلوكيات العشوائية  ،والتحصيل المعرفى
المصور.
 برنامج التربية الحركية المقترح بأسلوب الوسائط المتعددة ألطفال المجموعة التجريبية كانأكثر تأثيراً على مستوى القدرات الحركية قيد البحث أكثر من برنامج التربية الحركية
باستخدام أسلوب األوامر ألطفال المجموعة الضابطة.
 برنامج التربية الحركية المقترح بأسلوب الوسائط المتعددة ألطفال المجموعة التجريبية كانأكثر تأثيراً على مقدار السلوك العشوائى أكثر من برنامج التربية الحركية باستخدام أسلوب
األوامر ألطفال المجموعة الضابطة.
 برنامج التربية الحركية المقترح بأسلوب الوسائط المتعددة ألطفال المجموعة التجريبية كانأكثر تأثيراً على التحصيل المعرفى أكثر من برنامج التربية الحركية باستخدام أسلوب
األوامر ألطفال المجموعة الضابطة.

 ٢/٥التـوصيــات
في ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث توصي الباحثة بما يلي :
 ضرورة تطبيق برنامج التربية الحركية المقترح بأسلوب الوسائط المتعددة إلحداث تأثيرعلى القدرات الحركية والسلوكيات العشوائية والتحصيل المعرفى ألطفال مرحلة ما قبل
المدرسة.
 ضرورة اھتمام القائمين على تعليم رياض األطفال بالجانب المعرفى والوجداني حتى يتحققتكامل جوانب التعلم.
 االھتمام بتوفير اختبارات لقياس الجوانب السلوكية والمعرفية لمرحلة رياض األطفال فىمجال التربية الحركية.
 االعتماد على الحاسب اآللي في تقديم وعرض المعلومات باعتباره وسيلة جذابة ومشوقةتسھم في زيادة دافعية األطفال نحو التعلم.
 ضرورة إضافة أنشطة متنوعة لبرامج التربية الحركية تحتوى على الرسوم المتحركةواألفالم التعليمية ودمجھا بالحاسب اآللى لمواكبة التطور العلمى.
 ضرورة توافر عدد كاف من األدوات واألجھزة المناسبة لتنفيذ برامج التربية الحركيةألطفال مرحلة رياض األطفال.
 ضرورة تدريب القائمين على تدريس التربية الحركية على استخدام األساليب التكنولوجيةالحديثة عند تعليم المناھج الدراسية الخاصة بھم.
 إقامة العديد من الندوات لتوجيه المعلمات الى أھمية استخدام الحاسب اآللى فى درس التربيةالحركية  ،لما لھا من تأثير إيجابى على نجاح الدرس.
 التقويم المستمر لبرامج التربية الحركية الحالية للوقوف على نقاط الضعف واقتراح الحلولالمناسبة لھا.

 العمل على إمداد إدارات التربية الرياضية فى المناطق التعليمية المختلفة بمستخلصاتالبحوث والدراسات الجديدة فى مجال التربية الحركية.

 ١/٢/٢الدراسات التى تناولت برامج التربية الحركية :
 ١/١/٢/٢الدراسات العربية المرتبطة :
جـــدول )(٤
الدراسات العربية المرتبطة
م

اســــــم الباحث

نوع
الدراسة
والتاريخ

عنوان الدراسة

األھداف

المنھج

١

منى أحمد األزھرى
)(٦٨

إنتاج علمي
١٩٩٢م

تأثير برنامج مقترح للتربية
الحركية على بعض
اإلدراكات الحس -حركية
وبعض عناصر اللياقة البدنية
لدى أطفال ما قبل المدرسة.

 التعرف تأثير برنامج مقترحللتربية الحركية على بعض
اإلدراكات الحس -حركية
وبعض عناصر اللياقة البدنية .

التجريبي

٢

سامية سليمان غانم ،
جليلة مصطفى السويركى
)(٢٨

إنتاج علمي
١٩٩٣م

تأثير برنامج تربية حركية
مقترح على اإلدراك الحس-
حركى والتكيف الشخصى
واالجتماعي لرياض االطفال.

وضع برنامج تربية حركية
مقترح والتعرف على تأثير
استخدامه على اإلدراك الحس
– حركى والتكيف الشخصى
واالجتماعى .

التجريبي

م

اســــــم الباحث

نوع
الدراسة
والتاريخ

عنوان الدراسة

٣

ليلى حامد صوان،
ميرفت عبد الغفار
)(٥١

إنتاج علمى
١٩٩٣م

تأثير برنامج تربية حركية
على بعض جوانب اإلدراك
والتكيف العام لدى أطفال )٤
 (٥ :سنوات.

العينة

جميع أطفال
دور الحضانة
الحكومية.

 بح
 اا
ح
 اا

) (٣٠من
أطفال ما قبل
المدرسة من
سن )(٥ : ٤

 بح
 اا
ح
 ما
و

تابع جـــدول )(٤
األھداف
التعرف على تأثير برنامج
تربية حركية على بعض
جوانب اإلدراك والتكيف العام
لدى أطفال ) (٥ : ٤سنوات.

المنھج

التجريبي

العينة

) (٥٠طفل
وطفله فى سن
)(٥ :٤سنوات

و

 بح
م
 اا
 ما

٤

آمنه مصطفى الشبكشى
)(١٠

إنتاج علمي
١٩٩٤م

٥

سيد عبد الرحيم صديق
)(٣٤

دكتوراه
١٩٩٤م

م

اســــــم الباحث

نوع
الدراسة
والتاريخ

٦

رضا عبد الحميد عامر
)(٢٤

دكتوراه
١٩٩٦م

٧

أدوار الفونس زغلول
)(٥

ماجستير
٢٠٠٣م

تأثير برنامج تربية حركية
مقترح على التفكير االبتكارى
ألطفال الحضانة.

 وضع برنامج تربية حركيةمقترح .
 التعرف على تأثير برنامجالتربية الحركية المقترح على
التفكير االبتكارى ألطفال
الحضانة.

التجريبي

برنامج تربية حركية مقترح
لمرحلة رياض األطفال

التعرف على مدى تأثير
البرنامج المقترح على تنمية
كل من مھارات اللياقة الحركية
واإلدراك الحس-حركى
والتفكير االبتكارى.

التجريبي

) (٦٠من
أطفال دور
الحضانة.

 ب) (١٠٠من
أطفال مرحلة
ح
ما قبل المدرسة
م
.

تابع جـــدول )(٤
عنوان الدراسة
تأثير برنامج مقترح للتربية
الحركية على الوعى الحس
حركي والتفكير اإلبتكارى
لمرحلة رياض األطفال.

تأثير برنامج مقترح للتربية
الحركية على مستوى الكفاءة
اإلدراكية الحركية ألطفال ما
قبل المدرسة.

األھداف

المنھج

التعرف على تأثير البرنامج
على الوعى الحس حركي
والتفكير االبتكارى.
التجريبي

إعداد برنامج تربية حركية
ألطفال مرحلة ما قبل المدرسة
لتنمية الوعى الحس حركى
والتفكير اإلبتكارى لديھم.
وتأثير البرنامج على مستوى
الكفاءة اإلدراكية الحركية.

التجريبي

 بح
م
 اا
ا

العينة

و

 بح
) (٩٠طفل من
م
أطفال مرحلة
ما قبل المدرسة  -ا
ا
االبتدائية.
 اا

أطفال مرحلة
رياض األطفال
سن ).(٦ : ٤

 بح
م
 اا
ا

منھاج تربية حركية مقترح
لمرحلة رياض األطفال
٨

وفاء محمد مفرج
)(٧٦

إنتاج علمى
٢٠٠٨م

 بناء منھاج تربية حركيةلمرحلة رياض األطفال.
 تجريب وحدة من المنھاجالمقترح للتعرف على مدى
تحقيق األھداف.

) (٢٤طفل من

التجريبى

رياض األطفال -
بمدرسة علوى -
للغات بالھرم
-

 ٢/١/٢/٢الدراسات األجنبية المرتبطة :
جـــدول )(٥
الدراسات األجنبية المرتبطة
م

١

٢

اســــــم الباحث

نوع
الدراسة
والتاريخ

Erk Katrin

إنتاج علمي
١٩٩٩م

Jennes Marcel

إنتاج علمى
٢٠٠٠م

إرك كاترين
)(٨٥

جينز مارسيل
)(٨٨

توسكى  ،وبوبفيك
٣

Toskic, D.,

م

(٩٨) Popvic

إنتاج علمى
٢٠٠٢م

عنوان الدراسة

األھداف

المنھج

دارسة فاعلية برنامج للتنمية
الحركية فى مرحلة رياض
األطفال.

دارسة فاعلية برنامج للتنمية
الحركية فى مرحلة ما قبل
المدرسة.

التربية الحركية فى يوم
األطفال

دراسة الحركة وعالقتھا
ببعض األلعاب التى يمارسھا
الطفل فى حياته اليومية.

التجريبى

تأثير برامج التدريب الحركى
فى تطوير القدرات الحركية
لدى األطفال.

دارسة تأثير ) (٣برامج
للتدريب البدنى للتربية الحركية
فى تحسين القدرارت الحركية
لدى األطفال.

التجريبى

التجريبي

العينة

أطفال رياض
األطفال
مقسمين الى
ثالثة
مجموعات.

تالميذ من
الصف الثالث
اإلبتدائى.

) (٣٠طفل من
أطفال )(٧
سنوات.

تابع جـــدول )(٥

٤

اســــــم الباحث

نوع
الدراسة
والتاريخ

عنوان الدراسة

Romanova

إنتاج علمى
٢٠٠٢م

برامج التربية الحركية ألطفال
ما قبل المدرسة.

رومانوفا
)(٩٤

األھداف

تقويم برامج التربية الحركية
لدى ھذه المرحلة ) ماقبل
المدرسة(.

المنھج

العينة

الوصفى

) (١٥٠طفل
وطفلة من سن
). ( ٧ : ٥

ا
ا
ت
ا
ا
ا

و

 اا
 ت با

 ت با

 اا
 با
ا
ا

 اا
 اا
أل
ا

Clersida Garcia

إنتاج علمي
٢٠٠٢م

برنامج التربية الحركية
ألطفال ما قبل المدرسة
وتأثيره على تحسين الصحة
العامة.

وضع برنامج للتربية الحركية
ألطفال ما قبل المدرسة
ومعرفة تأثيره على تحسين
الصحة العامة ومستوى الذكاء
والتفكير االبتكارى.

التجريبي

٦

Wang, Joanne
hui

إنتاج علمى
٢٠٠٣م

تأثير برنامج حركى إبتكارى
على اإلبداع الحركى لإلطفال
من سن  ٣الى  ٥سنوات.

التعرف على تأثير برنامج
حركى إبتكارى على اإلبداع
الحركى لإلطفال التايوانيين فى
مرحلة ما قبل المدرسة من
سن  ٣الى  ٥سنوات.

التجريبى

م

٥

كليرسيدا
)(٨٢

وانج  ،جونى ھاى
)(٩٩

مجموعة من
أطفال دور
الحضانة.

) (٦٠طفل من
دور الحضانة

تابع جـــدول )(٥
اســــــم الباحث

نوع
الدراسة
والتاريخ

عنوان الدراسة

األھداف

المنھج

Ashlesha, D.,
& Roland S.,

دكتوراه
٢٠٠٤م

التربية الحركية فى المدارس
االبتدائية وعالقتھا بمؤشر
كتلة الجسم كدليل على مرحلة
الطفولة المبكرة) .دراسة
تتبعية(

التعرف على تأثير توجيھات
التربية الحركية على التغير فى
كتلة الجسم إلطفال المدارس
االبتدائية.

الوصفى

إنتاج علمى
٢٠٠٦م

تصميم وبناء برنامج تربية
حركية لتشجيع األطفال على
االبتكار فى السنوات المبكرة.

تصميم وبناء برنامج تربية
حركية لتشجيع األطفال على
االبتكار فى السنوات المبكرة
من خالل العناصر الحركية ،
والمھارات األساسية.

أشليشا  ،روالند

٧

)(٧٩

زيشوبولو  ،وآخرون

٨

Zachopoulou,
E., & et.,
)(١٠٠

التجريبى

العينة

 ت با
 ما

 با
ا
 اا

) (٩٧٥١طفل
من الواليات
المتحدة
األمريكية
خالل عامين.

 تا
ل
 اك

أطفال )(١٢
دار لرعاية
االطفال مكونة
من )(٢٥١
طفل من سن
)( ٥ – ٤

 بح
ل
ا

باراسكيوفى  ،وآخرون

٩

& Paraskevi K.,
et.,

م

اســــــم الباحث

إنتاج علمى
٢٠٠٧م

)(٩٢

التربية الحركية فى منھج
التعليم ما قبل المدرسة
باليونان )دراسة تتبعية(

تتبع تطوير التربية الحركية
المتوافقة مع منھج التعليم ما
قبل المدرسة

الوصفى

عينة من
مؤسسات
التعليم ما قبل
المدرسة
باليونان

تابع جـــدول )(٥
نوع
الدراسة
والتاريخ

األھداف

المنھج

اإلعداد المرحلى للنشاط
الحركى الطبيعى لمرحلة
الطفولة المبكرة.

وضع اقتراحات وتوصيات
للتأكيد على أن التربية الحركية
ترتبط بالصحة بمرحلة ما قبل
المدرسة.

الوصفى

إنتاج علمى
٢٠٠٨م

تقييم تأثير برنامج تربية
حركية على الترويح ألطفال
ما قبل المدرسة )منھج
نوعى(.

اختبار تأثير برنامج التربية
الحركية على تشجيع الترويح
ألربعة مجاالت لنمو األطفال
ھى الحركة  ،المعرفة ،
العاطفى  ،اإلجتماعى.

إنتاج علمى
٢٠٠٨م

التربية الحركية فى مرحلة
الطفولة المبكرة

تقييم جودة ونوعية األنشطة
الحركية خالل مرحلة الطفولة
المبكرة ،كذلك التعرف على
الدور اإليجابى لتلك األنشطة
الحركية

عنوان الدراسة

شيندر  ،لونسيبرى

١٠

Schneider,
H., Lounsbery,
M.,

إنتاج علمى
٢٠٠٧م

)(٩٥

إيفسيموس  ،نيكوالس
١١

Efthimios T
Nikolaos, T.,
)(٨٤

ستورك  ،ساندرس

١٢

Stork,
S., Sanders, S.,
)(٩٧

الوصفى

الوصفى

العينة

) (١٣٠مسئول
فى مجال
الطفولة.

 اا
ا
 ما

) (١٢٤طفل
من سن )– ٤
 (٥سنوات من
مرحلة رياض
األطفال

 اا
ا
 اا
ا
ا
 اع
ا

) (٦٦من
القائمين على
تدريس التربية
الحركية
برياض
األطفال.

 اا
 مو

 ٢/٢/٢الدراسات التى تناولت الجانب السلوكى لألطفال :
 ١/٢/٢/٢الدراسات العربية المرتبطة :
جـــدول )(٦
الدراسات العربية المرتبطة
م

اســــــم الباحث

نوع
الدراسة
والتاريخ

عنوان الدراسة

األھداف

المنھج

 سم
ا
ا
ب

العينة

١

عيسى عبد ﷲ جابر
)(٤٥

ماجستير
١٩٩٩م

دراسة ميدانية لبناء برنامج
إرشادى لعالج أطفال كويتيين
مضطربين سلوكيا ً عن طريق
اللعب.

تشخيص االضطرابات
السلوكية لدى األطفال من عمر
) (٦-٢سنوات من خالل اللعب
الذى يختارونه  ،والكشف عن
مدى فائدة تطبيق البرنامج
االرشادى عن طريق اللعب.

الوصفى

٢

زينب موسى السماحى
)(٢٧

ماجستير
٢٠٠٠م

فعالية العالج األسرى فى
تخفيض بعض أعراض
االضطرابات السلوكية لدى
أطفال الروضة

إعداد برنامج للعالج األسرى
يھدف الى تخفيض بعض
أعراض االضطرابات
السلوكية لدى أطفال ما قبل
المدرسة مثل )العدوان ،
السلوك اإلنسحابى  ،التبول
الالإرادى(

الوصفى

م

اســــــم الباحث

نوع
الدراسة
والتاريخ

) (٩٠طفل من
أطفال مدرسة
عبد ﷲ بن
رواح بالكويت

 ما
) (٣٠طفل من
أطفال مرحلة  -ق
ا
ما قبل المدرسة
 با

تابع جـــدول )(٦
األھداف

المنھج

٣

سعد ناصر الدين
)(٣١

تطوير برنامج إرشادى
إنتاج علمي
لمعالجة سلوك العنف فى
٢٠٠٤م
المدارس )دراسة ميدانية(.

وضع برنامج إرشادى لمعالجة
سلوك العنف فى المدراس من
خالل إقتراح بعض السلوكيات
المتبعة فى طرق تعديل السلوك
مثل التعزيز  ،والتصحيح ،
والعزل  ،والتوبيخ  ،وتقليل
الحساسية التدريجى.

الوصفى

٤

أنور محمد البنا
)(١٣

تقدير حل المشكالت السلوكية
إنتاج علمي لدى أطفال المرحلة األساسية
الدنيا فى قطاع غزة من
٢٠٠٥م
منظور إسالمى.

الكشف عن أكثر المشكالت
السلوكية شيوعا ً والتى يعانى
منھا أطفال المرحلة األساسية
الدنيا بمحافظة غزة.
التعرف على الفروق فى رؤية
والدى الطفل لمشكالت األطفال
السلوكية.

الوصفى

عنوان الدراسة

 ما
 اغ

العينة

) (٦٦طفل من
روضة مدرسة
فھد بن نايف
األبتدائية

) (٢٤٤طفل ،
) (١٦٠طفلة
من المرحلة
األساسية الدنيا

و

 برإر
م
 مال

 قاال
ال
ال
م
لل

تابع جـــدول )(٦
م

اســــــم الباحث

نوع
الدراسة
والتاريخ

عنوان الدراسة

األھداف

المنھج

٥

نظمى عودة أبو مصطفى
)(٧٢

إنتاج علمي
٢٠٠٦م

المشكالت السلوكية الشائعة
لدى األطفال الفلسطينيين
)دراسة ميدانية على عينة من
أطفال األمھات العامالت
وغير العامالت(

التعرف على األھمية النسبية
الى كل من فقرات المشكالت
السلوكية الشائعة ومجاالتھا
لدى أطفال موضع الدراسة كما
يراھا المعلمون والمعلمات.

الوصفى

٦

خالد إبراھيم الدوجان
)(٢١

إنتاج علمي
٢٠٠٧م

الخصائص االنفعالية
واالضطرابات الوجدانية لدى
أطفال المرحلة المبكرة.

التعرف على المشكالت ذات
الطابع االنفعالي لدى أطفال
مرحلة الطفولة المبكرة والتي
منھا أطفال رياض األطفال
والخصائص االنفعالية التى
تميز ھذه المرحلة من وجھة
نظر المعلمات.

الوصفى

العينة

) (١٦٠طفل
وطفلة من
أطفال األمھات
العامالت وغير
العامالت.

) (٤٦طفل ،
) (٤١طفلة.

 ٢/٢/٢/٢الدراسات األجنبية المرتبطة :
جـــدول )(٧
الدراسات األجنبية المرتبطة
م

اســــــم الباحث

نوع
الدراسة
والتاريخ

عنوان الدراسة

األھداف

المنھج

العينة

و

 اا
ا

 ما
ا
 ما

و

فوستر ليندلى

Foster Lindley

إنتاج علمي
١٩٩٨م

٢

Merydith, Scott

إنتاج علمى
٢٠٠١م

م

اســــــم الباحث

نوع
الدراسة
والتاريخ

;Perez, M.
Gauvain, M.,

إنتاج علمى
٢٠٠٥م

١

)(٨٦

ميكانيكية وسيكولوجية السلوك
العشوائى

الثبات الزمنى والصدق
التقاربى لنظام تقييم السلوك
لألطفال.
ميريديز سكوت
)(٩١

التعرف على ميكانيكية
وسيكولوجية السلوك العشوائى

الوصفى

) (٤٥مسئول
عن التعليم قبل
المدرسى

دراسة الثبات الزمنى والصدق
التقاربى لنظام تقييم السلوك
عند ألطفال.
الوصفى

) (٩٥مدرس ،
) (١٠٢من
أولياء األمور

تابع جـــدول )(٧

بيريز  ،جيوفان

٣

عنوان الدراسة

األھداف

دور العاطفة فى سلوك الطفل
وتوجيھات األم فى تخطيط
المسئوليات.

