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تأثير إستخدام األلعاب الصغيرة والقصه الحركيه بدرس التربيه الرياضيه على تحسين الكفاءة اإلدراكيه 

 الحركيه لتالميذ المرحلة اإلبتدائية 

 د/محمد بيلي إبراهيم بيلي * 1                                                                                                                                       

 -: المقدمه 

لمتقدمة بالمرحلة إن مرحلة التعليم األساسي تعتبر القاعدة األساسية للمراحل التعليميه ولقد إهتمت جميع الدول ا

هذه المرحلة عجينه  طفلاإلبتدائية حيث يقوم بالتدريس فيها مدرسون متخصصون وعلى أعلى مستوى علمي ف

أعلى  العب على بعد ذلك إلىالرياضيه والتي يصل فيها على العديد من األنشطه  وتدريبهلينه يمكن تشكيلها 

 ( 5: 1الذي يمكن أن نبني عليه المستويات العاليه ) مستوى رياضي فهى اآلن مرحلة انطالق وتعتبر األساس 

حيث تتميز هذه المرحلة بالليونه و   العملية التربويه والطفولة بطبيعتهاكما أن طفل هذه المرحلة هو محور

لذلك فقد  توجيه النمو وتشكيل الحياة له أثر كبيرعلى ه الخبرات مماالتشكيل واإلستجابة للمؤثرات التي تكسب

أولت الدول المتقدمة عناية فائقة لطفل هذه المرحلة ولم تعد النظرة إلى تربيه اطفال هذه المرحلة قاصرة وإنما 

  ( 25: 2صارت جزءا من البنيه التربويه لكثير من الدول وحلقة من حلقات التعليم المستمر على مدي الحياة ) 

  -مشكله البحث :

يه وتطوير الطفل وتنم حركه اللبنه األولى في تأسيسرياضيه في المرحلة اإلبتدائيه هويعتبر درس التربيه ال

اإلدراك الحركي وأيضا تنميه كل من الحركات اإلنتقاليه والسيطرة واإلتزان قدراته الحركيه األساسيه ك

ها بتدرج للتربيه الرياضيه حيث أن فكرتها والطالقة الحركيه لذا يجب العمل على تطوير التربيه الحركيه ونقل

في األنشطه المختلفة مثل الجمباز الحركيه الموجودة  والتغيرات التعميمات علىساس التركيزتقوم على أ

واأللعاب بحيث يدرسها الطفل باسلوب اإلستكشاف الحركي وحل المشكالت باسلوب مختلف عن درس التربيه 

وسيله لتطويردرس التربيه الرياضيه واإلنتقال من له أون هناك خطوة اوحيالرياضيه التقليدي وبالتالى تكو

األربعه صفوف في المرحلة اإلبتدائيه خالل   التي يدرسها الطفلالتقليدية   المحدودة بمتغيراتهاالتربيه الحركيه 

تعلق الجسم الهبوط  –اإلرتقاء  –) الطيران يوصوال إلى التربيه الرياضيه ومثال لهذه التغيرات الجمباز التربو

 –)التصويب بالكرةوالجرى بالكرة(–إستقبال الكرة  -إرسال الكرة )الجماعية األلعاب مهارات والسقوط ( –

هذه مهارات وتعميمات حركيه يجب أن تكون في ذهن تنطيط الكرة من الثبات ( –الحركه الكرة من تنطيط 

وسيط من خالل برامج مقننه ووسائل تكون جب أن يقوم بتطبيقها ي و المدرس وغيرها من التعميمات الحركيه

 بين التربيه الحركيه األوليه والتربيه الرياضيه بمفهومها المتطور

أن التربيه الحركيه ارس الموجودة بالنطاق السكني وجد بالمد خالل مشاركه الباحث بالنشاط المجتمعيومن  

ولكي تكون الحركات  بالدرس لملهناك إلى حد ما وقد يكون  هجاف المطبقه من خالل الدرس التقليديوالبدنيه 

شيقة وجميله وتضفي عليها البهجة والسرور بالطريقه التي تتناسب مع الصفوف األولى من المرحلة اإلبتدائيه 

التربيه تربيه الرياضيه واليضيف األلعاب الصغيرة والقصه الحركيه كوسيله لتطويردرس  إقترح الباحث أن

الحركيه الحركيه وتتم عمليه الربط بين التربيه الحركيه واأللعاب الصغيرة وتأثيرهم على بعض المتغيرات 

 ألطفال المرحله اإلبتدائيه

 

__________________________ 

كليه التربيه الرياضيه جامعه السادات  –يقات المنازالت والرياضات المائيه نظريات وتطب*  مدرس بقسم 1  
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 -:البحث  هدف

