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الممخص :حاولت ىذه الدراسة نظريا وتطبيقيا التعرؼ عمى تأثير برنامج تربية
حركية مقترح في تحسيف صفة التوازف ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة بعمر ()6-3
سنواتٍ .باستخداـ منيج تجريبي بأسموب المجموعة الواحدة بعينة قدرىا ()02

فرد ،بتطبيؽ ٍاختبارات ميدانية وبرنامج تربية حركية مقترح ،وبينت نتائج الدراسة
مف خالؿ المعالجة ٍ
االحصائية أف ىذا البرنامج المقترح لو دور فعاؿ في
تحسيف صفة التوازف سواءا الثابت أو الحركي ألطفاؿ ماقبؿ المدرسة بعمر

( )6-3سنوات ،وىذا مايثبت صحة الفرضيات.

الكممات المفتاحية :التربية الحركية ؛ الصفات الحركية ؛ أطفاؿ ماقبؿ المدرسة.
Abstract: This study trunked theoretical and application of the recognition of the
impact of a proposed motor education program in improving the balance of pre-school
children (3-6) year. By using a predominant approach to one group of a (20) performed
by field of field tests and a proposed motor testing, the results of the study through the
statistical treatment showed that the proposed program has an effective role in improving
the balance difference whether or not to protect children before the pre-school agency (36) year and this proves the validity of hypotheses.

Key words: MOTOR EDUCATION; MOTOR QUALITIES; PRE-SCHOOL
CHILDREN.
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 -1مقدمة ومشكمة البحث:
إف التربية الحركية أو التربية مف خالؿ الحركة ىي اتجاه جديد في التربية
مثؿ التعمـ عف طريؽ الخبرة أو النشاط ،وقد ظيرت منذ ظيور التربية الحديثة

خالؿ العقود األخيرة بقصد إخراج التعميـ المدرسي مف صيغتو التقميدية العقيمة
في مناىج وطرؽ التعميـ إلى صيغ أكثر إيجابية وفاعمية في تكويف الفرد وتنمية

إلى أقصى ما تؤىمو لو إمكاناتو وقدراتو ومواىبو ،ويعود الفضؿ في التربية

الحركية إلى "الباف" .وقد جاء "رودولؼ الباف" لمقياـ بثورة ىادئة لمتربية الحركية
في بريطانيا  ،فقد آمف بقيمة اإلستكشاؼ ومحاولة دراسة المشكمة وفض تمؾ
التعممية التعميمية الثابتة الصارمة الغير قابمة لمتغيير وعارض بشدة تمؾ

الجداوؿ الصارمة الموضوعة لمتمرينات البدنية بدوف أساس تصنيفي حركي،

التي ال تترؾ فرصة لإلبتكار والتعبير عف الذات(.عفاؼ عثماف-95 ،3122 ،

 ،)97باإلضافة إلى تمؾ الفترة الميممة حركيا مف حياة الطفؿ (مف الميالد

حتى سف السادسة) والتي أثبتت الدراسات بشكؿ حاسـ أنيا تشكؿ أساسا لمحياة

الحركية لمطفؿ ،وبالتالي برامج التربية الرياضية التالية ليا( .أميف أنور الخولي
وآخروف ،)62-61 ،2::9 ،ويعتبر تطور وتحسيف قدرة التوازف األساسية أىـ
عنصر مف عناصر تعمـ الحركة حيث أنو بدوف القدرة عمى اإلحتفاظ بالتوازف

يصبح مف الصعب أداء حركات اإلنتقاؿ والتحرؾ وحركات التحكـ(.عفاؼ
عثماف ،)248 ،3121 ،ولقد أشار العديد مف المختصيف إلى أىمية قدرة

التوازف في التعمـ الحركي فقد ذكر عالوي ورضواف :أف تميز الفرد الرياضي
بالتوازف الجيد يسيـ في قدرتو عمى تحسيف وترقية مستوى أدائو لمعديد مف

الحركات واألوضاع في معظـ األنشطة الرياضية  ،ولقد أشار خاطر :إلى أف
المستوى المتقدـ في نمو التوازف يتيح لمفرد إمكانية سرعة إتقاف النواحي الفنية
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ألنواع الحركات الرياضية وتأديتيا بسيولة وعمى مستوى عالي مف األداء
الفني( .صريح عبد الكريـ الفضمي.)8: -89 ،3112 ،
وألىمية التوازف ومالو مف دور في تطوير مستوى أداء واتقاف الحركات

ارتأينا في دراستنا إعداد برنامج تربية حركية مقترح لتطوير قدرة التوازف لدى
أطفاؿ ( )7-4سنوات ،وبغرض اإللماـ بموضوع الدراسة مف مختمؼ الجوانب.