تھدف تلك الدراسة الى
التعرف على العالقة بين
الوظائف العاطفية لألطفال فى
التخطيط لسلوكھم الفردى ،
وسلوك األمھات واألطفال
خالل تنفيذ علمية التخطيط.

)(٩٣

٤

كير وآخرون

Kerr, D., & et.,
)(٩٠

إنتاج علمى
٢٠٠٧م

تقييم مشكلة سلوكيات الطفل
من خالل رأى عدد من
الخبراء )دراسة تتبعية(.

تقييم مشكلة سلوكيات الطفل
بمرحلة ما قبل المدرسة )– ٣
 (٥سنوات من خالل استطالع
رأى عدد من الخبراء.

المنھج

الوصفى

الوصفى

العينة

 اا
 ت اا

 ت اا
ا

) (٣٤من
أمھات
األطفال(٧١) ،
من األطفال.

 اا
 اا
ا

) (٨٨من
أولياء األمور،
) (٦٥من
المدرسين .

 ام
س
م
ا

سبولدينج  ،وآخرون

٥

Spaulding, C.,
(٩٦)et.,

إنتاج علمي
٢٠٠٨م

تعزيز األنشطة الحركية فى
البلدان ذات الدخل المنخفض
ألطفال ما قبل المدرسة.

دراسة برامج خدمة الطفل
واألسرة مثل برنامج الدعم
الغذائى الخاص لألطفال
وبرنامج تحسين الصحة.

الوصفى

) (٤٦مسئول
من قطاع
الطفولة

 ت اا
ا

مرفق )(٩
نماذج من شاشات البرمجية التعليمية

نموذج لشاشة تقديم الباحثة

نموذج لشاشة عنوان البحث

نموذج لشاشة الفيديو الخاص بالبحث

نموذج لشاشة سؤال مصور باالختبار المعرفى

دليل البرمجية التعليمية المقروء من المعلمة

أبنائى األعزاء :
 .١البرمجي ة التعليمي ة عب ارة ع ن أس طوانة تحت وى عل ى مع ارف ومعلوم ات خاص ة
بالنشاط الحركى بالدرس.
 .٢يج ب علي ك معرف ة كيفي ة وض ع األس طوانة داخ ل مش غل األق راص المدمج ة ف ى
جھاز الحاسب اآللى بطريقة سليمة.
 .٣التع رف عل ى كيفي ة ف تح البرمجي ة التعليمي ة م ن خ الل الحاس ب اآلل ى  ،حي ث أن
األس طوانة التعليمي ة تعم ل بطريق ة تلقائي ة عن د وض عھا داخ ل مش غل األق راص
المدمجة.
 .٤يتم استخدام زر الفأرة حتى يمكن التنقل داخل البرمجية التعليمية.
 .٥يمكن ك التع رف عل ى محتوي ات ال درس م ن خ الل النق ر ب زر الف أرة عل ى وص لة
))األھداف – االلعاب التمھيدية – الحركات االستكشافية – حركات البراعة ((.
 .٦يمكن ك التع رف عل ى مق دار تحص يلك ف ى معلوم ات درس التربي ة الرياض ية م ن
خالل اختبار التحصيل المعرفى لكل جانب.
 .٧يمكنك االنتقال من ناحية الى أخرى بعد إتقان ھذه الناحية.
 -٨يجب عليك أيھا الطفل أن تلتزم بتعليم ات المعلم ة عن د تنفي ذ محتوي ات البرمجي ة التعليمي ة
خالل درس التربية الرياضية.

ﻣﺮﻓﻖ )(١٢
األسبوع  :األول
أجزاء
الدرس

تاريخ التنفيذ :
زمن

الجزء التمھيدى ) (٥ق

األلعاب التمھيدية

) ( ٨ق

الوحدة التعليمية األولى

الزمن اإلجمالى للوحدة  ٣٥ :دقيق

٢٠٠٩/ ٢/١٥م

محتوى البرنامج

األھداف السلوكية

 الجري الحر وعند إعطاء اإلشارة يقوم الطفل بأداء ما تطلبه المدرسة )ثني الجذع،جلوس طويل ،الرقود ،ثني الرأس(
 الجري الحر وعند إعطاء اإلشارة تطلب المدرسة من األطفال بتكوين األعداد ،٥ ،٤ ،٣.٦
لعبة :الطاقية فى اللعب
طريقة اللعب  :يقسم األطفال أنفسھم متساويين  ،ويقف كل فريق على جانب فى مواجھة
اآلخر على بعد  ١٠م  ،وتجرى قرعة لتحديد الفريق الذى يحمل الطاقية  ،ويمر بھا على
أفراد فريقه  ،ليخفيھا مع أحدھم متظاھراً بأنه يخفيھا فى كل مرة مع كل طفل من أعضاء
فريقه كى يضلل الفريق الخصم  ،ويتقدم واحد من الفريق اآلخر بعد التداول مع فريقه
محاوالً اإلرشاد على الالعب الذى يخبى الطاقية معه وتستمر اللعبة ھكذا كل مره مع طفل.

 أن يتعرف الطفل على أشكال مختلفة من اإلحماء. أن يؤدى الطفل الجرى بالطريقة الصحيحة. أن يشعر الطفل بالسعادة عند أداء تمريناتاإلحماء
-

حركات ابراعة الفردية

الجزء الرئيسي

حركات استكشافية

) ( ٦ق

) ( ٥ق

جرى الغوريال :
من وضع الوقوف ثنى الجذع أماما ً أسفل وثنى الركبتين  ،الذراعان متدليتان جانبا ً يسير
الطفل أماما ً مع لمس األرض بأصابع اليد مقلداً الغوريال.
دع الطفل يقيم جذعه ويضرب على صدره بكفيه مثل الغوريالً  ،ويحاول الطفل االرتداد
بالوثب ألعلى على األربع واليدين والرجلين مع تغيير اتجاھات المشى.

)وقوف مواجه(
 ثني الرأس لإلمام وللخلف. ثني الرأس للجانب األيمن واأليسر. رفع اليد اليمني ثم اليسرى. رفع اليدان عاليا ثم أماما ً ثم أسفل)وقوف مواجه(
 رفع الذراعين جانبا عاليا مع رفع العقبين ثني الجذع للمس الكرة بأطراف اليد والكرة بين الرجلين علىاألرض.

-

أن يتعرف الطفل على األدوات المستخدمة فى
اللعبة التمھيدية.
أن يتذكر الطفل القواعد التى تحكم اللعبة
التمھيدية.
أن يؤدى الطفل اللعبة التمھيدية بشكل سليم.
أن يستطيع الطفل التفكير السليم أثناء اللعبة
التمھيدية
أن يشعر الطفل بروح الجماعة عند أداء اللعبة
التمھيدية.
أن يتذكر الطفل الشكل الصحيح لجرى الغوريالً.
أن يتعرف الطفل على بعض سلوكيات الغوريال
اإليجابية.
أن يستطيع الطفل تقليد حركة جرى الغوريالً
بطريقة صحيحة.
أن يكتسب الطفل التوافق الحركى خالل الحركات
االستكشافية
أن يحس الطفل بقدرة الخالق فى قوام اإلنسان.
أن يفھم الطفل أھمية الحركات الفردية .
أن يتعرف الطفل على أجزاء الجسم.
أن يستطيع الطفل ثنى الرأس لإلمام والخلف.
أن يستطيع الطفل ثنى الرأس للجانب األيمن
واأليسر.
أن يقدر الطفل على رفع اليد اليمنى ثم اليسرى.
أن يؤدى الطفل حركة رفع اليدان عاليا ثم أماما ً
ثم أسفل.
أن يطبق الطفل حركة رفع الذراعين جانبا ٌ عاليا ً
مع رفع العقبين.
أن يستطيع الطفل ثنى الجذع للمس الكرة بأطراف
اليد والكرة بين الرجلين على األرض.

مالحظات الخبير

ﻣﺮﻓﻖ )(١٢
األسبوع  :األول
أجزاء
الدرس

تاريخ التنفيذ :
زمن

حركات البراعة مع
الزميل

) ( ٦ق

الجزء الختامى ) (٥ق

األسبوع  :األول
أجزاء
الدرس

الجزء التمھيدى ) (٥ق

الجزء الرئيسي

األلعاب التمھيدية

) ( ٨ق

٢٠٠٩/ ٢/١٥م

محتوى البرنامج

األھداف السلوكية

مرجحة الرجل الحرة :
من وضع الوقوف مواجه يدان كل منھما على كتف اآلخر واإلرتكاز على أحدى القدمين ،
تتمرجح الرجل األخرى الحرة لألمام وللخلف على شكل البندول ألقصى مدى  ،مع تبديل
الرجل األخرى.
 )الوقوف( عمل مرجعات بالذراعين ولألمام والخلف.) -الوقوف( ميل الجذع أماما أسفل وعمل مرجحات بالذراعين ألسفل.

تاريخ التنفيذ :
زمن

الوحدة التعليمية األولى

الزمن اإلجمالى للوحدة  ٣٥ :دقيق

-

٢٠٠٩/٢/١٩م

الزمن اإلجمالى للوحدة  ٣٥ :دقيق

محتوى البرنامج

لعبة :الدوائر الموسيقية :
طريقة اللعب :تنتشر األطواق على األرض فى دائرة  ،ويقف كل طفل داخل طوق على أن
يبقى طفل واحد بدون طوق  ،وعند سماع الموسيقى يجرى األطفال خارج األطواق فى اتجاه
الدائرة  ،وعند توقف الموسيقى يحاول كل طفل أن يقف داخل الطوق بسرعة  ،والطفل الذى
يبقى بدون طوق يخرج من الملعب ومعه طوق آخر  ،وتكرر حتى يفوز آخر طفل يقف
داخل الطوق

أن يتعرف الطفل على فوائد العمل الجماعى.
أن يؤدى الطفل حركة مرجحة الرجل الحرة.
أن يستطيع الطفل أداء المرجحة مع التوازن التام
مع الزميل.
أن يتعاون الطفل مع زميلة فى األداء الحركى.

 أن يعتاد الطفل على أداء تمرينات التھدئة بعدالدرس مباشرة.
 أن يكتسب الطفل الشعور باالسترخاء والراحةالنفسية.

الوحدة التعليمية الثانية

 )وقوف مواجھة( المشي في اتجاھات مختلفة مع وضع كتاب على الرأس الصعود على مقعد سويدي والمشي عليه ثم النزول -الصعود على نفس المقعد السويدي والمشي عليه والذراعان جانبا ً

مالحظات الخبير

األھداف السلوكية
-

أن يعتاد الطفل على النظام وتنفيذ التعليمات
والتوجيھات.
أن يشعر الطفل بالسعادة أثناء األداء
أن يفھم الطفل أھمية اإلحماء
أن يتعرف الطفل على تنظيم األدوات المستخدمة
فى اللعبة.
أن يفھم الطفل التعليمات التى تحدد الفائز باللعبة.
أن يدرك الطفل المثيرات المختلفة أثناء اللعبة.
أن يؤدى الطفل اللعبة التمھيدية بطريقة صحيحة.
أن يحس الطفل بإيجابية األداء عند تنفيذ اللعبة
التمھيدية.

مالحظات الخبيــر

األسبوع  :األول
أجزاء
الدرس

تاريخ التنفيذ :
زمن

الوحدة التعليمية الثانية

٢٠٠٩/٢/١٩م

حركات استكشافية

محتوى البرنامج

األھداف السلوكية

مشية المجنون :
من وضع الوقوف يتقدم الطفل أماما ً عن طريق لف أحد القدمين حول األخرى مما يعمل على
بطء سرعة الحركة.

 أن يتذكر الطفل الشكل الصحيح لمشية المجنون. أن يتعرف الطفل على بعض التصرفات الغيرمقبولة للمجنون.
 أن يستطيع الطفل تقليد حركة مشية المجنونبطريقة صحيحة.
 أن يقدر الطفل على التوازن خالل تنفيذ األداءالحركى.
 أن يشعر الطفل بنعمة العقل التى وھبھا ﷲ له. أن يتعرف الطفل طبيعة الحركات الفردية . أن يستطيع الطفل تنطيط الكرة على األرض معالمشى.
 أن يمتلك الطفل التوافق بين اليد والعين. أن يستطيع الطفل رمى ولقف الكرة بين الزميلين. أن يقدر الطفل على تدوير الكرة حول الجسم. أن يؤدى الطفل ثنى الركبتين ثم الوقوف. أن يطبق الطفل حركة وضع الرجل اليمنى أماما ًثم وضع الرجل اليسرى بجانب اليمنى.
 أن يستطيع الطفل أن يؤدى التدريب فى  ٤عدات أن يشعر الطفل بقيمة الذات أثناء األداء. أن يتعرف الطفل على فوائد العمل الجماعى. أن يتمكن الطفل من الجرى فى المكان لمدة دقيقةواحدة.
 أن يستطيع الطفل أداء الجرى فى المكان بالشكلالصحيح مع الزميل.
 أن يشعر الطفل بقيمة التعاون واألندماج مع زميلةخالل األداء الحركى.
 أن يكتسب الطفل الشعور باالسترخاء والراحة -أن يكتسب الطفل باالشعور بالثبات والثقة بالنفس

) ( ٦ق

حركات ابراعة الفردية

) ( ٥ق

حركات البراعة مع
الزميل

) ( ٦ق

الجزء الختامى ) (٥ق

األسبوع  :الثانى

الزمن اإلجمالى للوحدة  ٣٥ :دقيق

)وقوف مواجه( استخدام كرة.
 تنطيط الكرة على األرض مع المشي. رمى ولقف الكرة بين الزميلين. تدوير الكرة حول الجسم.)وقوف -ثبات الوسط(
 ثني الركبتين ثم الوقوف)وقوف ثبات الوسط(
 وضع الرجل اليمنى أماما ً. ثم وضع الرجل اليسرى بجانب اليمنى .يؤدى التدريب فى اربع عدات بزمن قدرة دقيقان
الجرى فى المكان :
من وضع الوقوف مواجه يبدأ أحد الطفلين فى الجرى فى المكان رافعا ً ركبتيه ألعلى بينما
يضع اآلخر كفيه فى المستوى المطلوب حتى تصل اليھما ركبتى زميله.

 )جلوس طويل( ضم الرجلين بالذراعين على البطن بعد سماع الصفارة من المدرسة.) -جلوس طويل( الضغط أماما ً مرتين على القدم اليسرى ثم مرتين على القدم اليمنى.

تاريخ التنفيذ :

الوحدة التعليمية الثالثـة

٢٠٠٩/ ٢ /٢٢م

الزمن اإلجمالى للوحدة  ٣٥ :دقيق

مالحظات الخبيــر

أجزاء
الدرس

زمن

الجزء التمھيدى ) (٥ق

األلعاب التمھيدية

) ( ٨ق

حركات ابراعة الفردية

الجزء الرئيسي

حركات استكشافية

) ( ٦ق

) ( ٥ق

األھداف السلوكية

محتوى البرنامج
 الجري السريع عند سماع الصفارة يتم تغير لالتجاه حسب إشارة المدرسة )رقود( – تحريك الرجل اليمنى ألعلى ثم ألسفل ثم تحريك الرجل اليسرى ألعلى ثم ألسفلتحريك الرجلين ألعلى ثم ألسفل
 )وقوف( المشي لإلمام أربع خطوات ثم التصفيق ويكرر للخلف وللجانب -الحجل مرتين لإلمام ثم للخلف ثم للجانب.

-

أن يتعرف الطفل على أشكال مختلفة من األحماء.
أن يؤدى الطفل الجرى بالطريقة الصحيحة.
أن يدرك الطفل المثيرات الخارجية أثناء األداء.
أن يشعر الطفل بالسعادة عند أداء تمرينات
األحماء

لعبة :وضع الكرات في الصندوق:
طريقة األداء :صندوق يوضع على األرض وصندوق آخر مفتوح الطرفين يثبت على ارتفاع
)٢م( من الصندوق اآلخر على الحائط ويتم تثبيت الصناديق على ارتفاع )٢م( من الحائط ،
وعند رؤية اإلشارة بالبدء يقوم الالعب األول من كل مجموعة بالجري إلى الصندوق
الموضوع على األرض وبه الكرات فيقوم بحمل كرة من الصندوق السفلي ثم الوثب العمودي
لوضع الكرة في الصندوق المعلق وھكذا حتى ينتھي الفريق من العمل ..المجموعة التي
تنتھي من العمل أوالً ھي الفائزة..يكرر األداء ثالث مرات.

-

أن يتعرف الطفل على األدوات المستخدمة فى
اللعبة التمھيدية.
أن يتذكر الطفل القواعد التى تحكم اللعبة
التمھيدية.
أن يؤدى الطفل اللعبة التمھيدية بشكل سليم.
أن يستطيع الطفل التفكير السليم أثناء اللعبة
التمھيدية
أن يشعر الطفل بروح الجماعة عند أداء اللعبة
التمھيدية.
أن يتذكر الطفل الشكل الصحيح لوثبة االرنب.
أن يتعرف الطفل على بعض سلوكيات األرنب.
أن يستطيع الطفل تقليد حركة وثبة االرنب
بطريقة صحيحة.
أن يستكشف الطفل حركات جديدة لبعض
الحيوانات.

وثبة األرنب :
وقوف ثنى الركبتين كامال ٌ ومتباعدتان للخارج  ،الذراعان مالمسان لألرض بين الرجلين ،
المشى أماما ً عن طريق قذف اليدين معا ً لألمام ثم يلحق بھما القدمين  ،والنظر متجه لألمام،
ويمكن تأدية الحركة والقدمان متالصقتان  ،وزيادة دفع األرض ورفع المعقدة عاليا ً.

)وقوف مواجه(
الجرى في المكان مع سماع صوت الموسيقي وعند توقفھا تطلب المدرسة من األطفال
اإلشارة إلى اآلتي:
 لمس األذنين باليدين. لمس الرأس باليد اليمني. لمس الرجل اليمني باليد اليسرى. لمس الفم باليد اليمني.)وقوف امام الخط المرسوم والذراعان جانبا(
 مسك عصا التوازن أمام الجسم والمشى أماما ً على الخط المرسومبطول  ١٥متر.

-

أن يتعرف الطفل على أجزاء الجسم.
أن يستطيع الطفل لمس األذنين باليدين بعد
التوقف من الجرى عند سماع الصفارة.
أن يستطيع الطفل لمس الرأس باليد اليمنى بعد
التوقف من الجرى عند سماع الصفارة.
أن يستطيع الطفل لمس الرجل اليمنى باليد
اليسرى بعد التوقف من الجرى عند سماع
الصفارة.
أن يستطيع الطفل لمس الفم باليد اليمنى بعد
التوقف من الجرى عند سماع الصفارة.
أن يستطيع الطفل مسك عصا التوازن امام الجسم
والمشى أماما ً.

مالحظات الخبيــر

األسبوع  :الثانى
أجزاء
الدرس

٢٠٠٩/ ٢ /٢٢م

حركات البراعة مع
الزميل

زمن

محتوى البرنامج

) ( ٦ق

الحجل مع الزميل :
من وضع الوقوف مواجه يحمل كل منھما الرجل اليسرى لألخر من الساق ثم الحجل فى
المكان  ،يمكن االتجاه لليمين أو الشمال أو الخلف معا ً حسب أشارة المدرسة.

األھداف السلوكية
-

الجزء الختامى ) (٥ق

األسبوع  :الثانى
أجزاء
الدرس

تاريخ التنفيذ :

الوحدة التعليمية الثالثـة

الزمن اإلجمالى للوحدة  ٣٥ :دقيق

زمن

الجزء التمھيدى ) (٥ق

حركات
استكشافية

الجزء الرئيسي

األلعاب التمھيدية

) ( ٨ق

) ( ٦ق

تاريخ التنفيذ :

أن يتعرف الطفل على فوائد العمل الجماعى.
أن يؤدى الطفل حركة الحجل مع الزميل.
أن يستطيع الطفل أداء الحجل مع التوازن التام مع
الزميل.
أن يتعاون الطفل مع زميلة فى األداء الحركى.

 أن يعتاد الطفل على أداء تمرينات التھدئة بعدالدرس مباشرة.
 أن يكتسب الطفل الشعور باالسترخاء والراحةالنفسية.

 )الوقوف( عمل ميزان أمامى. )الوقوف( رفع ركبة الرجل اليسرى عاليا ً أمام الصدر.) -الوقوف( رفع ركبة الرجل اليسرى عاليا ً أمام الصدر.

الوحدة التعليمية الرابعة

٢٠٠٩/٢ /٢٦م

مشية الفيل :
وقوف فتح الرجلين مع ثنى الجذع أماما ً أسفل وتشبيك اليدين معا ً على شكل خرطوم الفيل ،
المشى ببطء وعظمة مع االحتفاظ باستقامة الرجلين ومرجحة الخرطوم قريبا ً من األرض من
جانب ألخر.