يهدف البحث إلى تصميم برنامج تعليمي بإستخدام األلعاب الصغيرة والقصه الحركيه لتحسين الكفاءة  -

 اإلدراكيه الحركيه لتالميذ المرحله اإلبتدائيه 

  -البحث : تساؤل

ألطفال المرحلة ى الكفاءة اإلدراكيه الحركيه علوالقصه الحركيه ما تأثير برنامج األلعاب الصغيرة  -

 اإلبتدائيه 

 -:مصطلحات البحث 

 والنمو هي ذلك الجانب من التربيه البدنيه أو التربيه األساسية التي تتعامل مع    التربية الحركيه : -

 نماط الحركه الطبيعية األساسية بإعتبارها تختلف عن المهارات أل التدريب                       

 (40: 3الخاصه باألنشطه الرياضيه ) الحركيه                       

 

  الفعل ورد المعلومات وعمليه الحواس خالل من للفرد تأتي التي المعلومات إدارة :  الحركي اإلدراك -

 (199:  3 )  الظاهري الحركي السلوك ضوء في                      

 

 بأنه السلوك الذي يتحدد بالجوانب   (Neuman):عرفه أمين الخولى نقال عن نيومان     اللعب       -

 (26:  4( )  دافعية حقيقيه –عالم من الخياالت  –واإلعتبارات التاليه )قرارباطني للعب                

 

 (29:  4)   : إشتراك عدد من األفراد في نشاط إجتماعي منظم بهدف اللعب       األلعاب  -

 

 األلعاب الصغيرة : هي تلك األلعاب بسيطه التنظيم التي يشترك فيها أكثر من فرد ليتنافسوا وفق قواعد -

 معين ويغلب عليها طابع الترويح ميسرة والتقتصرعلى سن أوجنس أومستوى                     

 ( 171:  6التسليه وقد تستخدم أدوات أو أجهزة أوبدون )                      

 

  -:الدراسات السابقه 

امج ألعاب بدراسه بعنوان برن (5م()1986ور ، أميرة عبد الفتاح" )قامت كالً من" صفيه منص  -1

( 9-6صغيرة لتطوير المهارات الحركيه األساسية المرتبطة بكرة اليد لمرحلة الطفوله المبكرة من )

بإستخدام األلعاب أهم أهداف هذه الدراسة التعرف على أثر برنامج مقترح حيث كانت سنوات 

دقة الرمي  –وهي )سرعه الرمي واللقف على تطوير المهارات الحركيه األساسيه لكرة اليد الصغيرة

الجري بأنواعه( وقد إستخدمت الباحثتان المنهج التجريبي على عينه  –القدرة على الرمي بيد واحدة  –

مج األلعاب تلميذ وتلميذة تم إختيارهم بالطريقة العشوائيه وكان من أهم النتائج أن برنا300قوامها 

 الصغيرة المقترح أدي إلى تطوير المهارات الحركيه األساسية

 

بدراسه بعنوان تأثير برنامج مقترح لتدريس األلعاب ( 7) م(1989)"مصطفي حسين باهي"قام   -2

الصغيرة على مستوى بعض عناصر اللياقه والمهارات الحركيه لطالب الكليه المتوسطه بالقصيم 

هذه الدراسةهو التعرف على فاعليه برنامج ية حيث كان من أهم أهداف ة السعودالمملكه العربي
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المسابقات واأللعاب الصغيرة على مستوي بعض عناصر اللياقة البدنيه وإستخدم الباحث المنهج 

طالبا تم إختيارهم بالطريقة العمدية وكان من أهم النتائج  أن البرنامج  140التجريبي على عينه قوامها 

 لعاب الصغيرة أدي إلى إرتفاع مستوي اللياقه البدنيه والقدرات المهاريه المقترح لأل

( بدراسه بعنوان تأثير برنامج مقترح للتربيه الحركيه على 8م( )1993أحمد األزهري ) ىقامت من -3

بعض اإلدراكات الحس حركيه وبعض عناصر اللياقة البدنيه لدى أطفال ما قبل المدرسةوكان من 

التعرف على تأثير برنامج مقترح للتربيه الحركيه على متغيرات اإلدراك الحس  اهداف الدراسه هو

حركي وبعض عناصر اللياقة البدنيه واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي عينه من أطفال دور 

الحضانه الحكوميه بمدينه الرس بالمملكه العربيه السعوديه تم إختيارهم بالطريقه العشوائيه وكان من 

بزيادة اإلدراكات الحس حركيه تائج أن البرنامج المقترح للتربيه الحركيه ذو تأثير إيجابي أهم الن

