تأثري استخدام االلعاب التعاونية على تنمية مهارتى اجلرى والوثب
ألطفـال ما قبل املدرسـة بدولة الكويت
* أ.د /عبدالناصر جرب حسني

** موضى مجال حامد
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المقدمة ومشكلة البحث :

تعد مرحلة الطفولة من أهم مراحل النمو فى حياة اإلنسـان  ،إذ تلعب هذه المرحلة

ودو اًر كبي اًر فى رسـم المالمح األسـاسية للطفل فى المستقبل ولقد أولت الدولة الرعاية
الشاملة لهذه المرحلة ألهميتها فى غرس المبادئ والقـيم األصيلة لخلق جيل المستقبل

و لمرحلة ما قبل المدرسـة أولويات فى العمل العلمى والتربوى على المستوى
المحلى والعالمى حيث تزداد البحوث والندوات والمؤتمرات التى تهتم بقضية الطفل

والطفولة ألن لهذه المرحلة أهمـية كبيرة فى تحقيق النمو المتوازن للمسـتويات العليا

للمهارات الرياضية )92 :7( 0

وتعتبر مراحل الطفولة من أهم مراحل النمو ألنها تشكل األساس األول فى تكوين

شخصية الفرد وتؤثر فى حياته المستقبلية  ،ففى هذه المرحلة تنمو قـدرات الطفل وتنضج

مواهبه ويكون قابالً للتوجيه والتشـكيل  ،فيمكن تربية الطفل وتنمية قدراته البدنيـة والعقـلية
والنفسـية واالجتماعية  ،إذا ما كان فى حالة حركة ونشـاط محبب إلى نفسـه  ،فالحركة هى
أول وسـائل التعبير واالتصال بين األطفال منذ والدتهم وتفاعلهم مع العالم الخارجى من

حولهم)45 :1( .

وتمثل الحركة وسيلة مهمة فى تربية الطفل وتعليمه ،لذا يجب األهتمام بتنمية

المهارات الحركية األسـاسية لديه ،حيث تعتمد حركته فى سنواته األولى على تلك المهارات

*
**

أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية – جامعة أسوان.
معلم تربية بدنية بدولة الكويت.
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والمتمثلة فى المهارات األنتقاليـة ،وغير األنتقاليـة ،ومهارات المعالجة والتناول ،وهى تمثل
الوسـيلة األسـاسية للتعـليم الحقيقى الفعـال للحركة فى البيـئة المحيطة به)1 :9( .

وتعد الفترة العمرية ألطفـال مـا قبـل المدرســة مـن أنســب فتـرات النمـو المهـارى وأى

تقصـ ــير ف ــى تط ــوير المه ــارات الحركي ــة ف ــى تل ــك المرحل ــة ي ــؤثر س ــلبياً عل ــى أدا األطف ــال

للمهارات الحركـية فى المرحلة التاليــة  ،كمـا تعـد المهـارات الحركيـة األســاسية أسـاس جميـع
الحركات المتقدمة  ،ويتوقف عليهـا إتقــان المهـارات واألنمـاط الحركيـة المختلفـة المسـتخدمة

فى األلعـاب الرياضـية  ،لذا يجب أال ينتقـل المعلم إلى مهـارات األلعــاب والمهـارات إال بعـد

أن يتعلم الطفل ويصل إلى درجـة عالية من اإلتقـان للمهارات الحركية األســاسية وذلـك مـن
خالل إتاحـة الفرصـة للطفل ألدائها بأنماطها المتعـددة والمتنوعـة إلـى أن يصـل إلـى مرحــلة

اإلتقـان ()932 ، 932 :11

ويشـير كل من " إسـامة كامل راتب " (1991م)  " ،أمين أنور الخولى "

(1991م) على أن المهارات الحركـية األسـاسية تعد متطلبا قبلياً ورئيسـياً وتمهيدياً ألغلب
المهارات الحركية واتقانها يؤدى إلى أن يصبح الطفل قاد اًر على أدا المهارات الرياضـية
األكثر تعقيداً والمرتبطة باألنشطة التخصصية (0)11: 3( )41: 9

