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الملخص:
هدفت الدراسة إىل التعرف على تأثري األلعاب الصغرية يف تنمية أهم القدرات البدنية واحلركية لدى أطفال الروضة بعمر
 6 – 5سنوات ،استخدمت الباحثة املنهج التجرييب على عينة البحث مت اختيارها بطريقة قصدية بلغ عددها  09طفل.
أظهرت نتائج الدراسة إىل أن استعمال األلعاب الصغرية اليت تتميز بطابع املرح والسرور هلا أثر بشكل إجيايب وكبري يف
فعالية أداء األطفال األمر الذي أدى إىل تطوير القدرات البدنية واحلركية موضوع البحث.
الكلمات المفتاحية :األلعاب الصغرية ،القدرات البدنية ،القدرات احلركية ،طفل الروضة.
ABSTRACT
The aim of the study was to identify the impact of small toys on the physical and motor
development of kindergarten children aged 5-6, The researcher used the experimental method on a
research sample that was selected in a deliberate manner of 90 children.
The results of the study show that the use of fun and pleasing small toys has had a positive and
significant impact on the effective functioning of children, leading to the development of physical
and motor abilities.
Keywords: Little Games, Physical Abilities, Motor Abilities, Kindergarten Child
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 .١مقدمة:
احتلت مرحلة رياض األطفال مكانة متميزة يف اهتمامات الكثري من دول العامل يف اآلونة األخرية ،ويعد
االهتمام هبا من أهم املعايري اليت يقاس هبا تقدم األمم ورقيها ،حيث أصبحت ثروة الشعوب ال تقاس مبا حتتويه أراضيها
من كنوز طبيعية بل مبدي صقلها ملواهب أبنائها ومساعدهتم علي النمو السليم ،كي يسامهوا يف إنشاء احلضارات
ورقيها (إبراهيم حممد السعدي ،٤99٢ ،ص)6
والطفل يف هذه املرحلة العمرية  -مرحلة الروضة  -لدية ميل طبيعي للعب واحلركة ،وعن طريق هذا امليل يتعلم
الطفل بواسطة املمارسة ،وقد فطن علماء الرتبية احلديثة إيل أمهية اللعب واحلركة ووجدوا أهنا ميزة من املميزات اليت جيب
استغالهلا واالستفادة منها  ،وميكن تربية الطفل وتنمية قدراته البدنية والعقلية والنفسية واالجتماعية واألخالقية إذا ما
كان يف حالة حركة ونشاط حمبب إىل نفسه (إبراهيم حممد السعدي ، ٤99٢ ،ص.)٢5
تعترب احلركة إحدى مقومات احلياة للطفل ،فهو ال يستطيع احلياة بدوهنا فمن خالهلا يتعلم وينمو ويتطور لذلك
كان من الضروري التأكيد على أمهية الدور الذي تقوم به الرتبية احلركية يف العملية الرتبوية وخصوصا مع األطفال يف
املرحلة األوىل ودائما ما تكون احلركة هي الطريقة األساسية يف التعبري عن األفكار واملشاعر واملفاهيم وعن الذات بوجه
عام ،فهي استجابة بدنية ملحوظة ملثري ما سواء كان داخليا أو خارجيا وأهم ما مييزها هو ذلك التنوع الواسع يف
أشكاهلا وأساليب أدائها (جميد ريسان خريبط ، ٤999 ،ص.)٤9
ويعد اللعب من أهم وسائل تنمية التواصل لدى الطفل ،وذلك من حيث أن اللعب من أهم األنشطة التلقائية
اليومية يف حياة الطفل نظرا ملا له من بساطة وتلقائية تنمي كل خربات الطفل وقدراته وانفعاالته ومهاراته ،فالطفل يف
مواقف اللعب يقوم بعمليات مثل االنتباه والتذكر واالستدعاء خلربات اجتماعية وانفعالية ويلعب أدوارا وميثل أحداثا
كل ذلك يف قالب اجتماعي وانفعايل وتواصل ،وأشارت بعض الدراسات اليت حبثت يف تربية الطفل على أن تنمية
املهارات وتطويرها لدى الطفل تكون عن طرق واسرتاتيجيات متنوعة ومنها  :استخدام األلعاب الرتبوية ،ولكنها يف
نفس الوقت حتتاج إىل التخطيط اجليد والتدرج يف األنشطة املختلفة وانتقائها بدقة ومتابعة الطفل متابعة جيدة ،لذا
جيب على معلمة رياض األطفال أن تؤسس البيئة التعليمية مبا يتفق مع الفلسفة التعليمية واخلصائص النمائية لألطفال
وكما عليها أن تعي األدوار املنوطة هبا عند استخدام اللعب مع األطفال يف الروضة ،وجيب أن تدرك الدور األساسي
واجلوهري للعب يف حياة الطفل وىف منوه وتعلمه (حنان العناين ،٤99٤ ،ص)٧
وهلذا جيمع علماء النفس والرتبية على أن اللعب بكافة أشكاله وأنواعه ( األلعاب الصغرية) يعد نقطة البدء
للتنمية بكافة جوانبه لدى األطفال ،وهم يرون أن االستكشاف وأشكال التفكري والقدرات احلركية من أنشطة االطفال
التلقائية ويفرتض هؤالء العلماء وجود عالقة مباشرة بني اللعب والتعلم ،فاللعب يعد عملية ذات قوة تربوية حبيث يرى
ال بعض أن التعلم سوف يظهر بصورة تلقائية ،إذ أن اللعب ليس فقط وسيلة يقوم من خالهلا الطفل باستكشاف عامله
اخلاص ولكن هو أكثر من ذلك ألنه النشاط الذي حيقق التوازن النفسي يف سنوات العمر املبكرة ،كما أن اللعب هو
أساس كل األشكال العليا من األنشطة العقلية والبدنية واحلركية وهكذا حيتل مكانة حيوية يف النمو البدين واحلركي عند
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الطفل ،وعلى هذا األساس أي ما كان يفعله الطفل فإنه يتعلم منه وما نطلق عليه لعبا يعد يف الواقع عمال ،فالطفل
يركز بكل حواسه على النشاط الذي يشرتك فيه بكل كيانه وأن هذا الرتكيز هو ما جيعل من املوقف شامال للتعليم
واللعب يف آن واحد كما أن األلعاب الصغرية تساهم يف منو األطفال من زوايا متعددة فهي تساهم يف النمو املعريف
والنمو البدين ،والنمو االجتماعي ،والنمو االنفعايل ،والنمو البدين واحلركي.
 .٢إشكالية الدراسة:
يعد عمر الطفل قبل ذهابه إىل املدرسة سنوات متعطشة لتعلم املهارات املختلفة وذلك ألن الطفل يف هذه
الفرتة يستمتع بتكرار القيام بأي عمل دون أن يشعر بامللل ومييل إىل املغامرة ،ويف هذه الفرتة يستطيع الطفل السيطرة
التامة على أداء املهارات البسطة األساسية ،وأن ممارسة الطفل لألنشطة الرياضية جتعله يتفاعل مع البيئة احمليطة به
حبواسه املختلفة واليت متثل له املنبه األول الستقبال املثريات والتفاعل مع كل من أداة وزميل وملعب وزمن ومسافة
وارتفاع وعوائق وغريها من مشبعات الغرائز احلركية عنده وأن األداء احلركي السليم يتطلب تآزر اجلهاز العضلي وترابطه
مع اجلهاز العصيب املركزي.
وتعد األفكار والنظريات الرتبوية اليت جاء هبا "رودولف" "البان" و"أفالطون" و"باجيه" خري دليل على أمهية
القدرات البدنية واحلركية وعالقتها باألداء احلركي لإلنسان ودورها يف تنمية املستوى احلركي والوجداين واملعريف للطفل
ويتجسد ذلك باعتبار الرتبية الرياضية واحلركية نوع من أنواع الرتبية العامة واليت تسعى إىل حتقيق النمو املتكامل واملتزن
(اجتماعيا ،وعقليا ،ونفسيا ،وبدنيا) وذلك من خالل النشاط احلركي الذي تتطور فيه القدرات البدنية واحلركية بشكل
خاص وهذا عن طريق استخدام أسلوب األلعاب الصغرية وهو أحد أساليب الرتبية احلركية وتستخدم لتعليم األنشطة
احلركية من سن اخلامسة فما فوق وهي ألعاب تتميز بالسهولة يف أدائها ويصاحبها الفرح والسرور والتنافس الشريف بني
األطفال وعليه يتطلب من املتخصصني والباحثني اإلهتمام باألطفال والعمل على إعداد مناهج تعليمية تساعد على
إكساهبم تلك القدرات.
ومتاشيا مع التطورات والتوجيهات اجلديدة يف مرحلة رياض األطفال كمرحلة حرجة يف عمر الطفل ،كان البد
من االهتمام بالنشاط احلركي والذي هو جزء ال يتجزأ من املنهج العام لرياض األطفال ،وأن تنمية القدرات البدنية
واحلركية لدى األطفال أمر مهم يف تطوير حياهتم املستقبلية ،إن االهتمام مبناهج ونشاطات رياض األطفال وخصوصا
احلركية منها يؤدي إىل إمتام حلقة الوصل بني أشد املراحل حساسية يف حياة اإلنسان واليت هي مرحلة ما قبل املدرسة
وبني املراحل الالحقة من حياته والعكس صحيح  ،لذلك وجب أن تكون مناهج رياض االطفال شاملة ومرنة
ومتكاملة ومرتابطة جلميع نشاطات وفعاليات الطفل يف الروضة وخارجها من نشاطات جسمية وحركية وجتارب
ونشاطات عقلية ادراكية وممارسات اجتماعية يف حياته اليومية (شبل البدران ،٤999 ،ص)١١٧
وبذلك تكمن أمهية البحث يف استعمال األلعاب الصغرية من أجل تنمية أهم القدرات البدنية واحلركية ألطفال
بعمر( )6-5سنوات حيث يتمكن الطفل من أداء احلركات وفق إمكاناته وقدراته من خالل حرية احلركة وبعيدا عن
األمر يف األداء احلركي ،مما يساهم مستقبال يف زيادة تطوير تلك القدرات.
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ومما سبق ذكره ونظرا ألمهية موضوع األلعاب الصغرية اليت تعد متنفس الطفل ومن خالل خربة الباحثة
واطالعها على عدد من الدراسات والبحوث اخلاصة بالعملية التعليمية يف هذه املرحلة وجد هنالك مشكلة تكمن يف
ضعف أداء األطفال للقدرات البدنية واحلركية األمر الذي دفع الباحثة إىل إجياد حال هلذه املشكلة من خالل اعتمادها
على األلعاب الصغرية يف تطوير أهم القدرات البدنية واحلركية لدى أطفال الروضة وسنحاول من خالل دراستنا هذه
معرفة تأثري األلعاب الصغرية يف تنمية أمهية القدرات البدنية واحلركية لدى أطفال الروضة بعمر  6-5سنوات من خالل
تطبيق برنامج تعليمي باأللعاب الصغرية لدى أطفال الروضة وهذا ما دفعنا إىل طرح اإلشكالية التالية:
 هل تؤثر األلعاب الصغرية يف تنمية أهم القدرات البدنية واحلركية لدى أطفال الروضة بعمر  6-5سنوات؟ويندرج حتت هذا السؤال تساؤالت فرعية:
 هل هناك فروق معنوية بني االختبارات القبلية والبعدية ولصاحل االختبارات البعدية للمجموعة التجريبية يف تنمية أهمالقدرات البدنية واحلركية ألطفال الروضة بعمر  6-5سنوات؟
 هل هناك فروق معنوية بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف االختبارات البعدية لتنمية أهم القدرات البدنية واحلركيةألطفال بعمر  6-5سنوات؟

