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 ملخص البحث

  ، الحركات األساسية.الذكاءتنمية التنفيذي،  مفتاحية: االنتباهالالكلمات 
بما يستوجب  . تتزايد المشكالت النفسية الخاصة باألطفال في المجتمعات الحديثة تزايداً واضحاً     

ضرورة االهتمام بتقديم الخدمات النفسية المالئمة لهم على المستويات المعروفة ومعالجة تلك 
المشكالت فاالنتباه التنفيذي يؤدي الى تنمية الذكاء لدى االطفال ما قبل المدرسة ويعول على 

ه الشريحة ية البحث بهذاالرتقاء ورفع مستوى االداء للحركات االساسية لدى االطفال وهنا تكمن أهم
اذا استطعنا في زيادة مشاركاتهم في الفعاليات الرياضية التي تناسب أعمارهم لتطوير االنتباه 
التنفيذي وتنمية الذكاء في اداء الحركات االساسية لدى االطفال .وتكمن اهمية البحث في اعداد 

االساسية  ل عام وبعض الحركاتمنهج تعليمي لالنتباه التنفيذي ومعرفة تأثيره على الذكاء بشك
نفيذي تألطفال ما قبل المدرسة ) رياض االطفال (.وهدفت الدراسة الى اعداد منهج تعليمي لالنتباه ال

تعرف مستويات الذكاء لدى االطفال ما قبل المدرسة .وتأثير االنتباه ألطفال ما قبل المدرسة و 
ثة واستخدمت الباح ل ما قبل المدرسة.التنفيذي على الذكاء وبعض الحركات االساسية لألطفا

هم أحديد تم تفاما اجراءات البحث الميدانية ، المنهج التجريبي لمالئمته مشكلة البحث وأهدافه
اذ تم عرض هذه الحركات في استمارة على  ،الحركات االساسية للمرحلة العمرية قيد البحث

ل تحديد أهم الحركات ، وقد تم مجموعة من الخبراء والمختصين ، بهدف استطالع آرائهم حو 
تحديد الحركات االتية ) الركض ، الوثب ، الرمي ، االستالم اللقف ( بعد ان حصلت على نسبة 

( فما فوق من ترشيح الخبراء وتعد هذه الحركات التي تم تحديدها من أهم الحركات الحركية 75%)
وعًا فضاًل ر ان هذه الحركات االكثر شياالساسية التي يجب تنميتها في هذه المرحلة العمرية باعتبا

 عن تأثيرها المباشر في الحركات المرتبطة باألنشطة الرياضية.
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The Effect of Executive Attention Educational Method on Developing 
Intelligence and some Basic Moves among Pre-school Children (4-6 Years)     
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Abstract 
    It is apparent that that psychological problems are increasing among children 
in modern societies. This urges the attention to provide proper psychological 
services for them on the basis of common levels، as well as treating the 
problems. Executive attention leads to improving intelligence and development 
of the performance of basic moves among pre-school children.The importance 
of the current study lies in  this age group by increasing their participation in 
physical activities that suit their age to develop executive attention and 
intelligence in performing basic moves among children. The significant of the 
study is represented in designing an educational method for executive attention 
for pre-school children and investigating its effect on intelligence in general as 
well as some basic moves among pre-school (kindergarten)  children. The 
study aims at preparing an educational method for executive attention for pre-
school children and investigating their levels of intelligence as well as the effect 
of executive attention on intelligence and some basic moves among pre-school 
children. The researcher adopted the experimental method as it suits the 
problem  and aims of the study. The field procedures included identifying the 
most important basic moves for the age group in question. These moves were 
forwarded to experts and specialists to acquire their opinions of them. The 
following moves were identified (running، jumping، pitching، receiving، and 
caching) after receiving 75% and above of expert approval. Those moves are 
regarded as the basic movements that should be developed for this age group 
for being the most common as well as their direct effect on the movements 
related to sport activities.         
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  :المقدمة-1
يتميز الجنس البشري بالنمو المتميز في القدرات العقلية لألفراد حتى تصل الى مستويات رفيعة     

حصول  االخيرة شهدت اآلونةاقل وفي الع باإلنسانومن هنا جاءت تسمية الساللة البشرية الحالية 
            ةالعمليات العقلية الحقيقي ما قبلتطور في رياض االطفال ولكنه مر في مراحل ومنها مراحل 

)) نحت مرحلة التفكير الحس الحركي (( ويعقبها مرحلة تفكير الحدس ويعتمد ذكاء الطفل على 
دة االشياء وفحصها ومتابعة مظاهر حركتها ما يخرج به من خبرات تجلبها له الحواس من مشاه

ور في المثيرات في المحيط الخارجي ألن لها د الستقبالولالنتباه أهمية كبيرة في تهيئة الحواس 
 واالضواء الزاهية واالصوات العالية كل هذه المثيرات تجذب المنبهاالنتباه لدى االطفال ومنها شدة 

هناك زهم ليقوموا باالنتباه على الحركات والمهارات لتأديتها فاالنتباه لدى االطفال وتعمل على تحفي
حركات اساسية يتعلمها الطفل منذ بداية عمره كالمشي والركض والقفز والدوران والرمي كرمي 
الكرات وتسمى هذه النشاطات الحركية التي تبدوا عند معظم االطفال بالحركات االساسية وتعد 

لمختلفة التي يقوم بها االطفال وان مصطلح الحركات االساسية هذه الحركات ضرورية لأللعاب ا
 يشير الى بعض مظاهر االنجاز الحركي التي تظهر في مراحل النضج البدني المبكر .