-

الزمن اإلجمالى للوحدة  ٣٥ :دقيق

محتوى البرنامج
 الجري لألمام مع عمل حركة لف البكر – فك البكر بالذراعين – قطف البرتقال منأعلى الشجر
 )وقوف –قاطرات( المرور داخل دوائر مرسومة على األرض الحجل على عالمات )دوائر-مثلثات-مربعات( مرسومة على األرض )رقود-ممسكا ً كرة(– تحريك اليدين لألمام ثم تحريك اليدين ألعلى
لعبة :تبادل المشي والجري والحجل.
طريقة اللعب  :الوقوف على خط البداية وتقف المدرسة في الوسط أمام جميع األطفال عند
إعطاء إشارة البدء )رفع علم أحمر( يقوم جميع األطفال بالمشي السريع للوصول إلى خط
النھاية  ،ويكرر نفس االنتقال من خط البداية لخط النھاية مرة بالحجل ومرة بالجري وفي كل
مرة يتم تشجيع من يصل أسرع من اآلخرين بواسطة إشارات التشجيع لھم

مالحظات الخبيــر

األھداف السلوكية
 أن يعتاد الطفل على النظام وتنفيذ التعليماتوالتوجيھات.
 أن يشعر الطفل بالسعادة أثناء األداء أن يفھم الطفل أھمية اإلحماء-

أن يفھم الطفل التعليمات التى تحدد الفائز باللعبة.
أن يدرك الطفل المثيرات المختلفة أثناء اللعبة.
أن يؤدى الطفل اللعبة التمھيدية بطريقة صحيحة.
أن يحس الطفل بإيجابية األداء عند تنفيذ اللعبة
التمھيدية.
أن يستطيع الطفل تحديد تمييز األلوان خالل
الحركة.
أن يتذكر الطفل الشكل الصحيح لمشية الفيل.
أن يتعرف الطفل على بعض التصرفات التى يقوم
بھا الفيل.
أن يستطيع الطفل تقليد حركة مشية الفيل بطريقة

مالحظات الخبيــر

األسبوع  :الثانى
أجزاء
الدرس

زمن

تاريخ التنفيذ :

الوحدة التعليمية الرابعة

٢٠٠٩/٢ /٢٦م

األھداف السلوكية

محتوى البرنامج
الطفل يقف مقلداً حركة رش الفيل ظھره بالماء وذلك برفع الجذع والذراعين عاليا ً مع
مالحظة أن ھذا الوضع مرھق للطفل.

حركات ابراعة الفردية

) ( ٥ق

حركات البراعة
مع الزميل

) ( ٦ق

الجزء الختامى ) (٥ق

األسبوع  :الثالث
أجزاء
الدرس

زمن

الجزء التمھيدى ) (٧ق

الزمن اإلجمالى للوحدة  ٣٥ :دقيق

)وقوف(
 المشى لإلمام أربع خطوات ثم التصفيق. المشى للخلف أربع خطوات ثم التصفيق. المشى للجانب أربع خطوات ثم التصفيق.)وقوف مواجه(
 الجري الزجزاجى بين الكرات. الجري عكس إشارة المدرسة.)جلوس على أربع(
 القفز لإلمام. القفز جھة الشمال. القفز جھة اليمين.الكرة المرفوعة :
من وضع الوقوف مواجه يقف أحد الزميلين ممسكا ً كرة مرفوعة ألعلى ويحاول اآلخر
الوثب عاليا ً لضرب الكرة بالرأس لعدة مرات ثم التبديل.
 )الوقوف( أخذ شھيق ثم زفير. )الوقوف( ترديد بعض الكلمات الحركية التالية ) الواحد واقف مظبوط واألثنين بيبص عليهوالثالثة بسنتين( وذلك مع ثنى الجذع لإلمام والخلف واليمين واليسار.

تاريخ التنفيذ :

الوحدة التعليمية

٢٠٠٩/٣ /١م

محتوى البرنامج
 -الجري الحر وعند إعطاء اإلشارة يقوم األطفال بلمس الحائط) -وقوف مواجه( ثني الرأس لألمام والخلف ثم للجانب األيمن واأليسر

-

مالحظات الخبيــر

صحيحة.
أن يتمكن الطفل تقليد حركة رش الفيل ظھره
بالمھاء خالل تنفيذ األداء الحركى.
أن يشعر الطفل بنعمة ﷲ فى خلق األنسان.
أن يدرك الطفل اإلتجاھات المختلفة فى الفراغ .
أن يستطيع المشى لإلمام أربع خطوات ثم
التصفيق.
أن يستطيع الطفل المشى للخلف أربع خطوات ثم
التصفيق.
أن يقدر الطفل المشى للجانب أربع خطوات ثم
التصفيق.
أن يؤدى الطفل الجري الزجزاجى بين الكرات
أن يطبق الطفل الجري عكس إشارة المدرسة.
أن يستطيع الطفل القفز لإلمام )جھة الشمال ،
جھة اليمين( من وضع الجلوس على االربع.
أن يشعر الطفل بقيمة الذات أثناء األداء.
أن يتعرف الطفل على فوائد العمل الجماعى.
أن يستطيع الطفل أداء ضرب الكرة المرفوعة
بالشكل الصحيح مع الزميل.
أن يشعر الطفل بقيمة التعاون مع زميلة خالل
األداء الحركى.

 أن يكتسب الطفل الشعور باالسترخاء والراحة -أن يكتسب الطفل باالشعور بالثبات والثقة بالنفس

-

الخامسة

الزمن اإلجمالى للوحدة  ٣٥ :دقيق
األھداف السلوكية
 أن يتعرف الطفل على أشكال مختلفة لألحماء. أن يؤدى الطفل الجرى بالطريقة الصحيحة. -أن يستطيع الطفل ثنى الرأس لألمام والخلف ثم

مالحظات الخبيــر

األسبوع  :الثالث
أجزاء
الدرس

زمن

تاريخ التنفيذ :

الوحدة التعليمية

الخامسة

٢٠٠٩/٣ /١م

محتوى البرنامج
 رفع اليد اليمنى ثم اليسرى ورفع اليدان عاليا ً ثم أماما ً ثم أسفل )وقوف مواجه( استخدام كرة تنطيط الكرة على األرض مع المشي) -وقوف مواجة( رفع الذراعين جانبا ً عاليا ً مع رفع العقبين

األلعاب التمھيدية

) ( ٨ق

حركات ابراعة الفردية

الجزء الرئيسي

حركات استكشافية

) ( ٦ق

) ( ٥ق

الزمن اإلجمالى للوحدة  ٣٥ :دقيق

لعبة  :العربة البشرية:
طريقة اللعب :يقف كل العبين معا ً عند خط البداية :يستند الالعب الذي يقوم بدور العربة
على ذراعيه ويمسكه الالعب الثاني الذي يقوم بدور قائد العربة من ساقيه بحيث تكون البداية
)وضع كفى الالعب الذي يقوم بدور العربية خلف خط البداية( عند اإلشارة يقوم الالعبون
الذين يمثلون العربة بالسير على أيدھم تجاه خط النھاية وعند وصولھم إلى خط النھاية
يقومون بتبديل العمل .الزوج الذي ينھى اللعبة بسرعة وبدون أخطاء يعتبر ھو الفائز  .تكرر
اللعبة لمدة ) ١٥دقيقة( ويحدد الالعبون الذي يحصلون على درجات أكثر.
قفزة الضفدعة :
من وضع اإلقعاء الذراعين بين الركبتين واليدان تالمس األرض  ،ثم القفز فتحا ً لوضع اليدين
أمام القدمين ثم تحريك القدمين نحو اليدين.

األھداف السلوكية
للجانب األيمن أو األيسر.
 أن يستطيع الطفل تنطيط الكرة على األرض. أن يشعر الطفل بالسعادة عند أداء تمريناتاألحماء
-

)وقوف -قاطرات(
 المرور داخل دوائر مرسومة على األرض. الحجل على عالمات )دوائر -مثلثات -مربعات( مرسومة على وألسفل . الوثب ألعلى وألسفل. الدوران حسب نداء المدرسة )يمين أو شمال(.)رقود -ممسكا كرة(
 تحريك اليدين لإلمام. تحريك اليدين ألعلى. -ثني الجذع لإلمام مع اليدين لإلمام.

-

أن يتعرف الطفل على حدود الملعب فى اللعبة
التمھيدية.
أن يتذكر الطفل القواعد التى تحكم اللعبة
التمھيدية.
أن يؤدى الطفل اللعبة التمھيدية بشكل سليم.
أن يستطيع الطفل التفكير السليم أثناء اللعبة
التمھيدية
أن يشعر الطفل بروح الجماعة عند أداء اللعبة
التمھيدية.
أن يتذكر الطفل الشكل الصحيح لقفزة الضفدعة.
أن يتعرف الطفل على بعض سلوكيات الضفدعة
اإليجابية.
أن يستطيع الطفل تقليد حركة قفزة الضفدعة
بطريقة صحيحة.
أن يشعر الطفل بالسعادة أثناء األداء االستكشافى.
أن يفھم الطفل أھمية الحركات الفردية .
أن يستطيع الطفل المرور داخل دوائر مرسومة
على األرض.
أن يستطيع الطفل الحجل على عالمات )دوائر-
مثلثات -مربعات( مرسومة على وألسفل.
أن يقدر الطفل على الدوران حسب نداء المدرسة
)يمين أو شمال(.
أن يحرك الطفل اليدين لإلمام من وضع الرقود
والكرة فى يده.
أن يحرك الطفل اليدين ألعلى من وضع الرقود
والكرة فى يده.

مالحظات الخبيــر

األسبوع  :الثالث
أجزاء
الدرس

٢٠٠٩/٣ /١م

حركات البراعة مع
الزميل

زمن

محتوى البرنامج

) ( ٦ق

الميل للخلف :
من وضع الوقوف مواجه يدان كل منھما متشابكة األصابع والذراعان ممدودان والقدمان
متالصقتان  ،الميل للخلف لكل من الطفلين ثم العودة  ،بحيث يعمل كل منھما على جذب
اآلخر ألرجاعه  ،ثم تبديل الحركة  ،ويمكن استخدام عصا بينھما.

األھداف السلوكية
-

الجزء الختامى ) (٥ق

األسبوع  :الثالث
أجزاء
الدرس

تاريخ التنفيذ :

الوحدة التعليمية

الخامسة

الزمن اإلجمالى للوحدة  ٣٥ :دقيق

زمن

الجزء التمھيدى ) (٥ق

حركات
استكشافية

الجزء الرئيسي

األلعاب التمھيدية

) ( ٨ق

) ( ٦ق

 )الوقوف( عمل مرجعات بالذراعين ولألمام والخلف.) -الوقوف( تعليم صفقة المطر  ،حيث يقوم التالميذ بالتصفيق ببطى ثم سريع ثم ببطى.

تاريخ التنفيذ :

٢٠٠٩/٣ /٥م

محتوى البرنامج
 الجري الحر في الملعب ومع إعطاء اإلشارة يقوم كل طفل بتقليد أي حيوان مثل )القطة،الكلب ،العصفورة ،األسد(
 الجر عكس اإلشارة الجري-التسلق-التعلق-التصويب بكور صغيرة ملونة على أشكال مرسومة وملونة علىالحائط مثل المثلث-المربع-الدائرة.
لعبة :مساكة السلسلة:
عند اإلشارة يجري جميع األطفال مع االنتشار في الملعب وعلى كل زوجين ممسكين بيد
بعض محاولة مسك األطفال المنتشرين اثناء الجري .أي طفل يتم مسكه بواسطة المساكة
يرافق المساكة التي مسكته ويشبك يده معھما  .يجب مراعاة عدم فك األيدي أثناء مسك
األطفال .فالطفل الذي يمسك واأليدي مفكوكة ال يعتبر العبا ً ممسوكا ً يستمر في أداء الالعبة
لمدة ) ١٠دقائق( ويحدد الفائز بالعدد األكثر الذي تم مسكه.
جرى القطة :
من وضع الوقوف على أربع ثنى الركبتين والذراعين قليالً  ،وتبادل الخطو فى جميع
االتجاھات بالذراعين والرجلين لتقليد حركة جرى القطة.

أن يتعرف الطفل على فوائد العمل الجماعى.
أن يؤدى الطفل حركة الميل للخلف لجذب
الزميل.
أن يستطيع الطفل أداء حركة الميل للخلف مع
التوازن التام مع الزميل.
أن يتعاون الطفل مع زميلة فى األداء الحركى.

 أن يعتاد الطفل على أداء تمرينات التھدئة بعدالدرس مباشرة.
 -أن يكتسب الطفل الشعور باالسترخاء والراحة.

الوحدة التعليمية السادسة

-

-

الزمن اإلجمالى للوحدة  ٣٥ :دقيق
األھداف السلوكية

-

مالحظات الخبيــر

أن يعتاد الطفل على النظام وتنفيذ التعليمات
والتوجيھات.
أن يستطيع الطفل الجرى مقلداً بعض الحيوانات.
أن يشعر الطفل بالسعادة أثناء األداء
أن يفھم الطفل أھمية اإلحماء
أن يتعرف الطفل على حدود الملعب المستخدمة
فى اللعبة.
أن يفھم الطفل التعليمات التى تحدد الفائز باللعبة.
أن يدرك الطفل المثيرات المختلفة أثناء اللعبة.
أن يؤدى الطفل اللعبة التمھيدية بطريقة صحيحة.
أن يحس الطفل بإيجابية العمل التعاونى عند تنفيذ
اللعبة التمھيدية.

 أن يتذكر الطفل الشكل الصحيح لجرى القطة. أن يتعرف الطفل على بعض التصرفات المقبولةللقطة.
 -أن يستطيع الطفل تقليد حركة جرية القطة بطريقة

مالحظات الخبيــر

األسبوع  :الثالث
أجزاء
الدرس

زمن

تاريخ التنفيذ :

الوحدة التعليمية السادسة
٢٠٠٩/٣ /٥م

محتوى البرنامج

الزمن اإلجمالى للوحدة  ٣٥ :دقيق
مالحظات الخبيــر

األھداف السلوكية
صحيحة.
 أن يشعر الطفل بالسرور أثناء تقليد الحيواناتالتى يحبھا.

حركات ابراعة الفردية

) ( ٥ق

حركات البراعة مع
الزميل

) ( ٦ق

الجزء الختامى ) (٥ق

األسبوع  :الرابع
أجزاء
الدرس

زمن

الجزء التمھيدى ) (٥ق

-

)وقوف مواجه(
 المشي في اتجاھات مختلفة مع وضع كتاب على الرأس. الصعود على مقعد سويدي والمشي عليه ثم النزول. الصعود على نفس المقعد السويدي والمشي عليه والذراعان جانبا)وقوف مواجه(
 -اإلتزان داخل طوق والوقوف بدون حركة أربعة عدات.

الدفع بالقدمين :
من وضع الرقود رفع الرجلين عاليا ً مواجھة الزميل  ،يضع الزميل صدره على قدمى زميله
الراقد على األرض ممسكا ً قدميه  ،ويقوم الطفل الراقد بثنى ومد الركبتين لدفع الزميل اآلخر
ألعلى وللخلف.

 )الوقوف( ثنى الرأس للخلف مع أخذ شھيق من األنف ثم العودة للوضع اإلبتدائى معخروج الزفير من الفم ويكرر.
) -الوقوف( ميل الجذع أماما أسفل وعمل مرجحات بالذراعين ألسفل.

تاريخ التنفيذ :

-

 أن يتعرف الطفل على فوائد العمل الجماعى. أن يتمكن الطفل من دفع الزميل من وضعالرقود.
 أن يستطيع الطفل أداء الدفع بالقدمين للزميلبالشكل الصحيح .
 أن يشعر الطفل بقيمة التفاعل مع زميلة خاللاألداء الحركى.
 أن يكتسب الطفل الشعور باالسترخاء والراحة -أن يكتسب الطفل باالشعور بالثبات والثقة بالنفس

الوحدة التعليمية السابعة

٢٠٠٩/٣/٨م

محتوى البرنامج
 -الجري المكوكي للمس حائط والرجوع مرة أخرى لنقطة البداية

أن يمتلك الطفل القدرة على االتزان الحركى .
أن يستطيع المشي في اتجاھات مختلفة مع وضع
كتاب على الرأس.
أن يستطيع الطفل الصعود على مقعد سويدي
والمشي عليه ثم النزول.
أن يقدر الطفل على الصعود على نفس المقعد
السويدي والمشي عليه والذراعان جانبا.
أن يؤدى الطفل حركة اإلتزان داخل طوق
والوقوف بدون حركة أربعة عدات.

-

الزمن اإلجمالى للوحدة  ٣٥ :دقيق
األھداف السلوكية
 -أن يتعرف الطفل على أشكال مختلفة من األحماء.

مالحظات الخبيــر

األسبوع  :الرابع
أجزاء
الدرس

تاريخ التنفيذ :

زمن

الوحدة التعليمية السابعة

٢٠٠٩/٣/٨م

محتوى البرنامج
 الوثب ألعلى -المشي على أطراف األصابع

األلعاب التمھيدية

) ( ٨ق

حركات ابراعة الفردية

الجزء الرئيسي

حركات استكشافية

) ( ٦ق

) ( ٥ق

الزمن اإلجمالى للوحدة  ٣٥ :دقيق

اسم اللعبة :المرور من تحت العارضة:
طريقة اللعب :يقف الفريقان متواجھين على خط البدء بشكل منسق ،تبدأ اللعبة مع إشارة
المدرب ،فينطلق األطفال للجري ثم المرور من تحت العارضة)جھاز للوثب العالي لكل فريق
ارتفاعه متر( واالنتقال إلى الجھة األخرى التي كان يقف فيھا فريق الخصم .الفريق الذي
ينتقل إلى االتجاه اآلخر قبل خصمه يمنح له نقطة .تكرر اللعبة عدة مرات والفريق الذي
يحقق خمس نقاط يعتبر فائزاً باللعبة ،يعتبر الفريق خاسراً للنقطة في حالة إذا سقطت
العارضة من أحد الالعبين في الفريق نفسه.
زحف كلب البحر :
الطفل فى وضع االنبطاح المائل والذراعان مفرودتان باتساع الصدر والقدمان مضمومتان
والجسم مستقيم  ،والنظر لألمام  ،ويمشى الطفل بتبادل الذراعين لجذب الجسم وحركة
الرجلين سلبية  ،ويمكن المشى وجذب الجسم بالذراعين معا ً  ،ويمكن االرتكاز على أصابع
اليدين بدالً من الكفين  ،ويمكن أن يصفق باليدين بدالً كل عدد من الخطوات..
)الوقوف مواجه(
 المشي على خط مستقيم مرسوم على األرض على إطراف األصابع)الوقوف مواجه(
 عمل ميزان أمامي.)الوقوف مواجه(
 الصعود على مقعد سويدي والمشي عليه وعند سماع الصفارة يقوم الطفل بثنيالركبتين )مرتين( ثم الوقوف والمشي ثم النزول
)الوقوف مواجه(
 الوقوف على قدم واحدة داخل الطوق وعند سماع الصفارة تطلب المدرسةبتحريك )اليد اليمني أو اليسرى أو الرأس أو الجزع(

األھداف السلوكية
-

أن يؤدى الطفل الجرى المكوكى بالطريقة
الصحيحة.
أن يستطيع الطفل المشى على أطراف األصابع.
أن يشعر الطفل بالسعادة عند أداء تمرينات
األحماء
أن يتعرف الطفل على األدوات المستخدمة فى
اللعبة التمھيدية.
أن يتذكر الطفل القواعد التى تحكم اللعبة
التمھيدية.
أن يؤدى الطفل اللعبة التمھيدية بشكل سليم.
أن يتمكن الطفل من المرور تحت العارضة دون
لمسھا.
أن يشعر الطفل بالمرح عند أداء اللعبة التمھيدية.
أن يتذكر الطفل الشكل الصحيح لطريقة زحف
كلب البحر.
أن يتعرف الطفل على بعض سلوكيات كلب
البحر اإليجابية.
أن يستطيع الطفل تقليد حركة زحف كلب البحر
بطريقة صحيحة.
أن يحس الطفل بقدرة الخالق فى تشكيل اإلنسان.
أن يفھم الطفل أھمية الحركات الفردية .
أن يستطيع الطفل المشي على خط مستقيم مرسوم
على األرض على إطراف األصابع.
أن يستطيع الطفل عمل ميزان أمامي.
أن يقدر الطفل على الصعود على مقعد سويدي
والمشي عليه وعند سماع الصفارة يقوم الطفل
بثني الركبتين ثم الوقوف والمشي ثم النزول.
أن يطبق الطفل حركة الوقوف على قدم واحدة
داخل الطوق وعند سماع الصفارة تطلب المدرسة
بتحريك )اليد اليمني أو اليسرى أو الرأس أو
الجزع.

