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الطالقة الحركية الطفال الروضة .منهج أتر اللعب الايهامي على تنمية يهدف هذا البحث إلى التعرف على  مستخلص:

ما تجريبية وألاخرى استخدم الباحثين املنهج التجريبي وذلك باستخدام  التصميم التجريبي ملجموعتين إحداه البحث

يشتمل  مجتمع البحث أطفال  مجتمع البحث: والبعدي ملالئمته لطبيعة البحث. ضابطة بإتباع القياس القبلي

 تم اختيار عينىةعينة البحث :وطفلة (  طفل 02والبالغ عددهم) 0202-0202الروضة بمدرسة أمل الحياة بالزاوية 

( طفل 02( طفل وطفلة  أجريت الدراسة على )02البحث بالطريقة العمدية من مدرسة )أمل الحياة(وعددهم )

في حدود أهداف البحث وفروضه  :الاستنتاجات ( من مدرسة  أمل الحياة.0202-0202وطفلة للموسم الدراس ي )

مج اللعب الايهامي املقترح تأثيرا إيجابيا على تنمية أثر برنا باحثين إلى الاستنتاجات التالية:وإلاجراءات املتبعة توصل ال

برنامج اللعب الايهامي املقترح كان له تأثير إيجابي أكثر من  طفال الروضة للمجموعة التجريبية.الطالقة الحركية  لأ

بية عن تفوق نتائج املجموعة التجريركية لطفال الروضة عينة البحث. البرنامج التقليدي على تنمية الطالقة الح

أالطالقة الحركية لطفال الروضة املجموعة الضابطة على تنمية

The impact of inspirational play on the development of kindergarten children's 

kindergarten fluency 

Dr. Abdulmajid Aoun                                 Dr. Randa Al-Sadiq Al-Misawi 

A/Nasraldin Abdulmouli       

Introduction and research problem: 

objectives of the research are: This research aims to identify: I see the inspirational play on the 

development of kindergarten children's kindergarten fluency.أ

researchers assume 

1. There are statistically significant differences between tribal and postgraduate measurements of the 

experimental group and for the benefit of dimensional measurement in the development of kindergarten 

children's kindergarten fluency. . 

2. There are statistically significant differences in dimensional measurement between the experimental 

and control groups and for the benefit of the experimental group in the development of kindergarten 

children's kindergarten fluency.أ

Research Community: The research community includes the 40 kindergarten children in the Hope of Life 

School, 2020-    أ

Sample Search: The eyes of the research were chosen in the deliberate manner from the school 

(Hope of Life) and the number (40) child (s) studied on (40) child (s) for the school  
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season (2020-2021) of the School of Hope of Life. 

Conclusions: 

Within the limits of research objectives, mandates and procedures, researchers have reached the following 

conclusions: 

1- The proposed inspirational play programme has had a positive impact on the development of 

kindergarten children's kindergarten fluency for the pilot group. 

2- The proposed inspirational play program had a more positive impact than the traditional program on 

the development of kindergarten children's kindergarten sample research fluency. 

3- The results of the pilot group exceed the control group for the development of kindergarten children's 

kindergarten fluency. 

5-2: Recommendations:أ

evelopment of kindergarten fluency. 

أ
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دراسة الطفل والاهتمام به من أهم املعايير التي يقاس بها تقدم  تعد املقدمة ومشكلة البحث :

ة كما إن إعداد ألاطفال وتربيتهم هو املجتمع وتطوره ، والاهتمام بالطفولة يعني الاهتمام بمستقبل ألام

، وأهم ما يميز الطفل في هذه املرحلة هو إعداد للتحديات الحضارية التي تفرضها حتمية التطورأ

 النشاط الدائم والحركة املستمرة والطاقة الزائدة ، والتي تعد من اهم مظاهر السلوك الحركي.

هذه املرحلة يزداد حجم وصالبة ويستطيع املش ي  طفلإلى أن  (6991 )ويشير بسطويس ي احمد      

على خط مرسوم على ألارض أو على جهاز توازن عريض مع حفظ توازنه، كما يستطيع الجري بسرعات 

مختلفة ويسهل عليه الدوران ومسك الكرة، كما يتركز النمو بشكل كبير على العضالت الكبيرة 

أ(261: 6ث تنمو وتطور املهارات الحركية عنده.) عضالت الطرف العلوي( حي -)عضالت الطرف السفلي

 للطفلانه في هذه املرحلة تنمو وتتطور املهارات الحركية  (6991)وترى عنايات احمد فرج           

حيث نجده في نهاية هذه املرحلة يتقن حركات املش ي والجري والوثب والقفز والرمي واللقف والركل 

أ( 60: 22والصعود والهبوط. )

صغيرا كلما زاد نشاطه الحركي  الطفل( إلى انه كلما كان davide belka) (1994)ويشير  ديفد بلكا      

وممارسته لأللعاب الحركية بدون توجيهات فمن خالل الحركة وألالعاب تتاح للتلميذ فرص الاتصال 

 ألاطفالقات بين من نفس املرحلة إلى جانب تعلمه القواعد والقوانين العامة لتحديد العال اطفالمع 

أ(26: 21بعضهم البعض في هذه املرحلة . )

ى الطفل من طاقة زائدة وتوجيه هذه ذل أن اللعب يمكن ان يعتبر وسيلة استغالل وتصريف ما       

أ(206..022: 0الطاقة نحو ذات الطفل . ) 

( إلى أن برامج اللعب إذا ما أحسن .022ترى ليلى عبد العزيز زهران وعاصم صابر راشد )         

تطبيقها تساعد التلميذ على تنمية عامله املكاني والزمني ، وتنمى قدرته على التفكير السليم والتحليل 

أ(02:  20ري . )والدراسة ، بجانب تنمية الطالقة واملهارة الحركية ومهارات التفكير الابتكا

طوير مهارات الاطفال تيعد اللعب الايهامي شكل شائع من العاب الطفولة املبكرة الذي يساعد في      