 وكذلك زيادة مستوي اللياقة البدنيه 

 

في تعليم بدراسه بعنوان تأثير إستخدام األلعاب الصغيرة (4م()1994امت رابحه محمد لطفي )ق -4

المهارات الحركيه لكرة السلة بدرس التربيه الرياضيه للمرحلة اإلعداديه وكان من أهم أهداف الدراسه 

هو معرفه أثر تعلم مهارات أساسيه في كرة السلة باستخدامها في صورة العاب صغيرة واستخدمت 

عدادي تم إختيارهم بالطريقه تلميذة من الصف الثالث اإل 64الباحثة المنهج التجريبي على عينه قوامها 

العشوائية وكانت أهم النتائج أن مجموعه األلعاب الصغيرة لها تأثيرا إيجابيا على تحسين المهارات 

 الحركيه األساسيه لكرة السله 

( بدراسه بعنوان تأثير برنامج للتربيه 10م( )schemp ،chefer ( )1982قام شيمب وتشيفيرز ) -5

تدائية وكان هدف هذه الدراسة هو التعرف على أثر برنامج للتربيه الحركيه الحركيه على المرحلة اإلب

تلميذا تم  298على بعض المتغيرات الحركيه وذلك بإستخدام المنهج التجريبي على عينه قوامها 

إختيارهم بالطريقة العشوائية وكان من أهم النتائج تفوق المجموعه التي طبق عليها برنامج التربيه 

إتجاهات إيجابية نحو  –ي متغيرات : المشاركه في إتخاذ قرارات ذات معنى أثناء األداء الحركيه ف

 ضل زيادة مفهوم الذات ومفهوم جسم أف –زيادة اإلدراك الحركي  –الحركه 

 -:إجراءات البحث 

 :منهج البحث

 إستخدم الباحث المنهج التجريبي ذو المجموعتان التجريبيتان نظرا لمالئمته لطبيعة هذة الدراسه  

 مجتمع البحث:

تم إختيار مجتمع البحث بالطريقة العمدية من تالميذ الصف الثالث اإلبتدائي من مدرسه رواد المستقبل الخاصه  

حافظه الجيزة للعام الدراسي ومدارس هضبة األهرام الخاصة للغات  التابعة إلدارة الهرم التعليميه بم غات لل

( تلميذ وتلميذة وقد راعى الباحث استبعاد بعض التالميذ قبل إجراء اي 197م والبالغ عددهم )2018 -2017

 خطوة بالبحث كاآلتي 

 تلميذ وتلميذة( 8بحث وعددهم )تالميذ مصابون وإصابتهم تمنعهم من اإلشتراك بال -

 تلميذ وتلميذة( 12تالميذ متغيبون أكثر من حصتين وبلغ عددهم ) -

 تلميذ وتلميذة( 42دراسة اإلستطالعية وبلغ عددهم )تالميذ مشتركون في ال -
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 :  عينه البحث

رواد المستقبل الخاصه  مدرستى"ذ الصف الثالث اإلبتدائي من تم إختيار عينه البحث بالطريقة العمدية من تالمي

حيث  م 2018 - 2017رم التعليميه للعام الدراسي اله التابعة إلدارة  "األهرام الخاصة للغات"و"هضبه ات للغ

تلميذوتلميذة 42باإلضافه الى ( من مجتمع البحث الكلي%35.29( تلميذ وتلميذة بنسبه )105) بلغ عددهم

 : وتم تقسيمهم كالتالي  ( تلميذ وتلميذه147اإلستطالعيه ليكون اإلجمالى )إلجراء الدراسه 

مع  مجموعه تجريبيه أولى : ويتم التدريس لهم بإستخدام الدرس المطور بمهارات التربيه الحركيه -1

 ( تلميذ وتلميذة 35وبلغ عددها ) القصه الحركيه

س المطور بمهارات التربيه الحركيه مع مجموعه تجريبيه ثانيه : ويتم التدريس لهم بإستخدام الدر -2

  وتلميذة تلميذ( 35) عددها وبلغاأللعاب الصغيرة 

 وبلغالمجموعه الضابطه : ويتم التدريس لهم بإستخدام الدرس المتبع بالبرنامج المدرسي المقرر   -3

  وتلميذة تلميذ( 35) عددها

 (تلميذ وتلميذة 42مجموعه استطالعيه : يتم إجراء الدراسات والقياسات اإلستطالعيه وعددها ) -4

  : تجانس العينه

وذلك فى   15/2/2018إلى 11/2/2018ي الفترةمن بين أفراد العينه ف والتكافؤ قام الباحث بإجراء التجانس