إف التوازف ال يأتي اعتباطا وانما مف خالؿ التمريف والممارسة المتكررة

ألداء الحركات المختمفة ،وىذا ما نالحظو عندما يتعمـ الطفؿ المشي نجده في

البداية يتعثر بخطواتو وذلؾ لضعؼ توازنو ولكف بتك ارره لمحاولة المشي نجده
يقوـ بأداء حركات المشي بصورة صحيحة وبثبات واف مف شروط التوازف ىو
كبر قاعدة اإلستناد وسعتيا وعدـ خروج مركز ثقؿ الجسـ عف خطو الشاقولي.

(طالب حسيف وآخروف  ،)384 ، 3122 ،وقد استخمصنا بعد الدراسة

اإلستطالعية( )2التي قمنا بيا أف:

التربية الحركية وأنشطتيا ميمة جدا ألطفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة

( )7-4سنوات ،كما أف المعمميف واعوف باألىمية الكبيرة ليذه األنشطة والبرامج

( أنشطة وبرامج التربية الحركية ) إال أف عدـ امتثاليـ لتطبيؽ ىذه البرامج يعود
ألسباب مختمفة منيا أنيـ يؤكدوف عمى ضرورة وجود معمميف مختصيف في

التربية الحركية وىذا ألنيـ ليس لدييـ تكويف خاص بأنشطة التربية الحركية

ومف جية أخرى يؤكدوف عمى ضرورة توفر منشآت ووسائؿ تناسب عدد وعمر
األطفاؿ والنشاط الممارس في المؤسسة.
وبعد التعرؼ عمى األسباب الحقيقية المعيقة لتطبيؽ التربية الحركية في

مرحمة ما قبؿ المدرسة ارتأينا اقتراح برنامج تربية حركية وتطبيقو عمى ىذه
الفئة مف األطفاؿ.
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ٍانطالقا مف ىذا المبدأ يتضح أنو مف المنطقي ٍاستعراض ،أىـ الدراسات
السابقة والمشابية ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية ،لموقوؼ عمى حاؿ
التربية الحركية لدى أطفاؿ ما قبؿ المدرسة ( )7 -4سنوات في بعض
المدارس الخاصة والعمومية ،باإلضافة إلى محاولة المساىمة في البحث
العممي حوؿ احتياجات الطفولة المبكرة ،ىذا ما دفعنا إلجراء ىذه الدراسة

الحالية .التي يقوـ الباحث بعرضيا بالشكؿ التالي:

-دراسة رشيد عامر محمد محمد عامر ( )3115بعنواف :تأثير برنامج

تربية حركية مقترح عمى تنمية بعض الميارات الحركية األساسية والقدرات
البدنية وعالقتيا بمستوى الكفاءة اإلدراكية الحركية ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة

مف ( )7 -5سنوات  ،ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى تأثير برنامج

التربية الحركية المقترح عمى تنمية بعض الميارات الحركية األساسية والقدرات

البدنية وعالقتيا بمستوى الكفاءة اإلدراكية الحركية ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة

مف ( )7-5سنوات والى تصميـ برنامج تربية حركية مقترح  ،والتعرؼ عمى

تأثير برنامج التربية الحركية المقترح عمى تنمية بعض الميارات الحركية

األساسية "قيد البحث" ( المشي  -الجري – الوثب – التنطيط – الرمي –
الركؿ – اإلتزاف)  ،التعرؼ عمى تأثير برنامج التربية الحركية المقترح عمى

تنمية بعض القدرات البدنية "قيد البحث"(التوافؽ العضمي العصبي – التوازف-

الرشاقة) وىدفت أيضا إلى التعرؼ عمى العالقة بيف الميارات الحركية

األساسية والقدرات البدنية ومستوى الكفاءة اإلدراكية الحركية ألطفاؿ ما قبؿ

المدرسة مف ( )7-5سنوات "قيد البحث" ،اعتمد الباحث في ىذه الدراسة
المنيج التجريبي متبعا التصميـ التجريبي لمجموعتيف إحداىما تجريبية
واألخرى ضابطة لمناسبتو لطبيعة ىذه الدراسة  ،تكونت العينة مف  211طفؿ
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تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة قواـ كؿ
مجموعة 61طفال  ،وقد توصؿ الباحث إلى النتائج التالية:
-برنامج التربية الحركية المقترح لو تأثير إيجابي وداؿ معنويا عمى

تنمية الميارات الحركية األساسية ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة مف ( )7-5سنوات.

-برنامج التربية الحركية المقترح لو تأثير إيجابي وداؿ معنويا عمى

تنمية القدرات البدنية ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة مف ( )7-5سنوات.