أ(111: 0املختلفة ) 

كما يتميز اللعب الايهامي بتكرار الافعال والحركات التي تحدث نتائج واستدعاء الصور الذهنية التي      

كر ويتخيل ،وايضا ذخبرته السابقة فيصبح يدرك ويتصور ويتتمثل احداث اشياء سبق ان مرت في 

أ(.:  1يستخدم نشاطات مختلفة منها الانشطة الحركية التي تعتبر من اهم الانشطة لدى الطفل )

برامج التربية  أن (6991الخولي ومحمد عبد الفتاح ) وأمينيذكر عدنان درويش جلون  و         

حركات  –حركات اتزان  –حركات غير انتقالية  –حركات انتقالية  –الحركية تتكون من )طالقة حركية 
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براعة ...( يعتمد تدريسها على الاستغالل العريض واملتنوع للحركات ألاساسية وأنماط املشتقة عن    

تنويع ألانشطة يزيد فرص املتعة والرضا  –طريق بعض الاعتبارات مثل توضيح معنى الخبرة الحركية 

الاعتماد على  –توفير فرص املمارسة الحركية للجميع  –ته الشخصية تحدي الطفل لقدرا –

إتاحة وكذلك  –الاستكشاف الحركي ال التلقين وبذلك يتضافر العمل العقلي مع العمل الحركي 

أ( 2.1:  9التسهيالت والخدامات املالئمة لهذه النوعية من الدروس . )

بالنواحي التربوية والاجتماعية فالنشاط أالبتكاري وللطالقة الحركية فوائد هامة فيما تتصل        

والاستكشاف يتوافر بكثرة في هذا النوع من البرامج وهذا النوع من الخبرات التعليمية توعي الطفل 

 -بعيد ، واسع  -يمين ، قريب  -بمكانة جسمه في الفراغ من خالل تعرفه على مفاهيم مثل شمال 

خلف ، هذا باإلضافة إلى نواح معرفية عديدة ، وبرامج الطالقة  -أسفل ، أمام   -ضيق ، أعلى 

الحركية هي التمهيد الطبيعي واملنطقي لتعلم املهارات الخاصة بالنشطة الرياضية املختلفة ،وتتمثل 

أبرامج الطالقة الحركية أحد مداخل التربية الحركية في تربية التالميذ والتي تتكون من :

أحيوانأوال : حركات تقليد ال

أوالاتزان املقلوب . التقلبثانيا : 

أثالثا : حركات براعة الاتزان .

أرابعا : حركات البراعة الفردية .

أأ(21خامسا :حركات البراعة مع الزميل .)

يجب أن نعتبر قدرة الطالقة قدرة مهمة فيي تربيية  أيضا (6991) راتب وأسامةالخولي  أمينيذكر          

الطفيييل ونجعيييل املعلميييون والتربوييييون يعميييدون إليييى إدخالهيييا فيييي خططهيييم وأنشيييطتهم خيييالل اليييدرس بإعطييياء 

إن الطالقية الحركيية هييي إحيدى القيدرات الرئيسييية فيي القيدرات إلابداعييية إذ   مهيارات تنميي هيذه القييدرة .

 تمييز قيدرة التلمييذ إذا ميا أنكيار كثييرة ونوعيية تكيون الاسيتجابة قيادرة عليى إنتيا  أف تعنيي القيدرة عليى أنهيا

بتنميية هيذه القييدرة  قيسيت بأفكيار ألاخيريين مين زميالء التلمييذ فيي وحيدة زمنيية معينيه وثابتية، وان العنايية

أ(1:  2).  لدى التالميذ أمرا" مهما" البد منه

التنسيق ملا يتعلمه الحركات كميا ييتعلم مهيارات جدييدة ان في مرحلة الروضة تتزايد قدرة الطفل في       

الا ان بعييض املهييارات الحركييية قييد يصييعب قهورهييا او قييد ال تظهيير بشييكل دقيييق الا بييالتمرين فقييط ، وقييد 

تمير اي مهييارة حركييية فييي طريييق تقييدمها بمراحييل مثيل ضييعف املحاوليية ، او املحاوليية باملعونيية والتشييجيع ثييم 

أ(011:  22تصرف فيها وتغييرها حسب الظروف ) كية والقيام بها والمرحلة تعلم املهارة الحرأ

وبعييد الاطييالع علييى الدراسييات السييابقة ، وكييذلك الزيييارات امليدانييية ومالحظيية بعييض حصييص التربييية        

ا النوع من اللعب وكذلك برامج الطالقة الحركيية عليى أالبدنية فقد الحظنا عدم استخدام مثل ه

أما جعل الباحثين التفكير فيه ووضعها مشكلة للبحث الحالي .  الرغم من اهميته م

 : يهدف هذا البحث إلى التعرف على: أهداف البحث   6-2   

أتنمية الطالقة الحركية الطفال الروضة .على أتر اللعب الايهامي 

أ
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 فترض الباحثان ما يلي:يفروض البحث:   6-3   

القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية ولصالح توجد فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين  .2

 . . أطفال الروضةلدى تنمية الطالقة الحركية في   القياس البعدي

توجد فروق ذات داللة إحصائية في القياس البعدي بين املجموعتين التجريبية والضابطة  .0

 .دى أطفال الروضةل تنمية الطالقة الحركيةولصالح املجموعة التجريبية في 

 -: مصطلحات البحث  6-1

هيييو شيييكل شيييائع للعيييب فييييه يتعاميييل الطفيييل مييين خيييالل اللغييية او السيييلوك ال يييحيح ميييع  -اللعبببب الايهبببامي:

أ(11:  0املواقف كما انها تحمل خصائص اكثر من الواقع ) 

"هي قدرة التلميذ على إنتا  استجابات حركية كثيرة يتم تسجلها في وحدة زمنية  -: الطالقة الحركية

أ(11:  21)     معينة وثابتة وتتحدد في هذا البحث بالجري والوثب والرمي "  