 -٢.١فرضيات الدراسة:

الفرضية العامة:
 -لأللعاب الصغرية تأثري يف تنمية أهم القدرات البدنية واحلركية لدى أطفال الروضة بعمر  6-5سنوات

الفرضيات الجزئية:

 هناااك فااروق معنويااة بااني االختبااارات القبليااة والبعديااة ولصاااحل االختبااارات البعديااة للمجموعااة التجريبيااة يف تنميااة أهاامالقدرات البدنية واحلركية ألطفال بعمر  6-5سنوات.
 هناااك فااروق معنويااة بااني اجملمااوعتني التجريبيااة والضااابطة يف االختبااارات البعديااة لتنميااة أهاام القاادرات البدنياة واحلركيااةألطفال بعمر  6-5سنوات.

 .٣أهداف الدراسة:

 إعداد واختيار جمموعة ألعاب صغرية لتنمية أهم القدرات البدنية واحلركية ألطفال الروضة بعمر 6-5سنوات. التعرف على تأثري األلعاب الصغرية يف تطوير أهم القدرات البدنية واحلركية ألطفال الروضة بعمر  6-5سنوات. معرفة أهم اخلصائص للفئة العمرية اليت تكون فيها أثر األلعاب الصغرية يف تنمية أهم القدرات البدنية واحلركية. إدراج األلعاب الصغرية يف منهاج رياض األطفال اليت ختدم بالدرجة األوىل الطفل من مجيع النواحي البدنية والعقليةوالنفسية واالجتماعية.

 .٤أهمية الدراسة:

 -إبراز مدى أمهية استخدام األلعاب الصغرية يف تنمية القدرات البدنية واحلركية لدى طفل الروضة بعمر  6-5سنوات.
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 تساهم هذه األلعاب الصغرية يف تعديل النظرة املستقبلية داخل روضة االطفال لتصبح وسيلة للتعلم والرتبيةاالجتماعية والنفسية واألخالقية أكثر من كوهنا وسيلة ترفيه.
 متنح املتخصصني يف رياض األطفال والقائمني على تطوير مقرراهتا الدراسية خبربة تعليمية عملية متنوعة ميكنتضمينها أو االستفادة منها يف املقررات القادمة واجلديدة.
 .5الكلمات الدالة في الدراسة:
 -5.١األلعاب الصغيرة:
 التعريف االصطالحي :هي أحد أهم األنشطة السائدة يف حياة الطفل ملا هلا من تأثري على مجيع النواحي البدنيةوالعقلية واحلركية والنفسية واالجتماعية لتوفري املتعة والسعادة من خالل إتاحة الفرص الكافية للتعبري عن ذاهتم
وإمكاناهتم احلركية (مروان عبد اجمليد إبراهيمي ،٤99٢ ،ص.)١9١
 التعريف اإلجرائي :هي تلك األلعاب والتمارين اليت تتميز باملرح واملنافسة ومتنح املتعة أثناء األداء ،بسيطة يفقوانينها وتنظيمها وميكن تأديتها يف خمتلف األماكن ولو كانت صغرية وبأدوات بسيطة أو حىت بدوهنا.
 -5.٢القدرات البدنية:
 التعريف االصطالحي :هي تلك القدرات اليت تسمح وتعطي للجسم قابلية واستعداد للعمل على أساس التطورالشامل واملرتبط يف الصفات البدنية كالتحمل والقوة والسرعة واملرونة والرشاقة ومن الضروري لتطوير هذه الصفات
وجود خلفية علمية يف جمال العادات احلركية (حممد عوض بيسوين؛ فيصل ياسني الشاطئ ،١00٤ ،ص )١٧0
 التعريف اإلجرائي :هي خمتلف الصفات البدنية اليت هي يف االصل موجودة عند اإلنسان حتتاج إلظهارها وإبرازهاتتكون من القوة ،السرعة ،املرونة ،الرشاقة)
 -5.٣القدرات الحركية:
 التعريف االصطالحي :هو أداء يتضمن احلركات اليت يتم نقلها وتتسم باالنسيابية والتوافق معناها جمموعة منالصفات يكتسبها املتعلم من حميطه اخلارجي وتتطور حسب قابليته اجلسمية واحلسية واإلدراكية من خالل التدريب
واملمارسة (ناهدة عبد زايد الدليمي ،٤990 ،ص)٤١0
 التعريف اإلجرائي :هي جمموعة من الصفات يكتسبها الفرد الرياضي أو غري الرياضي ،وتطورها مقرون مبدى العملعلى حتسينها وتنميتها ويكون ذلك عن طريق املمارسة الرياضية املنتظمة.
 -5.٤طفل الروضة  6-5سنوات:
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 التعريف االصطالحي :اتفق العديد من العماء على أمهية مرحلة رياض األطفال أو مرحلة ما قبل املدرسة ،ألهناالفرتة اليت يتم فيها وضع اللبنات األوىل لشخصيات الطفل حيث تظهر مالمحها وتتضح معاملها يف هذه الفرتة وفيها
أيضا يكون الطفل أفكاره العديدة من نفسه ومن البيئة احمليطة من حوله ،ألن ذلك يساعده على أن يكون فردا إجيابيا
يف اجملتمع ،وتعترب هذه املرحلة حامسة يف تشكيل الشخصية ومسار منوها على اختالف منوها العقلي ،احلركي ،اللغوي
واحلسي ،واالنفعايل ،وتعد من أخصب املراحل الرتبوية يف تشكيل شخصية الطفل ملستقبل حياته ،والطفل يف مرحلة
 6-5سنوات لديه قابلية كبرية للتعديل والتغيري والتشكيل واستيعاب اجلديد دائما من اخلربات ،وكذلك تعترب هذه
املرحلة من أهم مراحل النمو اإلنساين ،حيث تبىن فيها أسس وأساليب التفكري حلياته يف املستقبل (حسن السيد أبو
عبده ،٤9١١ ،ص.)٤9
 .6الدراسات السابقة:
 -6.١دراسة قدور بن دهمة طارق ( :)٢٢١٢بعنوان تأثري برنامج موجه لألنشطة احلركية يف تنمية بعض املهارات
احلركية األساسية لتالميذ مرحلة التعليم التحضريي ( )6-5سنوات.
هدفت الدراسة إىل معرفة تأثري برنامج مقرتح لألنشطة احلركية يف تنمية بعض املهارات احلركية األساسية ألطفال بعمر
 6-5سنوات والتعرف على تأثري الربنامج املقرتح على تنمية بعض املهارات احلركية األساسية لألطفال ،استخدم
الباحث املنهج التجرييب يف دراسته ،كانت أدوات الدراسة عبارة عن اختبارات احلركات األساسية ،أجريت الدراسة على
عينة قوامها  5٢طفل من أطفال القسم التحضريي  6-5سنوات ،أسفرت نتائج الدراسة إىل أن النشاط احلركي املوجه
يعمل على تنمية معظم املهارات احلركية األساسية.
 -6.٢دراسة ناهدة عبد زيد الدليمي ( )٢٢١٢بعنوان :تأثري جمموعة ألعاب صغرية يف تطوير قدرات حركية حمددة
وبعض احلركات األساسية للتلميذات بعمر ( )8-٧سنوات.
هدفت الدراسة إىل اختيار جمموعة ألعاب صغرية لتطوير قدرات حركية حمددة وبعض احلركات األساسية للتلميذات
بعمر  8-٧سنوات فضال عن معرفة تأثري هذه األلعاب ،استخدمت الباحثة املنهج التجرييب ملالئمته لطبيعة الدراسة
على عينة من تلميذات مدرسة بنت اهلدى االبتدائية بعمر  8-٧سنوات وبلغ عددهن  88تلميذة ،أسفرت نتائج
الدراسة اليت كان أمهها أن مفردات األلعاب الصغرية أدت دورا فعاال وكبريا يف تطوير القدرات احلركية احملددة وبعض
املهارات األساسية.
 -6.٣دراسة طارق البدران ( )٢٢٢٢بعنوان :تأثري برنامج تربية حركية مقرتح على تنمية بعض املهارات احلركية
األساسية والصفات البدنية ألطفال ما قبل املدرسة ( )5-٢سنوات
هدفت الدراسة إىل معرفة تأثري برنامج تربية حركية مقرتح على تنمية بعض املهارات احلركية األساسية والصفات البدنية
ألطفال ما قبل املدرسة  5-٢سنوات ،استخدم الباحث املنهج التجرييب ملالئمته لطبيعة الدراسة ،أما عينة الدراسة بلغ
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عدد أفرادها  59طفال ،مت حتديد جمموعة من االختبارات اليت تقيس املهارات احلركية األساسية وبعض عناصر اللياقة
البدنية ،يف ضوء نتائج الدراسة اليت مت التوصل هلا أن برنامج الرتبية احلركية املقرتح له تأثري إجيايب دال معنويا على تنمية
املهارات احلركية األساسية وبعض الصفات البدنية
 -6.٤دراسة ماجد حميد كمبش القيسي ( )٢٢٢٢بعنوان :أثر استخدام التمرينات واأللعاب الصغرية يف درس
الرتبية البدنية والرياضية يف تطوير اللياقة احلركية
هدفة الدراسة إىل معرفة استخدام التمرينات واأللعاب الصغرية يف درس الرتبية البدنية الرياضية يف تطوير اللياقة احلركية
لدى طالبات املدراس املتوسطة ،أما اجراءات الدراسة استخدم الباحث املنهج التجرييب ،مت اختيار عينة البحث بطريقة
عشوائية بلغ عدد أفرادها  89طالبة ،توصلت نتائج الدراسة إىل أن استخدام أسلوب التمرينات واأللعاب يف اخلطط
التدريسية قيد البحث قد ساعد يف تطوير اللياقة احلركية لطالبات الصف الثاين متوسط.
 .٧اإلجراءات الميدانية للدراسة:
 -١ .٧الدراسة االستطالعية:
تعترب الدراسة االستطالعية البوابة األساسية واملدخل الرئيسي عند إعداد كل البحوث العلمية من منطلق الوقوف على
عينة الدراسة ،وكذلك معرفة مدى مالئمة أداة الدراسة لعينة الدراسة ومدى مناسبتها خلصائص العينة واهلدف الرئيسي
للدراسة االستطالعية هو التحضري اجليد للدراسة .حيث قامت الباحثة بإجراء دراسة استطالعية يوم  9٤نوفمرب
 ٤9٤9على عينة خارج عينة البحث وبلغ عددها  ٤9طفل ،واهلدف من هذه التجربة هو التعرف على كافة املعوقات
اليت قد تواجه الباحثة عند تنفيذ التجربة األساسية ،وكذلك من أجل التعرف على صالحية األداة املستعملة
(االختبارات) ومناسبتها لقياس ما وضعت ألجله ،باإلضافة إىل قياس اخلصائص السيكومرتية لألداة املستخدمة
(الصدق ،الثبات ،املوضوعية) من أجل التأكد من صالحية استخدامها يف الدراسة األساسية.
 -٢ .٧المنهج المتبع في الدراسة:
تتقدم مرحلة اختيار املنهج املتبع يف الدراسة املراحل كلها يف تصميم البحث العلمي ،وذلك ألن كل حبث البد من
منهج يناسب طبيعته (خالد يوسف العمار ،٤9١5 ،ص.)8٧
يعرف املنهج األسلوب الذي يتبعه الباحث لتحديد خطوات حبثه والذي ميكن من خالله التوصل إىل حل مشكلته
(وجيه حمجوب ،٤9١٢ ،ص)٧٧
ويهدف املنهج التجرييب إىل إقامة العالقة اليت تربط السبب بالنتيجة بني الظواهر أو املتغريات ،وإلقامة العالقة بني
السبب والنتيجة فإننا نقوم بإجراء التجربة اليت يتم من خالهلا معاجلة متغري أو أكثر بتغيري حمتواه عدة مرات ،ويسمى
هذا املتغري باملتغري املستقل إن هذه العملية تسمح بدراسة آثار املتغري املستقل يف املتغري الذي يتلقى تأثريه واملسمى
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باملتغري التابع (موريس أجنرس ،٤99٢ ،ص .)١9٤استخدمت الباحثة املنهج التجرييب معتمدة تصميم اجملموعات
املتكافئة "هو نظام الختبار أو مقارنة بني جمموعتني أو أكثر" ( وجيه حمجوب ،٤99٤ ،ص )8١5ملالئمته طبيعة
مشكلة البحث املراد حلها
 -٣ .٧مجتمع وعينة الدراسة:
 -١.٧.٣مجتمع الدراسة :املقصود مبجتمع الدراسة كل العناصر املراد دراستها واليت تتوفر فيها بعض الشروط اخلاصة
متيزها عن اجملتمعات األخرى (منذر عبد احلميد الضامن ،٤9١5 ،ص  )١69يتمثل جمتمع دراستنا يف أطفال روضة
الطفل احملرتف لوالية باتنة.
 -٢.٧.٣عينة الدراسة :ميكن تعريف العينة بأهنا منوذجا يشمل جانبا أو جزءا من وحدات اجملتمع األصلي املعين
البحث تكون ممثله له حبيث حتمل صفاته املشرتكة (عامر قندليجي ،٤998 ،ص  ،)١٧0ونظرا لطبيعة الدراسة مت
اختيار العينة بطريقة قصدية ،وحتددت عينة البحث بأطفال روضة الطفل احملرتف بعمر ( )6-5سنوات البالغ عددهم
( )09طفل للعام الدراس ا ااي ( )٤9٤١-٤9٤9وبعد استبعاد األطفال املشاركني يف التجربة االستطالعية والبالغ
عددهم ( )٤9طفل كما مت استبعاد ( )١9أطفال لتغيبهم ألكثر من ثالثة أيام وبذلك أصبح عدد أطفال عينة البحث
( )69طفال .ومت تقسيمهم بالطريقة العشوائية البسيطة إىل جمموعتني جتريبية وضابطة وبواقع ( )89طفل لكل جمموعة
وهبذا تكون النسبة املئوية لعينة البحث هي( )%66.66وهي نسبة مناسبة لتمثيل اجملتمع متثيال حقيقيا وصادقا
 -٣.٧.٣تجانس عينة الدراسة :ومن أجل ضبط مجيع املتغريات اليت تؤثر يف دقة نتائج البحث جلأت الباحثة إىل
التحقق من جتانس عينة البحث يف متغريات الطول والوزن والعمر وعن طريق استخدام معامل االلتواء وكما هو مبني يف
اجلدول رقم ()١
اجلدول رقم ( :)١يبني متغريات (الطول ،الوزن ،العمر) ومعامل االلتواء
املعامل اإلحصائية