 هو نوع االنتباه المرتبط بالجانب االداري الواعي والمسؤول عن تنظيم االفكارفاالنتباه التنفيذي     
وك لألهداف ويتضمن الفعاليات النفسية التي تسيطر على االفكار والسل واالفعال وهو التنفيذ االرادي

يؤدي الى تنمية الذكاء لدى االطفال ما قبل المدرسة فالذكاء هو قدرة عامه ( 051: 0741)ميلر:
تظهر قدرة الفرد على التكيف مع التوافق والمشكالت الجديدة التي تواجه الفرد في القدرة على 

: 5111) ابو جادو :  لعليا كالتذكر والتخيل وادراك العالقات وحل المشكالت (ممارسة العمليات ا
( ويعول على االرتقاء ورفع مستوى االداء للحركات االساسية لدى االطفال وهنا تكمن أهمية 813

البحث بهذه الشريحة اذا أستطعنا زيادة مشاركاتهم في الفعاليات الرياضية التي تناسب أعمارهم 
 نتباه التنفيذي وتنمية الذكاء في اداء الحركات االساسية لدى االطفال .لتطوير اال

وتكمن اهمية البحث في اعداد منهج تعليمي لالنتباه التنفيذي ومعرفة تأثيره على الذكاء بشكل    
 .االطفال( )رياضعام وبعض الحركات االساسية ألطفال ما قبل المدرسة 

عليمي لالنتباه التنفيذي ال طفال ما قبل المدرسة والتعرف على وهدفت الدراسة الى اعداد منهج ت   
مستويات الذكاء لدى اطفال ما قبل المدرسة تأثير االنتباه التنفيذي على الذكاء وبعض الحركات 

 االطفال (. )رياضاالساسية ألطفال ما قبل المدرسة 
 :منهجية البحث واجراءاته الميدانية-2
  البحث:منهج  2-1
 وأهدافه.مت الباحثة المنهج التجريبي لمالئمته مشكلة البحث استخد   
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  البحث:عينة  2-2
اذ تم اختيار عينة البحث من  (،81)اطفال روضة الرحيق وعددهم  البحث منيتمثل مجتمع    
من اطفال روضة الرحيق في قضاء بعقوبة المركز  الً ( طف81جتمع االصلي و بلغ عددهم )الم

 .%011فقد تم تمثيل المجتمع بنسبة  سنوات،( 3-8يقة العمدية ولألعمار من )وتم اختيارهم بالطر 
 وسائل جمع المعلومات: 5-6
القياسات، و االختبار  انةاستب والمختصين، استمارةاراء الخبراء ، المصادر العربية واالجنبية   

  الشخصية. المقابالت
  المستخدمة:االجهزة واالدوات  2-4

ل التي تساعد الباحثة بجمع المعلومات وحل المشكلة المراد دراستها وقد تم وهي جمع الوسائ    
(. 81تعليمية ملونة عدد ) الروضة. كرات االتية: ساحةاالستعانة بالوسائل واالجهزة المساعدة 

توقيت الكرتونية نوع  متر. ساعة 21قياس جلدي طول  بالستيكية. شريط صغيرة. اهداف اهداف
Casio  الصنعصينية.  

 تحديد متغيرات البحث: 2-4
قبل البدء بأجراء االختبارات وتطبيق منهج االنتباه التنفيذي، تم تحديد اهم الحركات االساسية     

للمرحلة العمرية وقدتم تحديد ) الركض، الوثب، الرمي، االستالم اللقف ( بعد ان حصلت على 
ن ذلك وتعد هذه الحركات التي تم ( يبي0( فما فوق من ترشيح الخبراء والجدول )%75نسبة )

تحديدها من أهم الحركات الحركية االساسية التي يجب تئمينها في هذه المرحلة العمرية باعتبار 
ان هذه الحركات أكثر شيوعاً فضاًل عن تأثيرها المباشر في المهارات المرتبطة باألنشطة الرياضية 

( و)ابراهيم 82: 0748( و )عثمان:86: 0772المختلفة اذ يؤكد ذلك كل من )عبد الكريم:
:0776 :013.) 
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 يبين نسبة اتفاق اراء الخبراء والمختصين في اهم الحركات االساسية  (1جدول )

نسبة  الحركات ت تصنيف الحركات االساسية
 التأشير االتفاق

 الحركات االنتقالية

 -أ 
 -ب
 -ج
 -د
 -هـ

 المشي
 الركض
 الوثب
 الحجل
 التسلق

%55 
%88 
%96 
%65 
%68 

X 
 
 
X 
X 

 حركات المعالجة والتناول

 -أ
 -ب
 -ج
 -د
 -هـ

 رمي الكرة اليد
 ركل الكرة بالقدم
 تسلم الكرة اللقف
 دحرجة الكرة
 الطبطبة

%86 
%66 
%82 
%67 
%62 

 
X 
 
X 
X 

 حركات االتزان الحركي والثابت

 -أ
 -ب
 -ج
 -د
 -هـ
 -و

 االرتكاز على الرأس
 االرتكاز على اليدين

 الدحرجة
 االتزان على قدم واحدة

 التعلق
 المشي على عارضه التوازن

%65 
%67 
%70 
%68 
%65 
%66 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
 مقياس جامعة اوهايو لتقويم القدرات الحركية االساسية : 2-6

يعتمد تقويم الحركات الحركية االساسية لألطفال الصغار على استخدام االساليب التقديرية في     
، فالتقويم في مراحل التعليم االولى يعتمد مالحظة االطفال عند ادائهم ي لهمر تقويم االداء المها

النشاطات المختلفة خالل درس التربية الرياضية وتركز بشكل خاص على الحركات االساسية 
(Basic movement skills كالرمي والوثب والدحرجة والمسك والتعلق وغيرها ولكي تتم )

ب تحليل بعد مالحظة االداء لتحديد مقدار التطوير الذي حدث بالنسبة المالحظة بصورة دقيقة ، يج
( .وعليه فقد تم االستعانة بأسلوب المالحظة لقياس وتقويم 0778:016لها )رضوان وعبد المجيد 

 هذه الحركات اذ استخدام الباحثة مقياس ) جامعة أوهابو ( للقدرات الحركية .
(university scqle for cross motor assessment) Cohiosate  . 