 -برنامج التربية الحركية المقترح لو تأثير إيجابي وداؿ معنويا عمى

تنمية ورفع مستوى الكفاءة اإلدراكية الحركية.

-دراسة وليد وعد اهلل وأماؿ نوري بطرس ( )3118بعنواف :تأثير برنامج

مقترح لمتربية الحركية في تنمية مستوى األىداؼ التعميمية ألطفاؿ الرياض

بعمر ( )7-6سنوات.

ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف تأثير برنامج مقترح لمتربية الحركية في
تنمية مستوى األىداؼ التعميمية ألطفاؿ الرياض بعمر ( )7-6سنوات  ،وقد

استخدـ المنيج التجريبي لمالئمتو وطبيعة مشكمة البحث  ،بمغ عدد أفراد العينة

( )51طفال طفمة قسموا إلى مجموعتيف متساويتيف ومتكافئتيف األولى منيما
استخدمت برنامجا مقترحا لمتربية الحركية  ،أما المجموعة الثانية فاستخدمت

برنامج وحدة الخبرة المتكاممة باألسموب األمري  ،وقد توصؿ الباحث إلى
النتائج التالية:
 -البرنامج المقترح بأسموب التربية الحركية حقؽ تطو ار فعاال في مستوى

النمو الحركي والمعرفي واإلجتماعي ألطفاؿ الرياض بعمر ( )7 -6سنوات.
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 -حقؽ برنامج وحدة الخبرة المتكاممة تطو ار في مستوى النمو الحركي

والمعرفي واإلجتماعي ألطفاؿ الرياض بعمر ( )7 -6سنوات.

 تفوقت المجموعة التجريبية التي استخدمت برنامجا مقترحا بأسموبالتربية الحركية في برنامجيا المقترح عمى المجموعة الضابطة التي استخدمت

األسموب االعتيادي في تحقيؽ مستوى النمو الحركي والمعرفي واإلجتماعي
ألطفاؿ الرياض بعمر ( )7 -6سنوات.
وكاف التساؤؿ العاـ ليذه الدراسة كالتالي:
 -ما مدى تأثير برنامج تربية حركية مقترح في تحسيف صفة التوازف

لدى أطفاؿ ( )7-4سنوات؟

لذا صاغ الباحث مشكمة بحثو بالتساؤالت التالية :
-ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف نتائج القياسيف القبمي والبعدي

في التوازف الثابت.

 -ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف نتائج القياسيف القبمي والبعدي

في التوازف الحركي.

بالتالي إيجاد إجابات ذات صيغ منطقية وعممية ،تعطي الداللة الواضحة
واإلجابة الكافية لمثؿ ىذه التساؤالت المطروحة سابقا.
الفرضية العامة:يؤثر برنامج التربية الحركية المقترح تأثي ار إيجابيا في تحسيف صفة
التوازف لدى أطفاؿ ما قبؿ المدرسة ( )7 -4سنوات.
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الفرضيات: توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف نتائج القياسيف القبمي والبعديفي التوازف الثابت.
 -توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف نتائج القياسيف القبمي والبعدي

في التوازف الحركي.

 -2الهدف العام من الدراسة:
 -معرفة أثر برنامج التربية الحركية المقترح في تطوير قدرة التوازف لدى أطفاؿ

ما قبؿ المدرسة ( )6-3سنوات.

 التعرؼ عمى مختمؼ الصفات الحركية لألطفاؿ في مثؿ ىذا السف . -أىمية النشاط البدني لدى أطفاؿ ىذه المرحمة ودورىا في تنمية بعض

الصفات الحركية االساسية.

 التعرؼ عمى مدى التطور الحركي لألطفاؿ. معرفة مدى فاعمية النشاط البدني لدى أطفاؿ مرحمة الطفولة المبكرة. -ىذه الدراسة تساعد المعمـ والمربي والطالب  ،فيي تظير أىمية التربية

الحركية بالنسبة ليـ.

 -3التحديد اإلجرائي لممفاهيم الواردة في البحث:

 مفهوم التربية الحركية :يعرفو (.أميف الخولي .)0222 ،يعبر مفيوـ التربيةالحركية عف النضاـ التربوي الذي يعتمد عمى الحركة األساسية الطبيعية

لمطفؿ  ،بيدؼ إكسابو الكفاية اإلدراكية الحركية  ،والطالقة الحركية  ،أي

التربية مف أجؿ الحركة ومف خالليا  ،وىي برامج ذات طبيعة خاصة
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وتستخدـ أسموب اإلكتشاؼ الحركي وتوظؼ الحركة ذات المعنى لتحقيؽ
أىدافيا  ،وىي موجية إلى أطفاؿ الروضة ومرحمة التعميـ اإلبتدائي.