"هي مؤسسة تربوية تنشي   الطفيل وتكسيبه فين الحيياة باعتبيار ان دورهيا امتيداد ليدور امل يزل  -: الروضة  

أ(1:  26 واعداده للمدرسة" )

أ: الدراسات السابقة 

 (63( )2111ملياء حسن الديوان ) -دراسة  :

اثييييييييييييييييير منهيييييييييييييييييا  تعليميييييييييييييييييي مقتيييييييييييييييييرح لتنميييييييييييييييييية الطالقييييييييييييييييية الحركيييييييييييييييييية فيييييييييييييييييي تطيييييييييييييييييوير الرشييييييييييييييييياقة                        -:بعنبببببببببببببببببوان 

أوالتوازن ومستوى الرضا بدرس التربية الرياضية

 -أهم ألاهداف :  

الرياضيييية لتلمييييذات  يييية الطالقييية الحركيييية بيييدرس التربييييةنهج املقتيييرح لتنممعرفييية فاعليييية املييي -             

أالصف الخامس ابتدائي.                     

معرفييية فاعليييية املييينهج املقتيييرح فيييي تطيييوير صيييفتي الرشييياقة والتيييوازن بيييدرس التربيييية الرياضيييية  -             

أ                                                  لتلميذات الصف الخامس ابتدائي.                       

أ: استخدمت الباحثة املنهج التجريبي املنهج املستخدم     

أ( تلميذة.02تلميذات مدرسة الرفعة وعددهم ) -:عينة البحث     

الرضييا  –تطييوير الرشيياقة والتييوازن  –الفييروق معنوييية فييي ) تنمييية الطالقيية الحركييية  -: أهببم النتببا       

أالحركي(

 (61( )2111دراسة : محمد حبلص )

اثر ممارسة اللعب املوجه على سلوك ألاطفال بمدارس التوجيه الرياض ي بمحافظة الغربية  -: بعنوان

أسنوات 6 –أ0من سن 

 -ف على:يهدف البحث للتعرأ -أهم ألاهداف : 

اثر  اللعب املوجه على سلوك ألاطفال من الناحية الحركية والنفسية والاجتماعية بمدارس التوجيه   

أسنوات 6 –أ0الرياض ي بمحافظة الغربية من 

أاستخدم الباحث املنهج التجريبي -املنهج املستخدم :
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أطفل من مدرسة طنطا التجريبية للغات .0العينة :    

 أهم النتا   :

 –الانفعاليية  -احث إلى أن البرنامج قد احدث تغيير في سلوك ألاطفال من  الناحيية )الحركييةتوصل الب

أالاجتماعية(

 (1( )2161حبيب احمد عمده ) -دراسة  : - 

أسنوات  9-6تأثير أسلوب التربية الحركية على إلابداع الحركي لألطفال من  -عنوان الدراسة :

أيهدف البحث للتعرف على:   -: أهم ألاهدافأ 

أتحديد آلاثار الناجمة عن تطبيق البرنامج على القدرات إلابداعية    -

أ أ.سنوات 9-6التخيل الحركي( لألطفال من  –ألاصالة الحركية  –الحركية)الطالقة الحركية    

أ:   استخدم الباحث املنهج التجريبي املنهج املستخدم 

أة على الصفوف الدراسية الثالثة ألاولى بمحافظة تعز باليمن.اشتملت العين -:عينة البحث

  -أهم النتا   :

تتفييوق املجموعيية التجريبييية التييي طبييق عليهييا البرنييامج إلابييداعي علييى املجموعيية الضييابطة بالنسييبة  -       

أملتغير الطالقة الحركية.

عي علييى املجموعيية الضييابطة بالنسييبة تتفييوق املجموعيية التجريبييية التييي طبييق عليهييا البرنييامج إلابييدا -      

أملتغير ألاصالة الحركية.

تتفييوق املجموعيية التجريبييية التييي طبييق عليهييا البرنييامج إلابييداعي علييى املجموعيية الضييابطة بالنسييبة  -      

أملتغير التخيل الحركي.

 (7( )2163) بيداء عبدالسالم الخياليدراسة : 

أفي تنمية الاعتماد على النفي لدى اطفال الروضة اللعب الايهامياثر  -:بعنوان 

أ-أهم ألاهداف : 

أ-يهدف البحث للتعرف على:               

أاثر اللعب الايهامي في تنمية الاعتماد على النفي لدى اطفال الروضة

أاستخدم الباحث املنهج التجريبي -: املنهج املستخدم

أنازك بمحافظة بغداد روضةطفل من  12: العينة 

 أهم النتا   :

أفد حققت املجموعة التجريبية زيادة ملحوقة في درجات الاعتماد على النفس.

 مدى الاستفادة من الدراسات السابقة

 ساعدت الباحثين في اختيار منهج البحث -2

 ساعدت في تحديد الادوات والاجهزة -0

 ساعدت في اختيار الوسائل الاحصائية -1

 .ساهمت في دعم ومناقشة النتائج -0
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أ   

 البحث : إجراءات -3

 منهج البحث 3-6

املييييينهج التجريبيييييي وذليييييك باسيييييتخدام  التصيييييميم التجريبيييييي ملجميييييوعتين إحيييييداهما ثين اسييييتخدم البييييياح       

أتجريبية وألاخرى ضابطة بإتباع القياس القبلي والبعدي ملالئمته لطبيعة البحث.