مالحظات الخبيــر

األسبوع  :الرابع
أجزاء
الدرس

٢٠٠٩/٣/٨م

حركات البراعة مع
الزميل

زمن

محتوى البرنامج

األھداف السلوكية

) ( ٦ق

جذب الزميل :
من وضع الوقوف ظھراً لظھر  ،حيث تشبيك األذرع من المرفق وشد الزميل لألمام
باستخدام الذراعين حتى يختل توازنه من وضع الوقوف الذى يكون به.

 أن يتعرف الطفل على فوائد العمل الجماعى. أن يستطيع الطفل أداء حركة جذب الزميل معالتوازن التام مع الزميل.
 أن يتعاون الطفل مع زميلة بإيجابية خالل األداءالحركى.

 )الوقوف( عمل مرجعات بالذراعين ولألمام والخلف.) -الوقوف( ميل الجذع أماما أسفل وعمل مرجحات بالذراعين ألسفل.

 أن يعتاد الطفل على أداء تمرينات التھدئة بعدالدرس مباشرة.
 أن يكتسب الطفل الشعور باالسترخاء والراحةالنفسية.

الجزء الختامى ) (٥ق

األسبوع  :الرابع
أجزاء
الدرس

تاريخ التنفيذ :

الوحدة التعليمية السابعة

الزمن اإلجمالى للوحدة  ٣٥ :دقيق

زمن

الجزء التمھيدى ) (٥ق

تاريخ التنفيذ :

الوحدة التعليمية الثامنة

٢٠٠٩/٤/١٢م

األھداف السلوكية
-

الجزء الرئيسي

األلعاب التمھيدية

) ( ٨ق

اسم اللعبة :تسعة بالطات:
طريقة اللعب :تقسم األطفال الى مجموعات مكونة من خمس أطفال تقف كل مجموعة ومعھا
كرة صغيرة )طبية  ،كرة شراب  ،كرة يد( وتكون الكرة مع أول طفل فى المجموعة الواقفة
على شكل قاطرة أمام تسعة بالطات على شكل رباعى موضوعة فوق بعضھا  ،ويحاول
الطفل إصابة البالطات جميعھا بواسطة الكرة الموضوعة فى يديه.

-

الزمن اإلجمالى للوحدة  ٣٥ :دقيق

محتوى البرنامج
 )الوقوف مواجة( المشي على خط مستقيم مرسوم على األرض على أطراف األصابع)الوقوف مواجه( عمل ميزان أمامي
 الحجل على عالمات )دوائر-مثلثات-مربعات( مرسومة على األرض )رقود-ممسكا ً كرة(– تحريك اليدين لألمام ثم تحريك اليدين ألعلى.

مالحظات الخبيــر

-

أن يفھم الطفل أھمية اإلحماء
أن يستطيع الطفل المشى فى خط مستقيم مرسوم
على األرض على أطراف االصابع.
أن يستطيع الطفل الحجل على عالمات معينة
مرسومة على األرض.
أن يعتاد الطفل على النظام وتنفيذ التعليمات
والتوجيھات.
أن يشعر الطفل بالسعادة أثناء األداء.
أن يتعرف الطفل على تنظيم األدوات المستخدمة
فى اللعبة.
أن يفھم الطفل التعليمات التى تحدد الفائز باللعبة.
أن يؤدى الطفل اللعبة التمھيدية بطريقة صحيحة.
أن يحس الطفل بالبھجة أثناء تنفيذ اللعبة
التمھيدية.

مالحظات الخبيــر

األسبوع  :الرابع
أجزاء
الدرس

تاريخ التنفيذ :

الوحدة التعليمية الثامنة

٢٠٠٩/٤/١٢م

الزمن اإلجمالى للوحدة  ٣٥ :دقيق

حركات استكشافية
حركات ابراعة الفردية

) ( ٦ق

وثبة العصـا :
يتخيل الطفل أن جسمه عصا ويعمد الى تصلب أجزاء جسمه مثل العصا  ،ويثب الى أعلى
على أصابع القدمين  ،واليدين أما الصدر كما لو كان يمسك بعصا  ،والوثب مع الدوران ربع
او نصف دورة  ،حتى يصل الى دورة كاملة من ناحية اليمين ثم من ناحية الشمال.

 أن يعرف الطفل بعض استخدامات العصا. أن يتذكر الطفل الشكل الصحيح لوثبة العصا. أن يستطيع الطفل تقليد حركة وثبة العصا بطريقةصحيحة.
 أن يتمكن الطفل على الحفاظ على توازنه خاللتنفيذ األداء الحركى.
 أن يشعر الطفل بالسعادة خالل األداءاالستكشافى.
 أن يمتلك الطفل التوافق بين اليد والعين أثناءاألداء الحركى.
 أن يستطيع الطفل قذف الكرة داخل السلة. أن يستطيع الطفل رمى الكرة ألعلى ثم لقفه. أن يقدر الطفل على رمى الكرة ألعلى وعندارتدادھا من األرض يمسكھا.
 أن يؤدى الطفل ثنى الركبتين ثم الوقوف. أن يطبق الطفل حركة تبادل لمس البالونات باليدالحرة.
 أن يستطيع الطفل أن يقف الطفل على بعد متروأمامه سله وعند سماع الصفارة يقوم الطفل
برمي الكرة داخل السلة
 أن يشعر الطفل بقيمة الذات أثناء األداء. أن يتعرف الطفل على فوائد العمل الجماعى. أن يتمكن الطفل من إتمام السباق الشاق لمسافة ١٥متر.
 أن يحافظ الطفل على الوضع الصحيح لألداءالحركى مع الزميل.
 أن يشعر الطفل بقيمة التعاون مع زميلة خاللاألداء الحركى.
 أن يكتسب الطفل الشعور باالسترخاء والراحة -أن يكتسب الطفل باالشعور بالثبات والثقة بالنفس

) ( ٥ق

حركات البراعة مع
الزميل

زمن

محتوى البرنامج

األھداف السلوكية

) ( ٦ق

الجزء الختامى ) (٥ق

األسبوع  :الخامس

)الوقوف مواجه -سلة(
 قذف الكرة إلدخالھا داخل السلة.)الوقوف -ممسكا كرة(
 رمى الكرة ألعلى ثم لقفه. رمى الكرة ألعلى وعند ارتدادھا من األرض يمسكھا.)الوقوف -ممسكا بالوان(
 تبادل لمس البالونات باليد الحرة)الوقوف مواجه – سلة(
يقف الطفل على بعد متر وأمامه سله وعند سماع الصفارة يقوم الطفل برمي
الكرة داخل السلة
السباق الشاق :
من وضع الوقوف ظھراً لظھر  ،حيث تشبيك األذرع من المرفق وشد الزميل لألمام
باستخدام الذراعين حتى مسافة  ١٥متر ثم التبديل بين الطفلين حتى الوصول الى خط النھاية.

 )الوقوف( تقوم المدرسة بالنقر لعدد معين ويطلب من التالميذ معرفة عدد النقراتالمسموعة.

تاريخ التنفيذ :

الوحدة التعليمية التاسعة

٢٠٠٩/٣/١٥م

الزمن اإلجمالى للوحدة  ٣٥ :دقيق

مالحظات الخبيــر

-

أجزاء
الدرس

زمن

الجزء التمھيدى ) (٥ق

محتوى البرنامج
-

األلعاب التمھيدية

) ( ٨ق

حركات ابراعة الفردية

الجزء الرئيسي

حركات استكشافية

) ( ٦ق

) ( ٥ق

الحجل مرتين لإلمام ثم للخلف ثم للجانب.
الجري السريع عند سماع الصفارة يتم تغير لالتجاه حسب إشارة المدرسة
)رقود( تحريك الرجل اليمنى ألعلى ثم ألسفل ثم تحريك الرجل اليسرى ألعلى ثم ألسفل
تحريك الرجلين ألعلى ثم ألسفل
)وقوف( المشي لإلمام أربع خطوات ثم التصفيق ويكرر للخلف وللجانب

اسم اللعبة :سباق التتابع :
خطان متوازيان المسافة بينھما )٢٠م( يرسم خطان يصالن من خط البدء لخط النھاية
)ليصال بين القاطرتين( وذلك لتحديد استقامة الجري  ،ويقسم الفريق الواحد إلى قاطرتين
متواجھتين )متساويتين في العدد( وتحدد المدرسة الطفل الذي سيبدأ اللعبة من كل فريق ،عند
اإلشارة ينطلق الطفالن باتجاه القاطرتين المواجھتين للمس الطفل األول من القاطرة ثم
الوقوف في آخر القاطرة .بينما ينطلق الطفل الملموس باتجاه القاطرة المواجھة للمس الطفل
المقابل له ثم الوقوف في آخر القاطرة المقابلة لھا والفريق الذي ينھي اللعبة بسرعة يعتبر
فائزاً .البد أن يراعى كل العب أال يتم انطالقه للجري قبل أن يتم لمسه من قبل زميله ويكون
وراء خط البداية  ..يكرر األداء مرتين.
وقفة الديك :
من وضع الوقوف تشبيك اليدين أمام الصدر  ،والدوران للخلف والجلوس تربيع  ،الوقوف
بدون سند والدوران أماما ً للوضع األصلى.

األھداف السلوكية
-

)الوقوف -ممسكا كرة(
توضع لوحه عل الحائط بھا )دوائر ملونة( على مسافة معينة ومناسبة وتطلب المدرسة
 رمى الكرة من أعلى الرأس لإلمام على اللون األحمر. رمى الكرة من الوسط لإلمام على اللون األصفر. رمى الكرة من أسفل لإلمام على اللون األخضر)الوقوف مواجه -سله(
 عند سماع إشارة المدرسة يتم الجري لإلمام ألخذ المنديل الذي تحدد لونهالمدرسة )أحمر ،أزرق ،أخضر( من عدد مناديل معلقة على مسافة مناسبة.
)الوقوف(
 الجري وعند سماع الصفارة الوقوف ورمي الكرة داخل المرمي.)جلوس طويل -في شكل مربع(
 -تطلب المدرسة من الطفل الممسك بالكرة أن يرمى الكرة إلى الطفل الذي يرتدي

-

أن يؤدى الطفل الحجل بالطريقة الصحيحة.
أن يستطيع الجرى السريع عند سماع الصفارة.
أن يستطيع الطفل تحريك الرجل اليمنى ألعلى ثم
ألسفل.
أن يشعر الطفل بالسعادة عند أداء تمرينات
األحماء
أن يتذكر الطفل القواعد التى تحكم اللعبة
التمھيدية.
أن يؤدى الطفل اللعبة التمھيدية بشكل سليم.
أن يستطيع الطفل التفكير السليم أثناء اللعبة
التمھيدية.
أن يؤدى الطفل سباق التتابع ملتزما بالشكل
الصحيح لألداء.
أن يشعر الطفل بروح الجماعة عند أداء اللعبة
التمھيدية.
أن يتذكر الطفل الشكل الصحيح لوقفة الديك.
أن يتعرف الطفل على بعض سلوكيات الديك.
أن يستطيع الطفل تقليد حركة وقفة الديك بطريقة
صحيحة.
أن يستكشف الطفل أوضاع جديدة لحيوانات أليفة
أن يحس الطفل بالسرور لتقليد وقفة الديك.
أن يفھم الطفل أھمية الحركات الفردية .
أن يستطيع الطفل رمى الكرة من أعلى الرأس
لإلمام على اللون األحمر.
أن يستطيع الطفل رمى الكرة من الوسط لإلمام
على اللون األصفر.
أن يقدر الطفل رمى الكرة من أسفل لإلمام على
اللون األخضر
أن يستطيع الطفل الجري لإلمام ألخذ المنديل عند
سماع أشارة المدرسة.
أن يؤدى الطفل حركة الجري وعند سماع
الصفارة الوقوف ورمي الكرة داخل المرمي.
أن يطبق الطفل حركة رفع الذراعين جانبا ٌ عاليا ً
مع رفع العقبين.
أن يستطيع الطفل أن يرمى الكرة إلى الطفل الذي

مالحظات الخبيــر

األسبوع  :الخامس
أجزاء
الدرس

زمن

تاريخ التنفيذ :

الوحدة التعليمية التاسعة

الزمن اإلجمالى للوحدة  ٣٥ :دقيق

٢٠٠٩/٣/١٥م

محتوى البرنامج

األھداف السلوكية
يرتدي ألفته بلون معين.

ألفته )حمراء ،خضراء ،صفراء ،زرقاء(

حركات البراعة
مع الزميل

) ( ٦ق

الجزء الختامى ) (٥ق

األسبوع  :الخامس
أجزاء
الدرس

زمن

الجزء التمھيدى ) (٥ق

الجزء
الرئيسي

األلعاب التمھيدية

) ( ٨ق

تبادل التمرير :
من وضع الوقوف مواجه -للزميل على بعد  ١٢متر  ،يقوم الزميلين بتبادل رمى الكرة بينھما
دون سقوطھا..

 أن يتعرف الطفل على فوائد العمل الجماعى. أن يؤدى الطفل التمرير مع زميله. -أن يتعاون الطفل مع زميلة فى األداء الحركى.

 )الوقوف( عمل مرجعات بالذراعين ولألمام والخلف.) -الوقوف( ميل الجذع أماما أسفل وعمل مرجحات بالذراعين ألسفل.

 أن يعتاد الطفل على أداء تمرينات التھدئة بعدالدرس مباشرة.
 -أن يكتسب الطفل الشعور باالسترخاء والراحة.

تاريخ التنفيذ :

مالحظات الخبيــر

الوحدة التعليمية العاشرة

٢٠٠٩/٣ /١٩م

الزمن اإلجمالى للوحدة  ٣٥ :دقيق

محتوى البرنامج
 المشى فى خطوات مستقيمة ثم المشى على خطوط متعرجة زجزاجية ثم المشى للخلفثم فى مربعات ثم فى صفوف ثم المشى على العقبين.
 وقوف المشى أماما ً مع دوران الذراعين. -الحجل مع الوثب بقدم تلو األخرى مع تطويل المسافة.

أسم اللعبة :إصابة الھدف:
طريقة اللعب :يرسم خط يبعد عن حائط مسافة تسعة أمتار -ويسند على ھذا الحائط طبقة من
الصندوق أمام كل فريق  ،ويقف الفريقان قاطرتين مواجھتين للحائط وخلف الخط المرسوم،
وأمام قطعة الصندوق ،عند اإلشارة تبدأ اللعبة بالتصويب نحو الھدف ،والطفل الذي يصوب

-

األھداف السلوكية
-

أن يفھم الطفل أھمية اإلحماء .
أن يستطيع الطفل المشى فى خط مستقيم ثم
خطوط متعرجة زجزاجية.
أن يستطيع الطفل المشى أماما ً مع دوران
الذراعين.
أن يتمكن الطفل من الحجل مع الوثب بقدم تلو
األخرى.
أن يشعر الطفل بالسعادة أثناء األداء
أن يتعرف الطفل على تنظيم األدوات المستخدمة
فى اللعبة.
أن يفھم الطفل التعليمات التى تحدد الفائز باللعبة.
أن يدرك الطفل المثيرات المختلفة أثناء اللعبة.
أن يؤدى الطفل اللعبة التمھيدية بطريقة صحيحة.

مالحظات الخبيــر

األسبوع  :الخامس
أجزاء
الدرس

زمن

حركات استكشافية

) ( ٦ق

تاريخ التنفيذ :

الوحدة التعليمية العاشرة

الزمن اإلجمالى للوحدة  ٣٥ :دقيق

٢٠٠٩/٣ /١٩م

محتوى البرنامج

األھداف السلوكية

الكرة ھو الذي يعيدھا إلى زميله الذي يليه ،ليقوم بالتصويب ثم ينتقل إلى آخر القاطرة ،وھكذا
تستمر اللعبة حتى آخر طفل في كل فريق  ،وتحسب نقطة في كل مرة تدخل فيھا الكرة
الصندوق ،الفريق الذي ينھي التصويب أسرع في حالة تساوي النقط يعتبر ھو الفائز  ،يجب
مراعاة أن يتم التصويب من خلف الخط المرسوم

 أن يحس الطفل بإيجابية األداء عند تنفيذ اللعبةالتمھيدية.

وثبة األعرج :
من وضع الوقوف أنثناء أحدى الرجلين  ،مسك القدم المنثنية باليد من الخلف  ،ثم الوثب أماما ً
على الرجل األخرى.

-

أن يتذكر الطفل الشكل الصحيح لوثبة األعرج.
أن يستطيع الطفل تقليد حركة وثبة األعرج
بطريقة صحيحة.
أن يتمكن الطفل من التوازن خالل تنفيذ األداء
الحركى.
أن يشعر الطفل بنعمة ﷲ عليه فى القوام السليم.

-

أن يمتلك الطفل القدرة على التحكم العضلى
العصبى خالل األداء .
أن يستطيع الطفل الوثب داخل وخارج طوق
بالقدمين ) (٨مرات.
أن يستطيع الطفل الوثب لإلمام لتخطى أربع
خطوات مرسومة على األرض ويكرر ) ٢مرة(.
أن يقدر الطفل على ركل كرة قدم على الحائط
مرة بالقدم اليسرى.
أن يؤدى الطفل الحجل بقدم واحدة من دائرة إلى
أخرى.

-

حركات ابراعة الفردية

) ( ٥ق

حركات البراعة مع
الزميل

)الوقوف مواجه(
 الوثب داخل وخارج طوق بالقدمين ) (٨مرات)الوقوف مواجه(
 الوثب لإلمام لتخطى أربع خطوات مرسومة على األرض ويكرر ) ٢مرة()الوقوف مواجه للحائط(
 ركل كرة قدم على الحائط مرة بالقدم اليسرى.)الوقوف(
 -الحجل بقدم واحدة من دائرة إلى أخرى

) ( ٦ق

مقاومة الزميل :
من وضع الوقوف مواجه -للزميل  ،أحد الطفلين فى وضع الجلوس على أربع  ،يتخيل الطفل
زميله كرة ويعمل على تنطيطھا بدفعھا ألسفل  ،بينما الطفل )الكرة( يعمل على مد الركبتين
للمقاومة ألعلى  ،والتبديل بين الزميلين.

الجزء الختامى ) (٥ق

 )الوقوف( تطلب المدرسة من التالميذ رفع اليدين عاليا ً عند سماع كلمة شمس  ،ثم نزولاليدين أسفل عند سماع كلمة قمر  ،مع التكرار.

-

أن يتعرف الطفل على فوائد العمل الجماعى.
أن يتمكن الطفل من مقاومة الزميل بفرد الركبتين
ألعلى.
أن يستطيع الطفل مقاومة الزميل بالشكل الصحيح
.
أن يشعر الطفل بقيمة بإيجابية األداء مع زميلة
خالل األداء الحركى.

 أن يكتسب الطفل الشعور باالسترخاء والراحة -أن يكتسب الطفل باالشعور بالثبات والثقة بالنفس

مالحظات الخبيــر

األسبوع  :السادس

٢٠٠٩/٣/٢٢م

محتوى البرنامج

األھداف السلوكية

) ( ٥ق

حركات استكشافية

) ( ٦ق

 الجري الحر وعند إعطاء اإلشارة يقوم الطفل بأداء ما تطلبه المدرسة )ثني الجذع،جلوس طويل ،الرقود ،ثني الرأس(
 الجري الحر وعند إعطاء اإلشارة تطلب لمدرسة من األطفال بتكوين األعداد ،٥ ،٤ ،٣.٦
لعبة :البحر والسمك :
طريقة اللعب :يقسم األطفال الى أربعة مجموعات تحتل كل منھا ركن من الملعب ويحمل
أسم نوع معين من األسماك  ،ويقف المطارد فى منتصف الملعب )فى البحر( ويقوم بمحاولة
إخراج السمك الى عرض البحر  ،كأن ينادى مثالً البحر ينادى على البلطى فتسرع
المجموعة التى تحمل اسم البلطى الى منتصف الملعب مع تحريك اليدين حركات دائرية
)كالسباحة فى الماء(  ،ويقوم المطارد بالنداء على بقية المجموعات حتى تخرج كلھا للسباحة
فى عرض البحر  ،وعندما ينادى المطارد المد وصل  ،تسرع كل مجموعة للعودة بسرعة
الى مكانھا األصلى ويحاول المطارد لمس أكبر عدد ممكن من التالميذ.
شبكة الصياد :
من وضع الوقوف فتحا مواجه بالجنب  ،رفع الذراعين خلفا ً عاليا ً اماما ً أسفل وميل الجذع
أماما ً أسفل  ،لم الشبكة من أعلى ألسفل )وقوف الذراعان عاليا ً( تبادل فرد وثنى الذراعان
عاليا ً باستمرار مع ثنى الجذع ألسفل .