قويم لت( ويعد مقياسًا دقيقًا ل(Loovis and Ersing:1979:226وقام بتنظيم هذا المقياس    
المبني على المالحظة والذي يقيس التطور الحركي للطفل خالل المراحل الثالثة الخاصة بالتطوير 

   نضج ( ، ومرحلة الالمرحلة االوليةاالبتدائية،  الحركي للمهارات الحركية االساسية وهي ) المرحلة
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وتميز هذا المقياس بسهولة استخدامه وتطبيقه بالنسبة الختبارات التطور الحركي وهو مصمم    
لقياس مستوى اداء االطفال لهذه الحركات خالل وقت قياسها ثم تعرف التغيرات التي تطرأ على 

حص ورؤية نوعية حركة الطفل من خالل هذه المستوى بعد فترة من الزمن ويحاول هذا المقياس ف
تقويم التغيرات التطويرية على مدى الوقت باستخدام التقويم المعتمد على المالحظة الدقيقة بوصفها 

 (Loovis and Ersing:1979:226 طريقة لها مستوى عال من الصدق والثبات والموضوعية
 يبين ذلك المقياس .( 
 القبلية:االختبارات  .-2
ختبارات " هي احد الوسائل للتقويم والقياس والتشخيص والتوجيه في المناهج والبرامج ان اال   

والخطط المختلفة لجميع المستويات والمراحل العمرية فهي تقوم بدور المؤشر وتشير بوضوح الى 
 (.6: 0772جيد: ممدى التقدم والنجاح في تحقيق االهداف الموضوعة "  )عبد ال

 الرئيسة:التجربة  2-1
وطبقت  02/5/5103لغاية  02/05/5102من  التعليمية اعتباراطبقت الباحثة الوحدات     

يذي في من كل اسبوع وتم تطبيق منهج االنتباه التنف واالربعاء( )االثنينالوحدات التعليمية في ايام 
ت د قام( دقيقة للمجموعة التجريبية أما المجموعة الضابطة فق25القسم الرئيسي الذي كانت مدته )

وقد وزع  ربعاء(واال )االثنينبتطبيق منهاج وزارة التربية المتبع وطبقت وحدات التعليمية في ايام 
( دقائق 5و) الرئيس،( دقيقة 25)التحضيري، و( دقائق القسم 10زمن كل وحدة تعليمية كاالتي )

 للقسم الختامي.
  البعدية:االختبارات  2-5
عد االنتهاء من تنفيذ منهج االنتباه التنفيذي على المجموعة تم اجراء االختبارات البعدية ب   

 االثنين-اجريت االختبارات البعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية يوم االحد  اذ التجريبية،
في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا لكال المجموعتين وقد  55/5/5103-05المصادف 

بة من حيث الزمان والمكان واالدوات واالجهزة لالختبارات الباحثة مسبقًا الظروف المناس تهيأ
البعدية وتنفيذ نفس االجراءات المتبعة في االختبارات القبلية وبمساعدة فريق العمل المساعد ذاته 

 القبلي.في االختبار 
  االساسية:تقويم الحركات  .2-1
فلم على اربعة ي التقويم يتم عرض البعد اجراء االختبارات القبلية والبعدية وتسجيلها فيديويا وف   

مقومين من ذوي الخبرة في كلية التربية االساسية وكلية التربية الرياضية لتقويم اداء الحركات 
ميذ حسب مقياس تقويم كل حركة اساسية وذلك حصل كل تلباالساسية لالختبارات القبلية والبعدية و 

تم حذف اعلى واقل درجة للتلميذ وقسمت اذ  االربعة،على اربع درجات حسب تقويم الخبراء 
 (.00 :0771خيون ومجيد :)( للخروج بالدرجة النهائية 5الدرجات الوسطيتان على )
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 الوسائل االحصائية: .2-1
 .Spssاستخدمت الباحثة الحقيبة االحصائية الجاهزة     
  ومناقشتها:عرض النتائج وتحليلها -6
 في االختبارات القبلية والبعدية وللمجموعة التجريبية عرض نتائج تقويم الحركات االساسية6-1

 وتحليلها:
سية قيد االسا التنمية الحركاتيبين األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسبة  (2جدول )

 البحث في االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية 

 (15)( ودرجة حرية 4...اللة )* تحت مستوى د
( نتائج تقويم الحركات االساسية قيد البحث في االختبارات القبلية والبعدية  5يبين  جدول )   

للمجموعة التجريبية ، اذ كانت نتائج تقويم الوسط الحسابي للمهارات الحركية االساسية قيد البحث 
( واالنحراف 6.01(، ) 6.64(، ) 2.18( ،)  2.13في االختبارات القبيلة للمجموعة التجريبية ) 

( اما نتائج تقويم الوسط الحسابي الحركات 1.33( ، ) 1.418( ، ) 1.28( ، ) 1.60المعياري ) 
 1.16(،) 1.8(، )1.62االساسية قيد البحث في االختبارات البعدية وللمجموعة التجريبية فكانت )

(اما نسبة 1.64( ، )1.73(، )0.06(، ) 1.66 (، اما االنحراف المعياري فقد كان )2.80(، ) 
( وحركة التسلم 21.87( وحركة الرمي )60.47( وحركة الوثب ) 60.02التنمية لحركة الركض ) 

(80.81   .  ) 
 
 
 
 

 

 المعالجات
 االحصائية
 

 المتغيرات

 عدد العينة
وحدة 

 قياسال

 االختبار البعدي االختبار القبلي

 نسبة التنمية
 ع± س ع± س

 الركض

 
 
 

2. 