 مجتمع البحث: 3-2

والبيييييييييالغ  0202-0202 أمييييييييل الحييييييييياة بالزاويييييييييةبمدرسيييييييية  أطفييييييييال الروضييييييييةيشييييييييتمل  مجتمييييييييع البحييييييييث      

أ.  طفل وطفلة  (02)عددهم

 عينة البحث : 3-3

  ( طفيييييل وطفلييييية02تييييم اختييييييار عينييييية البحيييييث بالطريقيييية العمديييييية مييييين مدرسييييية )أمييييل الحياة(وعيييييددهم )    

تيييم  أميييل الحيييياةمييين مدرسييية   (0202-0202طفيييل وطفلييية للموسيييم الدراسييي ي )( 02أجرييييت الدراسييية عليييى )

واملجموعية التجريبييية  طفيل وطفلية( 22عشيوائيا إليى مجموعية الدراسية الاسييتطالعية وقوامهيا ) تقسييمهم

. والجيييداول التاليييية تو يييح طفيييل وطفلييية( .2واملجموعييية الضيييابطة وقوامهيييا ) طفيييل وطفلييية( .2وقوامهيييا )

أ.تجانس وتكافؤ العينة في املتغيرات ألاولية ومتغيرات البحث قبل التجربة

 البحث أوال : تجانس عينة
لبيانات عينة البحث )التجريبية والضابطة واملجموعة الاستطالعية( في الاختبارات املتغيرات  إلاحصائي(التوصيف 6جدول )

 ألاولية  قبل التجربة

 املتغيرات
وحدة 

 القياس
أالعدد  ن املجموعات

 الدالالت إلاحصائية للتوصيف

املتوسط 

أالحسابي
أالوسيط

الانحراف 

أاملعياريأ

معامل 

أالالتواء

 السن

 
 سنة

                    .2 التجريبية

                       الضابطة

أ         أ   أ    أ   الاستطالعية

 الطولأ

 
 سم

                        التجريبية

                        الضابطة

أ         أ    أ    أ   الاستطالعية

 كجم الوزن

     -                     التجريبية

  1  -                     الضابطة

أ    -     أ    أ     أ   الاستطالعية

 اختبار الذكاء

 
 درجة

                       التجريبية

أ    أ    أ  أ         الضابطة

أ    -أ    أ  أ         الاستطالعية

( والخيياص بتجييانس بيانييات عينيية البحييث فييي املتغيييرات ألاولييية قبييل التجربيية .  أن 2يتضييح ميين جييدول )   

( مميييا يييدل علييى أن القياسيييات املستخلصيية قريبيية مييين 2.10إلييى   -2.91بييين ) معييامالت الالتييواء تتييراوح ميييا
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. وتقتييرب جييدا ميين الصييفر ممييا يؤكييد تجييانس 1±بييين   حيييث أن قيييم معامييل الالتييواء تتييراوح مييا الاعتدالييية   

أملتغيرات ألاولية قبل التجربة  .أفراد مجموعة البحث التجريبية والضابطة واملجموعة الاستطالعية في ا
 اختبار الطالقة الحركية  قبل التجربة في  لبيانات عينة البحث )التجريبية والضابطة واملجموعة الكلية( إلاحصائيالتوصيف  (2جدول )

 العدد  ن املجموعات املتغيرات الطالقة الحركية 

 الدالالت إلاحصائية للتوصيف

املتوسط 

أالحسابي
 الوسيط

الانحراف 

أاملعياريأ

معامل 

أالالتواء

 الجريأ
درجة لكل 

 استجابة

                  .2 تجريبية

                    .2 ضابطة

                  12 مجموعة البحث الكلية

 الوثب  
درجة لكل 

 استجابة

                  .2 تجريبية

                  .2 ضابطة

                  12 مجموعة البحث الكلية

 رمى كرة
درجة لكل 

 استجابة

 9                .2 تجريبية

                  .2 ضابطة

                  12 مجموعة البحث الكلية

 املجموع الكلى لالختبار 

 1   -               .2 تجريبية

                    .2 ضابطة

                    12 مجموعة البحث الكلية

أ

الطالقيية الحركييية  قبييل التجربيية .   فييي( والخيياص بتجييانس بيانييات عينيية البحييث 0يتضييح ميين جييدول )      

( مميا ييدل عليى أن القياسيات املستخلصية قريبية مين 2.99إليى  2.21-بين )  تتراوح ما الالتواءأن معامالت 

. وتقترب جدا من الصيفر مميا يؤكيد 1±بين   تتراوح ما الاعتدالية الالتواءحيث أن قيم معامل  الاعتدالية

الطالقييييية الحركيييييية  قبيييييل  فييييييتجيييييانس أفيييييراد مجموعييييية البحيييييث التجريبيييييية والضيييييابطة واملجموعييييية الكليييييية 

أالتجربة  .
 مجموعات البحث الثالث )التجريبية والضابطة والاستطالعية((تحليل التباين بين 3جدول )

 في املتغيرات ألاولية ألاساسية قبل التجربة

 مصدر التباين وحدة القياس املتغيرات
درجات 

 الحرية

مجموع 

 املربعات

متوسط 

 املربعات
 قيمة  ف

مستوى 

 املعنوية
 الداللة

 سنة السن

أغير دال                       بين املجموعات

                 داخل املجموعات

             املجموع

 سم الطول 

أغير دال      .                بين املجموعات

                 داخل املجموعات

             املجموع

 كجم الوزن

أغير دال                       بين املجموعات

                  داخل املجموعات

              املجموع

 الدرجة اختبار الذكاء

أغير دال      2                بين املجموعات

                  داخل املجموعات

              املجموع

أأ.0.0=  .2.2* معنوي عند مستوى 
( والخييييييياص بتحلييييييييل التبييييييياين بيييييييين مجموعيييييييات البحيييييييث اليييييييثالث )التجريبيييييييية 1يتضيييييييح مييييييين جيييييييدول )        

والضيييابطة والاسيييتطالعية( فيييي املتغييييرات ألاوليييية ألاساسيييية قبيييل التجربييية. عيييدم وجيييود فيييروق معنويييية بيييين 
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( وهيييذه  .2.1إليييى 2.22املجموعييات الثالثييية فيييي املتغيييرات ألاوليييية ألاساسيييية. حيييث بلغيييت قيمييية ف مييا بيييين )   

. ممييييا يؤكييييد أن املجموعييييات الثالثيييية متكاف يييية فييييي  .2.2القيييييم اقييييل ميييين قيميييية ف الجدولييييية عنييييد مسييييتوى 

أاملتغيرات ألاولية ألاساسية قبل التجربة . 