ويستخمص الباحث أنيا برامج تربوية منظمة ليا تأثير فعاؿ عمى النمو
واستجابات الحركة كما تؤثر عمى تنمية الوعي بالذات والجسـ وطاقاتو وفيـ

مكونات الحركة والتي تؤدي إلى الفيـ الصحيح لمحركة.

 مفهوم قدرة التوازن:وقد ذكر (عالوي رضواف .)2998،ىو القدرة عمىاإلحتفاظ بثبات الجسـ عند أداء أوضاع (الوقوؼ عمى قدـ واحدة) أوعند أداء

حركات (المشي عمى عارضة)

ويستخمص الباحث أنو قدرة أساسية تمكف الطفؿ مف االحتفاظ بثبات الجسـ

عند أداء حركات معينة سواء كانت مف الثبات أو مف الحركة.
 -4اإلجراءات المنهجية المتبعة في الدراسة:
 1-4الطريقة واألدوات:

 المنهج المتبع :استخدمت الباحث المنيج التجريبي لمالءمتو طبيعة البحثوذلؾ ٍ
باالعتماد عمى التصميـ التجريبي ذو المجموعة الواحدة ذات القياسيف
(القبمي والبعدي).
 -الدراسة اإلستطالعية:

قاـ الباحث بإجراء تجربتو االستطالعية األولى عمى بعض مدارس التحضيرية
وذلؾ لمعرفة واقع التربية الحركية ومدى ممارستيا وذلؾ بتوزيع استبياف عمى

مدراء ىذه المدارس ،كما قاـ الباحث بإجراء تجربة استطالعية ثانية عمى
عينة مف تالميذ المرحمة بعمر ( )6-3سنوات ومنيـ مف استبعدوا مف عينة
البحث األساسية ،وذلؾ بإجراء اختبارات لمميارات الحركية األساسية االنتقالية

وميارات المعالجة والتناوؿ عمييـ ،واعطائيـ عدة تماريف وألعاب بمثابة
وحدات تدريسية حيث كاف غرض الباحث مف ذلؾ ىو التعرؼ عمى :
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-

الصعوبات ومشاكؿ التي تواجو الباحث.

-

معرفة مدى سيولة وصعوبة االختبارات.

-

معرفة الوقت المستغرؽ عند تنفيذ االختبارات.

-

معرفة مدى صالحية األجيزة واألدوات المستخدمة في البحث .

-

مدى صالحية االختبارات لمستوى عينة البحث .

-

التأكد مف مالئمة فناء المدرسة لتنفيذ االختبارات .

مدى تفيـ وكفاية الباحث لعممية القياس والتسجيؿ أثناء االختبارات .
 العينة وطرق اختيارها :في ىذه الدراسة اشتممت العينة ،عمى أطفاؿ ما قبؿالمدرسة بعمر ( )6 -3سنوات المسجميف عمى مستوى بعض مدارس رياض
األطفاؿ واعتمد الباحث العينة القصدية " ( حداد وآخروف  .)0222،تـ
ٍاختيارىـ بطريقة قصدية وقد بمغ عدد أفراد العينة (المجموعة التجريبية) 02
تمميذ وتمميذة ،وقاـ الباحث باستخراج التجانس ألفراد عينة البحث ألجؿ

استبعاد بعض المتغيرات الدخيمة عمى دقة نتائج الدراسة.

 مجاالت الدراسة :المجاؿ الزماني مف ٍ 0229.22.22الى 0229.23.23المجاؿ المكاني :بعض المدارس التحضيرية لوالية خنشمة.

 إجراءات البحث  /الدراسة :تحديد المتغيرات وكيفية قياسها:المتغير المستقل :المتغير المستقؿ الذي حدده الباحث ىو برنامج التربيةالحركية.

475

تأثير التربية الحركية في تحسين صفة التوازن ألطفال ماقبل المدرسة بعمر ( )6-3سنوات.

المتغير التابع :المتغير التابع الذي حدده الباحث في الدراسة الحالية ىو قدرةالتوازف.
 األداة  /األدوات :اعتمد الباحث عدة اختبارات حركية كأداة بحث لجمعالمعمومات الخاصة بعينة الدراسة  ،حيث تـ تحديد اإلختبارات واختيارىا عبر

اإلعتماد عمى ما جاءت بو الدراسات السابقة والمراجع العممية  ،وكذلؾ
اإلعتماد عمى آراء المختصيف في اختيار اإلختبارات المالئمة التي كانت

كاآلتي :

 اختبار الوقوؼ عمى رجؿ واحدة ( .أحمد محمد خاطر.)252 ،2996 ، اختبار السير عمى عارضة التوازف( .إيماف حسيف الطائي.)9 ،0229 ، اختبار القفز عمى البقع ( .الياللي.) 99 ،0222 ، اختبار السير عمى خط مستقيـ( .أحمد محمد خاطر.)262 ،2996 ،جدول ( :)01يمثؿ معامؿ الثبات والصدؽ الذاتي لإلختبارات المستخدمة
اإلختبار
القياسات