 %61.14 66.. 64.. 61.. 6..4 الدرجة

 %61.15 1.16 4.. 44.. 4..4 الدرجة الوثب

 %45..4 56.. 6... 1.4.. 6.61 الدرجة الرمي

 %.41.4 61.. 4.41 66.. .6.1 الدرجة االستالم
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المحسوبة والجدولية ونسبة الخطأ  ت(وحدة القياس ومتوسط الفروق وقيمة ) نيبي (6جدول )
 االساسية قيد البحث وللمجموعة التجريبية  البعدية الحركاتو المعياري في االختبارات القبلية 

 (15)( ودرجة حرية 4...* تحت مستوى داللة )
( متوسط الفروق ونسبة الخطأ المعياري في االختبارات البعدية للمهارات الحركية 6يبين الجدول )   

( وحركة 5.544بلـــغ متوسط الفروق لحركة الـــركض ) اذلتجريبية األساسية قيد البحث للمجموعة ا
( اما نسبـة الخطــأ المعيـــاري 0.504( وحركة االستالم ) 6.288( وحركة الرمي ) 5.63الوثب ) 

(  1.010( ، ) 1.685(، )  1.540(، ) 1.002للمهــارات المستخدمة قيد البحث فقد كانت ) 
    ،(01.620( ، ) 4.64( ، )07.113ت )قيمة )ت( المحسوبة فقد كان، اما لتواليوهـــي على ا

( وبهذا نالحظ ان النتيجة 5.17، وهي على التوالي اما قيمة )ت( الجدولية فقد كانت )(05.115) 
 جاءت معنوية ولصالح االختبار البعدي للمجموعة التجريبية .

ارات القبلية والبعدية للمجموعة مناقشة نتائج تقويم الحركات االساسية في االختب 6-1-1
 التجريبية:

من خالل مقارنة نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية اظهرت النتائج بان هناك    
فروقًا معنوية بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي  وللمجموعة التجريبية 

الباحثة سبب ذلك الى فاعلية منهج االلعاب الصغيرة التي تضمنها  عزوتفي تنمية حركة الركض، و 
منهج االنتباه التنفيذي التي أسهمت بشكل فعال في تنمية الحركات االساسية  فضاًل على ان 
االنتباه والتوجيه هو النشاط السائد في المنهج واستخدمه الباحثة بشكل منظم وموجه والتي ساهم 

 ألساسية  لدى أطفال المجموعة التجريبية .في تنمية هذه الحركات ا
اما حركة الوثب، من خالل مقارنة نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية  تبين    

لنا ان هناك فروق معنوية بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية ولصالح االختبار البعدي وللمجموعة 
ذلك الى مراعاة الباحثة عند اعداد محتوى المنهج في االلعاب  عزو الباحثة سببتالتجريبية، و 

المتضمنة لالنتباه وضع بعض النقاط الهامة في االعتبار منها عامل التشويق والتنويع في االنشطة 

المعالجات 
 االحصائية
 

 المتغيرات

 عدد
 العينة

 وحدة
 القياس

 
 س ف

 
 الخطأ
 المعياري

  قيمة ت
 الداللة

 الجدولية المحسوبة االحصائية

 الركض

2. 

 15.15 114.. 2.211 الدرجة

2..5 

 معنوي

 معنوي 1.65 211.. 2.66 الدرجة الوثب

 معنوي 16..1 642.. 6.444 الدرجة الرمي

 معنوي 5..16 1.1.. 2.24 الدرجة االستالم
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وااللعاب وكذلك اسلوب االداء مما جعل التالميذ ال يشعرون بالممل اثناء االداء بل كانت لديهم 
( انه " علينا ان نالحظ المنهج اليومي 0741 :للعب وهذا ما اكده )محجوب الرغبة في الحركة وا

المرسوم على وفق قابليات الطفل وعمره ويجب ان يكون مرسوم على اساس المنهج العام لألطفال 
والتركيز على منهج متنوع وانماط مختلفة وليس على نمط واحد على ان يكون المنهج هو اشباع 

: 0741محجوب :) والتقليدية وسحب كل الكبت واالنفعاالت السلبية المكبوتة " حاجة الطفل الخيالية
004 .) 
اما حركة الرمي، فمن خالل مقارنة نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية تبين     

ة ولصالح يمعنوية بين نتائج االختبارات في اداء حركة الرمي للمجموعة التجريب اً لنا ان هنالك فروق
، وتعزو الباحثة سبب ذلك الى فاعلية االلعاب في منهج االنتباه والذي يترك االختبار البعدي

لألطفال الحرية التامة في اداء الواجب الحركي الموكل اليهم بما يرونه مناسبا دون اجبار وضغط 
ل الى تى يصمن قبل المعلم اي اعطاء الطفل الفرصة لتجربة الحلول الحركية بمرات متعددة ح

الحل االفضل من خالل التجريب وبالتالي يوصل األطفال الى اتقان الحركات االساسية وهذا ما 
( اذ ان " منهج االنتباه والتركيز يتيح لألطفال محاولة التجريب للواجب 11:  0771 :اكدته )العزة 

 الحركي الموكل اليهم في بيئة تفاعلية مبنية على الحرية الحركية .
( 0ا حركة التسلم )اللقف ( فمن خالل مناقشة النتائج التي تم عرضها وتحليلها في الجدول )ام   

لالختبارات القبلية والبعدية للمجموعة التجريبية في اداء حركة التسلم اظهرت هنالك فروقًا معنوية 
يعزو الباحثة و  بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية ولصالح االختبار البعدي للمجموعة التجريبية

سبب ذلك  الى فاعلية االلعاب في منهج االنتباه فقد اراد الباحثة تقديم الحركات االساسية الى 
االطفال على شكل العاب صغيرة ومسابقات وتتميز بالبهجة والسرور والمنافسة في االداء وتتفق 

قة علم هذه الحركات بطريمع ميول ورغبات هذه المرحلة العمرية مما ادى الى اندماج األطفال في ت
تلقائية بعيدة عن الشكلية وهذا ما اكده بأن " االلعاب الصغيرة الموجهة بدافع االنتباه والتوجيه 
للحركات تعد من الوسائل المهمة في تطوير الحركات االساسية فضال عن القدرات الفكرية 

 (522: 0777: واالجتماعية والنفسية ". )الرومي
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طة للمجموعة الضابية لالختبارات القبلية والبعدية ج تقويم الحركات االساسعرض نتائ6-2
 وتحليلها: 
يبين االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسبة التنمية الحركات االساسية قيد  (4جدول )