وحدة
القياس

املتوسط احلسايب
(س)

االحنراف املعياري
(+ع)

املتغريات

املنوال

معامل االلتواء

الطول

سم

88.١5

9.5١

88

9.٤0٢

الوزن

كغم

٤5.٤9

9.8٤

٤5

9.6٤5

العمر

سنة

5.8١

9.86

5

9.96٤

يبني اجلدول رقم ( )١إن قيم معامل االلتواء تنحصر بني (  )١مما يدل على جتانس أفراد عينة البحث يف هذه
املتغريات أي مبعىن اعتدالية التوزيع الطبيعي هلم.
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 -٤.٧.٣تكافؤ مجموعتي البحث :من أجل إرجاع الفوارق إىل العمل التجرييب عملت الباحثة على التحقق من
تكافؤ جمموعيت البحث باختبارات أهم القدرات البدنية واحلركية عن طريق استخدام قانون (  ) tملتوسطني غري
مرتبطني ولعينتني متساويتني وكما هو مبني يف اجلدول رقم ()٤
اجلدول رقم ( :)٤يبني تكافؤ جمموعيت البحث يف اختبارات أهم القدرات البدنية واحلركية يف االختبارات القبلية
اجملموعة
ت
االختبارات

اجملموعة التجريبية
وحدة
القياس

س

±ع

اجملموعة الضابطة
س

±ع

قيمة t
احملتسبة

نوع الداللة
اإلحصائية

١

القدرة االنفجارية

سم

5٢.9١

9.٧٧١

58.89

9.6٢8

١.١٤0

غري معنوي

٤

السرعة االنتقالية

ثا

١.٢١5

9.٢8٧

١.٤٧0

9.68٢

9.8٧٧

غري معنوي

8

الرشاقة

ثا

0.٤60

١.99٧

0.5

9.00٢

9.88١

غري معنوي

٢

التوافق

ثا

١6.8

١.8١6

١٧.85

١.9٤5

١.٧٧0

غري معنوي

5

الدقة احلركية

ثا

١9.0

9.659

١١.٤

١.9٧

١.٤08

غري معنوي

الدرجة اجلدولية = ( )٤.99عند مستوى داللة ( )9.95ودرجة حرية ( )58
يبني اجلدول رقم ( )٤بأ ن مجيع الفروق يف اختبارات أهم القدرات البدنية واحلركية بني جمموعيت البحث قد ظهرت غري
معنوية وذلك ألن قيم ( )tاحملتسبة أقل من قيمتها اجلدولية والبالغة ( )٤.99عند مستوى داللة ( )9.95ودرجة حرية
( )58مما يدل على تكافؤ جمموعيت البحث يف هذه االختبارات.
 -٤.٧مجاالت الدراسة:
 -١.٧.٤المجال الزماني :امتدت الدراسة التطبيقية من شهر نوفمرب  ٤9٤9إىل شهر جانفي٤9٤١
 -٢.٧.٤المجال المكاني :أجريت هذه الدراسة بروضة الطفل احملرتف بوالية باتنة
 -٣.٧.٤المجال البشري :متثلت اجملال البشري لدراستنا يف اطفال روضة الطفل احملرتف بعمر  6-5سنوات
 -5.٧وسائل البحث واألجهزة واألدوات المستخدمة:
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 -١.٧.5الوسائل البحثية:






املراجع واملصادر العربية.
االنرتنيت (شبكة املعلومات الدولية).
االختبار والقياس.
استبانه لرأي اخلرباء واملتخصصني حول حتديد أمهية مكونات واختبارات القدرات احلركية والبدنية.
فريق العمل املساعد.

 -٢.٧.5األجهزة واألدوات المستخدمة:








ميزان طيب لقياس وزن اجلسم.
حاسبة الكرتونية.
ساعة توقيت الكرتونية عدد (.)٤
شريط قياس لقياس األطوال واملسافات.
صفارة عدد (.)١
كرات تنس عدد (.)5
حبال ومراتب عدد (.)٤

 -٣.٧.5تحديد أهم القدرات البدنية والحركية :لغرض حتديد أهم القدرات البدنية واحلركية قامت الباحثة برتشيح
جمموعة من القدرات البدنية واحلركية ومت عرضها باستمارة إستبانة على جمموعة من اخلرباء واملتخصصني وبلغ عددهم
( )٧خرباء وبعد مجع البيانات وتفريغها استبعدت القدرات البدنية واحلركية اليت حصلت على أمهية نسبية أقل من
( )٤9أو أقل من ( )%5٧.١٢٤من النسبة املئوية وبذلك يكون عدد القدرات البدنية واحلركية املرشحة للتطبيق قد
بلغ ( )5قدرات وهي كاألتية :القدرة االنفجارية ،السرعة االنتقالية ،الرشاقة ،التوافق ،الدقة احلركية
 -6.٧أداة الدراسة:
 -6.٧.١االختبارات المستخدمة في الدراسة:
 -6.٧.١.١اختبار التصويب باليد على المستطيالت المتداخلة
 الغرض من االختبار :قياس دقة الذراع .

 األدوات :مخس كرات تنس ،حائط أمامه أرض ممددة ،يرسم على احلائط ثالث مستطيالت متداخلة
أبعادها احلد السفلي للمستطيل الكبري يرفع عن األرض مبقدار ()١89سم ،يرسم خط على األرض يبعد
عن احلائط مبقدار ()8م.
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 مواصفات األداء :يقف املخترب خلف خط البداية ،مث يقوم بتصويب الكرات اخلمس (متتالية) على
املستطيالت حماوال إصابة املستطيل الصغري ،للمخترب احلق يف استخدام أي من اليدين يف التصويب.

 حساب الدرجات:

 إذا أصابت الكرة املستطيل الصغري (داخل املستطيل أو على اخلطوط احملددة له) حيسب
للمخترب ثالث درجات.
 إذا أصابت الكرة املستطيل األوسط (داخل املستطيل أو على اخلطوط احملددة له)حيسب
للمخترب درجتان.
 إذا أصابت املستطيل الكبري (داخل املستطيل أو على اخلطوط احملددة له) حيسب للمخترب
درجة واحدة وإذا خارج املستطيالت حيسب للمخترب صفرا.