 أن يتعرف الطفل على أشكال مختلفة من األحماء. أن يؤدى الطفل الجرى بالطريقة الصحيحة. أن يشعر الطفل بالسعادة عند أداء تمريناتاألحماء

حركات ابراعة الفردية

أجزاء
الدرس

زمن

تاريخ التنفيذ :

الوحدة التعليمية الحادية عشر

الزمن اإلجمالى للوحدة  ٣٥ :دقيق

) ( ٥ق

)الوقوف قاطرات(
 الجري الزجزاجى بين المربعات)الوقوف مواجه(
 رمى الكرة داخل المرمي.)الوقوف مواجه(
 الوثب مع فتح وضم القدمين.)الوقوف داخل دائرة(
 الوثب خارج الدائرة ويكون الطفل ممسكا بين القدمين كرة صغيرة.)الوقوف(
 -الوثب بين الدوائر المرسومة على األرض.

الجزء التمھيدى ) (٧ق

-

األلعاب التمھيدية

-

أن يتذكر الطفل القواعد التى تحكم اللعبة
التمھيدية.
أن يؤدى الطفل اللعبة التمھيدية بشكل سليم.
أن يستطيع الطفل التفكير السليم أثناء اللعبة
التمھيدية
أن يشعر الطفل بالعمل الجماعى عند أداء اللعبة
التمھيدية.

الجزء الرئيسي

 أن يتعرف الطفل على الشكل الصحيح لشبكةالصياد.
 أن يستطيع الطفل تقليد حركة شبكة الصيادبطريقة صحيحة.
 أن يشعر الطفل بقيمة العمل وأھميته لألنسان.-

أن يفھم الطفل أھمية الحركات الفردية .
أن يستطيع الطفل الجري الزجزاجى بين
المربعات.
أن يستطيع الطفل رمى الكرة داخل المرمي.
أن يقدر الطفل على الوثب مع فتح وضم القدمين.
أن يؤدى الطفل الوثب خارج الدائرة ويكون
الطفل ممسكا بين القدمين كرة صغيرة.
أن يستطيع الطفل الوثب بين الدوائر المرسومة
على األرض.

مالحظات الخبيــر

األسبوع  :السادس
أجزاء
الدرس

٢٠٠٩/٣/٢٢م

حركات البراعة مع
الزميل

زمن

محتوى البرنامج

) ( ٦ق

دفع الزميل :
من وضع الوقوف مواجه -للزميل اليدين متشابكتان والمسافة بينھما بطول الذراع  ،ويحاول
كل منھما دفع اآلخر عن طريق تبادل الضغط على الكفين وثنى الذراع.

األھداف السلوكية
-

الجزء الختامى ) (٥ق

األسبوع  :السادس
أجزاء
الدرس

تاريخ التنفيذ :

الوحدة التعليمية الحادية عشر

زمن

الجزء التمھيدى ) (٧ق

الجزء الرئيسي

األلعاب التمھيدية

) ( ٥ق

الوحدة التعليمية الثانية عشر
٢٠٠٩/٣/٢٦م

محتوى البرنامج
 الجر عكس اإلشارة الجري-التسلق-التعلق-التصويب بكور صغيرة ملونة على أشكال مرسومة وملونة علىالحائط مثل المثلث-المربع-الدائرة.
لعبة :إمساك األداة :
طريقة اللعب :تنتشر األطفال فى الملعب ويطاردون احد األطفال الذى يكون معه أداه فى
يديه  ،ويحاول ھذا الطفل تبديل ھذه األداه مع زميل آخر قبل أن يلمسه أحد من الفريق اآلخر
 ،وإذا لمس قبل أن يسلم األداه يصبح خاسراً نقطة  ،ويبدأ الفريق اآلخر عملية المساكة
وھكذا.

-

-

الزمن اإلجمالى للوحدة  ٣٥ :دقيق
األھداف السلوكية

-

مالحظات الخبيــر

أن يتعرف الطفل على فوائد العمل الجماعى.
أن يؤدى الطفل حركة دفع الزميل بشكل صحيح.
أن يستطيع الطفل أداء الدفع للزميل مع الحفاظ
على التوازن التام.
أن يتعاون الطفل مع زميلة فى األداء الحركى.

 أن يعتاد الطفل على أداء تمرينات التھدئة بعدالدرس مباشرة.
 أن يكتسب الطفل الشعور باالسترخاء والراحةالنفسية.

 )الوقوف( عمل مرجعات بالذراعين ولألمام والخلف.) -جلوس طويل ثنى الركبتين(عمل مرجحات بالرجلين.

تاريخ التنفيذ :

الزمن اإلجمالى للوحدة  ٣٥ :دقيق

أن يفھم الطفل أھمية اإلحماء
أن يعتاد الطفل على النظام وتنفيذ التعليمات
والتوجيھات.
أن يستطيع الطفل الجرى بالشكل الصحيح.
أن يشعر الطفل بالسعادة أثناء األداء
أن يتعرف الطفل على تنظيم األدوات المستخدمة
فى اللعبة.
أن يفھم الطفل التعليمات التى تحدد الفائز باللعبة.
أن يدرك الطفل المثيرات المختلفة أثناء اللعبة.
أن يؤدى الطفل اللعبة التمھيدية بطريقة صحيحة.
أن يحس الطفل بإيجابية األداء عند تنفيذ اللعبة
التمھيدية.

مالحظات الخبيــر

األسبوع  :السادس
أجزاء
الدرس

زمن

تاريخ التنفيذ :

الوحدة التعليمية الثانية عشر
٢٠٠٩/٣/٢٦م

محتوى البرنامج

حركات استكشافية

الكرسى الھـزاز :
من وضع االنبطاح الذراعين عاليا ً ثنى الركبتين خلفا ً وتقوس الظھر  ،فمسك القدمين باليدين
ثم االھتزاز أماما ً على الصدر وخلفا ً على الفخذين.

األھداف السلوكية
-

) ( ٦ق

)الوقوف(
)الوقوف(
 المشي في المكان أربع عدات ثم التصفيق أربع عدات ويكرر  ٤مرة.)الوقوف(
 الوثب لإلمام على خط مرسوم على األرض مع تصفيق المدرسة.)الوقوف(
 الوثب في المكان بسرعات مختلفة حسب سرعة تصفيق المدرسة.)الوقوف مواجه لحائط(
رسم دوائر ومربعات ومثلثات ومستطيالت ملونة على ورق يمسك الطف ل بك وره بالس تك
صغيرة وعند سماع إشارة المدرسة يرمي الطفل الكرة عل ى الش كل المطل وب حس ب ن داء
المدرسة.
حصان الجر :
وقوف البدء العالى للعدو يبدأ الطفل الواقف أماما ً محاولة التحرك لألمام بينما يحاول زميله
اآلخر المقاومة بجذبه من الوسط بحبل سميك.
الجري الزجزاجي حول حواجز موضوعة على األرض مع مصاحبة الموسيقي.

حركات ابراعة الفردية

) ( ٥ق

حركات البراعة مع
الزميل

) ( ٦ق

الجزء الختامى ) (٥ق

ترسم دائرة كبيرة على األرض وعندما تنادى المدرسة بحر يثب التالميذ داخل الدائرة ،
وعندما ينادى بر يثب التالميذ خارج الدائرة.

الزمن اإلجمالى للوحدة  ٣٥ :دقيق

-

مالحظات الخبيــر

أن يتعرف الطفل على الشكل الصحيح للكرسى
الھزاز.
أن يتعرف الطفل على بعض استخدامات الكرسى
الھزاز.
أن يستطيع الطفل تقليد حركة الكرسى الھزاز
بطريقة صحيحة.
أن يتمكن الطفل من التوازن خالل تنفيذ األداء
الحركى.
أن يشعر الطفل بالسعادة أثناء األداء.
أن يتعرف الطفل على مختلف األشكال الرسومية
أن يستطيع الطفل الجري الزجزاجي حول
حواجز موضوعة على األرض.
أن يستطيع الطفل المشي في المكان أربع عدات
ثم التصفيق أربع عدات.
أن يقدر الطفل على الوثب لإلمام على خط
مرسوم على األرض.
أن يؤدى الطفل الوثب في المكان بسرعات
مختلفة.
أن يستطيع الطفل أن يرمي الطفل الكرة على
الشكل المطلوب.
أن يشعر الطفل بقيمة نفسة عند أداء حركات
البراعة الفردية.

 أن يتعرف الطفل على فوائد العمل الجماعى. أن يتمكن الطفل من الجرى لألمام لسحب الزميلخلفه.
 أن يستطيع الطفل سحب الزميل خلفه بأقصىسرعة.
 أن يشعر الطفل بروح المرح مع زميلة خاللاألداء الحركى.
 أن يكتسب الطفل الشعور باالسترخاء والراحة -أن يكتسب الطفل باالشعور بالثبات والثقة بالنفس

-

أسماء السادة الخبراء فى مجال تدريس التربية الحركية
م

االســــــم

١

أ.د  /أبوالنجا أحمد عز الدين

٢

أ.د /إيمان حسن الحارونى

٣

أ.د  /جمال الشناوى إبراھيم

٤

أ.د /حامد محمود القنواتى

٥

أ.د  /كريمان عبد المنعم سرور

٦

أ.د  /محمد سعد زغلول

٧

أ.د  /ياسر عبد العظيم سالم

تم ترتيب السادة الخبراء ترتيبا ً ھجائيا ً

الوظيــفة
أس تاذ ط رق الت دريس ورئ يس قس م المن اھج وط رق الت دريس
ووكيل كلية التربية الرياضية سابقا ً  ،جامعة المنصورة.
أس تاذ ط رق الت دريس بقس م المن اھج وط رق الت دريس ،ووكي ل
كلية التربية الرياضية للبن ات لش ئون التعل يم والط الب  ،جامع ة
الزقازيق.
أس تاذ ط رق الت دريس ورئ يس قس م المن اھج وط رق الت دريس
بكلية التربية الرياضية جامعة قناة السويس.
أس تاذ ط رق الت دريس المتف رغ بقس م المن اھج وط رق الت دريس
،ونائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطالب  ،سابقا.
أس تاذ البح ث العلم ى بقس م العل وم التربوي ة واإلجتماعي ة بكلي ة
التربية الرياضية للبنين جامعة الزقازيق.
أس تاذ المن اھج ورئ يس قس م المن اھج وط رق الت دريس ،بكلي ة
التربية الرياضية  ،جامعة طنطا.
أس تاذ ط رق الت دريس ووكي ل كلي ة التربي ة الرياض ية للبن ين
لشئون التعليم والطالب جامعة الزقازيق.

مرفق )(٢
اختبار رسم الرجل " لجود أنف – ھاريس "
استخدمت الباحثة اختبار رسم الرجل لقياس القدرات العقلية لدى أطفال عينة البحث.

وصف االختبار :
وضع ھذا االختب ار " فل ورانس ج ود أن ف ، Florence L Good enough
وذل ك ع ام ١٩٢٦م  ،وھ و اختب ار غي ر لفظ ي لقي اس ال ذكاء عن د األطف ال م ن س ن )ثالث ة
سنوات ونصف حتى ثالثة عشر سنة ونصف(  ،ولكن نتائجه تكون أكثر دقة فى س ن )أرب ع
سنوات حتى عشر سنوات(  ،وھو اختبار يمتاز بالبساطة حيث ال يتطل ب م ن األطف ال أكث ر
من أن يك ون معھ م قل م رص اص وورق ة بيض اء  ،ث م يطل ب م نھم رس م ص ورة رج ل عل ى
الورق ة األول ى  ،وبع د االنتھ اء يطل ب م نھم رس م ص ورة ام رأة ف ى الورق ة الثاني ة  ،وبع د
االنتھاء يطلب منھم رسم صورة لنفسه.
ويعتم د ھ ذا االختب ار عل ى ق درة الطف ل عل ى تك وين مف اھيم عقلي ة وإدراك ات عقلي ة
صحيحة تظھر فى رسمه لصورة رجل  ،بما يتضمنه ھذا الرسم من تفاصيل خاصة ب أجزاء
الجسم والنس ب بينھم ا  ،وب ين المالب س المختلف ة  ،وال ت دخل االعتب ارات الفني ة للمھ ارة ف ى
الرسم.
ث م ق ام بتع ديل االختب ار " داي ل ھ اريس  " Dale B Harrisع ام ١٩٦٣م ،
ليص بح ع دد مفردات ه المس تخدمة ف ى التص حيح ) (٧٣مف ردة ب دالً م ن ) (٥١مف ردة  ،حي ث
يعطى للطفل درجة على ك ل ج زء تفص يلى م ن خ الل رس مه عل ى ح ده  ،ث م تجم ع الدرج ة
الخام التى حصل عليھا الطفل ويكشف عنھا فى الجداول الخاصة بالمرحلة العمرية المناس بة
وذلك للحصول على نسبة الذكاء.

تعليمات االختبار :
-

يبذل األطفال أقصى ما يستطيعون فى رسم الصور.
يقوم القائم على االختبار بتشجيع األطفال وليس تصحيح الرسم.
يمكن لألطفال استخدام الممحاه إلعادة رسم جزء معين.
عدم تقليد رسم طفل أخر خالل االختبار.
يتاح الوقت الكافى لكل طفل ب دون ح دود ) يت راوح الوق ت ب ين  ١٥ – ١٠دقيق ة
وفقا ً لنتائج أغلب الدراسات السابقة(
يمكن مقارنة )رسم الرجل  ،رسم المرأة( بعدد ) (١٢بطاقة لمعي ار ج ودة الرس م
 ،وفى نفس الوقت ال يتم ذلك مع رسم النفس.

معيار االختبار :
 لحساب نتيجة ھذا االختبار يكتب القائم على االختبار عدد ال درجات الت ى حص لعليھا الطفل فى فى كل رسم.
 -وضع تلك الدرجة فى جدول معايير خاص لتحديد العمر العقلى كما يلى:

حساب نسبة الذكاء :
العمر العقلى
ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ = العمر الزمنى
أرسم أول صورة فى المكان المحدد بإطار :

X

١٠٠

أرسم صورة لرجل  ،وأبذل أقصى ما تس تطيع ف ى رس م أفض ل ص ورة  ،وتأك د م ن
رسم كل الجسم  ،وليس فقط الجزء العلوى )الرأس واألكتاف(
مفتاح التصحيح
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥

٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠

٥١
٥٢
٥٣
٥٤
٥٥
٥٦
٥٧
٥٨
٥٩
٦٠
٦١
٦٢
٦٣
٦٤
٦٥

١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥

٤١
٤٢
٤٣
٤٤
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
٥٠

٦٦
٦٧
٦٨
٦٩
٧٠
٧١
٧٢
٧٣

أرسم الصورة الثانية فى المكان المحدد بإطار :
أرسم صورة ألمراه  ،وأبذل أقصى ما تستطيع فى رس م أفض ل ص ورة  ،وتأك د م ن
رسم كل الجسم  ،وليس فقط الجزء العلوى )الرأس واألكتاف(
مفتاح التصحيح
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧

٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢

٥١
٥٢
٥٣
٥٤
٥٥
٥٦
٥٧
٥٨
٥٩
٦٠
٦١
٦٢
٦٣
٦٤
٦٥
٦٦
٦٧

١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥

٤٣
٤٤
٤٥
٤٦
٤٧
٤٨
٤٩
٥٠

٦٨
٦٩
٧٠
٧١
٧٢
٧٣

أرسم الصورة الثالثة فى المكان المحدد بإطار :
أرسم صورة لنفسك  ،وأبذل أقصى ما تستطيع ف ى رس م أفض ل ص ورة  ،وتأك د م ن
رسم كل الجسم  ،وليس فقط الجزء العلوى )الرأس واألكتاف(

جدول التصحيح :

يصحح على أساس عدد النقاط التى تظھر فى الرسم  ،والتى ح ددت ف ى  ٧٣نقط ة ،
ويعطى المصحح درجة عن كل نقطة من النقاط الواردة فى الجدول التالى :
البيان

م

م

١

وجود الرأس

٢٦

البيان
ظھور مفصل الركبة

م
٥١

البيان
ظھور الحركة فى خطوط الرسم.

٢

وجود الكتفين

٢٧

تناسب طول الجسم وعرضه

٥٢

الدقة فى الرسم.

٣

وجود الرقبة

٢٨

اتصال الذراعين والساقين

٥٣

وضوح خطوط الرأس

٤

وجود العينين

٢٩

اتصال الذراعين بالجذع

٥٤

توافق حدود الرأس مع الرقبة

٥

وجود االنف

٣٠

اتصال الساقين بالجذع

٥٥

التوافق الحركى للجذع

٦

وجود فتحتى األنف

٣١

تتمشى الرقبة مع الرأس

٥٦

التوافق الحركى لخطوط الذراعين

٧

وجود الفم

٣٢

تتمشى الرقبة مع الجذع

٥٧

التوافق الحركى لخطوط الساقين

٨

وجود الشفتين

٣٣

وجود أحد العينين

٥٨

وضوح تقاطيع الوجه.

٩

وجود الذقن

٣٤

وضوح حدود الشعر

٥٩

مكان األذن الصحيح

١٠

وجود الحاجب

٣٥

وضوح حدود الوجه

٦٠

وضع إنسان العين )النن(

١١

وجود الرموش

٣٦

وجود المالبس

٦١

شكل العين الصحيح

١٢

وجود اإلذن

٣٧

وجود قطعتين من المالبس

٦٢

ظھور الجبھة

١٣

وجود الشعر

٣٨

تغطية المالبس للجسم

٦٣

وضوح تفاصيل الذقن

١٤

وجود الجذع

٣٩

ظھور تفاصيل المالبس

٦٤

تناسب المالبس مع الجسم

١٥

وجود الساعد

٤٠

٦٥

تعبير الوجه

١٦

وجود الذراع

٤١

إذا كانت المالبس كاملة تماما ً
إذا كان عدد االصابع صحيحا ً

٦٦

بروز الخطوط األساسية للرسم

١٧

وجود اليد

٤٢

وضوح تفاصيل األصابع.

٦٧

وضع الجسم فى الثبات

١٨

وجود الكف

٤٣

تميز اإلبھام عن باقى االصابع

٦٨

وضع الجسم فى الحركة

١٩

وجود اصابع اليد

٤٤

تميز راحة اليد

٦٩

واقعية الرسم

٢٠

وجود البطن

٤٥

تناسب حجم الرأس والجسم

٧٠

تناسب المالبس مع الشخصية

٢١

وجود الرجلين

٤٦

تناسب طول الذراعين والجذع

٧١

مكان الرسم بالنسبة للورقة

٢٢

وجود القدم

٤٧

تناسب طول الساقين

٧٢

عرض خطوط الرسم

٢٣

وجود اصابع القدم

٤٨

تناسب حجم القدمين

٧٣

تناسب طول الجسم وعرضه

٢٤

وجود الجذع

٤٩

ظھور كعب القدم.

