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وبعض الصفات البدنيه لتالميذ  و اإلدراك الحركي تأثير األنشطه الرياضيه اإلضافية على القدرات الحركيه

 الحلقة األولى من التعليم األساسي

 د/محمد بيلي ابراهيم بيلي *  1

-المقدمه ومشكله البحث :  

يعتبر المجال التربوي من أكثر مجاالت الحياة تأثرا بالثورة العلميه التي إجتاحت العالم وأحدثت طفرة كبيرة في 

العملية التربويه كان من نتائجها ظهور التربيه الحديثة وما صاحبها من إتجاهات تربويه متعددة أثرت في 

(  9:  2تخدام أساليب جديدة أكثر فاعلية ) إس ها إلىراج التعليم المدرسي من الصورة التقليديه التي كان عليإخ  

المتقدمه تهتم ي يكتسبها أطفال هذا الجيل والدول يتحدد مستقبل أي مجتمع إلى حد بعيد بالخبرات التربويه التو

ومن ثم فإن الطفوله هي يقه في إعداد األجيال الناشئه بدراسة وإستيعاب كل ما هو جديد في عالم التربيه وتطب

لتغيير بفعل التجربة والخبرات ويرى كثير من العلماء أن مرحلة الطفولة لها وا لتشكيلالبداية  التي تتميز با

دور هام في تكوين شخصية الفرد من خالل الخبرات التي يمر بها ويتفاعل معها كما ذكر أمين أنور ومحمود 

الشاملة لمختلف  أن التنشئه الجيدة للطفل تتأسس على المعرفة( (P.Arnoldارنولد" الفتاح نقال عن" بيتر عبد

 (  37:  4مكن أن تؤثر في هذا الصدد )العوامل التي ي

اهتمامنا على العناية بالطفولة حيث تعتبر مرحلتي رياض األطفال العلمي األن يحتم علينا أن نركز كما أن التقدم

والمرحلة اإلبتدائية من أهم المراحل التي تلعب دورا كبيرا ومؤثرا في تعلم الحركة وذلك ألن الحركة هى التي 

من اآلباء والمربين بالعمل على إكساب  تشكل حياة الطفل كلها وقد تميز وزاد في الوقت الحالي إهتمام بالغ

(  59:  2ها على النحو المتكامل للطفل ) األطفال الخبرات الحركية لما وجدوا من تأثير بالغ األثر ل  

ة حيث تطورت الى والحركة هى وسيلة الطفل في التعرف على البيئة المحيطه به وإكتساب النواحي المعرفي

التعلم حيث يتم عن طريقها النمو المتكامل والمتوازن أي أسلوب تربوي بهدف الى  التربيه الحركية وأصبحت

الجسمي فيتم الترابط بين اللياقة البدنيه ى إيجاد عملية توازن بين النموالعقلي وكيه أدت إلالحرأن التربيه 

(  9:  2دوافع الطفل إلبراز قدراتة ومهاراته )إستثارة عقلية والوجدانية وذلك عن طريق والحركيه وال  

لتعلم المهارات الحركيه القاعدة األولى واألساسية ن مرحلة التعليم اإلبتدائي تعتبرومن هنا رأى الباحث أ

قديم فالمدارس تعتبر حقال خصبا ومناسبا لت ا قد يمارسه الفرد طوال حياتهبإعتبارها مرحلة تكوين وإكتساب م

التربيه الرياضيه في هذه المرحلة من أهم المواد الدراسيه للطفل إلشباع ما صورة مختلفة لألنشطه وتعتبر

رأى الباحث أهمية الدور الذي تلعبه التربيه الرياضيه في  من هنايعية تجاه الحركة وبداخله من دوافع طب

ر المرحلة اإلبتدائية ويجب أن نلقي الضوء على كيفيه تنميه المهارات الحركيه لألطفال وذلك عن طريق تطوي

تنفيذ وتطبيق نشاط رياضي إضافي ممنهج حيث أصبح األن يطبق في معظم ب النشاط الرياضي المدرسي وذلك

رس وأصبح يخصص له يوم محدد ووقت محدد بخالف منهج التربيه الرياضية التقليدي المدا  

: مشكله البحث   

 تهتم سياسه التعليم اآلن بجمهوريه مصر العربيه بمجال التربيه الرياضيه والرياضه المدرسيه فقد أكدت على

__________________________ 

كليه التربيه الرياضيه جامعه السادات  –نظريات وتطبيقات المنازالت والرياضات المائيه *  مدرس بقسم   
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 التربيه مناهج النمو العقلي والنفسي والبدني كما تهدفمن  تكاملمفيه بناء داد الطالب إعدادا تربويا يتوافرإع 