 -6.٧.١.٢اختبار الجري لمسافة  ٢٢م

 الغرض من االختبار :قياس السرعة االنتقالية.
 األدوات :صفارة عدد ( ، )١ساعة توقيت.
 مواصفات األداء.

 يقف املخترب يف األماكن احملددة وهي خلف خط االنطالق
 يقف املخترب لالنطالق من الوقوف (البداية العالية) وعند مساع صوت الصافرة يبدأ املخترب
بالركض وبالسرعة القصوى لنهاية املسافة احملددة.
 ممكن أن يؤدي عدد من املختربين االختبار يف الوقت نفسه يف حاله وجود عدد من احملكمني
وعدد من ساعات التوقيت.

 حساب الدرجات:

 الوقت الذي يستغرقه املخترب لقطع املسافة بني خط البداية إىل خط النهاية ألقرب 9.١
ثانية.

 -6.٧.١.٣اختبار الوثب العريض من الثبات

 الغرض من االختبار :قياس القدرة االنفجارية للرجلني.

 األدوات :مكان مناسب للوثب ،بعرض ( ،)١.5وبطول ()8.5م ،ويراعى على أن يكون املكان مستوي
شريط قياس ،وقطع ملونة من الطباشري.

 مواصفات األداء :يقف املخترب خلف خط البداية والقدمان متباعدتان قليال ومتوازنتان حبيث يالمس مشط
القدمني خط البداية من اخلارج .ويبدأ املخترب مبرجحة الذراعني للخلف مع ثين الركبتني وامليل لألمام قليال مث
يقوم بالوثب لإلمام ألقصى مسافة ممكنة عن طريق مد الركبتني والدفع بالقدمني مع مرجحة الذراعني لإلمام.

 حساب الدرجات:

 يكون القياس من خط البداية أخر جزء يلمس األرض ناحية هذا اخلط.
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حتتسب للمخترب درجات أحسن حماولة.

 -6.٧.١.٤اختبار الجري على شكل رقم ()8
 الغرض من االختبار :قياس التوافق .

 األدوات :قائما وثب عايل املسافة بينهما (٤م)  ،توضع عليهما عارضة بارتفاع وسط املخترب ،ساعة
توقيت.
 مواصفات األداء :يقف املخترب على اجلانب األمين ألحد القائمني ،وعند مساع إشارة البدء يقوم باجلري
على شكل ( ،)8حيث يقوم املخترب بعمل دورتني.

 احتساب الدرجات  :يتم تسجيل الزمن الذي يقطع فيه املخترب دورتني.

 -6.٧.١.5اختبار الجري حول الدائرة.

 الغرض من االختبار  :قياس الرشاقة .

 األدوات  :صفارة  ،ساعة توقيت  ،طباشري .
 مواصفات األداء :

 رسم دائرة على األرض قطرها ( )٤م .

 يقف املخترب عند أحد بدايات قطر الدائرة وعد مساع صفارة البدء يركض املخترب مع امتداد
نصف الدائرة مرورا بقطر الدائرة ومث يكمل الركض مع امتداد منحىن نصف الدائرة الثاين مرورا
أيضا بقطر الدائرة وصوال إىل نقطة بداية االنطالق ،علما إن ركض نصفي الدائرة يعد ركض
للدائرة مرة واحدة.

 احتساب الدرجات :

 يسجل الزمن الذي يقطعه املخترب عند ركض الدائرة ملرتني متتاليتني.

(علي جواد سلوم

احلكيم ،٤99٢،ص)١5٢-0١
 -6.٧.٢الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة:
 -6.٧.٢.١الثبات :يقصد به أن يعطي االختبار النتائج نفسها إذا ما كرر تطبيقه يف قياس الشيء نفسه مرات
متتالية ويف ظروف متشاهبة (صاحل حممد أبو جادو ،٤9١6 ،ص ،)٢9٤قامت الباحثة بإجياد معامل الثبات وذلك من
خالل إعادة االختبار بعد مرور ( )٧أيام حيث استخدمت الباحثة معامل ارتباط (بريسون) كما قامت الباحثة بإجياد
معامل الصدق واملوضوعية وكما هو مبني باجلدول رقم (.)8
 -6.٧.٢.٢الصدق :للتأكد من صدق أداة الدراسة استخدمت الباحثة طريقة الصدق الذايت "ويقصد به الصدق
الداخلي لالختبار وهو عبارة عن الدرجات التجريبية لالختبار منسوبة إىل الدرجات احلقيقة اخلالية من اخطاء القياس
ويقاس عن طريق اجلذر الرتبيعي ملعامل ثبات األداة" (حممد نصر الدين رضوان ،٤996 ،ص.)٤١6
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 -6.٧.٢.٣الموضوعية :تعين عدم تأثر نتائج التقومي بالعوامل الذاتية ،أو الشخصية للمصحح وبالتايل فإن عالمة
املفحوص ال تتوقف على من يصحح ورقته ،فال ختتلف عالمته باختالف املصححني (حممد حممود احليلة،٤99٧ ،
ص.)885
اجلدول رقم  :98يبني املعامالت العلمية ومعامل الثبات ومعامل الصدق ومعامل املوضوعية وقيمته احملسوبة والداللة
اإلحصائية
معامل
الثبات

معامل
الصدق
الذايت

قيمة (ت)
احملسوبة

معامل
املوضوعية

قيمة (ت)
احملسوبة

الداللة
اإلحصائية

ت

املعامالت العلمية

١

القدرة االنفجارية

سم

9.8٧

9.08

٧.8٢

9.0١

0.8١

معنوي

٤

السرعة االنتقالية

ثا

9.88

9.0١

6.8١

9.80

8.٤8

معنوي

8

الرشاقة

ثا

9.8٤

9.095

6.9٧

9.80

8.٤8

معنوي

٢

التوافق

ثا

9.85

9.0٤

6.8٢

9.09

8.٧5

معنوي

5

الدقة احلركية

درجة

9.8١

9.09

5.86

9.0٤

0.05

معنوي

االختبارات

وحدة
القياس

قيمة ( )tاجلدولية عند درجة حرية ( )١8ومستوى داللة ( )9.95تبلغ ()٤.١9

 -٧ .٧إجراءات الدراسة األساسية:
 -١ .٧ .٧االختبارات القبلية  :قامت الباحثة بإجراء االختبارات القبلية ألهم القدرات البدنية واحلركية يف يوم
األحد املصادف ( )٤9٤9/١١/١5يف متام الساعة ( )0صباحا للمجموعة الضابطة والتجريبية حيث تضمنت
االختبارات اآلتية :
 اختبار التصوير باليد على املستطيالت املتداخلة . اختبار اجلري ملسافة ٤9م من وضع الوقوف. اختبار اجلري حول الدائرة . اختبار الوثب العريض من الثبات . -اختبار اجلري على شكل 8
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 -٢ .٧ .٧منهج األلعاب الصغيرة  :مت البدء بتنفيذ املنهج بتاريخ ( )٤9٤9/١١/١6واستمر ملدة ( )8أسابيع
وبواقع ( ) ١6وحدة تعليمية أي مبعدل وحدتني كل أسبوع حيث مت إدخال األلعاب الصغرية يف القسم الرئيسي فقط
من الوحدة التعليمية ،وبلغ وقت الوحدة التعليمية ( )٢5دقيقة أما وقت القسم الرئيسي فقط بلغ ( )85دقيقة .
 -٣ .٧ .٧االختبارات البعدية  :قامت الباحثة بإجراء االختبارات البعدية بعد إكمال مدة تنفيذ املنهج
وللمجموعتني التجريبية والضابطة يف يوم األحد ( )٤9٤١/9١/١٧ويف متام الساعة ( )0صباحا

 -٨ .٧متغيرات الدراسة:

يقصد باملتغريات تلك العوامل أو اخلصائص والسمات اليت تنطوي عليها الظاهرة بنيويا أو وظيفيا أو ترتبط هبا ارتباطا
سببيا أو عالئقيا أو بأي صفة أخرى ومسيت باملتغريات ألهنا تتغري ويف دينامية مستمرة كميا ونوعيا وموقعيا (العريب
بلقاسم فرحايت ،٤9١٤ ،ص)5١
 -٨.١ .٧المتغير المستقل :هو املتغري الذي يكون له تأثري على غريه من املتغريات ويقوم الباحث بدراسة تأثريه
عليها وميكن التحكم فيه (زكرياء الشربيين وآخرون ،٤9١٤ ،ص ،)١8٢ويف دراستنا هذه تعترب األلعاب الصغرية متغريا
مستقال.
 -٨.٢ .٧المتغير التابع  :هو املتغري الذي يتغري نتيجة التغري الذي أحدثه الباحث يف املتغري املستقل فهي متثل
الظاهرة اليت هي موضع اهتمام الباحث ومسيت تابعة ألن التغري الذي طرأ عليها ناجتا أو تابعا للتغري الذي أحدثه
الباحث يف املتغري املستقل (معاوية حممود أبو غزال ،٤9١8 ،ص ،)٢8ويف دراستنا هذه تعترب القدرات البدنية واحلركية
متغريا تابعا.
 -٩ .٧الطريقة اإلحصائية:
ملعاجلة نتائج الدراسة احلالية مت االعتماد على التقنيات اإلحصائية التالية:
 النسبة املئوية
 معامل ارتباط بريسون.
 الوسط احلسايب.