ـ.ح

المتغيرات

اختبار الوقوؼ 9.26
عمى

إعادة اإلختبار

معامؿ

إ.ـ

ـ.ح

إ.ـ

اإلرتباط

4.98

10.49

3.33

0.89

الثبات
0.89

الصدؽ
0.94

رجؿ

واحدة
اختبار السير 13.66

2.21

12.96

1.90

0.78

0.78

0.88

عمى العارضة
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اختبار

القفز 5.09

1.27

4.70

1.21

0.68

0.68

0.82

عمى البقع
3.58

اختبار

2.38

2.63

1.71

0.75

0.75

0.86

اإلنحراؼ عف
الخط المستقيـ
يتضح مف الجدوؿ ( )22وجود عالقة ارتباط قوية بيف اإلختبار واعادة اإلختبار في
اإلختبارات المستخدمة ،حيث أنيا تتميز بدرجة ثبات وصدؽ عالية باتجاىيا إلى القيمة .2

 األدوات اإلحصائية  :استخدـ الباحث في المعالجات اإلحصائية لمبياناتالتي تـ الحصوؿ عمييا مف خالؿ الدراسة الميدانية برنامج التحميؿ اإلحصائي
 ،spssوقاـ باإلجراءات اإلحصائية التالية:

 المتوسط الحساب ،اإلنحراؼ المعياري ،الوسيط الحسابي ،معامؿ اإلرتباطبيرسوف ، "rالصدؽ الذاتي ،اختبار "."t
 2-4عرض وتحميل النتائج:
-

عرض و تحميل نتائج الفرضية الجزئية األولىٍ :
(اختبار الوقوف عمى قدم واحدة)

جدوؿ ( )20يبيف المتوسط الحسابي واإلنحراؼ المعياري وقيمة "ت" و نوع الداللة بيف
القياسيف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في اختبار الوقوؼ عمى قدـ واحدة ( وقوؼ
المقمؽ ).
قبمي
القياسات
المتغير

ـ.ح

بعدي
إ.ـ

ـ.ح

درجة
إ.ـ

قيمة

الحرية "ت"

قيمة

نوع

الداللة

الداللة
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29 22.62 27.62 7.25 22.60

اختبار

 2.222 3.82دالة

الوقوؼ

إحصائ

عمى قدـ

يا

واحدة
يتضح مف الجدوؿ رقـ( )20وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف القبمي
والبعدي الختبار الوقوؼ عمى قدـ واحدة حيث أنو كانت نتائج متوسط القياس القبمي
( )22.60بانحراؼ معياري ( )7.25أما القياس البعدي فكاف ( )27.62بانحراؼ معياري
( ،)22.62أي بفارؽ بيف المتوسطات الحسابية ( ،)6.99وكانت قيمة "ت" المحسوبة
تقدر بػ ( )3.82وىي أكبر مف "ت" الجدولية ( )2.70عند درجة حرية قدرت بػ ( )29عند
مستوى الداللة (.)2.25

 عرض و تحميل نتائج الفرضية الجزئية الثانية: عرض وتحميل نتائج اختبار السير عمى العارضة:
جدوؿ( )23يبيف المتوسط الحسابي واإلنحراؼ المعياري وقيمة "ت" ونوع الداللة
بيف القياسيف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في اختبار السير عمى العارضة.
قبمي
القياسات

ـ.ح

المتغير

اختبار السير 25.82

بعدي

درجة

إ.ـ

ـ.ح

إ.ـ

الحرية

2.87

22.75

3.27

29

قيمة "ت"
5.37

قيمة الداللة
2.222

نوع الداللة
دالة إحصائيا

عمى عارضة
التوازف

يتضح مف الجدوؿ ( )23وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف القبمي
والبعدي الختبار السير عمى العارضة ،حيث أنو كانت نتائج متوسط القياس القبمي
( )25.82بانحراؼ معياري ( )2.87أما القياس البعدي فكاف ( )22.75بانحراؼ معياري
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( ،)3.27أي بفارؽ بيف المتوسطات الحسابية( ،)2.25وكانت قيمة "ت" المحسوبة تقدر بػ
( )5.37وىي أكبر مف "ت" الجدولية ( )2.70عند درجة حرية قدرت بػ( )29عند مستوى
الداللة .2.25
 عرض وتحميل نتائج اختبار القفز عمى البقع:
جدوؿ ( )22يبيف المتوسط الحسابي واإلنحراؼ المعياري وقيمة "ت" ونوع الداللة بيف
القياسيف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في اختبار القفز عمى البقع.
قبمي
القياسات
المتغير
اختبار