تبعا آلراء السادة الخبراء (اك الحركي واإلدر -الذكاء –الوزن  –الطول  –جميع متغيرات البحث ) السن 

واإلدراك الحركي ( 2مرفق) زكي صالح وتم قياس الذكاء باستخدام إختبار الذكاء المصور ألحمد  (1)مرفق

 (3هيتشنسن لإلدراك الحركي )مرفق عن طريق إختبار

 (1جدول)

 تجانس المجموعات في متغيرات السن والطول والوزن ومستوى الذكاء 

 
 م

 إلتواء وسيط ع س المتغيرات

 0.703- 116 5.18 7.28 السن 1
 0.895- 7.300 0.437 116.3 الطول 2

 0.266- 27 1.444 26.84 الوزن 3

4 
 

 0.700- 40 7.209 38.91 *مستوى الذكاء

 0.336 18 2.233 18.31 *هيتشنسن لإلدراك الحركي 5
 وإختبار هتشنسن لإلدراك الحركي *تم استخدام إختبار الذكاء المصور ألحمد زكي صالح 

ى والثانيه والمجموعه الضابطه ( أن قيم معامل اإللتواء للمجموعه التجريبيه األول1يتضح من جدول )

إنحصرت وإختبار هيتشنسن لإلدراك الحركي قدلمتغيرات البحث في السن والطول والوزن ومستوى الذكاء 

 في تلك المتغيرات  ( وهذا يشير إلى تجانس مجموعات البحث3±)مابين 

ث بإجراء تكافؤ مجموعات البحث في متغيرات السن والطول والوزن قام الباحتكافؤ مجموعات البحث : 

 وذلك بإستخدام تحليل التباين بين مجموعات البحث الثالث ومستوى الذكاء واإلدراك الحركي 
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 ( 2جدول )

 35=3=ن2=ن1ن     تكافؤ المجموعات في متغيرات السن والطول والوزن ومستوي الذكاء واإلدراك الحركي       

 م
 

اسم 
 اإلختبار

وحدة 
 القياس 

درجات  مجموع المربعات  مصدر التباين 
 الحريه 

 قيمه ف المربعاتمتوسط 

 
1 

 
 

 
 السن

 
 سنه

  3.494 2 6.988 بين المجموعات
1.263 

 2.766 32 88.525 داخل المجموعات

 - 34 95.513 المجموع الكلى

 
2 

 
 

 
 الطول

 
 سم

المجموعات بين  353.007 2 176.504  
2.503 

المجموعات داخل  2256.684 32 70.521 

 - 34 2609.691 الكلى المجموع

 
3 

 
 

 
 الوزن

 
 كجم

المجموعات بين  84.061 2 42.031  
المجموعات داخل 2.204  610.339 32 19.073 

 - 34 694.400 الكلى المجموع

 
4 

 
 

 
مستوى 
 الذكاء 

 
 الدرجه

المجموعات بين  103.524 2 51.762  
2.520 

المجموعات داخل  657.427 32 20.544 

 - 34 760.947 الكلى المجموع

 
5 

 
 

إختبار 
هيتشنسون 
لإلدراك 
 الحركي

 
 الدرجه

المجموعات بين  152.370 2 76.185  
2.017 

المجموعات داخل  1208.630 32 37.770 

  34 1361 الكلى المجموع

 3.30( = 0.05مستوي معنويه )قيمه )ف( الجدوليه عند  

( حيث كانت قيمه 0.05( أن قيم )ف( المحسوبه غير دالة إحصائيا عند مستوى معنويه )2يتضح من جدول )

مما يشيرإلى تكافؤ مجموعات البحث الثالث في متغيرات السن والطول والوزن  3.30)ف( الجدوليه = 

  ومستوى الذكاء واإلدراك الحركي 

  -:جمع البيانات ووسائل أدوات 

 بيانات التالميذ  استمارة تسجيل -1

 إلختيار اإلختبارات المستخدمه استمارة استطالع رأي الخبراء  -2

 اإلختبارات المستخدمه في البحث : -3

( وإختبار الكفاءة اإلدراكيه 2قام الباحث بإستخدام إختبارالذكاء المصور ألحمد زكي صالح )مرفق

( )تعريب أمين الخولي،أسامه راتب (وذلك بإجماع كافه الخبراء حيث 3الحركيه لهيتشنسون )مرفق

ن إختبار سبق إستخدامهم في العديد من البحوث السابقة وكذلك يتناسب مع البيئه المصريه حيث يتكو

 –الوثب بالقدمين  –هيتشنسون من تسعه عناصر تمثل المتغيرات الحركيه هي : ) اإلتزان والقوام 
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 –اإلدراك الحركي للتشكيالت واألشكال  –تقليد الحركات  –تمييز صور الجسم  –الزحلقة  –الحجل 