وتعـد سنوات الطفولة المبكرة هى الفترة التكوينية الحاسمة والعمر األمثـل لتعـليم

واكتسـاب المهارات الحسـية والحركية حيث يستمتع الطفل بتكرار الحركة التى يقوم بها

حتى يتمكن من إتقانها والنجاح فيها (0)11 :1

ويعد اللعب سلوكاً فطرياً وحيوياً فى حياة الطفل فبواسطته يعبر الطفل عن

طريقته فى التفكير والتدليل واالسترخا والتذكر واإلبداع وتمثل العالم الخارجى وتفهمه ،إنه

فى الواقع الحياة ذاتها ()1 : 1

واللعب فى حياة األطفـال هام جداً إذ يقضى طفل ما قبل المدرسـة معظم وقته

باللعب فهو ينمو ويتعـلم من خالله (0)14 :11
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ويمثل اللعب أحد المفردات الرئيسـية فى عالم الطفل كما هو أحدى أدوات التعليم

ألكتسـاب الخبرة لذلك تعتبر لعبة الطفل من منظور علما النفس والتربيـة مدخل فى غاية
األهمـية ويعد مدخل أساسى لنمو الطفل فى الجوانب العقلية والجسـمية واالجتماعية

واألخالقـية واالنفعاليـة واللغوية (0 )4 :11

وكلما زاد نشاط الطفل كلما زادت الفرصة المتاحـة لنموه ولتعليمه واكسـابه العديد

من الخبرات التربوية ،فالجسـم والحركة هما مصدر كل إتصـال مع الذات ومع المجتمع ،

وسوف يظل اللعب هو األسـلوب الطبيعى الذاتى لتعـليم الطفل وتكملة وسـائل أخرى تربوية
لتحقيق األهـداف االجتماعية والتربوية التى ينشـدها المجتمع الراقى  ،لذا يجب أن نولى
اهتمامنا للعب األطفال وأن نقـدم لهم كل الخبرات التربوية إلشـباع ميولهم ودوافعهم

وحاجاتهم المختلفة واتاحـة الفرص لهم للتنمية المتكاملة لشخصيتهم وفقاً الستعدادهم
وقدراتهم)25 :11( .

وطفل ما قبل المدرسـة يميل إلى األلعـاب الجماعـية أو التى تسمى باللعب
االجتماعى وذلك من خالل األلعـاب التعاونية  ،ويبدو هذا واضحاً فى السـنة الرابعـة أو
الخامسـة فنشـاهد األطفال يخططون ألنفسهم فيختارون اللعبـة التى يرويدونها ويبحثون عن

رفاق يشاركونهم اللعب ويلعبون على شكل مجموعات صغيرة (0 )31 :11

وتكمن أهمية األلعـاب التعاونيـة من خالل العمل سوياً فتجعل الطفل يعمل أفضل

ما لديه والمتعه تكمن فى العمل نفسـه  ،كما أن الطفل من خالل األلعـاب الجماعيـة يتعـلم

نوع من أنواع التربية االجتماعية وينمى المهارات والحركات األسـاسية لديـة (0 ) 9 :17

لذا فقد اتخذت مؤسـسـات رياض األطفال اللعب طريقة فعـالة فى تعـليم األطفال

وهذا يحتاج إلى تهيئة ألعـاب هادفـة تقـود الطفل إلى تكوين االستعدادت وتطوير المهارات

وتعزيز الخبرات وتحديد المعلومات.

وبد ارسـة األلعـاب التى تتضمنها البرامج الخاصة بالنشـاط الحركى فى مؤسسـات

رياض األطفال وجد أنها ألعـاب عامة تهدف إلى إلمام الطفل ببعض األلعـاب الرياضـية
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دون التركيز على تنمية جانب محدد ،مما دعا الباحث إلى تقديم برنامج باأللعاب

التعاونية يعمل على تنمية مهارتى الجرى والوثب باعتبارها من اهم المهارات الحركية
األساسية ألطفال مرحلة ما قبل المدرسـة.