٢٥

ظھور مفصل الكوع

٥٠

التوافق الحركى فى خطوط الرسم

بطاقة تسجيل نتائح اختبار "جود إنف – ھاريس"
االسم :
______________________________________________________________
المجموعة  _________________:ولد _________________ بنت
_________________
الصف الدراسى :
______________________________________________________
تاريخ الميـــالد :
_______________________________________________________
تاريخ الرســم :
_______________________________________________________
المعلم :
______________________________________________________________

ملخص النتيجة
الدرجات الخام
نقاط االختبار
الرجل
المرأة

العمر العقلى

نسية الذكاء

المتوسط
النفس
جودة االختبار
الرجل
المرأة

) نماذج من الشكل النھائى لالختبار المعرفى المصور (

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل تعرفت على ألعاب جديدة ؟
لالختبار المعرفى المصور (
)تابع نماذج من الشكل النھائى

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل تفكر فى كيفية الفوز باللعبة
لالختبار ؟المعرفى المصور (
)تابع نماذج من الشكل النھائى

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل تعرفت على أجزاء جسمك المختلفة ؟
المعرفى المصور (
)تابع نماذج من الشكل النھائى لالختبار

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل تفھم كيفية ترتيب األدوات لكل لعبة ؟
المعرفى المصور (
)تابع نماذج من الشكل النھائى لالختبار

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل تفھم التعليمات الخاصة بكل لعبة ؟
المعرفى المصور (
)تابع نماذج من الشكل النھائى لالختبار

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل تدرك أھمية العقل فى
حياتك ؟المعرفى المصور (
لالختبار
)تابع نماذج من الشكل النھائى

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل تعرفت على قواعد اللعبة التى تمارسھا ؟
المعرفى المصور (
)تابع نماذج من الشكل النھائى لالختبار

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل تذكر تصرفات الحيوانات المختلفة ؟
المعرفى المصور (
)تابع نماذج من الشكل النھائى لالختبار

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل تعرف فائدة التمرينات البسيطة قبل البدء فى اللعب ؟
المعرفى المصور (
)تابع نماذج من الشكل النھائى لالختبار

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل تميز األلوان المختلفة خالل بعض اللعبات ؟
المعرفى المصور (
)تابع نماذج من الشكل النھائى لالختبار

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل تدرك مدى نعم ﷲ عليك بقوام سليم ؟
المعرفى المصور (
)تابع نماذج من الشكل النھائى لالختبار

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل تعرف استخدامات بعض األدوات ؟
المعرفى المصور (
)تابع نماذج من الشكل النھائى لالختبار

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل تعرف األشكال المختلفة وتميز بينھا ؟
المعرفى المصور (
)تابع نماذج من الشكل النھائى لالختبار

األختيار األول

األختيار الثانى
ً

ھل تستطيع تقليد حركة جرى الغوريال ؟
المعرفى المصور (
)تابع نماذج من الشكل النھائى لالختبار

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل تقدر تؤدى حركات لوحدك بدون مساعدة الزميل ؟
المعرفى المصور (
)تابع نماذج من الشكل النھائى لالختبار

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل يمكنك مساعدة زميلك فى أداء حركات صعبة ؟
المعرفى المصور (
)تابع نماذج من الشكل النھائى لالختبار

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل تقدر تقلد حركة مشية
المجنون ؟المعرفى المصور (
لالختبار
)تابع نماذج من الشكل النھائى

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل تقدر على تنطيط الكرة باليد على األرض ؟
المعرفى المصور (
)تابع نماذج من الشكل النھائى لالختبار

األختيار الثانى

األختيار األول
ھل يمكنك رمى الكرة باليد الى الزميل بشكل صحيح ؟

)تابع نماذج من الشكل النھائى لالختبار المعرفى المصور (

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل تقدر على أداء حركة وثبة
األرنب ؟لمعرفى المصور (
لالختبار ا
)تابع نماذج من الشكل النھائى

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل تستطيع أن تمشى على خط مرسوم على األرض من غير
المعرفى ماالمصور (
)تابع نماذج من الشكل النھائى لالختبار

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل تعرف تقفز زى الضفدعة
لالختبار؟ المعرفى المصور (
)تابع نماذج من الشكل النھائى

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل تستطيع تقفز داخل دوائر مرسومة على األرض ؟
المعرفى المصور (
)تابع نماذج من الشكل النھائى لالختبار

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل تقدر تحجل بقدم واحدة على مربعات مرسومة على
األرض ؟المصور (
المعرفى
)تابع نماذج من الشكل النھائى لالختبار

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل تستطيع الجرى فى دائرة
لالختبار؟ المعرفى المصور (
)تابع نماذج من الشكل النھائى

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل تستطيع الجرى فى خط
مستقيم ؟المعرفى المصور (
لالختبار
)تابع نماذج من الشكل النھائى

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل يمكنك رمى كرة صغيرة داخل شكل مرسوم على الحائط
المعرفى ؟المصور (
)تابع نماذج من الشكل النھائى لالختبار

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل تقدر تجرى زى القطة ؟
لالختبار المعرفى المصور (
)تابع نماذج من الشكل النھائى

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل تقدر تحط كتاب على رأسك وتمشى به ؟
المعرفى المصور (
)تابع نماذج من الشكل النھائى لالختبار

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل تقدر تمشى على مقعد طويل دون أن تقع ؟
المعرفى المصور (
)تابع نماذج من الشكل النھائى لالختبار

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل تقدر تدفع جسم زميلك برجليك ألعلى وأنت نايم على
ظھركالمصور (
المعرفى
)تابع نماذج من الشكل النھائى لالختبار

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل تقدر على المشى على أطراف اصابعك ؟
المعرفى المصور (
)تابع نماذج من الشكل النھائى لالختبار

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل يمكنك أن تمر من تحت العارضة دون أن تلمسھا ؟
المعرفى المصور (
)تابع نماذج من الشكل النھائى لالختبار

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل تقف على رجل واحدة وترفع األخرى من غير ما تقع
المعرفى؟ المصور (
)تابع نماذج من الشكل النھائى لالختبار

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل تقدر أن توثب ألعلى
كالعصا ؟المعرفى المصور (
لالختبار
)تابع نماذج من الشكل النھائى

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل تقدر ترمى كرة داخل سلة مرتفعة ؟
المعرفى المصور (
)تابع نماذج من الشكل النھائى لالختبار

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل تستطيع الفوز بسباق شد الزميل لإلمام ؟
المعرفى المصور (
)تابع نماذج من الشكل النھائى لالختبار

األختيار الثانى

األختيار األول
ھل لديك القدرة على تقليد حركة أى حيوان فى ذاكرتك ؟

)تابع نماذج من الشكل النھائى لالختبار المعرفى المصور (

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل تقدر ترمى كرة الى زميلك الذى يرتدى نفس لون
قميصكالمصور (
المعرفى
)تابع نماذج من الشكل النھائى لالختبار

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل تقدر على تقليد حركة
األعرج ؟المعرفى المصور (
لالختبار
)تابع نماذج من الشكل النھائى

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل يمكنك الوثب داخل وخارج الطوق باستمرار ؟
المعرفى المصور (
)تابع نماذج من الشكل النھائى لالختبار

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل يمكنك الوثب لتعدية خط مرسوم على األرض ؟
المعرفى المصور (
)تابع نماذج من الشكل النھائى لالختبار

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل تستطيع ضرب كرة بالرجل على حائط ؟
المعرفى المصور (
)تابع نماذج من الشكل النھائى لالختبار

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل تشعر بالسعادة وأنت بتلعب
ختبار ؟المعرفى المصور (
)تابع نماذج من الشكل النھائى لال

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل بتعمل اللى تقولك عليه المعلمة فى الملعب ؟
المعرفى المصور (
)تابع نماذج من الشكل النھائى لالختبار

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل بتتعاون مع اصحابك خالل اللعب ؟
المعرفى المصور (
)تابع نماذج من الشكل النھائى لالختبار

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل أنت تعودت على النظام ؟
لالختبار المعرفى المصور (
)تابع نماذج من الشكل النھائى

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل تحب اللعب مع أصحابك
لالختبار؟ المعرفى المصور (
)تابع نماذج من الشكل النھائى

األختيار األول

األختيار الثانى

ھل يساعدك اللعب على أنك تذاكر أحسن ؟
المعرفى المصور (
)تابع نماذج من الشكل النھائى لالختبار

األختيار الثانى

األختيار األول
ھل تحافظ على نظافة مكان اللعب ؟
المعرفى المصور (
)مفتاح التصحيح لإلختبار

الجانب المعرفى
-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩
-١٠
-١١
-١٢
-١٣
-١٤

الثانى
األول
الثانى
األول
الثانى
األول
األول
األول
الثانى
األول
الثانى
األول
الثانى
األول

الجانب الحركى
-١٥
-١٦
-١٧
-١٨
-١٩
-٢٠
-٢١
-٢٢
-٢٣
-٢٤
-٢٥
-٢٦
-٢٧
-٢٨
-٢٩

الثانى
األول
األول
الثانى
الثانى
األول
األول
الثانى
األول
الثانى
األول
الثانى
األول
الثانى
األول

-٣١
-٣٢
-٣٣
-٣٤
-٣٥
-٣٦
-٣٧
-٣٨
-٣٩
-٤٠
-٤١
-٤٢
-٤٣
-٤٤
-٤٥

الثانى
الثانى
األول
الثانى
األول
الثانى
األول
األول
الثانى
األول
الثانى
الثانى
األول
الثانى
االول

الجانب السلوكى
-٤٧
-٤٨
-٤٩
-٥٠
-٥١
-٥٢
-٥٣
-٥٤
-٥٥
-٥٦
-٥٧
-٥٨
-٥٩
-٦٠
-٦١

األول
الثانى
الثانى
الثانى
األول
الثانى
األول
األول
األول
األول
الثانى
األول
الثانى
األول
الثانى

-٦٢
-٦٣
-٦٤
-٦٥
-٦٦
-٦٧
-٦٨
-٦٩
-٧٠
-٧١
-٧٢
-٧٣
-٧٤
-٧٥

األول
الثانى
الثانى
األول
األول
الثانى
األول
الثانى
الثانى
األول
األول
الثانى
الثانى
األول

-٣٠

األول

-٤٦

الثانى

المراجع العلمية :

أوالً  :المراجع العربية :
 -١أبو العال أحمد عبد الفتاح  :بيولوجيا الرياضة  ،الطبعة الثانية  ،دار الفكر العربى  ،القاھرة ،
١٩٨٥م.
-٢

أبو النجا أحمد عز الدين :االتجاھات الحديثة في طرق تدريس التربية
الرياضية ،دار األصدقاء  ،المنصورة٢٠٠٠ ،م.

-٣

أحمد السرھيد  ،فريدة إبراھيم عثمان  :األسس العلمية للتربية الحركية
وتطبيقاتھا لرياض األطفال والمرحلة االبتدائية  ،دار القلم  ،الكويت ١٩٩٠ ،م.

-٤

أحمد عبد العظيم عبد ﷲ  :تأثير برنامج تربية حركية باستخدام األلعاب
الصغيرة الترويحية على بعض المتغيرات الحركية والرضا الحركي لألطفال من
) (٩ : ٦سنوات  ،رسالة دكتوراه غير منشورة  ،كلية التربية الرياضية بنين ،
جامعة حلوان ٢٠٠٢ ،م.

 -٥إدوارد الفونس زغلول كمال  :تأثير برنامج مقترح للتربية الحركية على مستوى الكفاءة
اإلدراكية الحركية ألطفال ما قبل المدرسة  ،رسالة دكتوراه غير منشورة  ،كلية
التربية الرياضية للبنين  ،جامعة الزقازيق ٢٠٠٣ ،م.
 -٦أسامة كامل راتب  :النمو الحركى )مدخل للنمو المتكامل للطفل والمراھق(  ،دار الفكر
العربى  ،القاھرة ١٩٩٩ ،م.
 -٧الصاحب بن عباد  :معجم المحيط فى اللغة  ،دار إبن كثير  ،د.ت.
 -٨الغريب زاھر إسماعيل :تكنولوجيا المعلومات وتحديث التعليم ،عالم الكتب ،القاھرة٢٠٠١ ،م.
-٩

المجالس القومية المتخصصة  :تقرير المجلس القومى للتعليم والبحث العلمى
والتكنولوجيا  ،سياسة تربية طفل ما قبل المدرسة  ،سبتمبر ١٩٨٩ ،م.

-١٠

آمنه مصطفى الشبكشى  :تأثير برنامج تربية حركية مقترح على التفكير
االبتكارى ألطفال الحضانة  ،مجلة علوم وفنون الرياضة  ،المجلد الثالث  ،كلية
التربية الرياضية للبنات  ،جامعة حلوان  ،القاھرة ١٩٩٤ ،م.

-١١

أمين أنور الخولى  ،أسامة كامل راتب  :التربية الحركية للطفل  ،دار الفكر
العربى  ،القاھرة ١٩٨٨ ،م.

-١٢

أمين أنور الخولى  ،محمود عبد الفتاح عنان  :التربية الرياضية المدرسية ،
دليل معلم الفصل وطالب التربية العملية  ،دار الفكر العربى  ،القاھرة ،
١٩٩٠م.

 -١٣أنور محمد البنا  :تقدير حل المشكالت السلوكية لدى أطفال المرحلة األساسية الدنيا فى
قطاع عزة من منظور إسالمى  ،بحث منشور  ،مؤتمر الطفل الفلسطينى بين
تحديات الواقع وطموحات المستقبل  ،كلية التربية  ،فلسطين  ،نوفمبر ،
٢٠٠٥م.

 -١٤ايلين وديع فرج  :خبرات فى األلعاب للصغار والكبار  ،منشأة المعارف  ،اإلسكندرية ،
١٩٩٦م.
 -١٥جمال الدابعى  ،جمال الدباس  :النمو البدنى عند األطفال  ،دار الفكر العربى  ،القاھرة ،
١٩٩١م.
-١٦

جون كونجر  ،وآخرون  :سيكولوجية الطفولة والشخصية  ،دار النھضة
الحديثة ،القاھرة ١٩٧٠ ،م.

 -١٧حامد عبد السالم زھران  :علم نفس النمو " الطفولة والمراھقة"  ،الطبعة الثالثة  ،عالم
الكتب  ،القاھرة ١٩٧٥ ،م.
 -١٨حامد عبد السالم زھران  :علم نفس النمو  ،ط ، ٥عالم الكتاب  ،القاھرة ١٩٩٥ ،م.
 -١٩حسن سيد معوض  :طرق التدريس فى التربية الرياضية  ،مكتبة القاھرة الحديثة  ،القاھرة ،
١٩٨٧م.
 -٢٠حنان عبد الحميد العنانى  :الصحة النفسية للطفل  ،الطبعة الثالثة  ،دار الفكر العربى  ،عمان
١٩٩٧ ،م.
-٢١

خالد إبراھيم الدوجان  :الخصائص االنفعالية واالضطرابات الوجدانية لدى
أطفال المرحلة المبكرة  ،بحث منشور  ،مجلة مركز البحوث فى اآلداب والعلوم
التربوية  ،العدد الثامن  ،كلية التربية  ،جامعة األقصى  ،فلسطين ٢٠٠٧ ،م.

 -٢٢خليل ميخائيل معوض  :سيكولوجية النمو "الطفولة والمراھقة  " ،الطبعة الثالثة ،دار الفكر
الجامعى  ،اإلسكندرية ١٩٩٤ ،م.
-٢٣

خيرية إبراھيم السكرى  :برنامج مقترح لتطوير الحركات األساسية فى التربية
الرياضية عامة وألعاب القوى خاصة لدور الحضانة باإلسكندرية  ،رسالة
دكتواره غير منشورة  ،كلية التربية الرياضية للبنات  ،جامعة اإلسكندرية ،
١٩٨٧م.

-٢٤

رضا عبد الحميد عامر  :تأثير برنامج مقترح للتربية الحركية على الوعى
الحس -حركى والتفكير االبتكارى لمرحلة رياض األطفال  ،رسالة دكتوراه
غير منشورة  ،كلية التربية الرياضية للبنين  ،جامعة حلوان ١٩٩٦ ،م.

-٢٥

رندا الخطيب  :روضة األطفال )نموذج مقترح(  ،الھيئة المصرية العامة للكتاب
 ،القاھرة ١٩٩٠ ،م.

-٢٦

زينب محمد أمين" :أثر استخدام الھيبرميديا على التحصيل الدراسي
واالتجاھات لدى طالب كلية التربية" ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كلية
التربية ،جامعة المنيا١٩٩٥ ،م.

 -٢٧زينب محمد موسى السماحى  :فعالية العالج االسرى فى تخفيض بعض أعراض
االضطرابات السلوكية لدى أطفال الروضة  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،
كلية التربية  ،جامعة الزقازيق ٢٠٠٠ ،م.
 -٢٨سامية سليمان غانم  ،جليلة مصطفى السويركى  :تأثير برنامج تربية حركية مقترح على
اإلدراك الحس -حركي والتكيف الشخصى لرياض األطفال  ،مجلة علوم وفنون

الرياضة  ،كلية التربية الرياضية للبنات  ،جامعة حلوان  ،القاھرة ١٩٩٣ ،م.
-٢٩

سعد محمد جالل  :الطفولة والمراھقة  ،الطبعة الثانية  ،دار الفكر العربى ،
القاھرة ١٩٨٥ ،م.

-٣٠

سعد مرسى أحمد  ،كوثر حسين كوجك  :تربية طفل ما قبل المدرسة  ،عالم
الكتاب  ،القاھرة ١٩٨٠ ،م.

 -٣١سعد ناصر الدين محمد  :تطوير برنامج إرشادى لمعالجة سلوك العنف فى المدارس
"دراسة ميدانية"  ،بحص منشور  ،مجلة أطفال الخليج لذوى االحتياجات
الخاصة  ،قطر ٢٠٠٤ ،م.
-٣٢

سعدية محمد على  :مراجع تربية أطفال ما قبل المدرسة بين النظرية والتطبيق،
دار الصور للطباعة  ،القاھرة ١٩٨٧ ،م.

-٣٣

سھام درويش أبو عطية  :مبادئ اإلرشاد النفسى  ،دار الفكر للطباعة والنشر ،
عمان ١٩٩٧ ،م .جديد

 -٣٤سيد عبد الرحيم صديق  :برنامج مقترح للتربية الحركية لمرحلة رياض األطفال  ،رسالة
دكتوراه غير منشورة  ،كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة  ،جامعة حلوان ،
القاھرة ١٩٩٤ ،م.
-٣٥

صفوت فرج  :الفرق بين األنبساطيين واإلنطوائيين  ،فى األحكام األخالقية ،
المؤتمر الدولى الخامس لإلحصاء التطبيقى  ،جامعة عين شمس  ،القاھرة ،
١٩٩١م.

-٣٦

عادل عبد الحميد زيتون :تكنولوجيا التعليم في مصر المعلومات واالتصاالت،
عالم الكتب ،القاھرة٢٠٠٢ ،م.

 -٣٧عبد الحميد الھاشمى  :علم النفس التكوينى  ،ط ، ٦دار الھدى للنشر  ،الرياض١٩٩٠ ،م.
 -٣٨عبد الحميد غريب شرف :تكنولوجيا التعليم في التربية الرياضية ،مركز الكتاب للنشر،
القاھرة٢٠٠٠ ،م.
 -٣٩عبد الرحمن عدس  :علم النفس التربوى  ،دار الفكر للطباعة والنشر  ،عمان١٩٩٨ ،م.
-٤٠

عبد الستار إبراھيم  :العالج السلوكى للطفل )أساليبه ونماذجه(  ،سلسلة عالم
المعرفة  ،الكويت ١٩٩٣ ،م.

 -٤١عبد العظيم الفرجاني :التربية التكنولوجية وتكنولوجيا التربية ،دار غريب للطباعة ،القاھرة
١٩٩٧ ،م.
-٤٢

عبد المجيد نشواتى :علم النفس التربوى  ،الطبعة الخامسة  ،دار الفرقان ،
االردن ١٩٩١ ،م.

-٤٣

على محمد عبد المجيد :ثقافة الكمبيوتر  ،مطبعة البشرى  ،القاھرة١٩٩٧ ، ،م.

-٤٤

عواطف إبراھيم محمد  ،بدور عبد ﷲ إسماعيل  :التربية النفسية الحركية فى
دور الحضانة  ،دار التضامن للطباعة  ،القاھرة ١٩٨٥ ،م.

 -٤٥عيسى عبد ﷲ جابر  :دراسة ميدانية لبناء برنامج إرشادى لعالج إطفال مضطربين سلوكيا ً
"عن طريق اللعب"  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية التربية  ،جامعة عين
شمس  ،القاھرة ١٩٩٩ ،م.
 -٤٦فؤاد البھى السيد  :األسس النفسية للنمو من الطفولة الى الشيخوخة  ،دار الفكر العربى ،
القاھرة ١٩٧٥ ،م.
 -٤٧فاروق الروسان  :تعديل وبناء السلوك اإلنسانى  ،جمعية المطابع األردنية  ،عمان ،
٢٠٠٠م.
 -٤٨فريدة إبراھيم عثمان  :التربية الحركية لمرحلة رياض األطفال والمرحلة االبتدائية  ،دار
القلم  ،الكويت ١٩٨٤ ،م.
-٤٩

فوزية ديــاب  :نمو الطفل وتنشئته بين األسرة ودور الحضانة  ،مكتبة النھضة
المصرية  ،القاھرة ١٩٨٠ ،م.

-٥٠

فيوال البيالوى  :األسس النفسية واإلجتماعية لبناء مناھج رياض األطفال فى
الوطن العربى  ،المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  ،تونس ١٩٨٦ ،م.

-٥١

ليلى حامد صوان  ،ميرفت عبد الغفار  :تأثير برنامج تربية حركية على بعض
جوانب اإلدراك والتكيف العام لدى أطفال ) (٥ : ٤سنوات  ،المجلة العلمية
للتربية البدنية والرياضة  ،كلية التربية الرياضية  ،جامعة حلوان  ،القاھرة ،
١٩٩٣م.