 ويمثل النشاط الرياضي اإلضافي هنا الرياضيه لمراحل التعليم المختلفه إلى بناء جيل يتمتع بالصحه واللياقة 

اإلضافيه على وتكمن قيمه دراسة تأثير األنشطه  ساسيا وحيويا في العملية التربويهالبرنامج المدرسي جانبا افي 

الحركيه وبعض الصفات البدنيه أهميه بالغة في اإلرتقاء بمهارات الطفل الحركيه التي تفيده في عملية القدرات 

تساعد في نمو اإلدراك عند الطفل ومن هنا ظهرت أهميه النشاط الرياضي اإلضافي لبرامج التعلم حيث أنها 

ومناهج التربيه الرياضيه وتدريسها بحيث تجمع أنشطه حركيه ومهاريه كثيرة ومتعددة تمد الطفل بخبرات 

حث أثناء حضوره حركيه وإدراكيه تساعده على إشباع حاجاته وتسهم في نمو قدراته اإلدراكيه حيث إتضح للبا

لبعض فاعليات األنشطه الرياضيه المدرسيه أن هناك بعض القصور لدى األطفال في المهارات الحركيه 

اإلدراكيه وكذلك بعض المشاكل والصعوبات التي تؤثر في العمل المدرسي للطفل لذلك وجب اإلهتمام 

ذه المرحلة السنيه مما لها بالغ األثر في نمو باألنشطه الرياضيه اإلضافية لبرنامج التربيه الرياضيه المدرسي له

الحركيه والمهاريه وكذلك تحسن في الصفات البدنيه للتغلب على المشكالت والصعوبات القدرات اإلدراكيه 

 التي تواجه الطفل في العمل المدرسي 

  -أهداف البحث :

 تنميهيهدف البحث للتعرف على تأثير األنشطه الرياضيه اإلضافيه علي 

 لتالميذ الحلقة األولى من التعليم األساسيالقدرات الحركيه واإلدراك الحركي  -أ

 لتالميذ الحلقة األولى من التعليم األساسيبعض الصفات البدنيه  -ب

  -: فروض البحث 

 في ضوء أهداف البحث يضع الباحث الفرض التالي 

 يؤثر النشاط الرياضي اإلضافي تأثيرا إيجابيا على 

 لتالميذ الحلقة األولى من التعليم األساسيالقدرات الحركيه والإلدراك الحركي  -أ

 لتالميذ الحلقة األولى من التعليم األساسيبعض الصفات البدنيه  -ب

   -مصطلحات البحث :

 اإلدراك :    هو عمليه عقليه تتضمن التاثير على األعضاء الحسية بمؤثرات معينه ويقوم الفرد بإعطاء       -

 تفسير وتحديد لهذه المؤثرات في شكل رموزأو معاني مما يسهل عمليه تفاعله مع البيئه                

 (  206 : 7التي يعيش فيها )                

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

 ( 199:  3ي ضوء السلوك الحركي الظاهري  ) ف                     

 القدرة اإلدراكيه : هي السرعه والدقة في إدراك تفاصيل الرسوم أواألشكال وهي الدقة في إدراك أوجه  -

 ( 598:  1بين موضوعات العالم الخارجي   ) واإلختالف  الشبه                    

 هي اإلستعداد الفطري والمستوى الحركي المكتسب للفرد والذي يظهر في الحركات   : القدرة الحركيه  -

 (  177:  8يه مثل الجري والوثب والتسلق  ) األساس                     

 وحسبهم الحراراألنشطه التي يؤديها التالميذ باختيهى عبارة عن تلك   النشاط الرياضي اإلضافي : -

 ويمارسونها ألخررغباتهم والتي تختلف من شخص قدراتهم المختلفة وميولهم و                         

  (  7:   9) بحيث تحقق لهم الرضا المباشر بشرط ان تكون انشطه بناءه                        
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 -الدراسات السابقه :

 القدرات تنميه في الموانع جمباز تدريب أثر"  بعنوان دراسه م1980( 11) خليفة محمد نبيله أجرت -1

 جمباز برنامج وضع الدراسة هذه أهداف من وكان"  اإلبتدائيه المرحلة ألطفال الحركيه اإلدراكيه

 عينه على وذلك اإلبتدائيه المرحلة ألطفال الحركيه اإلدراكيه القدرات تنميه في تأثيرة ومعرفة موانع

 إحداهما مجموعتين إلى تقسيمهم وتم اإلبتدائي األول الصف تالميذ من وطفله طفال 64 قوامها

 البرنامج أن النتائج أهم من وكان التجريبي المنهج الباحثه إستخدمت وقد تجريبية األخري ضابطهو