  البحث في االختبارات القبلية والبعدية للمجموعة الضابطة 

 (15) ودرجة حرية (4...)* تحت مستوى داللة 
(  نتائج االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية الحركات االساسية قيد البحث 8يبين جدول )     

في االختبارات القبلية والبعدية وللمجموعة الضابطة اذ كانت نتائج الوسط الحسابي في االختبار 
(، 1.65( ، امـــا االنحرافات المعيارية فقــد كانت ) 5.78(، ) 6.65(، ) 8.48(، ) 2.15القبلي ) 

( في حين كانت نتائج الوسط الحسابي الحركات قيد البحث في 1.66(، ) 1.25(، ) 1.34) 
( اما 6.03(، ) 8.20)      (، 2.13(، )3.82االختبارات البعدية وللمجموعة الضابطة هي ) 

( اما نسبة التنمية لهذه 1.31(، )1.64(، ) 1.114(، ) 1.40االنحرافات المعيارية فقد كانت )
( ، وحركة الوثب %55.01الحركات االساسية قيد البحث  فقد كانت نسبة النمو لحركة الركض )

 (  .% 04.22( وحركة االستالم )% 51( ، وحركة الرمي )% 07.63)
الجدولية ونسبة الخطأ يبين وحدة القياس ومتوسط الفروق وقيمة )ت( المحسوبة و  (4جدول )

 المعياري للمهارات المستخدمة قيد البحث لالختبارين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة 

 ( 15( ودرجة حرية )   4.،.* تحت مستوى داللة )

المعالجات 
 االحصائية
 

 المتغيرات

 عدد العينة
وحدة 
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبلي

 نسبة التنمية
 ع± س ع± س

 الركض

 
 

2. 

 %.22.1 11.. 6.44 62.. 2..4 الدرجة

 %15.66 1.... 6..4 61.. 4.14 الدرجة الوثب

 % .2 61.. 4.14 42.. 6.62 الدرجة الرمي

 % 11.44 .6.. 6.61 66.. 2.54 الدرجة االستالم
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 غير معنوي 1،44 144،. 226،. الدرجة االستالم
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 لضابطة ونسبة( متوسط الفروق الحركات االساسية قيد البحث وللمجموعة ا2يبين جدول )    
 )        الخطأ المعياري وقيمة )ت( المحسوبة والجدولية حيث بلغ متوسط الفروق لحركة الركض

( اما نسبة 1،556( وحركة االستالم )1،457( وحركة الرمي )1،114( وحركة الوثب ) 0.86
ما ( ا0،884( ،)1،028( ،)1،086( ، )1،145( ، )1،047الخطأ المعياري فقد كانت كاآلتي )

( 0.88( و )2.17( و )8.66( و )1.23قيمة )ت( المحسوبة الحركات االساسية قيد البحث )
( ، وبهذا نالحظ ان النتيجة جاءت 0.16وهي على التوالي ، أما قيمة )ت( الجدولية فقد كانت )

معنوية في جميع المتغيرات عدا حركة االستالم فقد كانت النتيجة غير معنوية وال توجد أي فروق 
 دالة .

مناقشة نتائج تقويم الحركات االساسية في االختبارات القبلية والبعدية وللمجموعة 6-2-1
 الضابطة:

( اظهرت هذه النتائج بأن هناك فروقًا معنوية 8من خالل العرض والتحليل المبين في جدول )    
اسية قيد البحث ت االسبين نتائج االختبارات القبلية والبعدية وللمجموعة الضابطة في تنمية الحركا

عدا حركة االستالم التي اظهرت النتائج بانه ال توجد أي فروق معنوية دالة بين نتائج االختبارين 
 القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة 

اما حركة الركض فيعزو الباحثة سبب ذلك هو احتواء منهاج ) التربية الحركية لألطفال (     
طات وااللعاب المختلفة التي منحت الفرصة لألطفال لممارسة تلك المتبع على مجموعة من النشا

النشاطات واأللعاب والتي ساعدت بدورها في تنمية الحركات االساسية ومنها حركة الركض لدى 
افراد المجموعة الضابطة  .اما حركة الوثب فيعزو الباحثة سبب ذلك النمو لحركة الوثب لدى افراد 

هاج ) التربية الحركية لألطفال ( المتبع و الى قابلية التعلم والتوافق المجموعة الضابطة الى من
التي يمتلكها الطفل في هذه المرحلة العمرية فضال عن قدرة الطفل على تعلم الحركات في هذه 

الى ان " مرحلة الطفولة تعد مرحلة البناء  (5111المرحلة وهذا ما اكده )محجوب واخرون ، 
كي ويصل التعلم الى اعلى مستواه حيث تصل اكثر الحركات االساسية الى االساسي للتوافق الحر 

درجة االلية وقد اثبتت البحوث بأن تعلم ) التكنيك ( مهم في هذه المرحلة ألنها مرحلة بناء وتوافق 
 ( 061: 5111 :" )محجوب واخرون 

فال( ة الحركية لألطعزو الباحثة سبب ذلك الى ما يحتويه منهاج )التربيتاما حركة الرمي ف    
المتبع والذي يحتوي على مجموعة متنوعة من األلعاب والنشاطات كالرمي المتنوع والرمي على 

اما حركة   الضابطة.هدف معين والتي أسهمت بدورها في تنمية حركة الرمي لدى المجموعة 
ختالف اسلوب هو اعزو الباحثة سبب ذلك تجد أي تنمية حركية لهذه الحركة و ( فال تو )اللقفالتسلم 

تنفيذ الواجب الحركي لهذه المهارة نظرا لصعوبتها واعتمادها بشكل كبير على االنتباه والتركيز 
      ( 4: 0740 :)الطائيما اكده  لألداة وهذاالعاليين في تحديد االدراك الزماني والمكاني 
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أللعاب سسات فقد أهملت ا"نظرا لقصر اطالع المسؤولين والمشرفين على األلعاب في هذه المؤ     
اذ تعد أكثر المعلمات فرصة وراحة لهن لكي يأخذن  خاصة،بصورة عامة والعاب الساحة بصورة 