-٥٢

محمد محمد الحماحمى  ،أمين أنور الخولى  :أسس بناء برامج التربية
الرياضية  ،دار الفكر العربى  ،القاھرة ١٩٩٩ ،م.

-٥٣

محمد البطريقى بو شناق  :األصول العلمية فى مرجعية التربية الحركية " ،
دار ليالن للطباعة والنشر  ،الجزائر ١٩٨٩ ،م.

-٥٤

محمد السيد على :تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية ،دار الفكر العربي،
القاھرة٢٠٠٢ ،م.

 -٥٥محمد جميل منصور  ،فاروق سيد عبد السالم  :النمو من الطفولة الى المراھقة ،دار لقمان
للطباعة  ،جدة ١٩٨٩ ،م .جديد ،
-٥٦

محمد حسن عالوى  :علم النفس التربوى الرياضى  ،دار المعارف  ،القاھرة ،
١٩٧٩م.

 -٥٧محمد حسن عالوى  :علم النفس الرياضى  ،الطبعة التاسعة  ،دار المعارف  ،القاھرة ،
١٩٩٤م.
-٥٨

محمد رفقى محمد  :سيكولوجية اللغة والتنمية اللغوية لطفل الرياض  ،دار القلم
 ،الكويت ١٩٨٧ ،م.

-٥٩

محمد عبد الرحيم عدس  ،عدنان عارف مصلح  :رياض األطفال  ،دار الفكر ،
عمان ١٩٩٥ ،م.

 -٦٠محمد عماد الدين إسماعيل  :الطفل من الحمل الى الرشد  ،الطبعة الثانية  ،دار القلم للنشر ،

الكويت ١٩٩٥ ،م.
-٦١

محمد عماد الدين إسماعيل  :األطفال مرآة المجتمع )النمو النفسى اإلجتماعى
للطفل فى سنواته التكوينية(  ،المجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلداب ،
الكويت ١٩٩٩ ،م.

-٦٢

محمد محروس الشناوى  :العملية اإلرشادية  ،دار غريب للطباعة والنشر ،
القاھرة ١٩٩٤ ،م.

 -٦٣مديحة حسانين شاھين  :المھارات الحركية األساسية ومستوى أدائھا لمرحلة ما قبل
المدرسة  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،كلية التربية الرياضية للبنات ،
جامعة الزقازيق ١٩٩١ ،م.
-٦٤

مصطفى عبد السميع :تكنولوجيا التعليم – دراسات عربية ،مركز الكتاب
للنشر ،القاھرة١٩٩٩ ،م.

-٦٥

مصطفى فھمى  :علم النفس  ،دار المعارف  ،القاھرة ١٩٧٨ ،م.

-٦٦

مكارم حلمى ومحمد سعد زغلول وھانى سعيد عبد المنعم  :تكنولوجيا التعليم
وأساليبھا فى التربية الرياضية  ،مركز الكتاب للنشر  ،القاھرة ٢٠٠١ ،م.

-٦٧

منظمة التربية والثقافة والعلوم  :قائمة مصطلحات تكنولوجيا التربية ،إدارة
التقنيات التربوية ،ترجمة "حسين حمدي الطوبجي"  ،الكويت ١٩٩٤ ،م.

-٦٨

منى أحمد األزھرى  :تأثير برنامج مقترح للتربية الحركية على بعض
اإلدراكات الحس حركية وبعض عناصر اللياقة البدنية لدى أطفال ما قبل
المدرسة  ،بحوث مؤتمر "رؤية مستقبلية للتربية البدنية والرياضة فى الوطن
العربى "  ،المجلد األول  ،كلية التربية الرياضية للبنين  ،جامعة حلوان ،
القاھرة ١٩٩٢ ،م.

 -٦٩ناھد أنور الصباغ  :علم الحركة  ،كلية التربية الرياضية  ،اإلسكندرية ١٩٨٤ ،م.
 -٧٠نبيه إبراھيم إسماعيل  :الصحة النفسية للطفل  ،مكتبة األنجلو المصرية  ،القاھرة ١٩٨٩ ،م.
-٧١

نجم الدين على مروان  :برامج األنشطة فى رياض األطفال  ،ندوة رياض
األطفال فى الوطن العربى بين الواقع والمستقبل  ٦-٣ ،يوليو فلسطين ،
١٩٨٩م.

 -٧٢نظمى عودة أبو مصطفى  :المشكالت السلوكية الشائعة لدى األطفال الفلسطينيين ،دراسة
ميدانية على عينة من أطفال األمھات العامالت وغير العامالت  ،بحث منشور ،
مجلة علم النفس  ،كلية التربية  ،جامعة األقصى  ،فلسطين ٢٠٠٦ ،م.
 -٧٣ھدى الناشف  :التربية اإلجتماعية الدينية والخلقية لرياض األطفال  ،مرشد المعلمة  ،وزارة
التربية والتعليم  ،القاھرة ١٩٨٩ ،م.
-٧٤

ھدى محمد قناوى  :الطفل ورياض األطفال  ،مكتبة األنجلو المصرية  ،القاھرة ،
١٩٩٣م.

-٧٥

وزارة التربية و التعليم  :مشروع مبارك القومى  ،إنجازات التعليم فى عامين ،

.م١٩٩٣ ، القاھرة
،  بحث منشور،  منھاج تربية حركية مقترح لمرحلة رياض األطفال:  وفاء محمد مفرج-٧٦
،  يوليو،  القاھرة، صحيفة التربية، ، رابطة خريجى معاھد وكليات التربية
.م٢٠٠٨
 منشأة، الجزء األول، تكنولوجيا التعليم والتعلم في التربية الرياضية: وفيقة مصطفى سالم-٧٧
.م٢٠٠١ ، اإلسكندرية،المعارف
 عمان،  دار المدى للنشر والتوزيع، ( تعديل السلوك )النظرية والتطبيق:  يوسف أبو حميدان-٧٨
.م٢٠٠٣ ،
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( research Abstract )

the introduction and problem :
There is no doubt that childhood is the most important stages of human
life, it builds upon the human personality with all the features and
characteristics, and thus the stage of childhood is the foundation upon which
the whole of human life through socialization to man, will begin in the acquisition
of a pattern of patterns of behavior, and that if over the rights of this stage is
good, in the sense that all their needs (physical - mental - social) are well
saturated and balanced, it is a healthy physical, psychological, emotional,
social, mental, and if the contrary, he faced many problems of childhood spilled
over to the stage of adolescence, have inherent rights over his entire life, in the
sense that it may become a long-term problems .
The stage of kindergarten (4 to 6) years of the most important stages in
human life, since this stage is important in the development of mental capacity
and psychological characteristics and ethical values in children, so this stage
has been attained in various communities wide attention, and with different
trends as is the educational processes, but the agreement is clear they are of
great influence in the later stages .
The motor activity is one of the best tools to identify the composition of
the psychological, mental and cultural status of children, and children through
the exploration of the world around him through the motor activity itself also
explore, through play and that interacts with its environment in all of the people
and things and actions which lead to development concepts .
Identifies the behavior of children at random pattern of behavior which
seems Tsadwia not have any particular goal, and it should be mentioned that
the large number of periods of random behavior of a child may Tomii to physical
or cognitive disorder, or emotional and therefore, we should monitor the child
closely to determine the underlying causes of the random activity and therefore
can be treated .
And behaviors can be divided into random movements or actions of other
desirable and undesirable, in other words, the behavior of positive and negative,
during the three axes is the motor activity, and values education, and social
behavior, such behaviors through the center of the random motor activity, we
find the increased motor activity, and sudden movements, The random behavior
in the center of the educational value is the truth, and an interview of lying, and
the Secretariat and its treachery, and so on, the random behavior in the center

of social behavior is to cooperate and its selfishness, and responsibility and its
dependency on others, and leadership and its dependence, and others .
And education as a dynamic educational environment depends mainly on
the achievement of the goals of behavioral, motor, cognitive and emotional
through the management of the educational process of the early stages of the
Sunni, and the civilized nations of the world interested in the development of all
areas of life and is in the forefront of development for the care of the upbringing
of their children, as the care of children of the most important objectives, child is
the future of the nation as a whole requires effort and preparation of research
and study to become an individual capable of production, development and
defense of the homeland .
It also can not change the behavior of the learner without creating an
appropriate learning environment, and this can be achieved only through the
use of technology education which means that the creation of multienvironment, can the learner through the learning experience by learning how
to use all sources of knowledge and the assistance of modern technological
means to reach the information himself .
It could also take advantage of technology education in the field of sports
through the building and the development of perception in the kinetic learner, it
is through the presentation can be a positive influence in building the vision and
motor development, and improve the specification of performance and speed of
learning, also helps the performance of the skill displayed uniform for all
learners, thereby enabling good assessment of the extent of its absorption,
rather than to offer more of the model varies the manner in which the human
performance .
Multimedia is a method of modern technology in education and learning,
and this distinctive educational method to help learners to live positively with the
educational methods in a systematic and integrated through a computer
assisted way to achieve the desired educational objectives effectively. The
climate in which co-learners using a multimedia educational imbue educational
aspects where there are many of the multimedia unit and in working order are
codified in the form of organization or pattern of a single computer. And
education program that leads through a multimedia includes a lot of multimedia
in various forms of them (the drawings - still and moving pictures - of movies digital data, etc. ..) and the accompanying background music of the occasion as
before .

Through observation the researcher to pre-school children and there are
some behaviors and spontaneous acts of fungal issued some of the children
suddenly may cause some damage at times of the child himself or other
children, and that there is very difficult for educators in kindergarten or parents
in overcoming the behaviors random from the children, which are mostly
negative behaviors, and the solution is the most frequently used negative
reinforcement punishment of children, such as those random behavior, and that
there is the seeming lack of positive reinforcement, the researcher was due to
the omission of the teacher's methods of behavioral modification scientific
random manner the right, which was aimed at the development of educational
and developmental aspects in children, who are these behaviors, as well as the
teacher's reaction to such actions is not sudden enough to have the opportunity
to take appropriate decisions to modify such behaviors are often used for
punishment and negative as the fastest way to modify behavior, and
consequently unlucky not to follow the appropriate way to children, and on the
other side, we find that the child often fails to conduct and acceptable behavior
through specific positions of life, and this is why the researcher to link the
dynamics of computer technology as a sale will help the child to identify the
behaviors and the role of different motor activity in overcoming the negative and
positive and strengthen the development, the researcher has used multi-media
education program through the motor because the child during that period
through the offer of attractive images of fixed and mobile video and other
popular have the same impact in children, and two more of the words spoken,
as spoken words, which does not lead to mental well-conceived, and
consequently the response of the child to be a nanny and a weak timeconsuming in its implementation, as it requires considerable effort from the
parents or the nanny

Aims of the research :
This research aims to :
- Designed a measure designed to identify the random behavior of the preschool children .
- Building Educational Program of the dynamics of using multimedia to the
children of pre-school .
- Identify the impact of civic education program using the dynamic multimedia behavior of some random pre-school children .

Research hypotheses :
- The presence of statistically significant differences between the tribal and
dimensional measurement of the control program, which uses the
traditional sports and the pilot program, which uses the proposed manner
of mobility for multimedia pre-school children and for the benefit of
telemetric mobility in some capacity, and random behaviors, knowledge
acquisition and the photographer .
-The rate of change in the rates of improvement between the tribal and
dimensional measurement of the control and experimental groups and in
favor of the experimental group in the motor capacity, and random
behaviors, knowledge acquisition and the photographer .
-The presence of statistically significant differences between the
measurements of the a posteriori control and experimental group and for
the benefit of the experimental group in the motor capacity, and random
behaviors, knowledge acquisition and the photographer .

Research syllabus :
Researcher used experimental approach using experimental design is
one pilot and two other officers so as to appropriateness of the nature of this
study.

Research society and sample :
The research community in the children of the kindergarten school for the
first language during the academic year 2008 / 2009. Of the (70) children, the
researcher has the choice of research sample and the way of the intentional
(36) children, a percentage of (51.4%) of the total research community, the
researcher has used a number (10) children of the study sample for the
exploratory and scientific account transactions ( honesty - consistency) for the
tests and measurements used in research, as the researcher then the exclusion
of those who have not been gathered in attendance and was the (2) children.
And are therefore a sample of the basic research (24) children were divided into
two groups, one officer and the other pilot as follows :
-Control group: strength (12) children and used the program of the sports
activity followed the traditional method (the orders .(

-The experimental group: strength (12) children and education program
used by the proposed kinetic style multimedia, and table (8) shows the
classification society and the research sample .

- The means of data collection
The researcher, identified methods used to collect data to take into
account when choosing the following conditions:
- Tools significant growth rates
- Testing the IQ of a nose
- the cognitive achievement test photographer
- kinetic testing capacity in question
- The measurement of random behavior

- proposed program:
-The

implementation of the proposed program for the children of the

second level of kindergarten .
-The application of the content of the proposed program for a period of
three months .
-The number of weeks for the application of the program amounted to (12) a
week .
-Per week includes one lesson and therefore the total program of lessons
(12) studied .
-Time kinetic study of the total of (45) s
-To be viewed through the implementation of educational software to study
the dynamics of education for the children of the experimental group is
seen as a computer laboratory, located near the school playground,
where the interaction with the software and direct execution of each part
of the study of mobility, in order to confirm the consistency of the
information that is obtained from code .

-The children of the group searching for the pilot to be seen in the software,
which can deal with children's way through the program in writing, to
coincide with the content of this part of the dynamic study, which will be
implemented .

Surveys :
The researcher to conduct surveys on a sample of the research
community and away from the core sample has been numbered (10) children, in
order :
-To determine the validity of the tools and devices used in research .
-To ensure the adequacy of tests used and the creation of the scientific
transactions of those tests (honest - consistency .(
-Identify the ambiguities and shortcomings in the multimedia software .
-The application of some units of the program to ensure appropriate

program content and validity of the application .

- The application of the educational program:
After the researcher confirmed that the equality of the two sets of control
and experimental research in all research variables were implementation of the
proposed program of Educational mobility using the computer to the
experimental group during the period from 14/2/2009 until 7/5/2009 m m where
the researcher met with the group before the implementation of the pilot and
explained to them how dealing with the manner of software for multimedia, and
what are the components of the computer and how to operate .
The researcher then read the manual distribution of software for the
children of the experimental group and the easy way interesting, and asked
them to inquire about any piece of information is not clear, then the offer of
educational software for them to understand the nature of dealing with the
software and how to use and how to move through links and through various
keys .

- Reclamation:

-The motor activity using the method of command contributed to improving
the capacity of some dynamic and random behaviors, knowledge and
learning for the children of the photographer control group .
-Education Program proposed kinetic manner of multimedia to the children
of the pilot group has contributed in a positive way to increase the level of
all the motor capacity, and random behaviors, knowledge acquisition and
the photographer .
-Increased rates of improvement between the tribal and dimensional
measurement of the control and experimental capabilities in mobility, and
random behaviors, knowledge acquisition and the photographer .
-The rate of change in the proportions of improved dimensional
measurement of the experimental group is better than the control group in
motor capacity, and random behaviors, knowledge acquisition and the
photographer .
-Education Program proposed kinetic manner of multimedia to the children
of the experimental group was more influential at the level of motor
capacity in question and the amount of random behavior and learning
more knowledge of the motor activity using the method of the orders for
the children of the control group .
.

-- Recommendations
-The need to apply the proposed method of dynamic multimedia to create
an impact on the capacity and the kinetic behavior of indiscriminate
collection and knowledge for the children of the kindergarten stage .
-Paying attention to those on the education of kindergarten cognitive,
emotional side in order to achieve the integration of aspects of learning .
-Attention to the provision of tests to measure cognitive and behavioral
aspects of the kindergarten stage of education in the field of mobility .
-Rely on computer automation in providing and presenting the information
as an attractive means can contribute to an increase in children's
motivation towards learning .

-The need to add a variety of activities for the education programs that
contain dynamic animation and educational films and their integration into
computer to keep pace with scientific development .
-The need for a sufficient number of tools and equipment appropriate for the
implementation of education programs for children of kinetic phase
kindergartens .
-The need for training of the teaching of mobility on the use of modern
technological methods when teaching the curriculum of their own.
.
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ملخص

البحث

 تقديم ومشكلة البحث :مم ا ال ش ك في ه أن مرحل ة الطفول ة ھ ى أھ م المراح ل ف ى حي اة االنس ان  ،فھ ى
تبن ى عليھ ا شخص ية االنس ان بك ل معالمھ ا وس ماتھا  ،وبالت الى تك ون مرحل ة الطفول ة ھ ى
األس اس ال ذى تبن ى علي ه حي اة االنس ان بأكملھ ا وم ن خ الل التنش ئة االجتماعي ة الت ى يتلقاھ ا
االنس ان  ،حي ث يب دأ ف ى اكتس اب نم ط مع ين م ن أنم اط الس لوك  ،كم ا أن ه اذا م ر االنس ان
م ن ھ ذه المرحل ة بش كل جي د  ،بمعن ى أن جمي ع احتياجات ه ) الجس مية – النفس ية –
االجتماعي ة ( مش بعة بش كل جي د ومت وازن  ،فإن ه يتمت ع بالص حة الجس مية والنفس ية
واالنفعالي ة واالجتماعي ة والعقلي ة  ،أم ا اذا ح دث العك س فق د يواج ه العدي د م ن مش كالت
الطفول ة الت ى تمت د آثارھ ا إل ى مرحل ة المراھق ة  ،وق د ت الزم االنس ان عل ى م دى حيات ه
بأكملھا  ،بمعنى أنھا قد تصبح مشكالت طويلة المدى.
وتعتب ر مرحل ة ري اض االطف ال م ن ) (٦ – ٤س نوات م ن أھ م المراح ل ف ى حي اة
اإلنس ان حي ث أن ھ ذه المرحل ة تتمي ز بأھميتھ ا ف ى تنمي ة الق درات العقلي ة والخص ائص
النفس ية والق يم األخالقي ة عن د األطف ال  ،ل ذا فق د نال ت ھ ذه المرحل ة ف ى مختل ف المجتمع ات
أھتمام ا ً واس عا ً  ،وم ع إخ تالف االتجاھ ات نح و م ا ي دور فيھ ا م ن عملي ات تربوي ة  ،ولك ن
االتفاق واضح على أنھا ذات تأثير كبير فى مراحل تالية.
ويع د النش اط الحرك ى يع د م ن أفض ل األدوات للتع رف عل ى ك ل م ن التك وين
النفس ى والعقل ى والثق افى لألطف ال  ،كم ا أن الطف ل م ن خ الل أستكش افه للع الم المح يط ب ه
ع ن طري ق النش اط الحرك ى يستكش ف ذات ه أيض ا ً  ،وأن ه بواس طة اللع ب يتفاع ل م ع ك ل م ا
فى بيئته من أشخاص وأشياء وأفعال مما يؤدى الى تنمية مفاھيمه.
ويح دد الس لوك العش وائى لألطف ال ب نمط م ن الس لوك ال ذي يب دو تص ادفيا ول يس ل ه
أي ھ دف مع ين  ،ومم ا يج در االش ارة الي ه  ،أن كث رة فت رات الس لوك العش وائي لطف ل م ا ق د
ت وميء ال ى اض طراب جس مي أو معرف ي أو انفع الي وبالت الي يج ب أن يراق ب ھ ذا الطف ل
عن كثب لمعرفة األسباب الضمنية للنشاط العشوائي وبالتالي يمكن عالجه.
ويمك ن تقس يم الس لوكيات العش وائية ال ى تص رفات أو حرك ات مرغوب ة وأخ رى
غي ر مرغوب ه  ،وبمعن ى آخ ر س لوكيات إيجابي ة وأخ رى س لبية  ،وذل ك خ الل ثالث ة مح اور