هـدف البحث :
تأثير استخدام االلعاب التعاونية على تنمية مهارتى الجرى والوثب ألطفـال ما قبل

المدرسـة بدولة الكويت

فـروض البحث :
 -1توجــد فــروق دالــة إحصــائيا بــين القياســين القبلــم والبعــدي للمجموعــة التجريبيــة لصــالح
القياس البعدي فم أدا المهارات الحركية األساسية قيد البحث .

-9توجــد فــروق دالــة إحصــائيا بــين القياســين القبلــم والبعــدي للمجموعــة الضــابطة لصــالح

القياس البعدي فم أدا المهارات الحركية األساسية.
-3توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط الفرق بين القياسين القبلم والبعدي للمجموعتين
التجريبية والضابطة فم أدا المهارات الحركية ألساسية ولصالح المجموعة التجريبية

مصطلحـات البحث :
المهارات الحركـية :

هى المفردات األوليـة واألسـاسية فى حركة الطفل مثـل ( المشى – الجرى –

الوثب – الرمى – اإلتزان ) وتشكل القاعدة األسـاسية للمهارات الحركية الخاصة لمختلف

األنشطة (0)922 :3

الحـركـة :

كل إنتقـال أو دوران للجسـم أو ألحد أج از ه سوا بغرض أو بدونه تكون لها

سـرعة سوا ثابتـة أو متغيرة (0 )9 :11
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الدراسـات السابقـة :
 -1دراسـة " سـبرنكلى  ، Sprinklولسـون  ، Wilsonديكسـون ، Dickson
وفينى 1997( " Vineم) ( )11وقد استهدفت الد ارسـة التعرف على العالقـة
بين المهارات الحركية األساسـية والمهارات التخصصيه فى الهوكى والتعرف على

االختالفات بين البنين والبنات فى مستوى أدا المهارات الحركية األسـاسية
المرتبطة بمهارة الهوكى ( الضرب والمسك ) واستخدم الباحثون المنهج التجريبيى
بثالث مجموعات وتكونت عينة البحث من ( )122طفالً وطفله  ،وأظهرت
النتائج أن هناك عالقـة ارتباطية بين تحسين المهارات الحركية األسـاسية

والمهارات االسـاسية لمهارة الهوكى 0

 -9د ارسـة " جوديث ميلر 1999( " Judith Miller & slot Dicksonم)
( )11وقـد استهدفت الد ارسـة التعرف على تأثير برنامج تدريبى لرفع مستوى أدا

بعض المهارات الحركية األسـاسية والمتعلقة بالمهارات الحركية التخصصية

لألنشطة الرياضية المختلفة ولتحقيق ذلك استخدم الباحث المنهج التجريبى
واستمر البرنامج لمدة خمسة أسـابيع وتكونت عينة البحث من ( )50طفل وطفله

من المدارس االبتدائية الملحق بها فصول رياض األطفال وقد خلصت نتائج

الد ارسـة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية فى نتائج أربعـة من االختبارات
المستخدمة فى مقياس الرمى ووجود فروق بين البنين والبنات فى نتائج

االختبارات

 -3دراسـة " بيرفـان عبدهللا محمد " (1111م) ( )1بعنوان " فعالية برنامج مقترح
باأللعـاب التعاونية فى تقليل السـلوك العدوانى لدى أطفال ما قبل المدرسـة " ،

وهدفت الد ارسـة الكشف عن فعالية برنامج مقترح لأللعـاب التعاونية فى تقليل

السـلوك العدوانى لدى أطفال ما قبل المدرسـة وتم استخدام المنهج التجريبى
وتكونت عينة البحث من ( )35طفالً وطفله ثم تقسيمهم بصورة عشوائية إلى
مجموعتين تجريبية وضابطة وتضمنت أدوات البحث استخدام مقياس السـلوك
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العدوانى لقياس السـلوك العدوانى لدى األطفال  ،وبرنامج األلعـاب التعاونية ،

