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املخلص :
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين النمو الحركي والذكاء الحركي لدي أطفال املدرسة االبتدائية،
ً
واستخدم الباحثين املنهج الوصفي أالرتباطي  ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )90طفال ،تتراوح أعمارهم بين ( )11- 6سنة،
بدائرة قصر الحيران والية االغواط  ،تم اختيارهم بالطريقة العشوائية  ،ولتحقيق أهداف الدراسة؛ تم استخدام
ً
اختبارات النمو الحركي واختبارات الذكاء الحركي ،وملعالجة البيانات إحصائيا تم االستعانة بنظام  . spssوقد بينت نتائج
الدراسة وجود عالقة بين النمو الحركي والذكاء الحركي لدى أطفال املدرسة االبتدائية بدائرة قصر الحيران والية االغواط،
واليوجد اي داللة معنوية في النمو الحركي والذكاء الحركي باختالف املدرسة.
الكلمات املفتايية :النمو الحركي ،.الذكاء الحركي ،.أطفال املدرسة االبتدائية.
Abstract:
This study aimed to know the relation between motor development and motor
intelligence among primary school children. The researchers used the relational
descriptive approach. The study sample consisted of (90) children, whose ages range
between (6-11) years, in the city of Laghouat, they were randomly chosen. To achieve the
aims of the study; motor growth tests and motor intelligence tests were used. For
statistical processing, SPSS was used. The results of the study showed that there is a
relationship between motor growth and motor intelligence among primary school children
in Laghouat city, and there is no significant indication in motor growth and motor
intelligence with the difference in school.
Keywords: Motor growth; Motor intelligence; Primary school children
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عنوان املقال :النمو احلركي وعالقته بالذكاء احلركي لدى أطفال املدرسة االبتدائية
 - Іمقدمة:

تعتبر مرحلة الطفولة من أهم املراحل التي يمر بها اإلنسان والتي تتشكل فيها جوانبه املختلفة سواء كانت من ناحية

االستعداد أو االتجاهات  ،حيث تغرس فيها البذور األولى ومالمح الشخصية املستقبلية وتتشكل فيها عاداته واتجاهاته

واستعداداته(ياس.)2012 ،
فمن واجب املهتمين بهذه املرحلة أن تعطى لها األولوية في اشباع حاجاته األساسية إلى اللعب وخاصة النشاط
الحركي وإتاحة فرص االكتشاف والتجريب لتنمو فيه القدرة الجسمية والعقلية باعتبارها مرحلة هامة في حياة كل شخص،
ويشير راتب ( ) 1999إلى أن األطفال في مرحلة الطفولة يسهل علية اكتساب عاداته السلوكية واتجاهاته ،كما يمكن تنمية
قدراته واستعداده البدني والحركي والعقلي واالجتماعي.
ً
ً
ً
وحيث أن املدرسة تيهئ لألطفال جوا صالحا وخاصة السن املبكر عن طريق شعور الطفل دائما بالنجاح والتقدير
وممارسة األنشطة الرياضية بشكل متنوع ،واستخدام طرق التعليم شائقة ومعتمدة على عنصر اللعب وتراعي مستوى
ً
التالميذ العقلي ،وعدم تمايز في املعاملة ،بل جميع األطفال سواسية يتمتعون جميعا بنفس الحقوق وعليهم نفس
الواجبات ،وتوفر جو عام له وحدة متماسكة يسهل على الطفل إن يحدد مكانه فيه.
وبما أن هذه املرحلة من أ هما في حياة اإلنسان ملا لها من أثر في حياته املستقبلية ،وكان البد من االهتمام ملا يعطى
لهذه املرحلة من برامج وأنشطة رياضية أو تعليمية التي تساهم إسهاما فاعال في تحقيق النمو املتكامل للطفل بشكل عام،
ويتطلب من املتابعين واملهتمين واملتخصصين االهتمام باألطفال والعمل على إعداد للبرامج واألنشطة الرياضية وتعليمية
ً
ً
التي تساعد على إكسابهم تلك القدرات ،وألهمية دور املدارس االبتدائية في أعداد الطفل في الجوانب املختلفة ( تربويا وبدنيا
ً
ً
ومهاريا ونفسيا)  ،كان من الضروري االهتمام بالبرامج الرياضية في هذا املرحلة بحيث ت ساهم مع التطور الحاصل في املجتمع
 ،وتعمل على اشباع رغبات وحاجات وميول األطفال .

ا
وممارسة األنشطة التي تشمل( العمليات العقلية واإلدراكية) له تأثير في النمو والتطور وأن هذه املمارسة ال تتم إال
من خالل استخدام البرامج التي تحتوي على القيم التعليمية التي تفسح املجال للطفل للتعبير عن قدراته وذاته وبما