 تأثيرا أكثر النجريبي البرنامج وكذلك الحركيه اإلدراكيه القدرات تنميه في إيجابي تأثير له المقترح

  الحركيه اإلدراكيه القدرات مستوي في التقليدي البرنامج من التحسن نسبه في إيجابيا

م بدراسه بعنوان " تأثير برنامج مقترح في األلعاب لتنميه القدرات 1983( 5قامت ايلين وديع فرج ) -2

اإلبتدائيه " وكان من أهداف هذه الدراسه وضع برنامج لأللعاب ومعرفة تأثيرة الحركيه في المرحلة 

تلميذا  60على القدرات اإلدراكيه الحركيه مقارنه بالبرنامج التقليدي المتبع وذلك على عينه قوامها 

مقترح وتلميذة بالصف الثالث اإلبتدائي باستخدام المنهج التجريبي وكان من أهم النتائج ان البرنامج ال

والبرنامج التقليدي له تأثيرا إيجابيا في تنيه القدرات اإلدراكيه الحركيه لدي التالميذ والبرنامج المقترح 

 أكثر فاعليه وتأثيرا من البرنامج الحالي

م بدراسه بعنوان " تأثير برنامج مقترح لأللعاب الشعبيه على 1987( 10قامت ناديه عبد الحميد ) -3

يه الحركيه ألطفال المرحلة اإلبتدائية " وكان من أهداف هذه الدراسه وضع تنميه القدرات اإلدراك

لأللعاب الشعبية ومعرفة تأثيره على تنميه القدرات اإلدراكيه الحركيه وذلك على عينه قوامها برنامج 

تلميذا وتلميذة بالصف الثالث اإلبتدائي وقد تم تقسيمهم إلى مجموعتين إحداهما تجريبيه واألخرى  60

ضابطه وقد استخدمت الباحثة المنهج التجريبي وكان من أهم النتائج وجود فروق داله احصائيا بين 

القياسين القبلي والبعدي في جميع متغيرات البحث وهذا يوضح مدى التأثير اإليجابي للبرنامج المقترح 

 عه التجريبيه في تنميه القدرات اإلدراكيه الحركيه ألطفال المرحلة اإلبتدائيه وخاصة المجمو

دراسه بعنوان " المهارات الحركيه  مTheresa L . smith ( "14 )1998أجرت " تريزا سميث   -4

من أهم األهداف وضع  نواإلدراك الذاتي ألطفال الصف الثالث اإلبتدائي بعد برنامج تربيه بدنيه " وكا

اإلدراك الذاتي والمهارات الحركيه ألطفال برنامج للتدريب البدني القصير ومعرفة تأثير ذلك على 

طفال بالصف الثالث اإلبتدائي تم إختيارهم بالطريقة  66 المرحلة اإلبتدائيه وذلك على عينه قوامها

العشوائيه وقد استخدمت الباحثة المنهج التجريبي وراعت الباحثة تجانس العينه في الجنس والحاله 

وجود اي إختالفات في اإلدراك الذاتي بين مجموعتي البحث تبعا اإلجتماعية وكان من أهم النتائج عدم 

را إيجابيه للبرنامج المقترح على المجموعه التجريبيه بنسبه أفضل من للجنس ولكن هناك تأثي

 المجموعه الضابطه 

بدراسه م prueker nahan ,Frank Fillary ( "13 )1999كير ناهان وفرانك فيالري  وام " برق -5

 وكان من أهم أهداف هذهتأثير برنامج مدرسى لألطفال ذوي المشكالت اإلدراكيه الحركيه " بعنوان " 

وضع برنامج حركي إدراكي على مجموعه من األطفال أظهروا مشكالت إدراكيه حركيه الدراسه 

سنوات بالطريقه العمديه وقد إستخدم  8 – 5طفال ما بين  82على عينه قوامها أسابيع  8لمدة  وذلك 

مج المدرسي المنهج التجريبي وقد توصل الباحث لهذه النتائج حيث أثبت البرنافي هذه الدراسه  الباحث 

 -تقليد الحركه –) وضع الجسم  وهي  التجريبي المقترح تقدما وتأثيرا إيجابيا في جميع المجاالت

القفز ( كما دل البرنامج  –الوثب الطويل  –التوازن  –إصابه الهدف  –والعين  تناسق حركه اليد

   المقترح أيضا أنه يسهل أداء األطفال الذين يعانون من مشكالت إدراكيه حركيه

 



5 
 

  -:   إجراءات البحث 

دم الباحث المنهج التجريبي ذو المجموعه الواحدة بإستخدام القياس القبلي البعدي استخمنهج البحث :  •

 وذلك لمناسبته لطبيعة البحث

مجتمع البحث : قام الباحث بتحديد إدارة أكتوبر التعليميه وإدارة الهرم التعليميه وقام الباحث بإختيار  •