وأظهرت النتائج أن البرنامج له تأثير فعال وايجابى فى تقليل السـلوك العـدوانى

والتأكـيد على استخدام األلعـاب التعاونية فى رياض األطفال وتقديمها بصورة

مدروسـة وزيادة الفترة المخصصة لأللعـاب فى الروضة لحاجـة األطفال إلى هذا

النوع من األنشـطة 0

 -5دراسـة " دالل فتحـى عيـد " (1111م) ( )1بعـنوان " فاعـلية برنامج مقـترح فى
التربية الحركية لتنمية المهارات الحركية األسـاسية لرياض األطفال " وهدفت

الد ارسـة تحديد المهارات الحركية األساسية المرتبطة بالمرحلة السـنية للطفل من

( )2 -4سنوات وتم استخدام مجموعتين تجريبية وضابطة وبلغ حجم العينة
( )195طفالً وطفله  ،وتضمنت أدوات البحث برنامج التربية الحركية المقترح

وأظهرت النتائج أن برنامج المقترح ساعد على تحسـين مستوى المهارات الحركية

األساسية.

إجـراءات البحث :
المنهج المستخدم :

استخدمت الباحثة المنهج التجريبى حيث أن المنهج المالئم لطبيعة البحث

باستخدام مجموعتين أحداهما تجريبية واألخرى ضابطة بطريقة القياس القبلى البعدى.

مجتمع البحـث :

تم اختيار مجتمع البحث بالطريقة العمدية من أطفال المستوى الثانى ألطفال

روضة بدولة الكويت للعام الدراسى 9012م9011/م والبالغ عددهم ( )14طفل.

عينـة البحث :

تم اختيار عينة البحث بالطريقة العشـوائية وقد اشتملت عينـة البحث على ()20

طفل بواقع فصلين د ارسـين وقد ُقسـمت العينـة إلى مجموعتين متسـاويتين أحداهما تجريبية
واألخرى ضابطة وبلغ حجم كل منهما ( )30طفل.
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تكافؤ عينة البحث:

جدول ()1

داللة الفروق بين متوسطات المجموعتين التجريبية والضابطة
فى المتغيرات " السن – الطول – الوزن " ن = 31

المجموعات
المتغيـرات

وحدة
القياس

المجموعة

المجموعة

التجريبية

الضابطة

ن = 31

ن = 31

م

ع+

م

ع+

1831

1893

قيمة "ت"

مستوى

المتوسطات المحسوبة

الدالله

الفروق

السـن

سنة

1811

1831

1811

1811

غير دال

الطـول

سم

1819 17813 1813 17873

181

1891

غير دال

كجم

1811 11811 1831 11871

1811

1837

غير دال

الوزن

قيمة " ت " الجدوليـة عند مستوى الداللة 1811 = 1811

يتضح من جدول ( )1عدم وجود فروق دالة إحصائية بين المجموعتين التجريبية

والضابطة فى القياس القبلى للمتغيرات ( السن – الطول – الوزن ) مما يدل على تكافؤ
عينة البحث فى هذه المتغيرات.

جدول ()1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" بين المجموعتين التجريبية
والضابطة فى القياس القبلى للمتغيرات المختارة قيد البحث (التكافؤ)
المجموعات
المتغيـرات

وحدة

القياس

المجموعة

المجموعة

ع

م

ع

التجريبية

م

الضابطة

فروق

المتوسطات

قيمة
"ت"

المحسوبة

مستوى
الدالله

اختبار عدو 11م من البدء العالى

ث

1811 1831

1831

1813

1813

1811

غير دال

اختبار الوثب العريض من الثبات

م

111. 1811

1811

1811

1811

1833

غير دال

قيمة " ت " الجدوليـة عند مستوى الداللة 1811 = 1811
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يتضح من جدول ( )9عدم وجود فروق دالة إحصائية بين المجموعتين التجريبية

والضابطة فى القياس القبلى للمتغيرات المختارة قيد البحث مما يدل على تكافؤ عينة
البحث فى هذه المتغيرات 0