 السيطرة البصريه (

 

 األدوات المستخدمه  -4

 صولجانات  -كرات طائرة                       -مقاعد سويديه                      -

 كراسي  -حبال                                -كرات قدم                          -

 مراتب  -كرات طبيه                        -شريط قياس                        -

 طباشير وجير -كرات سله                         -            أقماع                   -

 جهاز ريستاميتر لقياس الطول -ميزان طبي لقياس الوزن         -

 

 المسح المرجعي :  -5

قام الباحث باإلطالع على العديد من المراجع المتخصصه العربيه واألجنبيه في التربيه الرياضيه عامة 

التربيه الحركيه خاصة وفي حدود ما توصل إليه الباحث قام بإعداد وفي مجال األلعاب الصغيرة و

  برنامج األلعاب الصغيرة والتربيه الحركيه وكذلك اإلختبارات المستخدمه في البحث 

 (4مرفق)برنامج مقترح للمجموعه التجريبيه األولى ال

 مج باألسس التاليه البرنارس التربيه الرياضيه وتم ضع يتضمن أنشطه تربيه حركيه لتطوير د 

 أهداف البرنامج  -أ

 تنميه فهمها لآلخرين ( -إستثارة التفكير -خبرات حركيه تساعد األطفال على ) فهم األفكار والمشاعر -1

 الحركه يمكن إعتبارها شكال من أشكال اإلاصال اإلجنكماعي  -2

 الحركه تقدم الخبرة المبدعة الخالقة  -3

 الحركه تسهم في التعبير عن الذات  -4

اللياقه البدنيه  –إثراء القيم  –الطالقة الحركيه  –تنميه مهارات التربيه الحركيه ) التفاعل اإلجتماعي  -5

 فهم البيئه المحيطه (  –والحركيه 

 مكونات ومحتوي البرنامج -ب 

 أوال: حركات تقليد الحيوان                 ثانيا : حركات الشقلبه واإلتزان 

 ثالثا: حركات براعة اإلتزان               رابعا : حركات البراعة الفرديه 

 خامسا : حركات البراعة مع الزميل 

ربيه الرياضيه الموجودين القائمين على التدريس : قام الباحث بالتدريس لهذه المجموعه مع أحد مدرسي الت  -ج

 وإمداد القائمين بالتدريس بالمعلومات  وذلك لمتابعه تنفيذ البرنامج بالمدرسه

( 10( أسابيع هي المدة المالئمه لتدريس البرنامج بواقع )10المدة المالئمه للبرنامج : أفاد الخبراء بأن ) -د

 ( حصة باألسبوع 2دروس بمعدل )

( 8حيث أفاد الخبراء وعددهم )ق المحكمين امج : قام الباحث باستخدام صدالمواصفات العلميه للبرن -ه

 التربيه الحركيه محتوي واألنشطه في البرنامج تنتسب إلى بأن المادة وال(1)مرفق
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 نشطه تربيه حركيه مع العاب صغيرة ( يتضمن أ5)مرفق برنامج مقترح للمجموعه التجريبيه الثانيه

 أهداف البرنامج :  -أ

 تشجيع المبادرة اإليجابيه لألطفال للقيام بالحركه وتحفيزهم على التعلم  -1

 تقبل الطفل لذاته وثقته بنفسه  -2

التقليل من إحتمال وقوع اإلصابات نتيجه ممارستهم أنشطه تربيه رياضيه من خالل مهارات  -3

 حركيه 

 –حل المشكالت  –لمهاريه والحركيه من خالل ) العمل كعضو في جماعه تنميه قدرة الطفل ا -4

 الحكم على نفسه وتقويم أدائه(

 مكونات ومحتوى البرنامج  -ب

 حركات الشقلبه واإلتزان أوال: ألعاب صغيرة ترويحية               ثانيا : 

 ثالثا: حركات براعة فرديه                رابعا : حركات البراعة مع الزميل 

 خامسا : مهارات تنميه اإلدراك الحركي 

 القائمين على التدريس : قام الباحث بالتدريس لهذه المجموعه مع أحد مدرسي التربيه الرياضيه  الموجودين  -ج

 القائمين بالتدريس بالمعلوماتبالمدرسه وذلك لمتابعه تنفيذ البرنامج وإمداد 

( 10( أسابيع هي المدة المالئمه لتدريس البرنامج بواقع )10المدة المالئمه للبرنامج : أفاد الخبراء بأن ) -د

 ( حصة باألسبوع 2دروس بمعدل )