بعدي

درجة

قيمة

قيمة

ـ.ح

إ.ـ

ـ.ح

إ.ـ

الحرية

"ت"

الداللة

6.65

2.50

2.05

0.52

29

3.59

2.220

القفز عمى

نوع الداللة
دالة
إحصائيا

البقع

يتضح مف الجدوؿ رقـ( )22وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف القبمي

والبعدي الختبار القفز عمى البقع ،حيث أنو كانت نتائج متوسط القياس القبمي ()6.65
بانحراؼ معياري ( ،)2.50أما القياس البعدي فكاف ( )2.05بانحراؼ معياري (،)0.52
أي بفارؽ بيف المتوسطات الحسابية ( ،)0.22وكانت قيمة "ت" المحسوبة تقدر بػ ()3.59
وىي أكبر مف "ت" الجدولية ( )2.70عند درجة حرية قدرت بػ )29(:عند مستوى الداللة
(.)2.25

 عرض وتحميل نتائج اختبار اإلنحراف عن الخط المستقيم:
جدوؿ ( )25يبيف المتوسط الحسابي واإلنحراؼ المعياري وقيمة "ت" ونوع الداللة بيف
القياسيف القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في اختبار اإلنحراؼ عف الخط المستقيـ.
قبمي
القياسات

ـ.ح

بعدي
إ.ـ

ـ.ح

إ.ـ

درجة الحرية

قيمة "ت"

قيمة الداللة

نوع الداللة
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المتغير
0.56

اختبار

2.68

2.02

2.25

29

3.20

2.223

دالة إحصائيا

اإلنحراؼ عف
الخط المستقيـ

يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )25وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف
القبمي والبعدي الختبار االنحراؼ عف الخط المستقيـ ،حيث أنو كانت نتائج متوسط القياس
القبمي ( )0.56بانحراؼ معياري ( ،)2.68أما القياس البعدي فكاف ( )2.02بانحراؼ

معياري ( ،)2.25أي بفارؽ بيف المتوسطات الحسابية ( ،)2.32وكانت قيمة "ت"
المحسوبة تقدر بػ ( )3.20وىي أكبر مف "ت" الجدولية ( )2.70عند درجة حرية قدرت
بػ( )29عند مستوى الداللة (.)2.25

 3-4مناقشة النتائج وتفسيرها:
-

مناقشة وتفسير نتائج الفرضية العامة:

توضح الجداوؿ ( )25( )22( )23( )20نتائج القياسات القبمية والبعدية

إلختبارات التوازف المدروسة ،ويتضح لنا وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف
القياسات القبمية والبعدية لصالح القياسات البعدية  ،وىو ما يدؿ عمى التأثير
اإليجابي لبرنامج التربية الحركية المقترح عمى تحسيف قدرة التوازف لدى أطفاؿ

ما قبؿ المدرسة ( )6 -5سنوات  ،وىذا ما يؤكده ( محمود درويش )0222 ،
و( رشيد عامر )0222 ،و( وليد وعد اهلل وبطرس )0227 ،أف برامج التربية

الحركية المقترحة ليا تأثير إيجابي عمى تنمية القدرات البدنية ألطفاؿ ماقبؿ
المدرسة  ،والتي تتضمف جميع متغيرات النمو الحركي.
 -مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الجزئية األولى:
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يوضح الجدوؿ ( )20نتائج القياسيف القبمي والبعدي إلختبار الوقوؼ عمى
رجؿ واحدة ويتضح لنا وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف القياس القبمي والبعدي
لصالح القياس البعدي بمعنى وجود تحسف في التوازف الثابت  ،وبيذا تتحقؽ

الفرضية األولى التي تشير إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف

القبمي والبعدي في اختبار الوقوؼ عمى قدـ واحدة الذي يعتبر أداة لقياس
التوازف الثابت وىذا لصالح القياس البعدي  ،وىو ما يدؿ عمى وجود تحسف في

التوازف الثابت  ،ويرجع الباحث ىذه الفروؽ التي ظيرت إلى التأثير اإليجابي
لممارسة األنشطة الحركية باستخداـ برنامج التربية الحركية المقترح  ،الذي كاف

لو األثر في تحسيف التوازف الثابت  ،وىذا ما يؤكده ( رشيد عامر)0222 ،
( محمود درويش )0220 ،وأف برنامج التربية الحركية المقترح لو تأثير إيجابي
عمى تنمية القدرات البدنية ألطفاؿ ماقبؿ المدرسة  ،والتي تتضمف قدرة (التوافؽ