تتناسب معه ،حيث للبرامج خصائص يمكن استخدامها في دور املدرسة لتنشئة األطفال وبناء شخصيتهم وتوازنهم في النمو
الحركي والذكاء ،حيث أن النمو العقلي للطفل يبرز من خالل وضع الطفل في بيئته غنية ومحفزة وسليمة تحتوي على
مجم وعة من الخبرات واملواقف واملثيرات واستخدام العاب تعليمية مناسبة ألعمار هؤالء األطفال ،ويشير إليني وباغونا
( ) Eleni& Pagona,2016إلى الرقص اإلبداعي أعطت لألطفال في مرحلة املدرسة االبتدائية الفرصة لتوظيف وتطوير
ذكائهم الجسدي الحركي.
فمن خالل اطالع الباحثان على بعض الدراسات والبحوث الخاصة باملناهج في هذه املرحلة ومن خالل زيارة
امليدانية الى عدد من دور املدراس االبتدائية في مدينة االغواط وجد أن اغلب املدارس ال تستخدم البرامج وال األنشطة التي
تراعي النمو الحركي التي تحسن مستوى الذكاء الحركي ،إنما يعتمدون بصورة رئيسية على اللعب الحر واختصرت ألعابهم
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ً
على املتعة والتسلية والترويح فقط  ،ونظرا لذلك قاما الباحثان بهذه الدراسة لعلها تعكس الواقع املوجود باملدارس
االبتدائية ملستوى النمو الحركي والذكاء الحركي ألطفال املدرسة االبتدائية.
وقد أعطت املجتمعات املتقدمة أولوية كبرى بمرحلة الطفولة ،حيث استثمرت فيها ميدانيا ونظريا واهتم الباحثين
بالجانب العقلي والحركي لطفل املدرسة االبتدائية وبما أن الذكاء الحركي يعد مؤشرا في قدرة الفرد على تغيير سلوكه بما
تقتض ي الظروف الخارجية وأنه يرتبط بالقدرة الحركية ،لذا البد من معرفة مدى ارتباط الذكاء النظري مع اهتمام الجانب
الحركي من الذكاء كان من إلقاء الضوء على الذكاء الحركي ومعرفة مدى عالقته بالنمو الحركي ألطفال املدرسة
االبتدائية.ومن هنا تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس ي التالي:
ما مستوى النمو الحركي وعالقته بالذكاء الحركي لدى اطفال املدرسة االبتدائية بدائرة قصر الحيران والية
االغواط؟
وتتطلب اإلجابة على السؤال الرئيس ي ،اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية:
 .1ما مستوى النمو الحركي لدى أطفال املدرسة االبتدائية بدائرة قصر الحيران والية االغواط ؟
 .2ما مستوى الذكاء الحركي لدى أطفال املدرسة االبتدائية بدائرة قصر الحيران والية االغواط ؟
 .3هل توجد عالقة بين النمو الحركي والذكاء الحركي لدى أطفال املدرسة االبتدائية بدائرة قصر الحيران والية
االغواط ؟
 .4هل يختلف مستوى النمو الحركي ألفراد العينة باختالف املدرسة؟
 .5هل يختلف مستوى الذكاء الحركي ألفراد العينة باختالف املدرسة؟
 - 2أهميةالدراسة:
تكمن أهمية الدراسة الحالية فيما يلي:
 .1قد تفيد هذه الدراسة املعلمين في التعرف على مستوى النمو الحركي لدى األطفال مما يتيح لهم فرصة تنميته.
 .2قد تفيد هذه الدراسة املعلمين في أهمية التعرف على الذكاء الحركي واملهارات العقلية لدى األطفال واستثمارها في
عملية التعليم.
 .3قد تفيد املسئولين والقائمين على املناهج في جوانب عدة منها تنظيم وعرض املحتوى الدراس ي على أساس تنمية
الذكاء الحركي لدى األطفال.
 .4قد تفيد معلم املدرسة االبتدائية على وجه الخصوص في معرفة واقع الذكاء الحركي املراد تنميته او صقله لدى
طالبه وتساعده في تنشيط هذا الذكاء باستخدام املواقف التعليمية املناسبة والفعالة وإتاحة الفرصة املالئمة
إلعداد شخصياتهم.
 - 3أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى النمو الحركي وعالقته بالذكاء الحركي لدى أطفال املدرسة االبتدائية
بدائرة قصر الحيران والية األغواط وذلك من خالل:
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 .1التعرف علي واقع النمو الحركي والذكاء الحركي لدي أطفال املدرسة االبتدائية بدائرة قصر الحيران والية
االغواط.
 .2التعرف علي النمو الحركي وعالقته بالذكاء الحركي لدي اطفال املدرسة االبتدائية بدائرة قصر الحيران والية
االغواط.
 .3التعرف على داللة الفروق في مستوى النمو الحركي لدى أفراد العينة باختالف املدرسة.
 .4التعرف على داللة الفروق في مستوى الذكاء الحركي لدى أفراد العينة باختالف املدرسة.
 - 3الفرضيات:
 .1ما مستوى النمو الحركي والذكاء الحركي لدى اطفال املدرسة االبتدائية بدائرة قصر الحيران والية االغواط؟.
 .2توجد عالقة بين النمو الحركي والذكاء الحركي لدى اطفال املدرسة االبتدائية بدائرة قصر الحيران والية االغواط؟
 .3يختلف مستوى النمو الحركي ألفراد العينة باختالف املدرسة.
 .4يختلف مستوى الذكاء الحركي ألفراد العينة باختالف املدرسة.
 - 4مجاالت البحث:
 املجال البشري  :اطفال املدرسة االبتدائية بمدارس مدينة االغواط.
 املجال الزماني  :للفترة من 2016/3/20م ولغاي ـ ــة 2016/5/15م.
 املجال املكاني  :ابتدائيات مدينة االغواط.
 - 5مصطخلحات الدراسة:
الذكاء  :هو قدرة الفرد على االستجابة بنجاح كبير للمشكالت اإلدراكية واملعرفية واللفظية(الحفيظ ، 1993 ،صفحة
.)192
النمو الحركي :التغيير في السلوك واملهارات نتيجة لنشاط الطفل والخبرة التي يكتسبها من استعمال عضالته وأعصابه
وحواسه وباقي أجزاء جسمه(ياس ، 2012 ،صفحة .)29
الذكاء الحركي :عرفه بأنه خبرة في استخدام الفرد لجسمه للتعبير عن األفكار واملشاعر التفوق في استخدام اليدين في
تصنيع األشكال(نوري ، 2011 ،صفحة .)47
 - 6الدراسات السابقة:
اوال :الدراسات العربية:
دراسة املعلول ( )2016تهدف للتعرف على عالقة الذكاءات املتعددة (الجسمي–الحركي) والذكاء العام بمفهوم
الذات لطالب الجامعة استخدم املنهج الوصفي وتكونت عينة الدراسة من ( )50طالب وطالبة من طالب كلية التربية
البدنية بجامعة طرابلس استخدم استبيان (اختبار الذكاء الحركي -الجسمي) واستخدم العمليات اإلحصائية املتوسطات
الحسابية ،االنحرافات املعيارية،التباين ،معامل االرتباط لبيرسون ،معامل االنحدار املتعدد وتوصلت الدراسة إلى انه
توجد عالقه ارتباطيه موجبه بين الذكاء العام ومفهوم الذات.
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دراسة اسعد ( )2015تهدف البحث إلى التعرف على العالقة بين الذكاء الحركي والنمو الحركي ألطفال املدرسة
االبتدائية ،وافترضت الباحثة وجود ارتباط مع نويبين الذكاء الحركي والنمو الحركي ألطفال ما قبل الدراسة  ،واستخدمت
املنهج الوصفي بأسلوب العالقات ملالئمته لطبيعة البحث،وتم اختيار عينة البحث من أطفال التمهيدي في روضة "باال" في
مركز محافظة اربيل للعام  2015 / 2014بأعمار ( )5- 6سنوات وتم اختيارهم بشكل عمدي إذ بلغ عددهم ( )26طفال
ً
وطفلة وتم استبعاد ( )12طفلة القتصار الدراسة على األطفال الذكور وقد بلغ حجم العينة النهائي ( )14طفال ،تمت
معالجة البيانات إحصائيا باستخدام الحزمة اإلحصائية ( )SPSSواستنتجت الباحث ،عدم وجود ارتباط معنوي بين
اختيارات النمو الحركي و اختيار إسقاط الكرة باستثناء اختيار ) رمي الكرة الناعمة (.واختبار اللف حول الدائرة باستثناء
اختيار ) الجري  21م( واختيار الصوت والحركة باستثناء اختيار ) الرجليمين( ومن اهم التوصيات الدراسة :ضرورة
االهتمام باملستقبالت الحسية ألطفال املدرسة االبتدائية ملا لهامن دور كبير في تنمية الذكاء الحركي  ،ضرورة االهتمام
باأللعاب الحركية في مرحلة املدرسة االبتدائية والتي تساهم في رفع الكفاءة الذهنية والحركية لألطفال.
دراسة عبداملجيد وآخرون ( )2009تهدف إلى الكشف عن تاثير برنامجي (اللعب في محطات) و(درس التربية
الرياضية التقليدي) في تطوير بعض القدرات الحركية والنمو الحركي لدى تالميذ مجموعتي البحث  .استخدام املنهج