 (8حيث أفاد الخبراء وعددهم )ق المحكمين المواصفات العلميه للبرنامج : قام الباحث باستخدام صد -ه

األلعاب من خالل  التربيه الحركيهأنشطه  بأن محتوي المادة واألنشطه في البرنامج تنتسب إلى  (1)مرفق

  الصغيرة 

 -:الدراسات اإلستطالعية 

   : الدراسه اإلستطالعية األولى

   الموافقإلى يوم األحد  18/2/2018 يوم األحد الموافق راسه في الفترة منقام الباحث بإجراء هذه الد

مجتمع البحث ولكن خارج ذ وتلميذة من عينة الدراسه اإلستطالعية الممثلة ل( تلمي42على عدد) 25/2/2018

عينه الدراسه األساسية وذلك بهدف إيجاد معامل الثبات لإلختبارات المستخدمه قيد البحث عن طريق تطبيق 

( أيام بين التطبيق األول والثاني بنفس التوقيت ونفس الظروف 6بفارق )اإلختبار وإعادة تطبيق اإلختبار 

 واألدوات والمساعدين وذلك إلمكانيه ضبط المتغيرات 

 لدراسة اإلستطالعية الثانيه 

يوم الخميس  إلى 26/2/2018في الفترة من يوم اإلثنين الموافققام الباحث بإجراء هذه الدراسة 

مجتمع عينة الدراسه اإلستطالعية الممثلة ل ( تلميذ وتلميذة من42عدد )وذلك على  1/3/2018الموافق 

ولكن خارج عينة الدراسة األساسية وذلك بهدف إيجاد معامل الصدق عن طريق )صدق  البحث

بالطريقه األتيه تقسيم عينه الدراسه اإلستطالعية إلى ثالث مجموعات بناء على  التمايز(  وذلك

الدرجات التي حصلو عليها في اإلختبار مجموعه درجات عاليه )مميزة ( ومجموعه درجات متوسطه 
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)غير مميزة( وتم إجراء إختبار )ت( على المجموعه المميزة والغير ومجموعه درجات منخفضة 

نتائج هذه الدراسه عن إيجاد معامل الصدق التجريبي )صدق التمايز( مميزة وقد أسفرت  

 

(3جدول)  

 ي )صدق التمايز ( إلختبارهيتشنسونمعامل الصدق التجريب

فرق  قيمه ت
 المتوسطين

وحدة  المجموعه األعلى المجموعه األدنى
 القياس

  اإلختبار
 س ع س ع م

 1 إختبارهيتشنسون درجة 24.143 4.016 13.143 3.676 11 12.820
 2.056( = 0.05*قيمه )ت( الجدوليه عند مستوى )

( مما يشير 0.05من قيمه )ت( الجدوليه عند مستوى معنويه )( أن قيمه )ت(المحسوبة أكبر3يتضح من جدول)

 بأن إختبار هيتشنسون يفرق بين التالميذ المميزين والغير مميزين وهذا يدل على أن اإلختبار ذو صدق عالى 

 الدراسه اإلستطالعية الثالثة 

إلى يوم الخميس  إلى 4/3/2018 يوم األجد الموافق إجراء هذه الدراسة في الفترة منقام الباحث ب

مجتمع عينة الدراسه اإلستطالعية الممثلة ل ( تلميذ وتلميذة من 42على عدد ) 8/3/2018 الموافق

 ولكن خارج عينه الدراسة األساسية وكانت أهداف هذه الدراسة هى البحث 

 التأكد من صالحية األدوات المستخدمه في البحث  -1

 قيد البحث  وتطبيق البرنامج المستخدم ن إجراء اإلختباراتتحديد أماك -2

 تدريب المساعدين على كيفيه إجراء القياسات طبقا لشروط اإلختبار  -3

 التعرف على الصعوبات التي قد تواجه الباحث والمساعدين أثناء التطبيق -4

 

 :  القياس القبلي -6

 إلى11/3/2018يوم األحد الموافق  الفترة منية في نه البحث األساستم إجراء القياس القبلي على عي

  15/3/2018 يوم الخميس الموافق 

 :  الدراسه األساسيه والتطبيق -7

 يوم األجد  الى 18/3/2018 يوم األحد الموافق  قام الباحث بتطبيق البحث في الفترة من

 حصه في األسبوع  2( دروس بواقع 10وإشتملت على ) 13/5/2018

 :  القياس البعدي -8

تم إجراء القياس البعدي على عينه البحث بعد اإلنتهاء من تطبيق الدراسه األساسية مباشرة في الفترة 