 االحنراف املعياري.
 معامل االلتواء.

 اختبار ( )tلوسطني حسابيني غري مرتبطني ولعينتني متساويتني .
 اختبار ( )tلوسطني حسابيني مرتبطني (العينات املتناظرة) .
 األمهية النسبية

وقد مت معاجلة البيانات باستخدام برنامج احلزمة اإلحصائية ( )spssيف طبعته ٤9
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 -٨عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها:
 -٨.١عرض نتائج الفروق بين االختبارات القبلية والبعدية ألهم القدرات البدنية والحركية للمجموعتين
الضابطة والتجريبية وتحليلها:
لغرض معرفة معنوية الفروق لالختبارات القبلية والبعدية الختبارات أهم القدرات البدنية واحلركية وللمجموعتني التجريبية
والضابطة ،استخدمت الباحثة اختبار ( )T.testللعينات املتناظرة وكما هو مبني يف اجلدول رقم ()٢
اجلدول رقم ( :)٢يبني األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة ( )tاحملتسبة واجلدولية والداللة اإلحصائية
لالختبارين القبلي والبعدي للمجموعتني التجريبية والضابطة الختبارات أهم القدرات البدنية واحلركية.
ت

االختبارات

وحدة
القياس

اجملموعة

االختبار القبلي

االختبارالبعدي

قيمةt
احملتسبة

الداللة
اإلحصائية
معنوي

س-

±ع

س-

±ع

١

القدرة االنفجارية

سم

جتريبية

5٢.9١

9.٧٧١

0٤.٢8

5.٤٧

١8.٢8

٤

السرعة االنتقالية

ثا

جتريبية

١١.٢١5

9.٢8٧

6.89

١.٢85

١١.86

معنوي

8

الرشاقة

ثا

جتريبية

0.٤60

١.99٧

5.5٢

9.056

5.٧8

معنوي

٢

التوافق

ثا

جتريبية

١6.8

١.8١6

0.58

9.055

8.8٤

معنوي

5

الدقة احلركية

درجة

جتريبية

١9.0

9.659

١6.58

8.05

١9.٧6

معنوي

١

القدرة االنفجارية

سم

ضابطة

58.89

9.6٢8

٧5.٢٢

5.99

8.98

معنوي

٤

السرعة االنتقالية

ثا

ضابطة

١١.٤٧0

9.68٢

٧.60

9.88٢

6.6٧

معنوي

8

الرشاقة

ثا

ضابطة

0.5

9.00٢

8.١٤

٢.٤86

١.9٢

غري معنوي

٢

التوافق

ثا

ضابطة

١٧.85

١.9٤5

١5.50

٢.086

١.6١

غري معنوي

5

الدقة احلركية

درجة

ضابطة

١١.٤

١.9٧

١٤.٧١

9.058

١.٧٢

غري معنوي

وقيمة ( )tاجلدولية(  )٤.9٢عند درجة حرية ( )٤0ومستوى داللة ()9.95
يبني اجلدول رقم ( )٢األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة ( )tاحملسوبة واجلدولية بني االختبارات القبلية
والبعدية ولكال اجملموعتني التجريبية والضابطة والبالغ عدد األطفال لكال منهما ( )89طفل ففي اختبار القدرة
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االنفجارية بلغت قيمة ( )tاحملتسبة ولكل من اجملموعتني التجريبية والضابطة وعلى التوايل ( )8.98( )١8.88ومها
أكرب من اجلدولية والبالغة ( )٤.9٢مما يدل على معنوية النتائج ولصاحل االختبار البعدي ،أما يف اختبار السرعة
االنتقا لية بني االختبار القبلي والبعدي ولكل من اجملموعتني التجريبية والضابطة إذ بلغت قيمة ( )tاحملتسبة وعلى التوايل
( )6.6٧( )١١.86ومها أكرب من اجلدولية والبالغة ( )٤.9٢مما يدل على معنوية الفروق ولصاحل االختبار البعدي ،أما
يف اختبار الرشاقة فقد ظهرت معنوية الفروق بني االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ولصاحل االختبار
البعدي حيث بلغت قيمة ( )tاحملتسبة ( )5.٧8وهي أكرب من اجلدولية ( ،)٤.9٢يف حني كانت قيمة ( )tاحملتسبة
للمجموعة الضابطة ( )١.9٢وهي أقل من اجلدولية البالغة ( )٤.9٢وهذا يدل على عدم وجود فروق معنوية بني
االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة ،أما يف اختبار التوافق فقد ظهرت معنوية النتائج بني االختبارين القبلي
والبعدي للمجموعة التجريبية حيث بلغت قيمة ( )tاحملتسبة ( )8.8٤وهي أكرب من اجلدولية ( )٤.9٢مما يدل على
وجود فروق معنوية ولصاحل االختبار ا لبعدي ،يف حني ظهرت عشوائية الفروق للمجموعة الضابطة إذ بلغت قيمة ()t
احملتسبة ( )١.6١وهي أقل من اجلدولية ( ،)٤.9٢أما يف اختبار الدقة احلركية فقد ظهرت معنوية النتائج للمجموعة
التجريبية إذ بلغت قيمة ( )tاحملتسبة ( )١9.٧6وهي أكرب من اجلدولية ( )٤.9٢مما يدل على وجود فروق معنوية
ولصاحل االختبار ا لبعدي ،يف حني ظهرت عشوائية الفروق للمجموعة الضابطة إذ بلغت قيمة ( )tاحملتسبة ()١.٧٢
وهي أقل من اجلدولية ( )٤.9٢مما يدل على عدم وجود فروق معنوية بني االختبارين.
 -٨.٢عرض نتائج الفروق بين المجموعتين في االختبارات البعدية الختبارات أهم القدرات البدنية والحركية
وتحليلها:
ولغرض معرفة معنوية الفروق لالختبارات البعدية الختبارات أهم القدرات البدنية واحلركية بني اجملموعتني الضابطة
والتجريبية ،قامت الباحثة باستخدام اختبار ( )tبني عينتني متساويتني (مستقلتني) وكما هو مبني يف اجلدول رقم ()5
اجلدول رقم ( :)5يبني األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة ( )tاحملتسبة واجلدولية والداللة اإلحصائية
لالختبارات البعدية ألهم القدرات البدنية واحلركية للمجموعتني الضابطة والتجريبية
ت