راحتهن بالحديث مع بعضهن البعض او في قضاء اشغالهن الخاصة ويتركن األطفال لوحدهم دون 
عاب علمات باختيار األلكما تقوم الم اهمالها،اشراف وتوجيه مما يجعل خطورة هذه االلعاب اشد من 

وتطلب من األطفال تنفيذها مما يبعد اللعب عن طبيعته ويقلل من فوائده ويستبعد عنه تحقيق 
 ".األهداف المرجوة منه 

 لبعدية:اللمجموعتين الضابطة والتجريبية لالختبارات ل نتائج تقويم الحركات االساسية تحلي6-6
فات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة والجدولية ( يبين االوساط الحسابية واالنحرا6)جدول 

وداللتهما االحصائية لالختبارات البعدية وللمجموعتين الضابطة والتجريبية في اداء الحركات 
 االساسية قيد البحث 

 (61ودرجة حرية ) (4...* تحت مستوى داللة )
( االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( المحسوبة والجدولية و 3يبين جدول )    

داللتهما االحصائية لالختبارات البعدية وللمجموعتين الضابطة والتجريبية في نتائج تقويم  الحركات 
د البحث  التجريبية في الحركات قيكانت نتائج الوسط الحسابي للمجموعة اذ ، د البحثاالساسية  قي

( 0.06( ، )1.66( اما االنحرافات المعيارية فقد كانت )2.80( ، )1.16( ، )1.8( ، )1.62) 
( اما المجموعة الضابطة فقد كانت نتائج االوساط الحسابية الحركات االساسية 1.64( ، )1.73، )

( اما االنحرافات المعيارية 6.03( ، )8.52( ، )2.13( ،)3.82قيد البحث ولالختبارات البعدية ) 
        ( اما قيمة )ت( المحسوبة فقد كانت 1.31( ، )1.64( ،  ) 1.114( ، ) 1.45قد كانت )

( وعند مقارنته بقيمة )ت( الجدولية والبالغة 1.00( ،)05.643( ، )1.464( ، )7.167) 
حظ ان النتيجة جاءت معنوية ( وبهذا نال64( ودرجة حرية )1.12( وتحت مستوى داللة )0.37)

 ولصالح المجموعة التجريبية .  
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مناقشـــة نتائج تقويم الحركات االســـاســـية قيد البحث لالختبارات البعدية وللمجموعتين 6-6-1
  والتجريبية:الضابطة 

( ولالختبارات البعدية للمجموعتين 3وعند مناقشة النتائج التي تم عرضها وتحليلها في الجدول )    
عنوية م اً اظهرت بأن هناك فروق اذضابطة والتجريبية ال داء الحركات االساسية قيد البحث ال

 ولصالح المجموعة التجريبية  .
فيذي( والذي التن لالنتباه )االلعابعزو الباحثة سبب ذلك الى فاعلية منهج تفاما مهارة الركض    

وعة واداء حركة الركض بأشكالها يحتوي على مجموعة من االلعاب واالنشطة والمسابقات المتن
المتنوعة كالركض البطيء مع تزايد السرعة والركض بين الشواخص واالعالم وربط حركة الركض 
مع المهارات االخرى كالوثب والرمي واالستالم على شكل مسابقات والتي اسهمت بشكل فعال في 

 تنمية حركة الركض .
ن استخدام ) منهج االلعاب لالنتباه التنفيذي ( قد عزو الباحثة سبب ذلك اتاما حركة الوثب    

حقق تنمية حركية لحركة الوثب بنسبة اكبر من منهاج ) التربية الحركية لألطفال ( المتبع ، ويعزو 
الباحثة سبب ذلك الى فاعلية منهج االلعاب الموجهة بدافع االنتباه والتركيز والذي تضمن في 

ذه االلعاب ، اذ ان هية حركة الوثب بأشكالها المتعددةفي تنم محتواه العاب صغيرة مختلفة اهتمت
التي تضمنها المنهج ساعدت االطفال على اكساب االنواع المختلفة من الوثب والتي بدورها ساهمت 

، ان تمارين (0747،51ه ) غسان صادق واخرون ، في تنمية هذه الحركة وهذا ما  اشار الي
لديهم توافق بين ارجحه الذراعين وحركة الساقين فالوثب من الوثب مهمة لألطفال ألنها تطور 

ي المكان ، ، والقفزات ف، والقفزات البسيطة على المساطب الثبات ، والوثب من الركض التقريبية
اك فروقًا اما حركة الرمي نالحظ ان هن ،تعد من التمرينات المفيدة في تنمية القابلية الحركية للطفل

مجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي ولصالح المجموعة معنوية بين نتائج ال
مقترح قد حقق ال التنفيذي( لالنتباه الموجهة )االلعابكد على ان استخدام منهج ؤ وهذا ي التجريبية،

 نمو حركي لحركة الرمي بنسبة اكبر من منهاج )التربية الحركية( المتبع.
أللعاب الجيد ل خالل التنظيمية منهج االلعاب اذ اسهم من وتعزو الباحثة سبب ذلك إلى فاعل    

وكيفية تنفيذها الذي جعل الطفل في حالة حركة دائمة و اعطاء الحرية للعمل وفقا لقدراته ومواهبه 
مما جعل الطفل يعتمد على نفسه في العمل او الواجب الحركي الموكل اليه وحفز االطفال على 

( على ان اسلوب الحركات  المتسمة 0776ء وهذا ما اكدته )مطر ، اخراج اقصى طاقاتهم في االدا
باالنتباه والتركيز يساعد المتعلم في االعتماد على نفسه وفي تشكيل وتنويع افكاره مما يعمل على 

 (.7: 0776)مطر :  زيادة االداء الفعلي للمتعلم
التجريبية ئج مجموعتين الضابطة و تبن لنا ان الفرق معنوي بين نتافاما حركة التسلم ) اللقف (     