 مدرستين من كل إدارة تعليميه كالتالي : 

 إدارة أكتوبر التعليميه    مدرسه رايسينج ستار الخاصه للغات       -1

 لتعليميه إدارة أكتوبر ا   مدرسه ماستر الخاصه للغات               -2

 إدارة الهرم التعليميه    مدرسه فيتشر بايونيرز الخاصه للغات     -3

 مدرسه رويال بيراميدز الخاصه للغات      إدارة الهرم التعليميه   -4

سنوات كمجتمع للبحث حيث أن  10الى  9وقد حدد الباحث الصف الرابع اإلبتدائي والذي يتراوح سنهم من 

  (4اإلدراك الحركي لبوردو مرفق ) طبيق مقياسهذا السن هو السن المناسب لت

عينه البحث :  قام الباحث بإختيار عينه البحث وممثله من مجتمع البحث بالطريقة العشوائيه وعددهم  •

 ( تلميذ وتلميذة 200)

إلى  17/9/2017في الفترة من  إجراء التجانس بين أفراد العينهتجانس العينه :   وقد قام الباحث ب •

 -البدنيهالصفات  –الذكاء  –الوزن  –الطول  –فى جميع متغيرات البحث ) السن وذلك  21/9/2017

 زكي صالح  تم قياس الذكاء باستخدام إختبار الذكاء المصور ألحمد ( ومقياس اإلدراك الحركي لبوردو 

( 1)مرفق عن طريق السادة الخبراءوقياس اإلدراك الحركي  ( وتم تحديد الصفات البدنيه 3)مرفق 

مقياس إختبار الذكاء و وقد إتفقوا جميعاعلى(2مرفق )وذلك عن طريق استمارة إستطالع رأي الخبراء 

   -: البدنيه التاليه  الصفاتاإلدراك الحركي لبوردو وعلى 

 قوة عضالت البطن  -1

قوة   -قوة عضالت الظهر –قوة القبضه اليسرى  –قوة القبضة اليمني  –)الثابته  القوة العضليه -2

 (الرجلين عضالت 

 اإلنتقاليهالسرعة  -3

 الرشاقه  -4

 ) القدرة (القوة المميزة بالسرعة  -5

 (1جدول )

 200ن =      سن والطول والوزن والذكاءتجانس عينه البحث في متغيرات ال

 

 

  

 

( أي إنحصرت  1.413،  0.660-( أن معامالت اإللتواء لعينه البحث قد إنحصرت بين )1يتضح من جدول )

 ( مما يدل على أن عينه البحث تمثل مجتمعا إعتداليا متجانسا في هذه المتغيرات 3،+ 3-ما بين )

المتوسط  المتغير م

 الحسابي

إنحراف 

 معياري 

 اإللتواء وسيط 

 0.112- 113 5.11 112.8 بالشهور  السن 1

 1.413 127 5.86 129.7 الطول بالسم  2

 1.135 27 4.23 28.6 الوزن بالكجم 3

 0.660- 130 5.77 128.7 بالدرجه  /الذكاء 4
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 ( 2جدول )

  200ن =                              تجانس عينه البحث في الصفات البدنيه                         

المتوسط  وحدة القياس  المتغير  م

 الحسابي 

اإلنحراف 

 المعياري 

 اإللتواء  الوسيط 

 0.191 130 5.98 130.3 متر/ثانيه القدرة  1

 0.857 6.2 0.49 6.6 ثانيه السرعة  2

 0.050- 12.5 1.79 12.4 ثانيه الرشاقه 3

 0.147- 15 3.86 14.8 عدد مرات قوة عضالت البطن  4

 0.502- 20 2.81 19.5 درجه القبضه اليمني  5

 0.356 18 2.7 18.3 درجه القبضه اليسرى  6

 1.580 20 3.76 21.9 درجه قوة عضالت الرجلين 7

 0.129 20 3.03 20.1 درجه قوة عضالت الظهر  8

 

( مما 1.580،  0.502-( أن معامالت اإللتواء للصفات البدنيه لعينه البحث تراوحت بين )2يتضح من جدول )

 يدل على تجانس عينه البحث في هذه المتغيرات  

 (3جدول )

 عينه البحث في محاور مقياس اإلدراك الحركي لبوردو تجانس 

المتوسط  محاور مقياس اإلدراك الحركي لبوردو  م

 الحسابي 

اإلنحراف 

 المعياري 

 اإللتواء  الوسيط 

 0.364- 5 0.99 4.88 التوازن والقوام  1

 0.128 6 1.17 6.05 صوره الجسم وتمييزه  2

 0.675- 9 1.20 8.73 المزاوجة بين الجوانب اإلدراكيه والحركيه  3

 0.351- 5 1.11 4.87 التحكم البصري  4

 1.792- 3 0.77 2.54 إدراك الشكل  5

 