التجريبي ملالئمته لطبيعة البحث ،تكونت عينة البحث من تالميذ الصف االول االبتدائي في مدرسة التطبيقات االبتدائية
واملسجلين للعام الدراس ي  2008 – 2007ممن تتراوح اعمارهم ( ) 7- 6سنوات والبالغ عددهم ( )48تلميذا ،استخدم
الوسائل االحصائية (الوسط الحسابي ،االنحراف املعياري  ،اختبار (ت) للعينتين املرتبطتين املتساويتين بالعدد ،اختبار
(ت) للعينتين الغير املرتبطتين املتساويتين بالعدد) ،واشارت نتائج الدراسة إلى البرنامج املقترح اللعب في محطات ذو تأثير
فعال حقق نتائج ايجابية في تطور القدرات الحركية والنمو الحركي لدى تالميذ املجموعة التجريبية  ،واوصت الدراسة إلى
استخدام البرنامج املقترح اللعب في محطات على تالميذ الصف االول االبتدائي ملا له من تأثير فعال في تطوير القدرات
الحركية والنمو الحركي.
ثانيا:الدراسات الوطنية:
دراسة أوكلي صالح الدين ،بشير قاسمي  :تأثير ويدات تعليمية مقترية باأللعاب شبه رياضية لتنمية بعض
املهارات الحركية األساسية ( الرمي ،الوثب العريض ) لدى تالميذ السنة أولى ابتدائي  6سنوات(أوكلي.)2019 ،
تهدف الدراسة التي بين أيديكم إلى إبراز أثر وحدات تعليمية مقترحة باأللعاب شبه رياضية لتنمية بعض املهارات
الحركية األساسية ( الرمي ،الوثب العريض) لدى تالميذ السنة أولى ابتدائي  6سنوات ،وألجل ذلك اتبع الباحثون املنهج
التجريبي املناسب لطبيعة الدراسة حيث بلغت عينة الدراسة  40تلميذ من الجنسين ،مقسمة بالتساوي على عينتين واحدة
تجريبية وأخرى ضابطة ،يدرسون باملدرسة االبتدائية "لحمر قادة" بسيدي بلعباس ،التي اختيرت بطريقة مقصودة (العينة
العمدية) واعتمد الباحثان على مجموعة من وحدات تعليمية (تمارين و العاب رياضية) إضافة إلى االختبارات والقياسات
من بينها اختبار الوثب العريض من الثبات واختبار الرمي .كما اعتمد الباحثان في تجميع البيانات على املتوسط الحسابي،
االنحراف املعياري ،معامل ارتباط "بيرسون" و اختبار (ت) للوصول إلى نتائج دقيقة وتحليلها ومناقشتها ثم مق ارنتها
بفرضيات البحث ،و أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين املجموعتين الضابطة و التجريبية في اختبار الرمي
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و اختبار الوثب العريض تفيد تحسن في مستوى املهارات الحركية األساسية املستهدفة لصالح العينة التجريبية و هذا ما
يعكس مدى التأثير اإليجابي للوحدات التعليمية املقترحة.
دراسة عبد الحميد لغرور :أثر األلعاب الحركية في تحسين بعض املهارات الحركية الغير انتقالية ( التوازن الثابت -
التوازن املتحرك) لدى تالميذ الطور األول من التعليم االبتدائي(لغرور.)2019 ،
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر األلعاب الحركية في تحسين بعض املهارات الحركية الغير انتقالية ( التوازن الثابت -
التوازن املتحرك) لدى تالميذ الطور األول من التعليم االبتدائي ،حيث اعتمد الباحث على املنهج التجريبي ملالءمته لطبيعة
الدراسة ذو التصميم التجريبي للمجموعة الواحدة ،ا
تكون مجتمع البحث التالميذ املسجلين في أقسام السنة ثانية من
التعليم االبتدائي ،وتم اختيار العينة بطريقة قصدية وبلغ عدد أفراد العينة ( ) 33بين ذكور واناث ،واعتمد الباحث كأداة
للدراسة كل من اختباري ( املش ي على عارضة التوازن ،الوقوف على رجل واحدة) من أجل قياس بعض املهارات الحركية
الغير انتقالية ( التوازن الثابت  -التوازن املتحرك ) واستخدم الباحث في املعالجات اإلحصائية برنامج ) ( spssاملطبق في
العلوم االجتماعية واإلنسانية ،وتوصل الباحث إلى وجود فروق ذات داللة احصائية في اختبار ( املش ي على عارضة التوازن)
لدى أفراد املجموعة التجريبية عند مستوى داللة ( ) 0.05وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية في اختبار (الوقوف على
رجل واحدة(
دراسة محمد مدني :تأثير النشاط البدني الرياض ي على التالميذ مفرطي الحركة في يصة التربية البدنية
والرياضة الطور االبتدائي(مدني.)2019 ،
إن الهدف العام من هذه الدراسة يمكن في تسليط الضوء على معرفة تأثير النشاط البدني والرياض ي على تالميذ
مفرطي الحركة بالطور االبتدائي ،وهذا االضطراب الذي يعد مشكلة سلوكية ومرضية لها خطورتها وتعقيداتها على
شخصية الطفل وما يمكن أن يحث له على املدى الطويل ،وهذه األعراض تظهر غالبا في املؤسسات التعليمية والتي تشكل
عائقا كبيرا في التحصيل الدراس ي والتفاعل واالندماج في املجتمع ،ومن هنا يبرز دور املعلم في تعليم تلقين وضبط سلوك
هذه الفئة والعمل على إيجاد حلول للعالج أو التخفيف من حدة هذه االضطراب الذين يعانون منه ،وذلك من أجل تعليم
وتربية هؤالء األطفال والعمل على دمجهم وتشجيعهم قدر املستطاع للتخلص من مشكلتهم هذه،وتبين لنا من خالل هذه
الدراسة أنه ظهرت فروق عند ممارسة تالميذ مفرطي الحركة للنشاط البدني والرياض ي ،وبالنظر إلى محدودية الدراسة
فإنها ال تسمح بتعميم النتائج املتحصل عليها ،وما لفت انتباهنا من خالل هذا البحث هو الوصول إلى تجريب برامج رياضية
خاصة بهذه الفئة من أجل عالجها ووقايتها ،حيث نفتح املجال دراسات مستقبلية في هذا االقتراح.
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دراسة :عيس ى سعودي  ،نبيل منصوري  ،عبد هللا لوناس" فاعلية برامج القصة الحركية في تعلم املهارات االساسية
للسباية لدى االطفال ( 10- 07سنوات)"(عيس ى.)2019 ،
هدفت الدراسة الى التعرف على فاعلية القصة الحركية من خالل تعلم الحركات املعروفة على تعلم االطفال
املهارات األساسية في السباحة .ولتحقيق ذلك تم استخدام املنهج التجريبي على عينة من ( )60طفال وطفلة من خالل
مجموعتين  30مجموعة ضابطة و 30مجموعة تجريبية مع تصميم استمارة استبيان لتحقيق قابلية التعلم ،باستخدام
الوسائل اإلحصائية التالية :النسب املئوية -املتوسط الحسابي –االنحراف املعياري –معامل االرتباط -اختبار *ت* وبعد
معالجة النتائج عينة الدراسة توصل الباحثين - :للقصة الحركية تأثير إيجابي على أبعاد االستبيان (نفسية ـ مهارية ـ
اجتماعية ـ صحية – بدنية – ثقافية) والتي تمثل فى مجموعها درجة إحجام الطفل عن التعلم - .للقصة الحركية تأثير
إيجابي على تعلم املهارات األساسية للسباحة - .ممارسة املمارسة الرياضية الترويحية املوجهة عن طريق القصة الحركية
تقلل من درجة إحجام األطفال عن التعلم .فى ضوء النتائج التي تم التوصل إليها البحث توص ى الباحثين بما يلى - :تطبيق
البرامج القصة الحركية املقترحة على األطفال املحجمين عن ممارسة السباحة - .تشخيص املشكالت النفسية والتعليمية
ً
التي يتعرض لها األطفال مبكرا ووضع الحلول املناسبة لعالجها - .ضرورة تهيئة البيئة التعليمية باإلمكانات واألدوات الالزمة.
 إعداد برامج ترويحية تعليمية لألنشطة الرياضية املختلفة التي يظهر فيها إحجام األطفال عن املمارسة  -تصميم مختلفالقصص الحركية لدى مختلف الرياضيين من أجل تعلم مختلف الرياضات وااللعاب االخرى.
 - 7التعليق على الدراسات السابقة:
من خالل االطالع على الدراسات السابقة املرتبطة بموضوع الدراسة استفاد الباحثين منها في:
 طريقة اختيار منهج الدراسة. طرق اختيار اختبارات النمو الحركي والذكاء الحركي. االستعانة بالدراسات السابقة في ربط نتائجها بالدراسة الحالية. الدراسات السابقة تطرقت للنمو الحركي والذكاء الحركي  ،بينما الدراسة الحالية حاولت التعرف على العالقةبين الذكاء والنمو الحركي لدى أطفال ما قبل املدرسة .وأيضا اختلفت في شريحة العينات املستخدمة في الدراسات السابقة
عنها في الدراسة الحالية.
– Пاإلجراءات امليدانية للدراسة:

 - 1إجراءات الدراسة:
 - 1- 1املنهج املتبع في الدراسة :يعرف املنهج الوصفي التحليلي بأنه "يساهم في الوصول إلى املعرفة الدقيقة
والتفصيلية لعناصر املشكلة أو الظاهرة للوصول إلى فهم أفضل وأدق ،ويهدف هذا املنهج إلى توفير البيانات والحقائق عن
املشكلة موضوع البحث لتفسيرها والوقوف على دالالتها"(الرفاعي حسين ، 1996 ،صفحة .)122
وعليه استخدم الباحثان املنهج الوصفي ملالئمته وطبيعة الدراسة في أحد أنماطه املسماة بالدراسات العلية
السببية املقارنة (شبة تجريبي)
14

عنوان املقال :النمو احلركي وعالقته بالذكاء احلركي لدى أطفال املدرسة االبتدائية
- 2-1مجتمع الدراسة وعينته:تكون مجتمع الدراسة من اطفال املدرسة االبتدائية بدائرة قصر الحيران والية
ً
االغواط البالغ عددها  15مدرسة ابتدائية .وتكونت عينة الدراسة من ( )106طفال ،اختيروا بالطريقة العشوائية املنتظمة .
 - 3- 1أداة الدراسة و األسس العلمية:بعد االطالع على العديد من الدراسات واملراجع العلمية الخاصة بالنمو
الحركي والذكاء الحركي تم االعتماد على مقياسين هما كالتالي:
 مقياس النمو الحركي :تم االعتماد على دراسة(كامل الخولي  ،امين ، 1982 ،صفحة )434
 مقياس الذكاء الحركي :تم االعتماد على دراسة (الغريري ، 2012 ،صفحة )372
 التجربة االستطالعية الختبارات النمو الحركي والذكاء الحركي :
ً
ومن أجل ذلك قام الباحثين بإجراء التجربة االستطالعية على عـينة مكـونة من ( )10طفال وطفلة خارج عينة
البحث الرئيسة ،وطبقت اختبارات النمو الحركي والذكاء الحركي عليهم ،والهدف من هذه التجربة هو التعرف على كافة
املعوقات التي تواجه الباحثين عند تنفيذ االختبارات.
أ -الصدق :الستخراج صدق االختبارات تم اتباع صدق املحتوى (املضمون ) ،إذ تم عرض االختبارات الخاصة
النمو الحركي والذكاء الحركي ،على مجموعة من األساتذة الخبراء واملختصين وذلك إلبداء آرائهم ومالحظاتهم
العلمية حول هذه االختبارات ومدى مالءمتها لعينة البحث.
ب  -الثبات :أجل ايجاد معامل ثبات لالختبارات قيد الدراسة ،استخدم الباحثين طريقة االختبار وإعادة تطبيقه
ً
على عينة مكونة من ( )10طفال وطفلة من خارج عينة البحث الرئيسية ،وتم اعادته باألسلوب نفسه وعلى
العينة نفسها وبعد مرور اسبوع من تطبيق االختبار األول ،وتم حساب معامل االرتباط البسيط (بيرسون) بين
التطبيقين األول والثاني والجدول التالي يوضح ذلك:
الجدول ( :)1يبين معامل الثبات الختبارات النمو الحركي والذكاء الحركي ألطفال رياض األطفال بأعمار ()11- 5
سنوات
مستوى النمو الحركي
ت