ولصالح المجموعة التجريبية ، وهذا يؤكد فاعلية االلعاب لمنهج االنتباه  قد حقق نمو حركي بنسبة 
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اكبر من منهاج ) التربية الحركية  ( المتبع ،ويعزو الباحثة سبب ذلك الى هو قابلية التعلم الحركي 
فترة المناسبة ال ألنهاالمناسب لتنمية الحركات االساسية هذه المرحلة اذ ان الطفولة هي السن  ألطفال

التي يتوفر فيها الوقت الكافي للتدريب والممارسة فضال عن امتالك االطفال الدافعية والرغبة للتعلم 
( بأن " مرحلة 41:  0744 :)هرمز و ابراهيم  وهذا ما اكدت عليه الدراسات والبحوث اذ يذكر

راشدين اكثر قدرة ومرونة من المراهقين وال فاألطفاللم  الكثير من الحركات الطفولة العمر االمثل لتع
في تعلم المهارات بسهولة كما انهم اكثر مغامرة واندفاعا لتعلم االشياء الجديدة كما انهم ال يضجرون 

االمر الذي يؤدي الى تدريب العضالت وضبط اداء الحركات  باستمرارمن اعادة الحركات وتكراراها 
 فاءة "  بك
ـــاط المجموعـــة التجريبيـــة لالختبـــار القبلي 6-4 ـــذكـــاء والحركـــات  والبعـــدي بينعرض ارتب ال

 :هاوتحليل االساسية
 يبين ارتباط المجموعة التجريبية لالختبار القبلي بين الذكاء والحركات االساسية (.جدول )

الوسط  المتغيرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

عدد 
 العينة

لة الدال  قيمة )ر(
 الجدولية المحتسبة االحصائية

 ال معنوي   .2 .6.5 4..14 الذكاء
 ال معنوي  .... .2 61.. 6..4 الركض
 ال معنوي 44.. 11.. .2 44.. 4..4 الوثب
 ال معنوي  4.. .2 .1.. 6.61 الرمي
 ال معنوي  11.. .2 66.. .6.1 االستالم

 (11( وأمام درجة حرية )4.،.قيمة )ر( الجدولية تحت مستوى داللة )
 يبين ارتباط المجموعة الضابطة لالختبار القبلي بين الذكاء والحركات االساسية (1جدول )

 المتغيرات
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

عدد 
 العينة

الداللة  قيمة )ر(
 الجدولية المحتسبة االحصائية

 ال معنوي   .2 1... 14.44 الذكاء
 ال معنوي  .6.. .2 62.. 2..4 الركض
 ال معنوي 44.. 21.. .2 61.. 4.14 الوثب
 ال معنوي  16.. .2 42.. 6.62 الرمي
 ال معنوي  4... .2 66.. 2.54 االستالم

 (11( وأمام درجة حرية )4.،.قيمة )ر( الجدولية تحت مستوى داللة )
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 بين الذكاء والحركات االساسيةيبين ارتباط المجموعة التجريبية لالختبار البعدي  (5جدول )

 المتغيرات
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

عدد 
 العينة

الداللة  قيمة )ر(
 الجدولية المحتسبة االحصائية

 معنوي   .2 2.65 52.64 الذكاء
 معنوي  42.. .2 66.. 64.. الركض
 معنوي 44.. 41.. .2 1.16 .4.. الوثب
 معنوي  46.. .2 56.. 6... الرمي
 معنوي  .4.. .2 61.. 4.41 االستالم

 (11( وأمام درجة حرية )4.،.قيمة )ر( الجدولية تحت مستوى داللة )
 يبين ارتباط المجموعة الضابطة لالختبار البعدي بين الذكاء والحركات االساسية (.1جدول رقم )

 (11جة حرية )( وأمام در 4.،.قيمة )ر( الجدولية تحت مستوى داللة )
  األساسية:مناقشة نتائج عالقة الذكاء بالحركات 6-4-1

من عرض للجدول السابق يتضح ان هناك عالقة ارتباط معنوية بين الذكاء  ما تقدممن خالل     
الحركية وهي والرمي والمسك والركض والقفز ويعزو الباحثة ذلك ان الحركات السابقة هي  والقدرات

باستمرار نتيجة النشاط البدني الزائد وممارستهم لأللعاب التي تتضمن تلك  حركات يؤديها الطفل
الحركات والتي هي من ضمن برامج رياض األطفال مما يدل ان الطفل يحتفظ باألشياء التي 

ن الحركة عن شار لوت جيبريما ( ا نقاليتعلمها وهذا دليل على نمو قدراته العقلية ويؤكد )الشيخ ( 
لطفل وهي تساعد الطفل في بناء تصور لهيكل جسمه ، وان الطفل الذكي هي مطلق ذكاء ا

( وكما 24: 5113يستطيع ربط الحركات التي تعلمها بالسابق من خالل التخيل والتقليد .)الشيخ: 
ان الطفل الذكي يستطيع التحكم بأعضاء جسمه ويمكنه إدراك المسافة واألشياء ويؤكد ) ديفيد 

ورت الحركات لدى الطفل من ركض وقفز ورمي ولقف اثر ذلك على بناء جالهو ( انه " كلما تط
دراك وتحكم " )  ( ويتضح من خالل ما تقدم انDavid:1986 :48 قدراته العقلية من إحساس وا 

ارات في المه عاليةاالطفال الماهرين في الفعاليات الحركية هم االطفال الذين يأخذون درجات 

 الوسط المتغيرات
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 عدد
 العينة