العضمي العصبي -التوازف -الرشاقة) ،وكما أشار بعض الباحثيف أف صفة
التوازف تتأثر بدرجة كبيرة بعامؿ الوراثة وأف عامؿ اإلكتساب بالنسبة ليذه
الصفة يبدو ضئيال ،إال أف دراسات كؿ مف "اسبنشاد "ESPENSHADE

و"الفيوز  "LAFIUZEو"جوندف  "GUNDUNو"جاريسوف "GARRISON
أشارت إلى إمكانية تنمية وتطوير صفة التوازف لدى البنيف والبنات بدرجة

ممحوظة  ،كما وجدوا أف التوازف يتطور في مستواه في المراحؿ العمرية ،ويذكر

"عالوي"( )0228أف التوازف الثابت يحتؿ أىمية كبيرة في بعض األنشطة
الرياضية.
 مناقشة وتفسير نتائج الفرضية الجزئية الثانية:توضح الجداوؿ ( )25( ، )22( ، )23نتائج القياسات القبمية والبعدية لكؿ

مف اختبار السير عمى العارضة واختبار القفز عمى البقع واختبار اإلنحراؼ
عف الخط المستقيـ ،ويتضح لنا وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف القياسيف القبمي
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والبعدي لصالح القياس البعدي وبيذا تتحقؽ الفرضية الثانية التي تشير إلى
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف القياسيف القبمي والبعدي في اإلختبارات

المذكورة والتي تعتبر أدوات قياس التوازف الحركي ولصالح القياس البعدي وىو
ما يدؿ عمى وجود تحسف في التوازف الحركي  ،ويرجع الباحث ىذه الفروؽ التي

ظيرت إلى التأثير اإليجابي لممارسة األنشطة الحركية باستخداـ برنامج التربية

الحركية المقترح  ،كاف لو األثر في تحسيف التوازف الحركي  ،وىذا ما يؤكده

( رشيد عامر  )0222و( محمود درويش  )0222 ،أف برنامج التربية الحركية

المقترح لو تأثير إيجابي عمى تنمية القدرات البدنية ألطفاؿ ماقبؿ المدرسة

والتي تتضمف قدرة (التوافؽ العضمي العصبي -التوازف -الرشاقة)  ،وكما أشار

بعض الباحثيف أف صفة التوازف تتأثر بدرجة كبيرة بعامؿ الوراثة وأف عامؿ

اإلكتساب بالنسبة ليذه الصفة يبدو ضئيال ،إال أف دراسات كؿ مف "اسبنشاد

"ESPENSHADE

و"الفيوز

"LAFIUZE

و"جوندف

"GUNDUN

و"جاريسوف  "GARRISONأشارت إلى إمكانية تنمية وتطوير صفة التوازف
لدى البنيف والبنات بدرجة ممحوظة  ،كما وجدوا أف التوازف يتطور في مستواه

في المراحؿ العمرية وتشير "جوليانا برانتولي" ( )0222أنو مف الضروري أف

ننمي عند الطفؿ التكيؼ مع ضرورات نقؿ األقداـ واإلنتقاؿ لموضع الصحيح
أي ردود الفعؿ تجاه الجاذبية مف خالؿ تنمية قدرتو عمى التوازف الحركي.
 الخاتمة :بعد محاولة اإللماـ بجوانب ىذه الدراسة المتعمقة بأثر برنامج تربيةحركية مقترح في تحسيف قدرة التوازف لدى أطفاؿ ما قبؿ المدرسة ()6 -3
سنوات والتي كانت في األساس تيدؼ إلى اإلجابة عمى التساؤؿ العاـ لمدراسة
وىو :مامدى تأثير برنامج تربية حركية مقترح في تحسيف قدرة التوازف لدى

أطفاؿ ( )6 -3سنوات؟

وتساؤليف جزئييف متفرعيف منو يتمثالف في:
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-

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف نتائج اإلختباريف القبمي والبعدي

في التوازف الثابت؟
-

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف نتائج اإلختباريف القبمي والبعدي

في التوازف الحركي؟
وقد توصؿ الباحث إلى اإلجابة عف ىذه التساؤالت المطروحة مف خالؿ

المنيج التجريبي المتبع بتصميـ المجموعة الواحدة بالقياسيف القبمي والبعدي وقد
أشارت النتائج إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف اإلختباريف القبمي

والبعدي لتأثير برنامج التربية الحركية المقترح في تحسيف التوازف الثابت
ولصالح اإلختبار البعدي ،وكذلؾ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف

اإلختباريف القبمي والبعدي لتأثير برنامج التربية الحركية المقترح في تحسيف

التوازف الحركي ولصالح اإلختبار البعدي.
توصؿ الباحث إلى االستنتاجات اآلتية:
-

أف لمبرنامج المقترح تأثي ار إيجابيا في تحسيف قدرة التوازف لألطفاؿ.