مستوى الذكاء الحركي

االختبار

وحدة
القياس

معامل
الثبات(ر)

االختبار

وحدة
القياس

معامل
الثبات(ر)

01

رمي كرة التنس ألبعد مسافة

متر

0.96

توافق االشكال الهندسية

عدد

0.98

02

الجري ملسافة  20م

ثانية

0.90

االدراك ودحرجة الكرة بين
خطين

ثانية

0.94

ثانية

0.86

التركيز مع دقة الهدف

عدد

0.87

ثانية

0.84

تركيب املكعبات

ثانية

0.85

متر

0.88

تمييز وتناسق االحجام

عدد

0.89

03
04
05

الحجل بالرجل اليمني ملسافة
 10م
الحجل بالرجل اليسرى
مسافة  10م
الوثب الطويل من الثبات

قيمة (ر) الجدولية عند نسبة خطأ ≤ ( )0,05وإما درجة يرية = ()0,75
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يتبين مـن جدول( )1ان قيمة( ر) املحسوبة لـمعامــل ثـبات اخـتبارات النمو الحركي كانت منحصرة مـا بين (- 0,84
 ،)0,96واختبارات الذكاء الحركي كانت منحصرة مـا بين ( ،) 0,98 - 0,85وهي اكبر مـن قــيمة (ر) الجدولية عــند نسبة خطأ ≤
ً
عاملا بين التطبيق االول والثاني ،ويدل أيضا على تمتع
( )0,05وامام درجةحرية والبالغة ( .)0,75وهــذا يدل على وجود ارتباط م
اختبارات النمو الحركي والذكاء الحركي بمعامل ثبات عالية.
 - 4- 1اختبارات الدراسة:
ً
اوأل :الجدول رقم ( :) 02يبين اختبارات(النمو الحركي):
االختبار األول

رمي كرة تنس ألبعد مسافة

(الخولي ،وراتب  ،1982،ص)434

املرجع

الهدف من االختبار

قياس القوة االنفجارية للذراعين الرامية.

األدوات املستخدمة

خط محدد ( )20م  ،كرة تنس.

إجراءات االختبار

 يقف املختبر في الدائرة مستعدا وحامال الكرة ثم يحاول رمي الكرة ألبعد مسافة افقية ممكنة.

طريقة التسجيل

 تحسب املسافة املقطوعة للرمي.

االختبار الثانية
الهدف من االختبار

الجري ملسافة ( )20م

املرجع
قياس السرعة االنتقالية.

(عبدالجبار وبسطويس ي  ،1987،ص)363

األدوات املستخدمة

تحديد خط طوله ( )20م يحدد فيه خط بداية ونهاية.

إجراءات االختبار

 يقف املختبر خلف خط البداية عند سماع اإلشارة يبدأ بالجري السريع.

طريقة التسجيل

 ويحتسب الزمن الذي قطعه في الجري ألقرب( )100/1من الثانية.

االختبار الثالث

(املفتي  ،2005،ص)150
املرجع
الحجل يمين ملسافة (10م) والحجل يسار ملسافة (10م)
ى
قياس القوة املميزة بالسرعة لكل من الرجل اليمنى والرجل اليسر .

الهدف من االختبار
األدوات املستخدمة

ال تحتاج إلى أدوات.
 يقف املختبر للتهيؤ للحجل فعند اعطاء اشارة البدء يحاول القفز والهبوط على نفس القدم ولالمام في عدد
مرات التكرار للوثب والهبوط على نفس القدم.

طريقة التسجيل

 يحتسب زمن وهو مؤشرا الحتساب الدرجة وبعد االنتهاء من اختبار الحجل للرجل اليمنى يكرر نفس االداء على
الرجل اليسرى.

إجراءات االختبار

االختبار الرابع
الهدف من االختبار
األدوات املستخدمة

الوثب الطويل من الثبات

املرجع

(التكريتي)1986 ،

قياس القوة االنفجارية للرجلين في الوثب لألمام.
مكان مناسب للوثب بعرض (1.5م) وبطول (3.5م) ويراعى أن يكون املكان مستويا وخالية من العوائق وغير املس ،
شريط قياس  ،وقطع ملونة من الطباشير.

اجراءات االختبار

 يتم االرتقاء بالقدمين معا لألمام .
 لكل مختبر ثالث محاوالت متتالية تحتسب له مسافة احسن محاولة .
 يقف املختبر خلف خط البداية متباعدتين قليال ومتوازيتين بحيث يالمس مشطا القدمين خط البداية من
الخارج ثم يبدا التلميذ بمرجحة الذراعين للخلف مع ثني الركبتين وامليل لألمام قليال ثم يقوم بالوثب
لألمامألقص ى مسافة ممكنة عن طريق مد الركبتين والدفع بالقدمين مع مرجحة الذراعين لألمام .

طريقة التسجيل

القياس من خط البداية حتى اخر جزء من الجسم يلمس االرض  ،كما تحتسب للمختبر مسافة احسن محاولة.
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ً
ثانيا :الجدول رقم ( :)03اختبارات (الذكاء الحركي):
االختبار االول
الهدف من االختبار
االدوات املستخدمة

توافق االشكال الهندسية خالل دقيقة

املرجع

(الغريري،2012 ،ص )372- 371

قياس توافق خالل زمن.
اشكال هندسية (مربع – مستطيل – مثلث – بيضاوي –كرة  -اسطوانة – مكعب – نجمة – هرم – مخمس) بعدد 10
من كل شكل – صافرة – طباشير لتحديد البداية – ساعة توقيت.