 اختبار الطالقة  فيالفروق بين املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة   (1ل)جدو 

 الحركية قبل التجربة )التكافؤ(

إلاحصا يةالدالالت   

 

 

 املتغيرات

 املجموعة التجريبية

21ن =   

 املجموعة الضابطة

21ن =  الفرق بين    

 املتوسطين

 قيمة

 ت
ع± س ع± س   

                               درجة لكل استجابة الجري    

                               درجة لكل استجابة الوثب  

                               درجة لكل استجابة رمى كرة  

      1                        املجموع الكلى لالختبار 

 2012=  1011عند مستوى  معنوي *    
اختبيييييار  ( والخييييياص بيييييالفروق بيييييين املجموعييييية التجريبيييييية واملجموعييييية الضييييييابطة فيييييي )0يتضيييييح مييييين جيييييدول )

( و هييذه القيييم غييير معنوييية 2.11إلييى  .2.2بييين )( . أن قيميية )ت( املحسييوبة تراوحييت مييا الطالقيية الحركييية

مميا ييدل عليى عيدم وجيود فيروق معنويية بيين املجميوعتين وتأكييد أن هنياك تكيافؤ بيين  .2.2عند مسيتوى 

أ.اختبار الطالقة الحركية قبل التجربة في البحث  مجموعتي

 وسا ل جمع البيانات 3-1

 القياسات الجسمية : -

 الريستاميتر)لقرب سم(.الطول : باستخدام جهاز  -2

 الوزن : باستخدام امليزان الطبي )لقرب كجم( . -0

 العمر الزمني : بالسنة . -1

 )رسم الرجل (. اختبار الذكاء العملي الاختبارات: -

  2.( سينة يسيهل تطبيقيه فيي صيورة جماعيية ويتكيون مين 20-1وهو اختبار غير لفظي لألطفال مين سين )  

 (20)فقرة ويحسب بالدرجة .

 : 2911لبول تورانس  )الطالقة الحركية(بار التفكير الابتكاري اخت-

أ(..( )2910محمد ثابت على الدين ) وإعدادهقام بتعريبه        

أهي : أنشطة أربعةويتضمن هذا الاختبار على 

أكم عدد الطرق.... ؟                                 -

أهل تستطيع التحرك مثل ....؟ -

أ.....؟ألاخرىأأي الطرق   -

أماذا يمكن أن يكون.....؟  -
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أفي الاختبار . ألاولأويختص البحث الحالي بنشاط الطالقة الحركية وهو النشاط           

أقياس الطالقة الحركية : ويتم قياسها عن طريق .

أكم عدد الطرق.... ؟   -

 شابهةالدراسات املعض بعلى  باالطالعين نظرا لتنوع مكونات الطالقة الحركية فقد قام الباحث      

 اقاموأ( والتي لها عالقة بموضوع  البحث وبناء على املسح املرجعي 26( )21( )22( )1) واملراجع العلمية

للطالقة الحركية  ألاساسيةصميم استمارة استطالع رأي الخبراء لتحديد أهم املكونات ت به وهو

( مكون ويختار الخبير أهم  املكونات 00( سنوات بحيث تضمنت الاستمارة )6-0)للمرحلة العمرية 

أالخبراء .  آراء% للموافقة على .1نسبة ب

( 22أجريييت التجربيية الاسييتطالعية  علييى العينيية العشييوائية البييالغ عييددهم ) الاسببتطالعية : التجربببة  3-1

( 2/1/0200ييييييييييت مييييييييين )مييييييييين نفيييييييييس مجتميييييييييع البحيييييييييث خيييييييييار  العينييييييييية ألاساسيييييييييية وقيييييييييد أجرأطفيييييييييل وطفلييييييييية 

 ( ،1/0200/.إلى)

وكييان الغييرض منهييا التأكييد ميين ثبييات وصييدق الاختبييارات ، وقييد تييم حسيياب  ثبييات الاختبييار وذلييك عيين طريييق 

تطبيق الاختبار وإعادة تطبيقه وقياسه تحت نفس الظروف وفيي نفيس املكيان ، وإلامكانييات حتيى ال تكيون 

ميييين  والتأكييييدوكييييان الغييييرض منهييييا تقنييييين الاختبييييارات  تبييييارألالخ طفييييالهنيييياك عوامييييل أخييييرى مييييؤثرة فييييي أداء الاأ

أ .  سالمة الادوات والوقت وتدريب املساعدين

أاملعامالت العلمية لالختبارات واملقاييس املطبقة في البحث :

أصدق التمايز الختبار للطالقة الحركية:

( أعلى أرباعتصنيف العينة معياريا على مستوى عالي ) انالباحث يأوإليجاد صدق التمايز أجرأ      

ومستوى منخفض )أرباع أدنى( ومستوى متوسط ، وتمت املقارنة بين ألارباع ألاعلى وألارباع ألادنى 

أ(..إليجاد معامل صدق التمايز جدول )

 ركية(الفروق بين ألارباع ألاعلى وألارباع ألادنى إليجاد صدق )اختبار الطالقة الح (1جدول )

 الدالالت إلاحصائية

 

 

 متغيرات الطالقة الحركية

 ألارباع ألاعلى

  .ن = 

 ألارباع ألادنى

.ن =  الفرق بين  

 املتوسطين

 قيمة

 ت

معامل 

 الصدق
ع± س ع± س   

                                    أدرجة لكل استجابةأالجري    

                                     درجة لكل استجابة الوثب  

                                     درجة لكل استجابة رمى كرة  

                                      املجموع الكلى لالختبار 

أ0.00=  .2.2عند مستوى  معنويأ*    

أ
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( والخاص بداللة الفروق بين ألارباع ألاعلى وألارباع ألادنى  إليجاد صدق .يتضح من جدول )          

)اختبار الطالقة الحركية( ، وجود فروق معنوية لصالح ألارباع ألاعلى  حيث بلغت قيمة ت  املحسوبة 

. كما بلغ معامل الصدق ما بين    .2.2(  وهذه القيم معنوية عند مستوى 22.01 إلى  1.02ما بين )

. وانه يقيس ما وضع  التمييزيأ( مما يؤكد أن اختبار الطالقة الحركية يتسم بالصدق 2.91 إلى .2.9)

أمن اجله.