-

أف لمبرنامج المقترح تأثي ار إيجابيا في تحسيف التوازف الثابت لألطفاؿ.

-

أف لمبرنامج المقترح تأثي ار إيجابيا في تحسيف التوازف الحركي لألطفاؿ.

-

تناسب البرنامج الحركي مع األطفاؿ مف خالؿ تفاعميـ معو .
وبعد القياـ بيذه الدراسة والتعرض إلى أثر برنامج تربية حركية مقترح في

تحسيف قدرة التوازف (الثابت والحركي) والتوصؿ إلى نتائج  ،والتي في ضوئيا
توصؿ الباحث إلى مجموعة مف اإلقتراحات التي مف الممكف أف تفيد الباحثيف
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تأثير التربية الحركية في تحسين صفة التوازن ألطفال ماقبل المدرسة بعمر ( )6-3سنوات.

والمدرسيف في مجاؿ التربية والتعميـ والمربيف في مجاؿ التدريب الرياضي عمى
السواء ،وىي كما يمي :
 استخداـ برنامج التربية الحركية المقترح في تعميـ األطفاؿ  ،لما لو مفتأثيرات عمى تنمية وتحسيف قدرة التوازف.
 -توفير الوسائؿ المعينة عمى تحقيؽ أىداؼ الدراسة في المدارس اإلبتدائية

وخصوصا ليذه المرحمة العمرية الميمة جدا.

 إدماج أساتذة مختصيف في التربية الحركية في المدارس اإلبتدائية. استخداـ برامج التربية الحركية في تنمية وتحسيف القدارت الحركية. -اإلىتماـ بالمراحؿ العمرية المختمفة وخاصة مرحمة الطفولة المبكرة أو

مرحمة ما قبؿ المدرسة بتحسيف القدرات الحركية.
 -المراجع المستخدمة في البحث:

-

أحمد عبد الرحمف السرىيد ،فريدة إبراىيـ عثماف .)2993( .األسس العممية لمتربية

الحركية وتطبيقاتيا لرياض األطفاؿ والمرحمة االبتدائية  .الكويت  :دار القمـ.
-

راتب ،أسامة كامؿ .)2992( .النمو الحركي في الطفولة والمراىقة .القاىرة  :دار
الفكر العربي.

-

العنبتاوي ،حازـ فريد.)2993( .تأثير برنامج لالستكشاؼ الحركي عمى النمو
الحركي ألطفاؿ مرحمة ماقبؿ المدرسة ،مجمة عموـ التربية البدنية ،الجامعة
األردنية.المجمداالوؿ .العدد .02

-

أميف الخولي  ،أسامة كامؿ راتب .)2983( .التربية الحركية  .القاىرة  :دار الفكر
العربي.
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حمالوي العاللي ،سوانمدة مكيوسة ا ٍيزري
-

حامد عبد السالـ ،زىراف .)2995( .عمـ نفس النمو ( الطفولة والمراىقة )  .القاىرة
 :عالـ الكتب.

-

حداد ،عامر فاخر شغاتي.)0222( .عمـ التدريب الرياضي  .نظـ تدريب الناشئيف
لممستويات العميا .األردف :مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع.

-

سيد معوض ،حسف .)2980( .طرؽ تدريس التربية الرياضية  .القاىرة.

-

المفتي.)0222( .أثر استخداـ برنامج مقترح لمتربية الحركية في تنمية القدرات
اإلدراكية (الحس-حركية) ألطفاؿ ما قبؿ المدرسة.رسالة ماجيستير غير منشورة،كمية
الترية الرياضية .جامعة الموصؿ ،العراؽ.

-

وليد وعد اهلل  ،أماؿ نوري بطرس .)0227( .تأثير برنامج مقترح لمتربية الحركية في

تنمية مستوى األىداؼ التعميمية ألطفاؿ الرياض بعمر ( )6-5سنوات ،مجمة الدراسات
لمعموـ التربوية  ،المجمد الثاني،العدد .38
-

ذوقاف عبيدات  ،عبد الرحمف عدس .)2988( .البحث العممي  .األردف  :دار الفكر
لمنشر والتوزيع.

-

طالب سمطاف ،سميرة .)0225( .تأثير منياج مقترح لمتربية الحركية في بعض
الحركات األساسية ألطفاؿ الرياض عمر ( )5-2سنوات في محافظة البصرة  .رسالة
ماجستير غير منشورة  ،جامعة البصرة .كمية التربية الرياضية

-

مرزوقي ،سمير .)0222( .دراسة مقارنة لتطور النمو الحركي لدى تالميذ المرحمة
ٍ
االبتدائية) (8-10سنوات .رسالة ماجستير ،جامعة الجزائر.
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