( مما يدل على 3،+ 3-( أن معامالت اإللتواء لمحاور مقياس بوردو قد انحصرت ما بين )3يتضح من جدول )

 تجانس العينه في تلك المتغيرات 

  -استخدم األدوات والوسائل التي تساعد على تحقيق هدف البحث كالتالي :وسائل جمع البيانات:  •

 ديناموميتر ذو السلسله المعدنيه  -ديناموميتر القبضه –ميزان طبي  –: جهاز الريستاميتر اوال ًاألجهزة  -

 ساعه إيقاف  –شريط قياس  –                 

 ثانيا اإلختبارات :  -

كي صالح ولهذا اإلختبار معامالت علميه مرتفعة وطبق علي البيئه ألحمد زإختبار الذكاء المصور  -1

 الشرقيه في كثير من األبحاث 

 (5مرفق ) إختبارات الصفات البدنيه  -2

الوثب العريض من الثبات  –الجلوس الطويل من الرقود من وضع مد الرجلين  –متر  30العدو  

قوة عضالت الرجلين قوة  –قوة القبضه اليمني واليسري  –ث 10اإلنبطاح المائل من الوقوف  –

 عضالت الظهر 
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 :وقد تم إختيار هذه اإلختبارات بناءا على آراء السادة الخبراء لألسباب التاليه

 تتمتع اإلختبارات بمعامالت صدق مرتفعه بالنسبه للخصائص والقدرات التي تقيسها  -1

 ا في البيئه المصريه في بحوث كثيرة سابقةتم تطبيقه -2

 مناسبتها للمرحلة السنيه لعينه البحث  -3

انيه إستخدامها عند التطبيق على ال يحتاج تطبيقها إلى أدوات معقدة أو صعبه اإلستخدام مما يسهل إمك -4

 عينه البحث 

 : (4)مرفقمقياس اإلدراك الحركي لبوردو  -

 eygneوايجين روش   newll c.kephartنيوويل سي كيفارتوقد قام بإعداد هذا المقياس كل من 

G.roach  هذا ائيه وكوسيله للتحديد الكيفي للقدرات اإلدراكيه الحركيه لألطفال في المرحلة اإلبتد

 وقد إختار الباحث هذا المقياس لإلعتبارات اآلتية : اإلختبار فردي وغير محدد بزمن 

 يناسب الهدف من البحث  -1

 عناصر القدرات اإلدراكيه الحركيه كل  شامل يقيس -2

 سهوله وبساطة تنفيذه وعدم إحتياجه ألدوات صعب الحصول عليها  -3

 يراعي النماذج واألشكال التي يفضلها األطفال في هذا السن  -4

 يتطلب أقل قدر من التريب لتنفيذه  -5

 

 صدق مقياس اإلدراك الحركي لبوردو :  -

احث باستخدام طريقه صدق التمايز عن طريق إيجاد صدق المقياس الحركي لبوردو قام الب إليجاد

التمايز بينم الصفوف الدراسية األربعه ) الفرقه األولي والثانيه والثالثة والرابعة ( وقد إختار الباحث 

تلميذا وتلميذة من كل صف دراسي وقد تم القياس لهذه الصفوف في الفترة  30قوامها إستطالعية  عينه

  28/9/2017إلى  24/9/2017من 

 (4جدول )

  120ن = ردو لإلدراك الحركي           ن المجموعات األربعة في مقياس بوتحليل التباين بي            

 قيمه ف  متوسط المربعات  درجات الحريه  مجموع المربعات  مصدر التباين  محاور المقياس 

 *3.851 1.236 3 3.709 بين المجموعات التوازن والقوام 
 0.321 116 37.236 داخل المجموعات

 *4.620 1.340 3 4.019 بين المجموعات صورة الجسم وتميزه

 0.290 116 33.64 داخل المجموعات

المزاوجه بين الجوانب 
 اإلدراكيه االحركيه 

 *4.171 1.693 3 5.080 بين المجموعات
 0.406 116 47.096 داخل المجموعات

 *4.318 1.213 3 3.640 بين المجموعات التحكم البصري 

 0.281 116 32.596 داخل المجموعات

 *5.007 0.446 3 1.337 بين المجموعات إدراك الشكل 

 0.089 116 10.324 داخل المجموعات

 ( 0.05( عند مستوى معنويه )2.68قيمه ف الجدوليه )

( 0.05( أن قيمه ف المحسوبه أكبر من قيمه ف الجدوليه عند مستوى معنويه )4يتضح من جدول )