أثبات الاختبار للطالقة الحركية : -أ

بإعادة تطبيق  وابتطبيق الاختبار على مجموعة البحث الاستطالعية ثم قام انحيث قام الباحث       

الطالقة )وفي نفس الظروف بعد خمسة أيام للتأكد من ثبات اختبار  طفالالاختبار على نفس الاأ

أالحركية( .
 (الفروق بين التطبيق ألاول والتطبيق الثاني  ملجموعة البحث الاستطالعية 1جدول )

 02ن =    إليجاد ثبات )اختبار الطالقة الحركية(        

 الدالالت إلاحصائية

 

 

 متغيرات الطالقة

الحركية   

ألاولأ التطبيق  التطبيق الثاني 
الفرق بين 

 املتوسطين
 قيمة

 ت

معامل 

 الثبات
ع± س ع± س  ع± س   

أالجري    
درجة لكل 

أاستجابة 
                                        

 الوثب  
درجة لكل 

 استجابة
                                        

 رمى كرة  
درجة لكل 

 استجابة
                                        

                                         املجموع الكلى لالختبار 

أ0.22=  .2.2*معنوي عند مستوى 

( والخيييياص بدالليييية الفييييروق بييييين التطبيييييق ألاول والتطبيييييق الثيييياني ومعامييييل 6يتضييييح ميييين جييييدول )

الارتبيياط  بييين التطبيقييين ملجموعيية البحييث الاسييتطالعية إليجيياد ثبييات )اختبييار الطالقيية الحركييية( ، عييدم 

 2.22. حيييث بلغيت قيميية ت املحسيوبة مييا بييين ) الثيانيوالتطبيييق  ألاولأوجيود فييروق معنويية بييين التطبييق 

( .2.9 إليى 2.92. كميا بليغ معاميل الثبيات ميا بيين  ) .2.2(  وهذه القيم غيير معنويية عنيد مسيتوى 2.91 إلى

علييى نفييس  أخييرىأتطبيقهييا مييرة  أعيييد إذاتعطييى نفييس النتييائج  وأنهييااملتغيييرات تتسييم بالثبييات  أنممييا يؤكييد 

أالعينة وفى نفس الظروف .

 الدراسة ألاساسية :  3-1

 .1أسبوع بواقع )( 1تم تطبيق البرنامج في ) -
ً
أ(حصص أسبوعيا

 ( درس .00تم تحديد الدروس املناسبة لتطبيق البرنامج وقد حددت في ) -

أ
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 القياس القبلي : -6

 - 0202بييييأجراء القياسييييات القبلييييية فييييي املتغيييييرات قيييييد البحييييث فييييي العييييام الدراسيييي ي  ينقييييام البيييياحث          

اطفيال الروضية بمدرسية (على العينة ألاساسيية مين 21/1/0200( إلى )20/1/0200في الفترة من) 0200

أوالتي تتضمن املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة .   أمل الحياة بالزاوية

 

 تطبيق التجربة ألاساسية : -2

( علييى مجمييوعتي البحييث 0200/./9( إلييى)20/1/0200بتطبيييق الدراسيية ألاساسييية ) ينقييام البيياحث          

( 02علييييى أن يييييدخل املتغييييير التجريبييييي علييييى الجييييزء ألاساسيييي ي ميييين الييييدرس وبواقييييع ) )املجموعيييية التجريبييييية

 دقيقة أما املجموعة الضابطة  طبق عليها البرنامج التقليدي  .

 القياس البعدي: -3

( إليييى 0200/./22بتطبييييق القياسيييات البعديييية فيييي املتغييييرات قييييد البحيييث فيييي الفتيييرة مييين ) ثينقيييام البييياح    

أالقياسات القبلية . اختبارات( وبنفس شروط القياس القبلي وذلك عن طريق نفس 0200/./22)

 املعالجات إلاحصا ية:  3-7

 الانحراف املعياريأ -املتوسط الحسابي                -

 تحليل التباين -             الوسيط           -

 اختبار )ت( -            معامل الالتواء    -

 عرض ومناقشة النتا   -1

 عرض النتا   1-6

أللمجموعة التجريبية في الطالقة الحركية: البعديالفروق بين القياس القبلي والقياس  -
 التجريبية للمجموعة البعدي والقياس القبلي القياس بين الفروق(7) جدول 

 61=  ن             (       الحركية الطالقة اختبار)  في 

 الدالالت إلاحصا ية

 

 متغيرات الطالقة

الحركية   

القبليالقياس  البعديالقياس    
الفرق بين 

 قيمة املتوسطين

 ت

نسبة 

 التحسن %
ع± س ع± س  ع± س   

                                                الجري  

                                           الوثب  

                                            رمى كرة  

                                            املجموع الكلى لالختبار 

 2066=  1011*معنوي عند مستوى 



 

11 
 

 2022ليبيا الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جامعة الزاوية       ةبلكي  السابع العرشون     اجملدل :و التاسع العدد: جمةل عامل الرايضة والعلوم الرتبوية   

9197-2521    (issn)الرمق ادلويل    

والقياس  القبلي( والخاص بالفروق بين القياس 2رقم ) البياني( والشكل 1يتضح من جدول )          

( للمجموعة التجريبية  وجود فروق بين القياسين عند مستوى اختبار الطالقة الحركية) في البعدي