املعامل اإلحصائية

وحدة
القياس

اجملموعة التجريبية

اجملموعة الضابطة

±ع

±ع

س-

س-

قيمةt
احملتسبة

الداللة
اإلحصائية

االختبارات
 ١القدرة االنفجارية

سم

0٤.٢8

5.٤٧

٧5.٢٢

5.99

١٤.69

معنوي

 ٤السرعة االنتقالية

ثا

6.89

١.٢85

٧.60

9.88٢

٢.8٢

معنوي

ثا

5.5٢

9.056

8.١٤

٢.٤86

8.٤9

معنوي

8

الرشاقة
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٢

التوافق

ثا

0.58

9.055

٢.086 ١5.50

6.٢8

معنوي

5

الدقة احلركية

درجة

١6.58

8.05

9.058 ١٤.٧١

5.96

معنوي

قيمة ( )tاجلدولية ( )٤.99عند درجة حرية ( )58ومستوى داللة ()9.95
يبني اجلدول رقم ( )5األوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة ( )tاحملتسبة واجلدولية لالختبارات البعدية
وللمجموعتني التجريبية والضابطة (عينة البحث) والبالغ عددها ()69طفل .فقد أظهرت النتائج معنوية الفروق بني
االختبارات البعدية وللمجموعتني التجريبية والضابطة يف اختبارات ( القدرة االنفجارية ،السرعة االنتقالية ،الرشاقة،
التوافق ،الدقة احلركية) ولصاحل االختبارات البعدية للمجموعة التجريبية ،إذ بلغت قيمة ( )tاحملتسبة لكافة االختبارات
وعلى التوايل (  )١٤.69،٢.8٢،8.٤9،6.٢8،5.96وهي أكرب من اجلدولية البالغة ( )٤.99عند درجة حرية
( )58ومستوى داللة (.)9.95
 -٩مناقشة النتائج:
 -٩.١مناقشة نتائج االختبارات القبلية والبعدية لمجموعتي البحث واالختبارات البعدية بين مجموعتي
البحث:
فمن خالل مناقشة نتائج البحث اليت مت عرضها وحتليلها يف اجلدولني ( )5،٢لالختبارات القبلية والبعدية للمجموعتني
الضابطة والتجريبية ،وكذلك لالختبارات البعدية بني جمموعيت البحث ،ظهرت هناك فروق معنوية يف تطور القدرة
االنفجارية والسرعة االنتقالية للمجموعتني ويظهر هذا واضحا من خالل فرق األوساط احلسابية لالختبارين مما يدل
على أن استعمال األلعاب الصغرية ومنهج الرتبية الرياضية للروضة هلا تأثريا يف تنمية القدرة االنفجارية والسرعة االنتقالية
للمجموعتني .وتنمية (الرشاقة ،والتوافق ،والدقة احلركية) للمجموعة التجريبية فقط.
ففي اختبار القدرة االنفجارية تعزو الباحثة سبب ذلك التطور وجملموعيت البحث أن أطفال هذه املرحلة مييلون إىل
ممارسة األنشطة البدنية اليت تليب دوافعهم ورغباهتم واليت حتسسهم بذاهتم فنجد أن من أهم شروط التعلم احلركي هو
وجود الدافع للتعلم إذ أنه " حالة من حاالت التوتر الناجتة عن حاجات أساسية تدفع الفرد أو الطفل ملمارسة وتعلم
مهارة ما " (جناح مهدي شلش ومازن عبد اهلادي ،٤996 ،ص)0١١
وأما ما خيص اجملموعة التجريبية فتعزو الباحثة سبب ذلك التطور إىل األلعاب الصغرية ملا تتصف به من تطوير فعال
للقدرة االنفجارية ،إذ إن التمرينات اليت حتتويها مثل (الركض ،والقفز ،والوثب) واستعماهلا بطريقة موجهة كل ذلك
أسهم يف تطوير هذه القدرة ،وهذا ما أسفرت عنه نتائج دراسة ناهدة عبد زيد الدليمي ( )٤9١9أكدت أن مفردات
األلعاب الصغرية أدت دور فعال وكبري يف تطوير القدرات احلركية احملددة وبعض املهارات األساسية لتلميذات بعمر
( )8-٧سنوات
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وأما ما خيص اجملموعة الضابطة فتعزو الباحثة سبب ذلك التطور إىل احتواء منهج الرتبية لروضة األطفال على جمموعة
من التمرينات اليت أسهمت يف تطوير هذه القدرة.
أما يف اختبار السرعة االنتقالية فقد ظهر تطور لكال اجملموعتني التجريبية والضابطة وتعزو الباحثة سبب ذلك التطور
بالنسبة للمجموعة التجريبية إىل إن قدرة السرعة االنتقالية هي من األنشطة اليت تتميز بطابع احلركة واملنافسة إذ أهنا
تليب حاجات األطفال يف إشباع رغباهتم فضال عن حتقيقها للمنافسة الشريفة بينهم ،إذ استطاع الباحث إن يوظف
ذلك من خالل األلعاب الصغرية اليت حتمل يف طياهتا التنافس الشريف وهذا ما يؤدي إىل التطور احلركي حيث أن
التطور احلركي لدى الطفل يأيت من خالل إعطاء الطفل اإلمكانية احلركية الكافية وكذلك حرية احلركة مع توفري احمليط
الذي يطابق رغباته وقناعاته وعند ذلك نكون قد قدمنا التطور الطبيعي للطفل ،وأكد ذلك ماجد محيد كمبش القيسي
( )٤99٤يف دراسته بعنوان أثر استخدام التمرينات واأللعاب الصغرية يف درس الرتبية البدنية والرياضية يف تطوير اللياقة
احلركية حيث توصلت نتائج دراسته إىل أن استخدام التمرينات واأللعاب الصغرية يف اخلطط التدريسية تساعد الطال يف
تطوير لياقتهم احلركية
أما بالنسبة للمجموعة الضابطة فتعزو الباحثة سبب ذلك التطور إىل ما حيتويه درس الرتبية الرياضية املربمج من طرف
معلمة الروضة من العاب ومترينات أسهمت يف توفري فرصة لألطفال ملمارسة النشاط واللعب مما أدى إىل تطوير السرعة
االنتقالية.
أما يف اختبار الرشاقة فقد ظهر هناك فروق معنوية وتطور الرشاقة ولصاحل االختبار البعدي للمجموعة التجريبية وكما
هو مبني يف اجلدولني ( )٢-5وتعزو الباحثة سبب ذلك التطور إىل األلعاب الصغرية من خالل اعتماد الباحثة على
ألعاب احتوت على مترينات تشتمل على (الركض والقفز والدحرجة والركض مع تغري االجتاه) معتمدا على مبدأ
التشويق واإلثارة مما جعل األطفال ال يشعرون بامللل بل أسهم يف زيادة الدافعية والرغبة لديهم يف أداء هذه القدرة
وتطويرها "،فاملنهاج اجليد للرتبية الرياضية يتضمن إطارا واسعا يوفر لكل التالميذ تقريبا فرصة للتعلم واالشرتاك يف
األلعاب الرياضية املختلفة إن كانت فردية أو اجتماعية خمتارة" (عباس أمحد صاحل ،٤999 ،ص)١0١
أما يف اختبار التوافق فظهر هناك فروق معنوية يف تطور التوافق ولصاحل االختبار البعدي للمجموعة التجريبية وكما مبني
يف اجلدول ( )5-٢وتعزو الباحثة سبب ذلك التطور إىل أن أطفال هذه املرحلة يفضلون املهارات احلركية املركبة مثل
(الركض والوثب ،اخلطو واحلجل بالتبادل) وهذه مجيعها تتطلب قدرا من التوافق وهذا يؤكده عبد احلميد شرف بقوله
" يبدأ يف هذه املرحلة حتسن التوافق العصيب العضلي فليس هناك ما مينع من إعطاء الطفل بعض احلركات الصعبة واليت
تتطلب التوافق بني األعصاب والعضالت مما يساعد على زيادة حتسن التوافق العصب العضلي" (عبد احلميد شرف،
 ،٤995ص .)08وهذا ما اعتمدته الباحثة من خالل اعتمادها على األلعاب الصغرية اليت ساعدت يف زيادة تطور
التوافق.
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أ ما يف اختبار الدقة احلركية وظهر هناك فروق معنوية يف تطور الدقة احلركية للمجموعة التجريبية ولصاحل االختبار
البعدي ،وكما مبني يف اجلدول ( )5-٢وتعزو الباحثة سبب ذلك التطور إىل قابلية التعلم احلركي السريعة لألطفال بعمر
( )6-5سنوات نتيجة لعمل النضج وطبيعة النمو ،إذ أن التدريب إذا جاء يف الوقت املناسب وهو الوقت الذي يكون
فيه الطفل مستعدا من ناحية النضج لالستفادة والتلقي كان مفيدا وناجحا وأسهم يف التطور احلركي عند الطفل كما
تعزو الباحثة سبب ذلك التطور إىل فاعلية الوحدات التعليمية فضال عن تأثري األلعاب الصغرية لتطوير قدرة الدقة
احلركية .وهذا ما أكده قدور بن دمهة طارق ( )٤9١9يف دراسته حيث توصل إىل أن النشاط احلركي يعمل على تنمية
معظم املهارات احلركية األساسية ويساهم يف التطور احلركي عند الطفل.
وعند مناقشتنا للنتائج اليت مت عرضها وحتليلها يف اجلدول ( )5لالختبارات البعدية للمجموعتني الضابطة والتجريبية
الختبارات القدرات البدنية واحلركية ظهرت هناك فروق معنوية ولصاحل اجملموعة التجريبية ،وهذا يعين أن استعمال
األلعاب الصغرية ،قد حقق تتطورا أفضل من منهج الرتبية الرياضية املربمج من طرف الروضة ،وأن سبب ذلك التطور
هو فاعلية األلعاب الصغرية اليت تضمنتها الوحدات التعليمية أسهمت يف تطوير هذه القدرات وذلك الحتوائها على
مترينات هادفة أسهمت يف إشباع رغبة التالميذ يف احلركة والنشاط وذلك من خالل النشاط احلركي الصحيح الذي أدى
إىل التطور احلركي .وأكد ذلك طارق البدران ( )٤99٤حيث توصلت دراسته إىل أن الربامج الرتبية احلركية باستخدام
األلعاب الصغرية و النشاط احلركي له تأثري إجيايب على تنمية املهارات احلركية وبعض الصفات البدنية ألطفال ما قبل
املدرسة
فمن خالل عرض نتائج البحث وحتليلها ومناقشتها ،حتقق هدف البحث وفرضياته اللذان وضعتهما الباحثة وأن
األلعاب الصغرية قد حققت أغراضها يف تنمية وتطوير أهم القدرات البدنية واحلركية ألطفال الروضة بعمر ()6-5
سنوات.
 -١٢استنتاجات عامة:
يف ضوء نتائج االختبارات وحتليلها ومناقشتها توصلت الباحثة إىل االستنتاجات اآلتية:
 أن استعمال األلعاب الصغرية اليت تتميز بطابع املرح والسرور ،أثرت بشكل اجيايب وكبري يف فاعلية أداء األطفال األمرالذي أدى إىل تنمية وتطوير القدرات البدنية واحلركية موضوع البحث.
 أن النتائج اليت حققتها االختبارات أثبتت صالحية الوحدات التعليمية اليت أعدهتا الباحثة من خالل التطور الواضحيف أهم القدرات البدنية واحلركية.
 حققت األلعاب الصغرية تطورا أفضل من منهج الرتبية الرياضة املربمج من طرف الروضة وبذلك حققت األهدافواألغراض اليت وضعت من أجل حتقيقها.
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 أن القدرات احلركية (الرشاقة ،التوافق ،الدقة احلركية) ال حتظى باالهتمام الكايف خالل تطبيق درس الرياضة يف روضةاألطفال.