وهذا يعني في جميع محاور مقياس اإلدراك الحركي لبوردو بين مجموعات الصفوف الدراسيه األربعه 

 التمييز بين المجموعات وهذا يشير إلى صدق المقياس 
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 ثبات المقياس :  -

للتعرف على ثبات المقياس قام الباحث بإعادة تطبيق اإلختبار على عينه الصف الرابع اإلبتدائي  التي 

  1/10/2017إختارها الباحث إلجراء الصدق عليها وذلك بعد تطبيق المقياس باسبوع أي يوم 

 ( 5) جدول

  30ن = في مقياس اإلدراك الحركي لبوردو          معامل اإلرتباط بين التطبيقين األول والثاني 

 عناصر المقياس 
 

معامل  التطبيق الثاني  التطبيق األول 
 ع م ع م اإلرتباط 

 0.87 1.13 4.96 1.02 4.93 التوازن والقوام 

 0.92 1.18 6.21 1.23 6.17 صورة الجسم وتمييزه 

 0.84 1.27 8.65 1.21 8.57 المزاوجه بين الجوانب اإلدراكيه والحركيه 

 0.90 1.29 4.71 1.32 4.76 التحكم البصري 

 0.85 0.89 4.69 0.91 2.72 إدراك الشكل 

 

في مقياس بوردو قد     ( أن معامالت اإلرتباط بين التطبيق األول والثاني للعينه اإلستطالعية 5يتضح من جدول )

 ( مما يدل على ثبات محاور المقياس  0.92،  0.84تراوحت ما بين ) 

 القياسات القبليه :  -

 5/10/2017الى  2/10/2017بحث في الفترة من يه على عينه القام الباحث بإجراء القياسات القبل

 التطبيق :  -

مقرر وذلك تبعا لمنهج التربيه الرياضيه المطور وال (6طبيق وحدات النشاط اإلضافي مرفق)حث بتقام البا

وذلك بواقع حصتان  17/12/2017حتي  8/10/2017( في الفترة من 7)مرفقمن وزارة التربيه والتعليم 

بجانب الحصص  اسبوعيا وذلك بإختيار يوم محدد مع كل مدرسه لتطبيق النشاط الرياضي اإلضافي

 كالتالي  قررمالتدريسيه للمنهج ال

   (أسبوع  بواقع وحدتين نشاط رياضي بكل أسبوع 12امج :                          )مدة تطبيق البرن  -1

 ( وحدة 24)                               عدد الوحدات :    -2

 دقيقة  (35) :                          الزمن الكلي للوحدة  -3

 ( دقيقة والجزء    25دقائق والجزء الرئيسي )( 5زمن أداء كل جزء من أجزاء الوحدة :  الجزء التمهيدي ) -4

 ( دقائق 5الختامي )                                                  

 في اليوم نشاط بواقع وحدتين يوم واحد كل أسبوع   باألسبوع :            عدد مرات التطبيق

    

 القياسات البعديه :  -

اإلضافي وذلك في قام الباحث بإجراء القياسات البعديه بعد اإلنتهاء من تطبيق وتنفيذ وحدات النشاط 

 21/12/2017إلى  18/12/2017الفترة من 

  

 اإلستعانة باألساليب اإلحصائية التالية : بقام الباحث المعالجات اإلحصائيه :  -

 معامل اإللتواء  -المتوسط الحسابي                                -

 معامل اإلرتباط   -الوسيط                                               -

 إختبار ) ت (   -اإلنحراف المعياري                                -
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 : عرض ومناقشه النتائج 

 :    عرض النتائج •

 ( 6جدول)

 دالله الفروق بين القياسات القبليه والبعديه لعينه البحث في القدرات الحركيه 

 200ن =                                 لمقياس اإلدراك الحركي لبوردو                                          

 
 محاور المقياس 

بين الفرق  القياس البعدي  القياس القبلي  عناصرالمقياس 
 المتوسطين

 قيمه ت 

 ع م ع م

 التوازن 
 و

 القوام 
 
 

 16.29 1.14 0.84 2.41 0.53 1.27 المشي أماما

 16.57 1.16 0.80 2.36 0.48 1.2 المشي جانبا 

 16.71 1.17 0.78 2.43 0.53 1.26 المشي خلفا 

 18.14 1.27 0.82 2.43 0.50 1.16 الوثب 

 صورة 
 الجسم 
 وتمييزه

 