أدوات جمع البيـانات :
-1

اشتمل البحث الحالى على األدوات التاليـة :

استمارة استطالع رأى الخب ار فى تحديد األلعاب التعاونية لتطوير المهارات

االساسية المقترحة  ،وعدد الوحدات التى تحتويها البرنامج  ،وعدد مرات الممارسة
فى األسبوع وزمن الوحدة فى البرنامج (0ملحق )9

 -9اختبارات قياس المهارات الحركية األسـاسية المختارة ألطفال مرحلة ما قبل المدرسـة
(ملحق 0 )5

المعامالت العلميـة :

لحساب الثبات استخدم الباحث طريقة أعادة االختبار  ،وتم حسـاب معامل

االرتباط بين التطبيقين كما يوضحها جدول (0 )3

جدول ()3

معامل االرتباط بين التطبيقين األول والثانى لالختبارات المهارية
قيد البحث ن = 11
م

معامل ال رتباط

االختـــبارات

1

اختبار عدو 11م من البدء العالى

* 1817

1

اختبار الوثب العريض من الثبات

* 1871

يتضح من جدول ( )3أن معامالت االرتباط بين التطبيقين األول والثانى
لألختبارات المهارية قد تراوحـت بين (  ) 0.21 ، 0.12مما يدل على أن االختبارات

ذات معامالت ثبات عاليـة ودالة عند مسـتوى ( )0.04وتشـير إلى مالئمة االختبارات

لعينـة البحث.
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برنامج األلعـاب التعاونيـة المقترح :

 -1بعد أن قام الباحث بد ارسـة مسحية للمراجع والدراسات السابقة واستطالع رأى
االساتذة والخب ار تم وضع برنامج األلعـاب التعاونية المقترح لتطوير المهارات

الحركية األساسية ( ملحق )3

 -9بلغ عدد الدروس التعليمية ( )1دروس ولمدة ( )5أسـابيع  ،وبواقع ( )9درس
أسبوعيا أيام (األثنين – األربعا ) وتضمن زمن األلعـاب التعاونية ( )30دقيقة

 -5تقسيم أطفال المجموعة التجريبية أثنا التطبيق إلى مجموعات صغيرة كل مجموعة
تلعب سوياً.

 -4تنمية روح التعاون بين األطفال لتحقيق الهدف فى تطوير المهارات الحركية
األساسية.

جـدول ()1

برنامج األلعـاب التعاونيـة
محتوى البرنامج

أجـزاء البرنامج
فـترة البرنامـــج

( )1أســابيع

عــدد الدروس

( )31درس

عدد الدروس فى األسـبوع

( )1درس

زمــن الدرس

( )31دقيقــة

زمــن الحمــاء

(  ) 1دقـائق

زمــن األلعـاب التعاونيـة

( ) 11دقيقـة

زمــن فترة التهدئـة

(  ) 1دقائق

الدراسـات االستطالعية:

الدراسـة االستطالعية األولى:

أجريت على عينة قوامها ( )90أطفال من مجتمع البحث وخارج عينة البحث

األساسيـة فى الفترة من 9011/9/94م إلى9011/9/5م وذلك للتأكـد من :
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 -1صالحـية األجهزة واألدوات المستخدمة فى القياس 0
 -9مناسـبة االختبارات ألفـراد عينة البحث 0
 -3الزمن الالزم لتطبيق كل اختبار 0

 -5حسـاب المعامالت العلمية ( الصدق والثبات ) لالختبارات.

الدراسـة االستطالعية الثانيـة :

قامت الباحثة بالد ارسـة االستطالعية الثانية وذلك فى يوم 9011/3/11م بهدف

معرفة مدى مالئمة البرنامج المقترح من قبل الباحث وذلك بتطبيق وحدة من البرنامج على
العينة االستطالعية األولى وقوامها ( )90أطفال  ،وقـد أسفرت عن مالئمة األلعـاب
التعاونية بالبرنامج المقترح لعينة البحث 0

القياس القـبلى :

تم إج ار القياس القبلى لألطفال عينـة البحث فى يوم 9011/3/90م حيث تم

قياس المهارات الحركية األساسية (عدو 90م من البد العالى  -الوثب العريض من
الثبات).