( وهذه 29..2 إلى 02... حيث بلغت قيمة ت ما بين ) البعديجميع الاختبارات لصالح القياس  في .2.2

%  12..6كما تراوحت نسبة التحسن % ما بين )  .2.2القيم اكبر من قيمة ت الجدولية عند مستوى 

أ%(22..20  إلى

أبين املجموعة التجريبية  واملجموعة الضابطة  بعد  التجربة في الطالقة الحركيةالفروق  -

 الضابطة واملجموعة  التجريبية املجموعة بين الفروق(  ) جدول 

  التجربة  بعد الحركية الطالقة اختبار في  

إلاحصا ية الدالالت  

 

 املتغيرات

التجريبية املجموعة  

21=  ن  

الضابطة املجموعة  

21=  ن    
 بين الفرق 

 املتوسطين

 قيمة

 ت

 نسبة

% الفروق  
ع± س ع± س   

                                         الجري  

                                      الوثب  

                                      رمى كرة  

                                      املجموع الكلى لالختبار 

 2012=  1011عند مستوى  معنوي *       

القياس  في( الخاص بالفروق بين املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة 1يتضح من جدول )       

جميع  في  .2.2( وجود فروق بين املجموعتين  عند مستوى اختبار الطالقة الحركية) في البعدي

( وهذه القيم اكبر 1.09  إلى  1.21بين ) املتغيرات لصالح املجموعة التجريبية .  حيث بلغت قيمة ت ما

% 00.16بين ) كما بلغت نسبة الفروق% بين املجموعتين  ما.2.2من قيمة ت الجدولية عند مستوى 

أ%(0..60 إلى

 النتا  :مناقشة 

(  وتشير النتائج 1م اختبار صحته من خالل جدول رقم )وقد ت ألاولأبالنسبة للفرض  مناقشة النتائج 

الرمي( للقياس  –الوثب  –في اختبار الطالقة الحركية )الجري  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  إلى

كما ’أفي جميع مكونات الاختبار .2.2البعدي للمجموعة التجريبية وكانت قيمة )ت( دالة عند مستوى 

التأثير الايجابي الذي أحدثه  إلى%( مما يشير 22..20 -% 10..6ن )بي نسبة التحسن تراوحت ما أن

برنامج التربية الحركية املقترح بالنسبة للمجموعة التجريبية ، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة حيث 

تساهم في تنمية وصقل الابتكار الحركي  أنأو حت هذه الدراسات إن برامج التربية الحركية يمكن 

 يغير التقليد ألاداءاملرونة( وأهمية دور املدرس في تشجيع التالميذ عن  -ألاصالة  –قة بمكوناته )الطال



 

11 
 

 2022ليبيا الرتبية البدنية وعلوم الرايضة جامعة الزاوية       ةبلكي  السابع العرشون     اجملدل :و التاسع العدد: جمةل عامل الرايضة والعلوم الرتبوية   

9197-2521    (issn)الرمق ادلويل    

(  1وذلك لعالقته باالبتكار الحركي .) انواع اللعبمن أسلوب في تدريس أكثر ،  وكذلك أهمية استخدام    

(1( )21( )2. ) 

وجود  إلى(  وتشير النتائج 9وقد تم اختبار صحته من خالل جدول رقم )ني بالنسبة للفرض الثا    

الرمي( للقياسين البعديين   –الوثب  –في اختبار الطالقة الحركية )الجري  إحصائيةفروق ذات داللة 

في جميع مكونات  .2.2للمجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة  وكانت قيمة )ت( دالة عند مستوى 

أالاختبار التأثير الايجابي  إلى% ( مما يشير 0..60 -%00.16بين ) نسبة التحسن تراوحت ما أنكما ’

دراسة بالنسبة للمجموعة التجريبية ، وتتفق هذه النتيجة مع لعب الايهامي الذي أحدثه برنامج ا

تفوق نتائج املجموعة التجريبية عن املجموعة الضابطة في القياس  إلىوالتي تشير (0221بيداء خيالي )

أ. البعدي الختبار الطالقة الحركية

في  روضةاملقترح على البرنامج التقليدي املتبع في ال لعب الايهاميتفوق برنامج ال ثينرجع الباحيوأ      

مدى سالمة وتصميم  إلىنتائج املجموعة التجريبية عن املجموعة الضابطة في الطالقة الحركية 

 –عاب توافقية ال –تمرينات  –بدني  إعدادفقد تضمن البرنامج عب الايهامي البرنامج املقترح لل

 –الاتجاهات  –املفاهيم  إدراك –مهارات التناول  –الانتقالية والغير انتقالية  ألاساسيةالحركات 

 تابعاتواملهارات في شكل  ألانشطةالاتزان ، وقد تم تنفيذ  –الزمن  –أألاشكال إدراك –املسارات 

درس التربية  ان أنستنتج الباحثيمع الزميل ، وأ –تنافسية والعاب صغيرة والعاب بطريقة فردية 

في جو من  ألانشطةيؤدي  طفلالذي استخدم برنامج التربية الحركية يتميز بالحرية ويجعل ال بدنيةال

تتميز  اللعب الايهاميبرامج  أن إلى (2163) أكدنه بيداء عبدالسالم الخياليهذا ما املتعة والتشويق 

لحركي وإتقان وتعلم املهارات الحركية واكتساب قدرات والابتكار ا لإلبداعبإتاحة الفرص للتالميذ 

ضغط من املدرس بما يتفق مع خصائص ومكونات  أوأ إجبارالسليم دون  ألاداءمتنوعة تمكنهم من 

أ(6: 1النمو البدني والتطور الحركي.) 