 20.67 1.24 0.72 2.52 0.57 1.28 تمييز أجزاء الجسم 

 15.86 1.11 0.82 2.42 0.52 1.31 تقليد الحركه 

 14.38 1.15 0.83 2.46 0.87 1.31 الموانع 

 18.00 1.26 0.82 2.50 0.59 1.24 كروس ويبر 

 13.00 0.91 0.83 2.08 0.58 1.17 زوايا على األرض

 المزاوجه بين
الجوانب  

 اإلدراكيه
 و 

 الحركيه 

 15.57 1.09 0.82 2.37 0.56 1.28 دائرة 

 17.29 1.21 0.79 2.46 0.52 1.25 دائرتين 

 16.43 1.15 0.87 2.38 0.50 1.23 خط أفقى 

 16.43 1.15 0.80 2.40 0.55 1.25 خط عمودي 

 14.13 1.13 0.85 2.37 0.57 1.24 الكتابة اإليقاعية )اإليقاع(

 15.43 1.08 0.82 2.34 0.55 1.26 اإلنتاج 

 17.29 1.21 0.83 2.47 0.59 1.26 التوجيه 

 التحكم 
 البعدي 

 18.29 1.28 0.75 2.55 0.54 1.27 المتابعة البصريه )العينان(

 16.57 1.16 0.83 2.37 0.47 1.21 العين اليمنى 

 17.57 1.23 0.85 2.39 0.48 1.16 العين اليسرى 

 16.43 1.15 0.86 2.38 0.51 1.23 المتابعة 

 إدراك 
 الشكل 

 14.86 1.04 0.87 2.35 0.55 1.31 الشكل 

 16.00 1.12 0.84 2.36 0.51 1.24 التنظيم 

 1.96( = 0.05*ت الجدوليه عند )

يتضح من الجدول السابق وجود فروق داله إحصائيا لصالح القياسات البعدية لعينه البحث حيث جاءت قيم )ت( 

( في جميع محاور مقياس القدرات الحركيه 0.05المحسوبه أكبر من قيمه )ت( الجدوليه عند مستوى معنويه )

   اإلدراكيه لبوردو 
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 ( 7جدول )

 والبعديه لعينه البحث في الصفات البدنيه الفروق بين القياسات القبليه  داللة

 الصفات البدنيه 
 

الفرق بين  القياس البعدى  القياس القبلي 
 المتوسطين

 قيمه ت 

 ع م ع م

 7.45 5.95 8.75 135.97 5.98 130.38 القدرة 

 17.75 0.71 0.39 5.92 0.49 6.63 السرعة
 5.28 0.95 1.87 11.52 1.79 12.74 الرشاقة 

 18.9 11.72 7.92 26.54 3.68 14.82 قوة عضالت البطن 

 35.61 19.23 7.06 38.76 2.81 19.53 قوة القبضه لليد اليمنى 

 21.9 1051 6.20 28.83 2.70 18.32 قوة القبضة لليد اليسرى 

 23.48 13.62 7.24 35.6 3.76 21.98 قوة عضالت الرجلين 

 17.24 8.79 6.58 28.92 3.03 20.13 قوة عضالت الظهر 

 1.96( = 0.05*قيمه ت الجدوليه عند )

( وجود فروق دالة إحصائيا لصالح القياسات البعديه لعينه البحث في جميع الصفات البدنيه 7يتضح من جدول )

 ( 0.05حيث جاءت قيم )ت( المحسوبه أكبر من قيم )ت( الجدوليه عند مستوى معنويه )

 : مناقشه النتائج •

ث والفترة الزمنيه التي تم تطبيق وفي حدود عينة البح الباحث في ضوء نتائج البحث التي تم التوصل اليها

وجود فروق داله إحصائيا بين القياسات القبليه والبعديه ( 6ح من عرض النتائج لجدول )البحث فيها يتض

الفروق ترجع إلى تأثير  لحركيه لبوردو ويرى الباحث أن هذهفي مقياس القدرات الصالح القياسات البعديه 

 األنشطه الرياضيه اإلضافيه التي تم تطبيقها

( وبروكير م1987( وناديه عبد الحميد )م1983وتتفق هذه النتيجه مع ما توصل اليه كل من ايلين وديع ) 

وهذا ما يؤكده كل من فوستر فانير في أن األنشطه الرياضيه التي تحتوى ( م1986ناهان وفرانك فيالري )

سلوك حركي تسهم بقدر كبير في تنميه القدرات الحركيه واإلدراك الحركي ولقد ثبت أن نشاط القراءة  على

الحركي والنشاط البدني يعوق تنميه خبرات اإلدراك  ل منوالرسم والموسيقي فقط وحرمان الطفوالكتابه 

 ( 64، 56، 54:  12)القدرات اإلدراكيه الحركيه 

 م( حيث أن القدرات الحركيه في 1990من أحمد عبد الرحمن وفريدة إبراهيم ) وهذا ما يشير إليه ايضا كل 