اجراءات االختبار

يطلب من الطفل جمع أكثر عدد من شكل هندس ي يتم تحديده من قبل املدرب.
املسافة تبعد عن الطفل 4م خالل دقيقة بعد سماع صافرة.

طريقة التسجيل

يسجل اكبر عدد من الشكل الهندس ي خالل دقيقة.

االختبار الثانية

املرجع

االدراك ودحرجة الكرة بين خطين

(الغريري،2012 ،ص )372- 371

الهدف من االختبار

قياس االدراك واتزان الطفل بأقل زمن.

االدوات املستخدمة

طباشير – كرة يد – صافرة – ساعة توقيت.

اجراءات االختبار

يقف الطفل على خط البداية ويقوم بدحرجة الكرة برجله بين خطين مستقيمين عرضهما  50سم ملسافة 5م.

طريقة التسجيل
االختبار الثالث

يسجل اقل زمن لدحرجة الكرة بصورة صحيحة بحيث لم تخرج الكرة من بين الخطين.
(الغريري،2012 ،ص )372- 371
املرجع
تركيز مع دقة التهديف

الهدف من االختبار

قياس تركيز ودقة الرمي ،رمي الكرة على سلة تبعد  100سم.

االدوات املستخدمة

عمود طولة  120سم مثبت علية سلة مع شبكة قطرها  26سم شريط قياس كرة سلة حجمها  45سم ،وزنها  200غم،
الصق ملون.

إجراءات االختبار

يقف املختبر على مسافة  100سم من العمود وتثبت املسافة بالشريط الالصق.
يقوم املختبر برمي الكرة مع انثناء قليل في الركبة.
تعطى  10محاوالت الناجحة.

طريقة التسجيل

تسجل عدد املحاوالت الناجحة.

االختبار الرابع
الهدف من االختبار

املرجع

تركيب املكعبات

(الغريري،2012 ،ص )372- 371

االدوات املستخدمة

قياس التركيز والتذكر.
مكعبات عدد  15للمختبر – نموذج جسر مكون من  9مكعبات – ساعة توقيت ،كرس ي.

اجراءات االختبار

يوضع نموذج على منضدة اما املختبر يقوم املختبر بتركيب جسر مماثل للنموذج الذي امامه وهو جالس بوضع مريح.

طريقة التسجيل
االختبار الخامس

يقوم املدرب بتسجيل الوقت الذي استغرقه املختبر في تركيب النموذج.
(الغريري،2012 ،ص )372- 371
املرجع
تمييز وتناسق االحجام

الهدف من االختبار

قياس التمييز والتناسق لحجم الكرات من مختلف االحجام خالل دقيقة

االدوات املستخدمة

كرات مختلفة االحجام عدد  20كرة – صافرة – ساعة توقيت  -طباشير.

اجراءات االختبار

يقف الطفل على خط البداية وبعد سماع الصافرة يقوم بجمع اكبر عدد من الكرات ذات االحجام الواحدة خالل
دقيقة.

طريقة التسجيل

يقوم املدرب بحساب عدد الكرات خالل دقيقة.
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 - 5- 1الوسائل اإليصائية:
استخدم الباحثان الوسائل اإلحصائية اآلتية- :
 النسبة املئوية. الوسط الحسابي. االنحراف املعياري. اختبار ت للعينات املستقلة. معامل االرتباط البسيط (بيرسون). التباين متعدد. - ПІعرض النتائج ومناقشتها:
 - 1عرض نتائج التساؤل األول :نص هذا السؤال على :ما مستوى النمو الحركي والذكاء الحركي لدى اطفال
املدرسة االبتدائية بدائرة قصر الحيران والية االغواط؟.
.لإلجابة عن هذا السؤال ،تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدى بعض اطفال املدرسة
االبتدائية بدائرة قصر الحيران والية االغواط  ،حيث كانت كما هي موضحة في الجدول رقم (.)04
الجدول ( :) 04يبين مستوى النمو الحركي و الذكاء الحركي لدى اطفال املدرسة االبتدائية بدائرة قصر الحيران والية
االغواط (ن=)106
مستوى النمو الحركي
ت