  17/5/2018 يوم الخميس الموافق إلى 14/5/2018 يوم اإلثنين الموافق من

 -: المعالجات اإلحصائية

 اإلستعانة باألساليب اإلحصائية التالية : قام الباحث ب

   L.S.Dإختبار أقل فرق معنوي  -             معامل اإللتواء  -ي                      الحسابالمتوسط  -

                               اإلنحراف المعياري  -             إختبار ) ت (   -                      الوسيط              -

 تحليل التباين ذو اإلتجاه الواحد                   -
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 -:عرض وتفسير النتائج 

 أوال : عرض النتائج : 

 ( 4جدول )

     35=3=ن2=ن1ن        تحليل التباين لمجموعات البحث الثالث في إختبار هيتشنسون لإلدراك الحركي                

 م
 

وحدة  اسم اإلختبار
 القياس 

درجات  مجموع المربعات  مصدر التباين 
 الحريه 

متوسط 
 المربعات

 قيمه ف

 
1 

 
 هيتشنسون

 
 درجه 

  89.362 2 178.524 بين المجموعات 
 17.101 102 547.239 داخل المجموعات   5,23

  104 725.763 الكلي 

 3.30( = 0.05قيمه )ف( الجدوليه عند مستوى )*

إختبار هيتشنسون لإلدراك  وجود فروق داله إحصائيا بين مجموعات البحث الثالث في( 4يتضح من جدول )

وهي أكبر من قيمه )ف( الجدوليه عند مستوى ( 5.220الحركي حيث بلغت قيمه )ف( المحسوبه )

 ( 3.30التي بلغت ) ( 0.05معنويه)

 

 ( 5جدول )

 بين المجموعات الثالث في إختبار هيتشنسون لإلدراك الحركي  .L.S.Dأقل فرق معنوي 

  
 المجموعات              

 الضابطه 
1 

التجريبيه األولى 
2 

التجريبيه الثانيه 
3 

 
 L.S.Dقيمه 

 31,257 24,914 20,429 لمتوسطات

  10,828 4,485  20,429 1الضابطه
 6,343   24,914 2التجريبيه األولى 23,310

    31,257 3التجريبية الثانيه 

 

( وجود فروق داله إحصائيا بين مجموعات البحث الثالث في إختبار هيتشنسون حيث 5يتضح من جدول )

تفوقت المجموعه التجريبيه األولى التي إستخدمت برنامج التربيه الحركيه على المجموعه الضابطه التي 

دمت األلعاب الصغيرة مع إستخدمت البرنامج التقليدي وكذلك تفوقت المجموعه التجريبيه الثانيه التي إستخ

المجموعه التجريبيه الثانيه على المجموعه التربيه الحركيه على المجموعه الضابطه وكذلك تفوقت المجموعه 

رق بين المتوسطات وهي أكبر من الفا L.S.D.  =23.310التجريبيه األولى حيث بلغت قيمه أقل فرق معنوي 

 بالمجموعات الثالث 
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 -ومناقشه النتائج :ثانيا : تفسير 

ً  نالحظ( 4التي تضمنها جدول ) يتضح من النتائج ( 0.05عند مستوى معنويه ) وجود فروق دالة إحصائيا

( وهي أكبر من قيمه )ف( الجدوليه 5.220لصالح مجموعات البحث الثالث حيث بلغت قيمه )ف( المحسوبه )

 ( 3.30التي بلغت )

بين المجموعات الثالث في إختبار هيتشنسون لإلدراك الحركي  ( والذى يوضح مقارنه5وبإستقراء جدول )

( حيث أوضحت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في القياس البعدي L.S.Dبإستخدام إختبار أقل فرق معنوي )

على متغير اإلدراك الحركي حيث تفوقت المجموعه التجريبيه األولى للمجموعتين الضابطه والتجريبيه األولى 

وهى أكبر من الفارق بين  L .S. D  =23.310مجموعه الضابطه حيث بلغت قيمه أقل فرق معنوي على ال

  4.85المتوسطين = 

ويتضح من ذلك وجود تأثير إيجابي لبرنامج التربيه الحركيه على متغير اإلدراك الحركي لتالميذ المرحلة 

(  schemp ،chefer)"شيمب وتشيفيرز"و(9()1993) "أحمد األزهريمني ”بتدائيه ويتفق ذلك مع دراسه اإل

اإلدراك الحركي وهو ركيه ذو تأثير إيجابي فيما يتعلق بزيادة وتطور( في أن برنامج التربيه الح10م( )1982)

التي تؤثر على حواس الفرد وسلوكه الظاهري تجاه المهارة الحركيه كذلك أحد المتغيرات الحركيه األساسيه 