تطبيق البرنامج :

تم تطبيق البرنامج المقترح على عينة البحث التجريبية وعددهم ( )30طفالً خالل

الفترة من 9011/3/91م إلى 9011/5/11م بواقع ( )9درس أسبوعيا لمدة ( )5أسابيع
وبواقـع ( )1دروس خالل مدة البرنامج.

القـياس البعـدى :

بعد االنتها من تطبيق البرنامج المقترح على المجموعة التجريبية تم إج ار

المقياس البعدى لمجموعتى البحث فى يوم 9011/5/14م فى نفس االختبارات المهاريـة
قـيد البحث.

11

اجمللة العلمية لعلوم الرتبية البدنية والرياضية املتخصصة

المعالجـة االحصائيـة :

-

المتوسط الحسـابى

االنحـراف المعـيارى
معامل االرتباط
اختـبار ( ت )

النسـبة المئوية لمعدالت التغـير

عرض النتائج ومناقشتها :
أوالً  :عرض النتائج :

جدول ()1

داللة الفروق بين القياسين القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية
فى االختبارات المهاريـة

المجموعات
المتغيـرات

وحدة
القياس

(ن = )31
متوسط

متوسط

القياس

القياس القبلى

م

ع

البعـدى

م

الفروق

ع

قيمة "ت"

مستوى

المحسوبة الداللة

اختبار عدو 11م من البدء العالى

ث

1811 7811 1811 1831

1813

1811

دال

اختبار الوثب العريض من الثبات

م

1811 1811 1811 1811

-

1811

داله

قيمة " ت " الجدوليـة عند مستوى الداللة 1811 = 1811

1811

يتضح من جدول ( )4وجود فروق دالة إحصائيا بين القياسيين القبلى والبعدى
للمجموعة التجريبية فى االختبارات المهارية فى اتجاه القياس البعـدى.
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جدول ()1

داللة الفروق بين القياسين القبلى والبعدى للمجموعة الضابطة
فى االختبارات المهاريـة (ن = )31

المجموعات

متوسط

متوسط

قيمة "ت"

مستوى

المحسوبة

الداللة

اختبار عدو 11م من البدء العالى

ث

1811 7811 1813 1831

1811

1811

غير داله

اختبار الوثب العريض من الثبات

م

1811 1873 1811 1811

1811

1813

داله

المتغيـرات

وحدة

القياس

القياس

القياس القبلى

م

البعـدى

م

ع

الفروق

ع

قيمة " ت " الجدوليـة عند مستوى الداللة 1811 = 1811

يتضح من جدول ( )2وجود فروق دالة إحصائيا بين القياسيين القبلى والبعدى
للمجموعة الضابطة فى االختبارات المهارية فى اتجاه القياس البعدى ما عدا اختبار عدو
90م من البد .
جدول ()7

داللة الفروق بين القياسين البعديين للمجموعتى البحث التجريبية والضابطة
فى االختبارات المهاريـة (ن = )11

المجموعات
المتغيـرات

وحدة

القياس

اختبار عدو 11م من البدء

ث

المجموعة

المجموعة

ع

ع

التجريبية

م

الضابطـة

م

1811 7811 1811 7811

الفروق
1831 -

قيمة "ت"

مستوى

المحسوبة

الداللة

1891

غير داله

العالى
اختبار الوثب العريض من الثبات

م

1811 1873 1811 1811

قيمة " ت " الجدوليـة عند مستوى الداللة 1811 = 1811

1819

3811

داله

يتضح من جدول ( )2وجود فروق دالة إحصائيا بين القياسيين البعديين

لمجموعتى البحث التجريبية والضابطة فى جميع االختبارات المهارية فى اتجاه االمجموعة
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التجريبية ماعدا اختبار عدو 90م من البد العالى فلم توجد فروق دالة احصائياً بين

القياسيين البعديين لمجموعتى البحث التجريبية والضابطة.