ھ ى النش اط الحرك ى  ،والق يم التربوي ة  ،والتص رفات اإلجتماعي ة  ،وم ن أمثل ة الس لوكيات
العش وائية خ الل مح ور النش اط الحرك ى نج د النش اط الحرك ى الزائ د  ،والحرك ات المفاجئ ة
 ،أم ا الس لوكيات العش وائية خ الل مح ور الق يم التربوي ة فتتمث ل ف ى الص دق  ،ومقابل ه الك ذب
 ،واألمان ة ومقابلھ ا الخيان ة  ،وھك ذا  ،أم ا الس لوكيات العش وائية خ الل مح ور التص رفات
اإلجتماعي ة فتتمث ل ف ى التع اون ومقابلھ ا األناني ة  ،وتحم ل المس ئولية ومقابلھ ا التواك ل عل ى
األخرين  ،والقيادة ومقابلھا التبعية  ،وغيرھا.
والتربي ة الحركي ة كنظ ام ترب وي يعتم د بش كل أساس ى عل ى تحقي ق األھ داف
الس لوكية والحركي ة والمعرفي ة والوجداني ة م ن خ الل إدارة العملي ة التعليمي ة للمراح ل
الس نية المبك رة  ،وتھ تم دول الع الم المتحض ر بتط وير جمي ع مج االت الحي اة وي أتى ف ى
مق دمتھا التط وير م ن أج ل العناي ة بتنش ئة أطفالھ ا  ،حي ث أن العناي ة بالطفول ة م ن أھ م
أھ دافھا  ،فالطف ل ھ و مس تقبل األم ة بأس رھا وإع داده يتطل ب جھ داً م ن البح ث والدراس ة
ليصبح فرداً قادراً َ◌ على اإلنتاج والتنمية والدفاع عن الوطن.
كم ا أن ه ال يمك ن أح داث تغيي ر ف ي س لوك الم تعلم ب دون خل ق بيئ ة تعليمي ة مناس بة،
وھ ذا ال يتحق ق إال م ن خ الل اس تخدام تكنولوجي ا التعل يم الت ي تعم ل بوس ائلھا المتع ددة عل ي
خل ق تل ك البيئ ة ،والت ي يس تطيع الم تعلم م ن خ الل أن يك ون خبرت ه التعليمي ة ع ن طري ق
تعلم ه كيفي ة اس تخدام كاف ة مص ادر المعرف ة والوس ائل التكنولوجي ة الحديث ة المس اعدة لك ي
يصل إلى المعلومة بنفسه.
كم ا أن ه يمك ن االس تفادة م ن تكنولوجي ا التعل يم ف ي المج ال الرياض ي م ن خ الل بن اء
وتط وير التص ور الحرك ي عن د الم تعلم  ،فم ن خ الل عملي ات الع رض يمك ن الت أثير
اإليج ابي ف ي بن اء التص ور الحرك ي وتط ويره ،وتحس ين مواص فات األداء وس رعة ال تعلم،
كم ا تس اعد عل ي أداء المھ ارة المعروض ة موح دة لجمي ع المتعلم ين ،وبالت الي تمك ن م ن
حس ن تقي يم م دى اس تيعابھم لھ ا ،ب دال م ن أن تع رض ب أكثر م ن نم وذج بش رى تتف اوت في ه
طريقة األداء.
تعتب ر الوس ائط المتع ددة أس لوب تكنول وجي ح ديث ف ي التعل يم وال تعلم  ،وھ ذا
األس لوب التعليم ي المتمي ز يس اعد الم تعلم عل ى أن يتع ايش بايجابي ة م ع الوس ائل التعليمي ة
بص ورة نظامي ة ومتكامل ة ع ن طري ق جھ از الكمبي وتر بش كل يس اعده عل ى تحقي ق األھ داف
التعليمي ة المرج وة بفعالي ة  .والمن اخ ال ذي يتع ايش في ه الم تعلم عن د اس تخدام أس لوب
الوس ائط المتع ددة يتش بع ب النواحي التربوي ة التعليمي ة حي ث يت وفر فيھ ا العدي د م ن الوس ائط
المتع ددة ف ي وح دة نظامي ة مقنن ة تعم ل كلھ ا عل ى ش كل منظم ة أو نس ق واح د م ن خ الل
الحاس ب اآلل ي .والبرن امج التعليم ي ال ذي ي ؤدي م ن خ الل أس لوب الوس ائط المتع ددة
يتض من الكثي ر م ن الوس ائط المتع ددة ف ي أش كال مختلف ة منھ ا ) الرس ومات – الص ور
الثابت ة والمتحرك ة – لقط ات م ن أف الم – بيان ات رقمي ة..ال خ( ويص احب ذل ك خلفي ة م ن
الموسيقى التصويرية المناسبة لما ھو معروض.
وم ن خ الل مالحظ ة الباحث ة ألطف ال م ا قب ل المدرس ة وج دت بع ض التص رفات
واألفع ال التلقائي ة الفطري ة الت ى تص در م ن بع ض األطف ال بش كل فج ائى ق د تتس بب أحيان ا ً
ب بعض الض رر للطف ل نفس ه أو لغي رة م ن األطف ال  ،وأن ھن اك ص عوبة بالغ ة بالنس بة
للم ربين ف ى دور الحض انة أو م ن أولي اء األم ور ف ى التغل ب عل ى الس لوكيات العش وائية
الت ى تص در ع ن األطف ال والت ى م ا تك ون ف ى الغال ب س لوكيات س لبية  ،وأن الح ل األكث ر
أس تخداما ً ھ و التعزي ز الس لبى بالعق اب لألطف ال عل ى مث ل تل ك الس لوكيات العش وائية  ،وأن
ھن اك قص ور واض ح ف ى التعزي ز اإليج ابى لھ ا  ،وق د ترج ع الباحث ة ذل ك ال ى إغف ال المعل م

ألس اليب تع ديل الس لوكيات العش وائية بالطريق ة العلمي ة الص حيحة والت ى تھ دف ف ى األس اس
ال ى تنمي ة الجوان ب التربوي ة والخلقي ة ل دى األطف ال ال ذين يتس مون بھ ذه الس لوكيات ،ك ذلك
ف إن رد فع ل المعل م تج اه تل ك التص رفات يك ون مف اجئ وال يمتل ك الفرص ة الكافي ة إلتخ اذ
الق رارات المناس بة لتع ديل مث ل ھ ذه الس لوكيات فغالب ا ً م ا يلج أ للعق اب الس لبى بإعتب اره
أس رع وس يلة لتع ديل الس لوك  ،وبالت الى ال يحالف ه الح ظ ف ى اتب اع األس لوب المناس ب تج اه
الطف ل  ،وعل ى الجان ب اآلخ ر نج د أن الطف ل يغف ل ف ى كثي ر م ن األحي ان التص رفات
والس لوكيات المقبول ة خ الل مواق ف معين ة م ن الحي اة  ،وھ ذا م ا دع ا الباحث ة ال ى رب ط
برن امج التربي ة الحركي ة بالحاس ب اآلل ى بإعتب اره وس يل تكنول وجى يس اعد الطف ل عل ى
التع رف عل ى الس لوكيات المختلف ة ودور النش اط الحرك ى ف ى التغل ب عل ى الس لبى منھ ا
وت دعيم اإليج ابى وتط ويره  ،وق د أس تخدمت الباحث ة الوس ائط المتع ددة م ن خ الل برن امج
التربي ة الحركي ة إلرتب اط الطف ل خ الل تل ك المرحل ة بوس ائل الع رض الج ذاب م ن ص ور
ثابت ة ومتحرك ة وفي ديو وغيرھ ا لھ ا ت أثير محب ب لل نفس ل دى األطف ال  ،وأكث ر وقع ا ً م ن
الكلم ات المنطوق ة  ،حي ث أن الكلم ات المنطوق ة الت ى ال ت ؤدى ال ى أح داث تص ور عقل ى
بش كل جي د  ،وبالت الى ف إن إس تجابة الطف ل للمربي ة تك ون ض عيفة وتس تغرق وقت ا ً كبي راً ف ى
تنفيذه  ،كما أنھا تستلزم مجھوداً كبيراً من المربية أو أولياء األمور

 أھداف البحث :يھدف ھذا البحث الى:
 بناء برنامج تربية حركية بإستخدام الوسائط المتعددة ألطفال ما قبل المدرسة. تص ميم مقي اس يھ دف ال ى التع رف عل ى الس لوكيات العش وائية ألطف ال م ا قب لالمدرسة.
 التع رف عل ى ت أثير برن امج التربي ة الحركي ة باس تخدام الوس ائط المتع ددة عل ىبعض السلوكيات العشوائية ألطفال ما قبل المدرسة.

 -فـــروض البحـث :

 وج ود ف روق ذات دالل ه أحص ائية ب ين القي اس القبل ى والبع دى للمجموع ةالض ابطة الت ى تس تخدم برن امج التربي ة الحركي ة بإس لوب األوام ر والمجموع ة
التجريبي ة الت ى تس تخدم إس لوب الوس ائط المتع ددة ألطف ال م ا قب ل المدرس ة
ولص الح القي اس البع دى ف ى بع ض الق درات الحركي ة  ،والس لوكيات العش وائية،
والتحصيل المعرفى المصور.
 زادت مع دل التغي ر ف ى نس ب التحس ن ب ين القي اس القبل ى والبع دى للمجم وعتينالض ابطة والتجريبي ة ولص الح المجموع ة التجريبي ة ف ى الق درات الحركي ة،
والسلوكيات العشوائية  ،والتحصيل المعرفى المصور.
 وج ود ف روق ذات دالل ه أحص ائية ب ين القياس ات البعدي ة للمجموع ة الض ابطةوالتجريبي ة ولص الح المجموع ة التجريبي ة ف ى الق درات الحركي ة  ،والس لوكيات
العشوائية  ،والتحصيل المعرفى المصور.

 منھـج البحــــث :اس تخدمت الباحث ة الم نھج التجريب ي باس تخدام التص ميم التجريب ي ذو المجم وعتين
احداھما تجريبية واألخرى ضابطة وذلك لمناسبته لطبيعة ھذه الدراسة .

 مجتمع عينة البحث :يتمث ل مجتم ع البح ث ف ي أطف ال مرحل ة ري اض األطف ال بمدرس ة األوائ ل
الخاص ة للغ ات خ الل الع ام الدراس ى ٢٠٠٩/ ٢٠٠٨م  .والب الغ ع ددھم ) (٧٠طف الً
 ،وق د قام ت الباحث ة باختي ار عين ة البح ث بالطريق ة العمدي ة والب الغ ع ددھم )(٣٦
طف الً  ،بنس بة مئوي ة ق درھا ) ( ٪٥١.٤م ن مجتم ع البح ث الكل ي  ،وق د اس تعانت
الباحث ة بع دد ) (١٠أطف ال كعين ة للدراس ة االس تطالعية وذل ك لحس اب المع امالت
العلمي ة )الص دق -الثب ات( لالختب ارات والقياس ات المس تخدمة قي د البح ث  ،كم ا قام ت
الباحث ة بع د ذل ك باس تبعاد م ن ل م ينتظم وا ف ي الحض ور وك ان ع ددھم ) (٢طف ل.
وبالت الى أص بحت عين ة البح ث األساس ية ع ددھا ) (٢٤طف ل  ،ت م تقس يمھم إل ي
مجموعتين أحداھما ضابطة واألخرى تجريبية كاآلتي:
 المجموع ة الض ابطة  :قوامھ ا) (١٢طف الً والت ي اس تخدمت برن امج التربي ةالحركية باألسلوب التقليدى )األوامر(.
ً
 المجموع ة التجريبي ة :قوامھ ا) (١٢طف ال والت ي اس تخدمت برن امج التربي ةالحركي ة المقت رح بأس لوب الوس ائط المتع ددة  ،والج دول ) (٨يوض ح تص نيف
مجتمع وعينة البحث.

 وسائل جمع البياناتقام ت الباحث ة بتحدي د الوس ائل المس تخدمة لجم ع البيان ات عل ي أن يراع ي عن د
اختيارھا الشروط التالية :
أوالً  :أدوات الداللة علي معدالت النمو
ثانيا ً  :اختبار الذكاء لجود أنف
ثالثا ً  :اختبار التحصيل المعرفي المصور
رابعا ً  :اختبارات القدرات الحركية قيد البحث
خامسا ً  :مقياس السلوك العشوائى

 البرنامج المقترح :-

تم تنفيذ البرنامج المقترح على أطفال المستوى الثانى من رياض األطفال.
تطبيق محتوى البرنامج المقترح لمدة ثالث أشھر.
عدد األسابيع الخاصة بتطبيق البرنامج بلغ ) (١٢أسبوع.
األس بوع الواح د يشــ ـمل عل ى درس واح د وبالت الي اجم الي ال دروس
بالبرنامج يبلغ ) (١٢درس.
زمن درس التربية الحركية االجمالي يبلغ ) (٤٥ق
ي تم مش اھدة البرمجي ة التعليمي ة خ الل التنفي ذ ل درس التربي ة الحركي ة ألطف ال
المجموع ة التجريبي ة حي ث ي تم مش اھدتھا بمعم ل الحاس ب اآلل ى بالمدرس ة
الموج ود ب القرب م ن ملع ب المدرس ة  ،حي ث ي تم التفاع ل م ع البرمجي ة
والتنفي ذ المباش ر لك ل ج زء م ن درس التربي ة الحركي ة ،وذل ك للتأكي د م ن ثب ات
المعلومات التى يتم الحصول عليھا من البرمجية.

 تح دد الباحث ة ألطف ال المجموع ة التجريبي ة الج زء الم راد مش اھدته ف يالبرمجي ة وال ذي يمك ن لألطف ال التعام ل مع ه خ الل البرمجي ة بطريق ة خطي ة،
بحيث يتفق ھذا الجزء مع محتوى درس التربية الحركية الذى يتم تنفيذه.

 الدراســات االستطالعية :قامت الباحثة بإجراء الدراسات االستطالعية علي عينة من داخل مجتمع البحث
وخارج العينة األساسية وقد بلغ عددھم ) (١٠أطفال  ،وذلك بھدف :
-

التعرف علي مدي صالحية األدوات واألجھزة المستخدمة قيد البحث.
التأك د م ن م دي مالئم ة االختب ارات المس تخدمة وإيج اد المع امالت العلمي ة
لتلك االختبارات )الصدق –الثبات(.
التعرف علي جوانب الغموض والقصور داخل برمجية الوسائط المتعددة.
تطبي ق بع ض وح دات البرن امج للتأك د م ن مالئم ة محت وي البرن امج وص الحية
للتطبيق.

 تطبيق البرنامج التعليمي :بع د أن تأك دت الباحث ة م ن تك افؤ مجم وعتي البح ث الض ابطة والتجريبي ة ف ي
جمي ع متغي رات البح ث ت م تنفي ذ البرن امج المقت رح للتربي ة الحركي ة باس تخدام الحاس ب
اآلل ي عل ى المجموع ة التجريبي ة خ الل الفت رة م ن ٢٠٠٩/٢/١٤م حت ى ٢٠٠٩/٥/٧م
حي ث التق ت الباحث ة بالمجموع ة التجريبي ة قب ل التنفي ذ وأوض حت لھ ن كيفي ة التعام ل
م ع البرمجي ة المع دة باس لوب الوس ائط المتع ددة  ،وم ا ھ ي مكون ات الحاس ب وكيفي ة
تشغيله.
ث م قام ت الباحث ة بتوزي ع بق راءة دلي ل البرمجي ة عل ى أطف ال المجموع ة
التجريبي ة بطريق ة س ھلة ومش وقة  ،وطلب ت م نھم االستفس ار ع ن أي معلوم ة غي ر
واض حة  ،ث م قام ت بع رض البرمجي ة التعليمي ة لھ م لك ي يتفھم وا طبيع ة التعام ل م ع
البرمجي ة وكيفي ة اس تخدامھا وكيفي ة التنق ل خاللھ ا م ن خ الل الوص الت والمف اتيح
المختلفة.

 االستـخـالصـات: برنامج التربية الحركية باستخدام أسلوب األوامر ساھم في تحسين مس توى بع ض الق دراتالحركي ة  ،والس لوكيات العش وائية  ،والتحص يل المعرف ى المص ور ألطف ال المجموع ة
الضابطة.
 برن امج التربي ة الحركي ة المقت رح بأس لوب الوس ائط المتع ددة ألطف ال المجموع ة التجريبي ةساھم بطريقة إيجابية فى زيادة مستوى جميع الق درات الحركي ة  ،والس لوكيات العش وائية ،
والتحصيل المعرفى المصور.
 زادت نس ب التحس ن ب ين القي اس القبل ى والبع دى للمجموع ة الض ابطة والتجريبي ة ف ىالقدرات الحركية ،والسلوكيات العشوائية  ،والتحصيل المعرفى المصور.

 زادت معدل التغير فى نسب تحسن القياس البع دي ل دى المجموع ة التجريبي ة بش كل أفض لم ن المجموع ة الض ابطة ف ى الق درات الحركي ة ،والس لوكيات العش وائية  ،والتحص يل
المعرفى المصور.
 برن امج التربي ة الحركي ة المقت رح بأس لوب الوس ائط المتع ددة ألطف ال المجموع ة التجريبي ةك ان أكث ر ت أثيراً عل ى مس توى الق درات الحركي ة قي د البح ث ومق دار الس لوك العش وائى
والتحص يل المعرف ى أكث ر م ن برن امج التربي ة الحركي ة باس تخدام أس لوب األوام ر ألطف ال
المجموعة الضابطة.

 التـوصيــات ضرورة تطبيق برنامج التربية الحركي ة المقت رح بأس لوب الوس ائط المتع ددة إلح داث ت أثيرعلى القدرات الحركية والس لوكيات العش وائية والتحص يل المعرف ى ألطف ال مرحل ة ري اض
األطفال.
 ض رورة اھتم ام الق ائمين عل ى تعل يم ري اض األطف ال بالجان ب المعرف ى والوج داني حت ىيتحقق تكامل جوانب التعلم.
 االھتمام بتوفير اختبارات لقياس الجوانب السلوكية والمعرفي ة لمرحل ة ري اض األطف ال ف ىمجال التربية الحركية.
 االعتماد على الحاسب اآللي في تقديم وعرض المعلوم ات باعتب اره وس يلة جذاب ة يمك ن أنتسھم في زيادة دافعية األطفال نحو التعلم.
 ض رورة إض افة أنش طة متنوع ة لب رامج التربي ة الحركي ة تحت وى عل ى الرس وم المتحرك ةواألفالم التعليمية ودمجھا بالحاسب اآللى لمواكبة التطور العلمى.
 ض رورة ت وافر ع دد ك اف م ن األدوات واألجھ زة المناس بة لتنفي ذ ب رامج التربي ة الحركي ةألطفال مرحلة رياض األطفال.
-

ضرورة تدريب القائمين على تدريس التربية الحركية عل ى اس تخدام األس اليب التكنولوجي ة
الحديثة عند تعليم المناھج الدراسية الخاصة بھم.

نموذج ملخص الرسالة
 أسم الباحثة  :رضوى محمد محمود ھمت. التخصــص  :التربية الرياضية الدرجة العلمية  :الماجستير فى التربية الرياضية. -موضوع الرسالة :

فاعلية برنامج تربية حركية باستخدام الوسائط المتعددة على
بعض السلوكيات العشوائية ألطفال ما قبل المدرسة
the effectiveness of Educational mobility program by using
multimedia to
some random behaviors for the children of pre-school

ملخص الرسالة باللغة العربية

يھ دف ھ ذا البح ث ال ى التع رف عل ى بن اء برن امج تربي ة حركي ة بإس تخدام
الوس ائط المتع ددة ألطف ال م ا قب ل المدرس ة  ،وتص ميم مقي اس للتع رف عل ى
السلوكيات العشوائية قيد البحث  ،وقد أستخدمت الباحثة الم نھج التجريب ى  ،اش تمل
مجتم ع البح ث عل ى أطف ال مرحل ة ري اض األطف ال وق د أش تمل ھ ذا البح ث عل ى
العديد من المحاور كما يلى  :المحور األول قد اشتمل على مقدم ة البح ث ومش كلته
وأھميته والفروض واألھداف وأھم المصطلحات المستخدمة .والمح ور الث انى فق د
أشتمل على الدراسات السابقة العربية واألجنبية وكذلك التعليق على ھذه الدراس ات
ومدى األستفادة منھا ف ى مناقش ة نت ائج البح ث  .والمح ور الثال ث فق د أحت وى عل ى
إجراءات البحث كالمنھج والعينة التى تم إختيارھا بالطريقة العمدية  ،وأدوات جمع
البيانات والمعالجات األحصائية .والمحور الرابع فيه تم عرض النتائج ومناقشتھا .
والمحور الخامس أشتمل على أھم األستخالصات والتوصيات الت ى يمك ن للب احثين
األستفادة منھا.
ملخص الرسالة باللغة اإلنجليزية
This research aims to identify the dynamics of culture-building program using
multimedia to the children of pre-school, and the design of a measure to identify the
random behavior in question, the researcher has used an experimental approach, which
included research community for the children of the kindergarten stage ,This research
has included many of the themes as follows: The first axis may be included on the front
of research and problem and the importance of the assumptions, goals and the most
important terms used. The second axis included in previous studies on the Arab and
foreign, as well as to comment on these studies and their use in the discussion of the
search results. The third axis, consisting of research Kalmnahj and procedures that have
been selected sample deliberate manner, and tools for data collection and statistical

treatment. The fourth axis which results were presented and discussed. The fifth axis
included Alostkhalasat and the most important recommendations of the researchers can
benefit .