لداللة ا قيمة )ر(
 الجدولية المحتسبة االحصائية

 معنوي   .2 6.65 .16.4 الذكاء
 معنوي  42.. .2 11.. 6.44 الركض
 معنوي 44.. 46.. .2 .... 6..4 الوثب
 معنوي  46.. .2 61.. 4.14 الرمي
 معنوي  61.. .2 .6.. .6.. االستالم
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( " ان قدرة  0746:51)عبدالرحيم وآخرون: ما يؤكدهل غيرهم وهذا بأطفا انو ار ق العقلية إذا ما
الجسم على أداء الفعاليات الحركية تعتمد على قدراتهم العقلية من خالل المعلومات القادمة من 
المستقبالت الحسية الحركية وتأثير كل من حاسة السمع والبصر واللمس فهذه المعلومات تؤثر 

 ال الحركية ".بشكل كبير على ردود األفع
طفال وجد ان االطفال الذين يجيدون  722( على عدد1951في دراسة قام بها ")هوسين    

 (.41 :0746 حطب:ابو " )المهارات الحس الحركية تكون نسبة الذكاء لديهم عالية
 : الخاتمة-4
 في ضوء النتائج التي توصلت اليها الباحثة ظهرت عالقة ارتباط غير معنوي للمجموعة   

الضابطة بين الذكاء وقدرة الركض. وقدرة الوثب. وقدرة الرمي. وقدرة االستالم. وظهرت عالقة 
ارتباط معنوي للمجموعة التجريبية بين الذكاء وقدرة الركض. وقدرة الوثوب الرمي. وقدرة االستالم. 

يد على كوفي ضوء االستنتاجات التي توصلت اليها الباحثة الى التوصيات االتية : ضرورة التأ
وضع منهج لتصوير القدرات الحركية لرياض االطفال .وأجراء اختبار دوري للذكاء ومعرفة تطويره 
لدى العينة .وضرورة اجراء دراسات مشابهة لقدرات حركية اخرى وألعمار مختلفة لرياض االطفال 

 .وضرورة التأكيد على اجراء دراسات مشابهة على حركات اساسية اخرى .
 مراجعوال المصادر

  الكويت ، 0،ط التربية الحركية لمرحلة الرياض والمرحلة االبتدائيةابراهيم عثمان : فريده ؛( ،
 (.0748دار القلم ،

  ،(  .5111 الميسرة،دار  )عمان علم النفس التربوي صالح:ابو جادو 
 0746 المصرية،مكتبة االنجلو  القاهرة، ،العقلية، القدرات فؤاد ،أبو حطب. 
 ؛ اللعب في دور الحضانة ورياض االطفال ، انواعه ، مستلزماته ،  ل فخريةجمي ،الطائي

 ( ، . 0740بغداد ،  : (، مطبعة االديب البغدادية  وكيفية توجيهه
 بغداد ، مكتب العادل للطباعة  القانون الدولي للجمناستكصالح مجيد ؛  يعرب، ،خيون ( :

 ( .1979الفنية 
 0جيد كمال ؛ مقدمة التقويم في التربية الرياضية ، طمحمد نصر الدين : عبدالم ،رضوان  (

 (.1994القاهرة : دار الفكر العربي ،
 بيروت ، دار الهادي للطباعة النشر 0،ط ، تربية وتعليم من خالل اللعبغريد  ،لشيخا ،

،5113. 
 ة يتأثير منهج للقصة الحركية على بعض الحركات الحركية االساسابراهيم، تهاني ؛  عبد العزيز

كلية التربية   (، 8، المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضة . ومج3-8لألطفال من سن 
 ( .0776الرياضية للبنين بالهرم ، جامعة حلوان ، 
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  منشأ المعارف  االسكندرية،:)  البرامج الحركية والتدريب للصغار؛ الكريم: عفافعبد
 ( .0772االسكندرية ،

 51،ص 0746، عمان ، دار الفكر ،  6، ط ياض االطفالر  وآخرون،محمد  ،عبدالرحيم. 
 ؛ منهج لتعزيز النمو المعرفي لمادة الرياضيات والتطور الحركي خالل منال ،المجيد عبد عبود

 (.1995درس التربية الرياضية : )رسالة ماجستير كلية التربية الرياضية ، جامعة بغداد ،
 بغداد  : ) رياضية في مرحلة الطفولة المبكرةاصول التربية الصادق غسان واخرون ؛  ،محمد

 ( ،  0747، مطبعة وزارة التعليم العالي ، 
 موجات الحمل في درس التربية الرياضية ، دراسة مقارنة بين اسلوب التربية عدلة ؛  ،مطر

: ) كلية التربية  0، المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضية ، مج الحركية واالسلوب التقليدي
 ( . 0776الرياضية للبنين بالهرم ، جامعة حلوان القاهرة ، 

  ، ( 0741ميلر، سوزانة : ترجمة حسن عيسى : سيكولوجية اللعب : ) الكويت ، عالم المعرفة
Loovis ،E،M، and Ersing ; wf، Assessing and programming Gross 
motor Development for children ، Blooming ton ، in : college town press 
، U،S،A ، 1979 ،. 

 Gallahue ، David : Motor development and Experiences for young 
children (3-7) ، John Wiley ، New York ، 1986. 
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 ختبار اللفظي الاسئلة ا
 والشاي ........... تأكلها،اللحمة  -0
 ..والبرتقالة ............. بها،الكورة تلعب  -5
 وتقطع اللحمة ................ بالمقص،تقص القماش  -6
 والفار ................... كبير،الفيل  -8
 القلم تكتب به ، والمعلقة ................ -2
 تشرف التليفزيون وبعينينا ، وتشم الورد .................... -3
 لما اعطش أشرب ، ولما اجوع ................. -1
 ............فاطمة بنت ، ومحمد .. -4
 الرجل طويل ، والطفل .................. -7

 الشمس تطلع بالنهار ، والقمر يطلع ............... -01
 الصبيان لما يكبروا يبقوا رجالة ، والبنات تبقى ............. -00
 الكلب له اربع رجلين ، والبطة لها ................. -05
 .........الفالح يزرع االرض ، والدكتور يعالج ......... -06
 السبت بعده االحد ، والخميس بعده ..................... -08
 الحمام له منقار ، والفيل له ...................... -02

 بار الصوريتخالا
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