مستوى الذكاء الحركي

االختبار

وحدة
القياس

س ±ع

االختبار

وحدة
القياس

س ±ع

1

رمي كرة التنس ألبعد مسافة

متر

3.5± 9.2

توافق األشكال الهندسية

عدد

1.4± 6.85

2

الجري ملسافة  20م

ثانية

0.9 ± 6.5

اإلدراك ودحرجة الكرة بين خطين

ثانية

9.35± 17.66

3

الحجل بالرجل اليمني ملسافة  10م

ثانية

4.9 ± 20.9

التركيز مع دقة الهدف

عدد

2.81± 5.17

4

الحجل بالرجل اليسار ملسافة  10م

ثانية

4.8 ± 21.8

تركيب املكعبات

ثانية

0.66± 1.3

5

الوثب الطويل من الثبات

متر

0.4± 0.85

تمييز وتناسق االحجام

عدد

1.25± 6.05

يبين الجدول رقم ( )04قيم األوساط الحسابية الختبارات النمو الحركي (رمي كرة التنس ال بعد مسافة ،الجري
ملسافة  20م ،الحجل بالرجل اليمني ملسافة  10م ،الحجل بالرجل اليسار ملسافة  10م ،الوثب الطويل من الثبات) لدى
اطفال املدرسة االبتدائية ( 9.2م 6.5 ،ث  20.9 ،ث 21.8 ،ث0.85 ،م) بانحرافات معيارية قدرها ( 3.5م 0.9 ،ث4.9 ،
ث 4.8،ث0.4،م) بحسب الترتيب ،في حين الختبارات الذكار الحركي (توافق األشكال الهندسية ،اإلدراك ودحرجة الكرة بين
خطين ،التركيز مع دقة الهدف ،تركيب املكعبات ،تمييز وتناسق األحجام) لدى أطفال املدرسة االبتدائية بلغت قيم
األوساط الحسابية ( )6.05 ، 1.3 ، 5.17 ، 17.66 ، 6.85وبانحرافات معيارية قدرها ()1.25، 66.0، 2.81 ، 9.35 ، 1.4
بحسب الترتيب.
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عنوان املقال :النمو احلركي وعالقته بالذكاء احلركي لدى أطفال املدرسة االبتدائية
 - 2عرض نتائج التساؤل الثاني:
نص هذا السؤال على :هل توجد عالقة بين النمو الحركي والذكاء الحركي لدى اطفال املدرسة االبتدائية بدائرة قصر
الحيران والية االغواط ؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،وللتعرف على مستوى عالقة بين النمو الحركي والذكاء الحركي لدى اطفال املدرسة
االبتدائية بدائرة قصر الحيران والية االغواط  ،تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين النمو الحركي الذكاء الحركي لدى
اطفال املدرسة االبتدائية بدائرة قصر الحيران والية االغواط على املتغيرات قيد الدراسة ،حيث كانت كما هي موضحة في
الجدول التالي:
الجدول رقم ( :)05يبين عالقة بين النمو الحركي والذكاء الحركي لدى اطفال املدرسة االبتدائية بدائرة قصر
الحيران والية االغواط
االختبا رات

رمي كرة تنس
ألبعد مسافة

معامل
االرتباط
مستوى
الداللة
معنى
الداللة

الجري ملسافة
20م

معامل
االرتباط
مستوى
الداللة
معنى
الداللة

الحجل يمين
ملسافة 10م

معامل
االرتباط
مستوى
الداللة
معنى
الداللة

الحجل يسار
ملسافة 10م

معامل
االرتباط
مستوى
الداللة
معنى
الداللة

تمييز وتناسق
االحجام

تركيب
املكعبات

تركيز مع دقة
التهديف

االد راك وديرجة الكرة
بين خطين

توافق االشكال
الهندسية

**0.528

**-0.607-

**0.555

**-0.505-

**0.643

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

دال

دال

دال

دال

دال

**-0.549-

**0.543

**-0.499-

**0.446

**-0.515-

.000

.000

.000

.000

.000

دال

دال

دال

دال

دال

**-0.263-

0.145

-0.176-

*. 0211

-0.132-

.006

.137

.071

.030

.179

دال

غيردال

غيردال

دال

غيردال

**-.310-

*.221

**-.302-

**.272

*-.241-

.001

.023

.002

.005

.013

دال

دال

دال

دال

دال
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الوثب الطويل من
الثبات

معامل
االرتباط
مستوى
الداللة
معنى
الداللة

**.489

**-.500-

**.451

**-.404-

**.442

.000

.000

.000

.000

.000

دال

دال

دال

دال

دال

** دال عند مستوى  * ، 0.01دال عند مستوى 0.05
يبين الجدول رقم ( )4يتضح وجود عالقة ارتباط معنويه بين معظم اختبارات النمو الحركي والذكاء الحركي  ،توجد
عالقة ارتباط معنويه بين كل من رمي كرة تنس البعد مسافة وتمييز وتناسق االحجام اذ بلغ معامل االرتباط املحتسبة
(** )0.528عند مستوى الداللة ( ،) 0.000عند نسبة خطا ( ،)α =0.01كما يتضح من الجدول ذاته وجود عالقه ارتباط
معنويه بين كل من اختبار الجري ملسافة 20م االفقي و تركيب املكعبات اذ بلغ معامل االرتباط املحتسبة (** ،)0.543عند
مستوى الداللة ( ، ) 0.000عند نسبة خطا ( .) α =0.01إلى غاية اختبار الوثب الطويل من الثبات فقد اظهرت النتائج وجود
ارتباط معنويه بينها وبين اختبار توافق االشكال الهندسية اذ بلغ معامل االرتباط املحتسبة (** )0.442عند مستوى الداللة
( ، )0.000عند نسبة خطا (.)α =0.01
 - 3عرض نتائج التساؤل الثالث:
نص هذا السؤال على :هل يختلف مستوى النمو الحركي ألفراد العينة باختالف املدرسة؟.
لإلجابة عن هذا السؤال ،تم حساب التباين بين النمو الحركي واختالف املدرسة لدى اطفال املدرسة االبتدائية بدائرة
قصر الحيران والية االغواط على املتغيرات قيد الدراسة ،حيث كانت كما هي موضحة في الجدول (.)5
الجدول رقم ( :)05يبين مستوى النمو الحركي ألفراد العينة باختالف املدرسة
االختبا رات
رمي كرة تنس ألبعد
مسافة

الجري ملسافة 20م

الحجل يمين ملسافة 10م

الحجل يسار ملسافة 10م

مجموع
املربعات
16.209

5

داخل املجموعات

1298.860

100

املجموع

1315.068

105

مصدر التباين
بين املجموعات

درجة الحرية

متوسط
املربعات
3.242
12.989

بين املجموعات

2.649

5

0.530

داخل املجموعات

89.048

100

0.890

املجموع

91.697

105

بين املجموعات

52.030

5

10.406

داخل املجموعات

2501.026

100

25.010

املجموع

2553.057

105

بين املجموعات

34.198

5

6.840

داخل املجموعات

2384.075

100

23.841

املجموع

2418.274

20

105

االيصائي
(ف)
0.250

0.595

0.416

0.287

مستوى
الداللة
0.939

0.704

0.837

0.919

عنوان املقال :النمو احلركي وعالقته بالذكاء احلركي لدى أطفال املدرسة االبتدائية

الوثب الطويل من الثبات

بين املجموعات

0.365

5

0.073

داخل املجموعات
املجموع

16.823
17.188

100
105

0.168

0.434

0.824

* قيمة "ف" الجدولية () 2.29عند درجة الحرية ن=105
يبين الجدول رقم( ) 5يتضح التوجد داللة احصائية عند استخدام تحليل التباين املتعدد عند متسوى الدالله
( )α =0.05بين مستوى النمو الحركي ألفراد العينة باختالف املدرسة لدى اطفال املدرسة االبتدائية
 - 4عرض نتائج التساؤل الرابع:
نص هذا السؤال على :هل يختلف مستوى الذكاء الحركي ألفراد العينة باختالف املدرسة؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،تم حساب التباين بين الذكاء الحركي واختالف املدرسة لدى أطفال املدرسة االبتدائية بدائرة
قصر الحيران والية االغواط على املتغيرات قيد الدراسة ،حيث كانت كما هي موضحة في الجدول التالي:
الجدول رقم ( :)6يبين مستوى الذكاء الحركي ألفراد العينة باختالف املدرسة.
االختبا رات