 -١١فرضيات بحثية:
يف ضوء ما تقدم من نتائج توصي الباحثة مبا يأيت:
 اعتماد األلعاب الصغرية يف رياض األطفال ملا هلا من تأثري اجيايب يف تطوير أهم القدرات البدنية واحلركية ألطفالبعمر طفل الروضة
 من الضروري إعادة النظر يف مناهج رياض األطفال لكي تسهم بشكل كبري يف تطوير القدرات البدنية واحلركية عنداألطفال.
 االهتمام بتدريب (الرشاقة ،والتوافق ،والدقة احلركية) ألن هذه القدرات ضرورية ومهمة لبناء القاعدة األساسية أليفعالية رياضية.
 إجراء حبوث مشابه ملعرفة مستوى اللياقة احلركية ألطفال الروضة وأطفال القسم التحضريي أو أطفال ما قبل املدرسة. -١٢قائمة المراجع:
 العريب بلقاسم فرحايت ( :)٤9١٤البحث العلمي بني التحرير والتصميم والتقنيات ،ط ،١دار أسامة للنشر والتوزيع،األردن.
 إبراهيم حممد السعدي ( :)٤99٢تربية الطفل يف اإلسالم ،دار الفكر العريب ،القاهرة. حسن السيد أبو عبدو ( :)٤9١١أساسيات تدريس الرتبية احلركية ،جامعة اإلسكندرية ،مصر. حنان العناين ( :)٤99٤منو الطفل املعريف واللغوي ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،عمان. خالد يوسف العمار ( :)٤9١5أجبديات البحث وإعداد الرسائل اجلامعية يف العلوم النفسية والرتبوية واالجتماعية،ط ،١دار اإلعصار للنشر والتوزيع ،األردن.
 رشيد حميدات؛ يوسف اسالم لوكية ( :)٤9١6اللياقة البدنية وأمهيتها – خصائصها – التدريب ،ط ،١دار األيامللنشر والتوزيع ،األردن.
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 زكرياء الشربيين وآخرون ( :) ٤9١٤مناهج البحث العلمي األسس النظرية والتطبيقية والتقنية احلديثة ،ط ،١دارالفكر العريب ،األردن.
 شبل البدران ( :)٤999اإلجتاهات احلديثة يف تربية الطفل ما قبل املدرسة ،الدار املصرية اللبنانية ،القاهرة. صاحل حممد أبو جادو ( :)٤9١6علم النفس الرتبوي ،ط ،١دار املسرية للنشر والتوزيع ،األردن. عامر قندليجي ( :)٤998البحث العلمي واستخدام مصادر املعلومات التقليدية واإللكرتونية ،ط ،١دار اليازوريالعلمي للنشر والتوزيع ،األردن.
 عباس أمحد صاحل ( :)٤999طرق تدريس الرتبية الرياضية ،ط ،١دار الكتب للطباعة والنشر ،العراق. عبد احلميد شرف ( :) ٤995الرتبية الرياضية واحلركية لألطفال األسوياء ومتحدي االعاقة بني النظرية والتطبيق،ط ،٤مركز الكتاب للنشر ،القاهرة.
 علي جواد سلوم احلكيم ( :)٤99٢االختبارات والقياس واالحصاء يف اجملال الرياضي ،الطيف للطباعة ،العراق. جميد ريسان خريبط ( :)٤999ألعاب حركية ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،األردن. حممد حممود احليلة ( :)٤99٧مهارات التدريس الصفي ،ط ،٤دار املسرية للنشر والتوزيع ،االردن. حممد عوض البيسوين؛ فيصل ياسني الشاطئ ( :)١00٤نظريات وطرق الرتبية البدنية ،املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر. حممد نصر الدين رضوان ( :)٤996املدخل اىل القياس يف الرتبية البدنية والرياضية ،ط ،١مركز الكتاب للنشر،مصر.
 مروان عبد اجمليد ابراهيمي ( :)٤99٢الرياضة للجميع ،دار الثقافة ،األردن. معاوية حممود أبو غزال ( :)٤9١8علم النفس العام ،ط ،١دار وائل للنشر والتوزيع ،األردن. منذر عبد احلميد الضامن ( :)٤9١5أساسيات البحث العلمي ،ط ،8دار املسرية للنشر والتوزيع ،األردن. موريس أجنرس ( :)٤99٢منهجية البحث العلمي يف العلوم االنسانية تدريبات عملية ،ترمجة بوزيد صحراوي ،دارالقصبة للنشر ،اجلزائر.
 ناهدة عبد زيد الدليمي ( :)٤990مفاهيم يف الرتبية احلركية ،الدار الضياء للنشر والطباعة ،األردن. -جناح مهدي شلش؛ مازن عبد اهلادي ( :)٤996مبادئ التعلم احلركي ،ط ،١دار ألوان للطباعة والنشر ،العراق.
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عمار رواب

 وجيه حمجوب ( :)٤99٤البحث العلمي ومناهجه ،دار الكتب للطباعة والنشر ،العراق. -وجيه حمجوب ( :)٤9١٢البحث العلمي ومناهجه ،دار املناهج للتوزيع والنشر ،األردن.
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