ول مراحل تعلمها تكون عمياء بدون إدراك حيث تحتاج إلى توجيه  منظم وموجه من خالل عدة عوامل اهمها أ

حركيه ساعد على تنميه قدراته الالنشاط الرياضي الذي  يعطي الطفل الفرصه في إخراج طاقاته من الحركه وت

(3  :46،47  ) 

( وجود فروق داله إحصائيا بين القياسات القبليه والبعديه لصالح القياسات البعديه في 7ويوضح جدول )

الصفات البدنيه قيد البحث حيث يرجع الباحث هذه الفروق إلى تأثير األنشطه الرياضيه اإلضافية التي تم 

رينات واإلعداد البدني والمهاري حيث هذه األنشطه لها تأثير منها اإلحماء والتمبما تحتويه من أنشطه تطبيقها 

 فعال وإيجابي على  اجهزة الجسم ومنها الجهاز العضلي 

إذ انه من المسلم به أن التربيه البدنيه في هذه المرحلة السنيه م(1977)وهذا ما يؤكده حامد عبد السالم زهران 

من أهم المواد واألنشطه المدرسيه نظرا للدافع الطبيعي في األطفال إلى الحركة وضرورة العمل على تنشيط 

 (80:  6)العضالت وبناء قاعدة سليمه من المهارات ىالجسميه 
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نقال عن مورهاوس وميلر أن هناك عالقة بين تنميه المهارات وهذا ما ذكره وأكده أسامه كامل ،وأمين أنور 

الحركيه والجهاز العضلى والعصبي  فتنميه المهارة الحركيه يحسن من السؤعه والدقه وبعض المتغيرات 

 ( 210، 209:  3تكيف مع ألوان النشاط المختلفة ) البدنيه وبالتالي يستطيع الجهاز العصبي والعضلي ال

 على : ن فرض البحث قد تحقق كليا والذي ينصمما سبق يتضح أ

  على إيجابيا تأثيرا اإلضافي الرياضي النشاط يؤثر 

 لتالميذ الحلقة األولى من التعليم األساسي الحركي والإلدراك الحركيه القدرات -أ

 لتالميذ الحلقة األولى من التعليم األساسي البدنيه الصفات بعض -ب

وفي ضوء ما سبق يري الباحث أن استخدام األنشطه الرياضيه اإلضافيه بالمدارس بجانب منهج التربيه 

الرياضيه يعمل على تنميه القدرات الحركيه واإلدراك الحركي وكذلك ينمي ويطور من الصفات البدنيه 

 لألطفال في تلك المرحلة السنيه الهامه 

 : اإلستنتاجات والتوصيات 

 :  اإلستنتاجات •

في ضوء أهداف البحث وفروضه وأستنادا إلى المعالجات اإلحصائية وتحليل النتائج وفي حدود عينه البحث 

 واإلجراءات المستخدمه يمكن للباحث إستخالص ما يلي : 

النشاط الرياضي اإلضافي له تأثير إيجابي على تنميه القدرات الحركيه بالحلقة األولى من التعليم  -1

 األساسي 

بالرغم من أن هناك منهج للتربيه الرياضيه وله برنامج زمني إال أن النشاط الرياضي اإلضافي أدي  -2

 الى تنميه الصفات البدنيه المختارة لعينه البحث 

نشطه الحركيه المتمثلة في النشاط الرياضي اإلضافي له دور إيجابي في تنميه التدريس المنظم واأل -3

 اإلدراك الحركي للمرحلة السنيه بعينه البحث 

 : التوصيات •

اإلهتمام باألنشطه الحركيه التي تساعد في تنميه القدرات الحركيه واإلدراك الحركي ألطفال المرحلة  -1

 اإلبتدائيه 

 عد على تنميه إدراك الجسم واإلتجاهات والقدرة المكانيه اإلهتمام باألنشطة التي تسا -2

إجراء قياسات خاصة باإلدراك الحركي والمهارات الحركيه األساسية للطفل عند دخوله للمرحلة  -3

 اإلبتدائيه 

واإلبتكار والتعبير عن أنفسهم من خالل زيادة إعطاء األطفال في المرحلة اإلبتدائية فرصة لإلستكشاف  -4

 ركيه األنشطه الح

 دراسه طبيعة النمو لألطفال في هذه المرحلة من كافة جوانبها النفسية والحركيه واإلجتماعية  -5

إعطاء دراسات صقل وتدريب  للمدرسين الذين يقومون بالتدريس لهذه المرحلة السنيه للوقوف على  -6

الفسيحه إلنطالق  أحدث األساليب وطرق التدريس والوسائل المعينه للتربيه الحركيه مع توفير األماكن

 األطفال في لعبهم 
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 : قائمه المراجع 
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