توافق االشكال الهندسية

االد راك وديرجة الكرة بين
خطين

تركيز مع دقة التهديف

تركيب املكعبات

تمييز وتناسق االحجام

مصدر التباين

مجموع
املربعات

درجة
الحرية

متوسط
املربعات

بين املجموعات

2.977

5

0.595

داخل املجموعات

216.608

100

2.166

املجموع

219.585

105

بين املجموعات

29.373

5

5.875

داخل املجموعات
املجموع

9150.701
9180.073

100
105

91.507

بين املجموعات

17.679

5

3.536

داخل املجموعات

811.265

100

8.113

املجموع

828.943

105

بين املجموعات

.433

5

0.087

داخل املجموعات

44.930

100

0.449

املجموع

45.363

105

بين املجموعات

4.931

5

0.986

داخل املجموعات

157.833

100

1.578

املجموع

162.764

105

االيصائي
(ف)

مستوى
الداللة

0.275

0.926

0.064

0.997

0.436

0.823

0.193

0.625

0.965

0.681

* قيمة "ف" الجدولية ()2.29عند درجة الحرية ن=105
يبين الجدول رقم( ) 6يتضح التوجد داللة ايصائية عند استخدام تحليل التباين عند مستوى الداللة
( ) α =0.05بين مستوى الذكاء الحركي ألفراد العينة باختالف املدرسة لدى اطفال املدرسة االبتدائية
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 - 5مناقشة النتائج:
اظهرت نتائج الجدول وجود ارتباطات معنوية وكما يأتي :
يبين الجدول رقم ( )4وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين كل اختبارات النمو الحركي (رمي كرة التنس ألبعد
مسافة ،الجري ملسافة 20م ،الحجل بالرجل اليمني ملسافة 10م ،الحجل بالرجل اليسار ملسافة 10م ،الوثب الطويل من
الثبات) والذكاء الحركي (توافق االشكال الهندسية ،االدراك ودحرجة الكرة بين خطين ،التركيز مع دقة الهدف ،تركيب
املكعبات ،تمييز وتناسق االحجام) وقد يعزو الباحثان ذلك الى أن االطفال يتمتعون بنمو جيد وذات قدرات بدنية بمستوى
أفضل ويتمتعون ببراعة في استخدام الجسم أو بعض أجزائه للتعبير عن األفكار واملشاعر ويتمتع بالتفكير الناقد بسبب
قوة املالحظة والقدرة العالية على النقد البناء ،ويشير سوليداد وآخرون ( )Soledad, at el,2017أن التدريب مع األلعاب
غير العملية يوفر منافع متواضعة للمهام غير املتدرب والتأثير غير محدد لهذا النوع من التدريب  ،ويؤكد ذلك نجم ()2007
ذلك بان االطفال يتمتعون بقدرة عالية في النقد والبناء وبالتفكير الناقد ،وهذا ما اتفق مع دراسة كال دراسة محمد مدني:
تأثير النشاط البدني الرياض ي على التالميذ مفرطي الحركة في حصة التربية البدنية و الرياضة الطور االبتدائي(مدني،
.)2019ودراسةأوكلي صالح الدين ،بشير قاسمي  :تأثير وحدات تعليمية مقترحة باأللعاب شبه رياضية لتنمية بعض املهارات
الحركية األساسية ( الرمي ،الوثب العريض ) لدى تالميذ السنة أولى ابتدائي  6سنوات(أوكلي.)2019 ،ودراسةعبد الحميد
لغرور :أثر األلعاب الحركية في تحسين بعض املهارات الحركية الغير انتقالية ( التوازن الثابت  -التوازن املتحرك) لدى تالميذ
الطور األول من التعليم االبتدائي(لغرور.)2019 ،ودراسة :عيس ى سعودي  ،نبيل منصوري ،عبد هللا لوناس" فاعلية برامج
القصة الحركية في تعلم املهارات االساسية للسباحة لدى االطفال ( 10- 07سنوات)"(عيس ى.)2019 ،
ويبين الجدول رقم ( 5و )6ال توجد اي دالله معنوية بين اختبارات النمو الحركي والذكاء الحركي باختالف املدرسة ،
ويعزو الباحثين ذلك بان قدرة االطفال في املدارس متساوية كونهم متواجدون بمدينة واحدة  ،وتتفق هذه الدراسة مع نتائج
دراسة املعلول ( )2016ودراسة اسعد ( )2015وعبداملجيد وآخرون (.)2009
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 - 6خاتمة:
هدفت هذه الدراسة إ لى معرفة العالقة بين النمو الحركي والذكاء الحركي لدي أطفال املدرسة االبتدائية ،واستخدم
ً
الباحثين املنهج الوصفي أالرتباطي  ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )90طفال ،تتراوح أعمارهم بين ( )11- 6سنة ،بدائرة
قصر الحيران والية االغواط  ،تم اختيارهم بالطريقة العشوائية  ،ولتحقيق أهداف الدراسة؛ تم استخدام اختبارات النمو
ً
الحركي واختبارات الذكاء الحركي ،وملعالجة البيانات إحصائيا تم االستعانة بنظام  . spssوقد بينت نتائج الدراسة وجود
عالقة بين النمو الحركي والذكاء الحركي لدى أطفال املدرسة االبتدائية بدائرة قصر الحيران والية االغواط ،أن النمو
الحركي والذكاء الحركي يوجد بينهما عالقة في االختبارات التالية (رمي كرة التنس ألبعد مسافة ،الجري ملسافة 20م ،الحجل
بالرجل اليمني ملسافة 10م ،الحجل بالرج ل اليسار ملسافة 10م ،الوثب الطويل من الثبات) ( ،توافق األشكال الهندسية،
اإلدراك ودحرجة الكرة بين خطين ،التركيز مع دقة الهدف ،تركيب املكعبات ،تمييز وتناسق االحجام).
أن النمو الحركي والذكاء الحركي ال يوجد داللة معنوية باختالف املدرسة.
في ضوء هذه النتائج تقدم البايث ببعض االقترايات وهي على النحو التالي:
 التأكيد على وضع برامج وأنشطة رياضية التي تراعي النمو الحركي لدى االطفال وتناسب مستوى الذكاءالحركي.
 -العمل على اجراء بحوث ودراسات مشابهة على عينات اخرى
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