 يس بأسلوب التربيه الحركيه عن األسلوب التقليدي بالدرس أوضحت النتائج فاعلية التدر

( وجود فروق داله إحصائيا في القياس البعدي للمجموعتين الضابطه والتجريبيه 12ويتضح أيضا من جدول )

غير اإلدراك األولى والتجريبيه الثانيه التي استخدمت األلعاب الصغيرة مع التربيه الحركيه وذلك على مت

مغيرات الحركيه حيث تفوقت المجموعه التجريبيه الثانيه على المجموعه التجريبيه األولى وأهم ال الحركي كأحد

  6.343وهي أكبر من الفارق بين المتوسطين = L.S.D.  =23.310حيث بلغت قيمه أقل فرق معنوي 

لى بيه الحركيه عيتضح أيضا وجود تأثير إيجابي لبرنامج األلعاب الصغيرة مع التربمناقشة هذه النتائج  و

 "أميرة عبد الفتاح"و "صفيه منصور"رحلة اإلبتدائية ويتفق ذلك مع دراسه اإلدراك الحركي كمتغير في الم

( في أن برنامج األلعاب الصغيرة مع التربيه الحركيه ذو تأثير إيجابي على اإلدراك الحركي 6م()1986)

لصغيرة أدى إلى تطوير المهارات الحركية األساسيه وإرتفاع لتالميذ المرحلة اإلبتدائية كما أن برنامج األلعاب ا

 مستوى اللياقة البدنية 

( وجود فروق دالة إحصائيا للمجموعتين الضابطه والتجريبيه الثانيه على 12كما يتضح أيضا من جدول )

متغير اإلدراك الحركي حيث تفوقت المجموعة التجريبيه الثانيه على المجموعه الضابطه حيث بلغت قيمه أقل 

 (10.828)وهي أكبر من الفارق بين المتوسطين =  L.S.D.  =(23.310)فرق معنوي 

على التربيه الحركيه واإلدراك  وبمناقشه هذه النتائج يتضح وجود تأثير إيجابي لبرنامج األلعاب الصغيرة  

 "رابحه محمد لطفي"الحركي كأحد المتغيرات الحركيه لتالميذ المرحلة اإلبتدائية ويتفق ذلك مع دراسة 

في أن لمجموعه األلعاب الصغيرة تأثيرا إيجابيا  وفعال على  "صفية منصور سليمان"( و8م()1994)

يادة اإلدراك الحركي وهو أحد أهم المتغيرات الحركيه  المتغيرات الحركيه لدي األطفال التي تؤثر على ز

 ً إذا ما قورن بالتحسن الذي طرأعلى  لتالميذ المرحلة اإلبتدائيه كما أن المنهاج المدرسي التقليدي له تأثيرا طفيفا

 .على تساؤل البحث  م معها األلعاب الصغيرة وهذا يحقق اإلجابة تالميذ المجموعة التجريبيه التي أستخد
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  -:اإلستنتاجات والتوصيات 

 اوال : اإلستنتاجات :

ستنادا إلى المعالجات اإلحصائية وتحليل النتائج وفي حدود عينه البحث في ضوء هدف البحث وفروضه وإ

 واإلجراءات المستخدمه يمكن للباحث إستخالص ما يلي : 

برنامج التربيه الحركيه له تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية على ااإلدراك الحركي لتالميذ المرحلة  -1

 اإلبتدائية 

برنامج األلعاب الصغيرة مع التربيه الحركيه له تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية على المتغيرات  -2

 الحركيه واإلدراك الحركي لتالميذ المرحلة اإلبتدائية 

 درسي له تأثير طفيف على اإلدراك الحركي لتالميذ المرحلة اإلبتدائية   المنهاج الم -3

األلعاب الصغيرة تعتبر كوسيلة فعالة لتطوير درس التربيه الرياضيه وكذلك أحد الوسائل المعينه في  -4

 التربيه الحركيه 

 ثانيا : التوصيات :

 الباحث بما يلي : في ضوء ما أظهرته نتائج هذه الدراسة وفي حدود عينة البحث يوصي 

 التخطيط لبرامج األلعاب الصغيرة والتربيه الحركيه وفقا لألسس العلميه  -1

 مراعاه توفير عوامل األمن والسالمه للبرامج الحركيه  -2

تطبيق مبدأإستثارة دافعية المشاركه لدى التالميذ لما لها من من تأثير فعال على مستوى التعلم  -3

 واإلدراك الحركي 

 م والمستمر للمناهج الدراسية والمحتوي لبرامج التربيه الرياضيه المدرسيه التقويم الدائ -4

 اإلهتمام بالبيئه المحيطه ألنها تشجع التالميذ على ممارسه األنشطه الحركية  -5
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