لطالقة زيادة تنمية مكونات ا إلىاملقترح أدى ان برنامج اللعب الايهامي  ثينستخلص الباحيوأ        

في اختبار الطالقة الحركية  الاطفال الحركية للمجموعة التجريبية من خالل زيادة درجات متوسط

للقياس البعدي عن القياس القبلي للمجموعة التجريبية عن املجموعة الضابطة، وبذلك يكون قد 

أ.نيتحقق الفرض الثا

 الاستنتاجات والتوصيات   -1

 الاستنتاجات:  1-6

أإلى الاستنتاجات التالية:ين في حدود أهداف البحث وفروضه وإلاجراءات املتبعة توصل الباحث       

لطفال   تنمية الطالقة الحركيةاملقترح تأثيرا إيجابيا على  لعب الايهاميأثر برنامج ال -2

 مجموعة التجريبية.لل الروضة
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تنمية املقترح كان له تأثير إيجابي أكثر من البرنامج التقليدي على لعب الايهامي برنامج ال -0   

  عينة البحث. روضةال لطفال الطالقة الحركية

تنمية الطالقة الحركية تفوق نتائج املجموعة التجريبية عن املجموعة الضابطة على  -1

 .لطفال الروضة

 : التوصيات: 1-2

فييي حييدود أهييداف البحييث وفروضييه وإلاجييراءات املطبقيية وفييي حييدود الاسييتنتاجات التييي تييم التوصييل        

 إليها  ما يلي:

  رياض الاطفالفي مرحلة  بدنيةداخل منها  التربية ال اللعب لنواعضرورة وضع برامج متنوعة  -2

 –ة ) الايهامي اللعب املختلفإعداد وتأهيل معلمي التربية البدنية على استخدام برامج  -0

 .رياض الاطفالداخل دروس التربية البدنية نظرا لهميتها الفعالة في مرحلة  الانشائي ...(

وإدخالها كمقرر دراس ي في مناهج كليات  نظريات اللعب التعرف على الاتجاهات الحديثة في  -1

 التربية البدنية . 

الطالقة حتى يمكن الاستفادة منه في تنمية  ملرحلة رياض الاطفال للعب الايهاميتطبيق برنامج  -0

أ.الحركية

  املراجع 

أميييييييييييييييييييين أنيييييييييييييييييييور الخيييييييييييييييييييولي   .2

 وأسامة راتب

 .2911، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  .:التربية الحركية للطفل ، ط

سيييييييكولوجية النميييييية والطفوليييييية واملراهقيييييية ،مكتبيييييية التربييييييية ، القيييييياهرة ،  ابراهيم فؤاد فيوليب  .0

أ..022

،  2كيف توصف ابحاث الدماغ في التعليم ، دار الكتاب التربوي ، طأجيتش ايراك   .1

أ.0222املغرب ، 

ايمييييييان عبيييييياس الخفيييييياف   .0

أسعدية كريم درويش –

فس لدى اطفال الروضة ، نبال الثقةاثر اللعب التنافس ي في تنمية 

، بغداد ،  1.الجامعة املستنصرية ، مجلة كلية املعلمين ، العدد 

أ.0222

أتورانسبول   ..

أ

أ

باستخدام   ألاطفال عند أالبتكاريأاختبار القدرة على التفكير  :

أ، وألافعالالحركات 

، كلييييية التربييييية ، جامعيييية املنصييييورة ،  نعلييييى الييييديمحمييييد ثابييييت  ترجميييية

أ2910

أ.2996: أسس ونظريات الحركة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، أبسطويس ي احمد  .6

بيييييييييييييييييييييييييييييداء عبدالسييييييييييييييييييييييييييييالم أ .1

أالخيالي

 اثر اللعب الايهامي في تنمية الاعتماد على النفي لدى اطفال الروضة

أ.0221، الجامعة املستنصرية ، كلية التربية الاساسية ، 
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أحبيب احمد عمده  .1   

أ

 9-6من  لألطفالالحركي  إلابداعالتربية الحركية على  أسلوب: تأثير 

أ.0222سنوات ، ماجستير ، كلية التربية الرياضية ، اليمن ، 

عيييييييييييييييييييييييدنان دروييييييييييييييييييييييييش   .9

الخييييولي  وأمييييينجليييون 

أ حعبد الفتاومحمد 

التربية الرياضية املدرسية دليل معلم الفصل وطالب  :

أ2990، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1التربية العملية ، ط

: دليل مدرس التربية الرياضية في مرحلة التعليم ألاساس ي أعنايات احمد فر   .22

أ.2992،دار الفكر العربي ،

، دار الوفاء ، إلاسكندرية 0: التربية الحركية وتطبيقاتها ، طأفاطمة عوض صابر  .22

أ.0221، 

بحوث في تقنين الاختبارات النفسية ، مكتبة الانجلو  :أفؤاد ابو حطب  .20

أ.2911املصرية ، القاهرة ، 

تطوير   في : اثر منها  تعليمي مقترح لتنمية الطالقة الحركيةأملياء حسن الديوان  .21

الرشاقة                       والتوازن ومستوى الرضا بدرس 

، كلية التربية الرياضية ،  دكتوراهالتربية الرياضية ، رسالة 

أ.0220جامعة البصرة ، 

ليليييييييييييييى عبيييييييييييييد العزيييييييييييييييز   .20

زهييران وعاصييم صييابر 

أراشد

: اللعب التربوي لألطفال املقومات النظرية والتطبيقية ، دار 

أ..022القاهرة ، زهران ، 

محميييد احميييد السيييييد   ..2

أحبلص

: أثر ممارسة اللعب املوجه على سلوك ألاطفال بمدارس 

سنوات ،  6-0التوجيه الرياض ي بمحافظة الغربية من سن 

رسالة ماجستير ، جامعة إلاسكندرية ، كلية التربية الرياضية 

أ.0226بنات ، 

هييييييييياني محميييييييييد فت يييييييييي   .26

أعلى

على الكفاءة إلادراكية والتفكير تأثير برنامج تربية حركية 

أالبتكاري لطفال الروضة ، دكتوراه ، كلية التربية الرياضية 

أ.0221، جامعة املنصورة ، 

17-Davide Belka : Teaching – Children Games. Becoming a Maser Teachers Human 

Kinetics Publisher, Inc. (1994) 
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