يتضح من جدول ( )4وجود فروق دالة إحصائياً بين القياسـات القبلية والبعدية
للمجموعة التجريبية لصالح القياسات البعدية فى االختبارات المهارية المتمثلة فى (عدو
90م من البد العالى  -الوثب العريض من الثبات)0
وتعزى الباحثة هذا التقـدم إلى التأثير اإليجابى لبرنامج األلعـاب التعاونية المقترح
لتنمية المهارات الحركية األساسية وتتفق هذه النتائج مع ما يشير إليه " أنور الخولى
وأسامة راتب (1911م) أن المهارات الحركية ألطفال هذه المرحلة تنمو بسرعة ويعمل
جهازه الحركى كله فى توازن جيد ويكون بدنياً موفور الصحة ويظهر التوافق واالنسـجام
بين أعضا جسمه وتزداد لديه البراعة الحركية ( 0)12 ، 14 : 5
وأظهرت نتائج جدول ( )2وجود فروق دالة إحصائياً بين القياسـات القبلية والبعدية
للمجموعة الضابطة لصالح بعض القياسـات البعدية فى االختبارات المهارية المتمثلة فى
(الوثب العريض من الثبات) وتقـدم بسـيط فى بعض الدالالت المتمثلة فى (عدو 90متر
من البد العالى ،التوازن المتحرك) ويظهر ذلك عند مقارنة نتائج المجموعتين التجريبية
والضابطة ،وهذا التقـدم ترجعه الباحثة إلى التأثير اإليجابى فى البرنامج المتبع بالحضانة.
ويتضح من جدول ( )2وجود فروق دالة أحصائياص بين المجموعتين التجريبية
والضابطة فى بعض االختبارات المهارية ( الوثب العريض من الثبات) لصالح المجموعة
التجريبية وهناك تقـدم بسـيط فى اختبار عدو 90متر) لصالح المجموعتين التجريبية
والضابطة.
ويعزى الباحث هذه الفروق إلى األثر اإليجابى الستخدام برنامج األلعاب التعاونية
المقترح حيث ينمى عند األطفال معرفة األدا السـليم والحركة الصحيحة من خالل
االهتمام بالحركات األسـاسية والشـك أن التحسـن فى الحركات االسـاسية ينتقل تأثيره إلى
تعلم وتحسن وتنمية المهارات األسـاسية فى األلعـاب بمراحل التقـدم (.)150 :1
وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه نتائج كل من د ارسـة " نبيله السيد

منصور( " )13زينب دردير عالم " (1222م)( " ، )2دالل فتحى عيد " (9000م)()4
فى أنه ينبغى أن يحدث تقـدم تدريجى فى مستوى مهارات الحركات األساسية للطفل إذا ما
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قدمت البرامج الحركية بصورة جيدة وأن األنشطة تلعب دو اًر هاماً فى تزويد األطفال
بالخبرات الحركية التى تعمل على تدعيم الحركة وتطويرها.

االستنتاجات والتوصـيات:
أوالً :االستنتاجات:

فى ضو أهداف البحث وفروضه وفى حدود طبيعة العينة والمنهج المستخدم

والمعالجات األحصائية المستخدمة ومن خالل نتائج البحث ومناقشـتها أمكن استخالص

االستنتاجات التالية :

 -1استخدام برنامج األلعاب التعاونية أدي إلم زيادة تطور المهارات الحركية واألساسية
( الجري – الوثب) لدى األطفال وهذا ما اظهره القياس البعدي عن القياس القبلى
وهذا يعطى دالله على استجابة األطفال ألنواع األنشطة التى يحتويها البرنامج
واستمرار تقدم األطفال فى هذه المهارات مع استمرار تنفيذ البرنامج وزيادة مدة
الممارسـة.
 -9البرنامج المقترح ذو تأثير إيجابى وفعـال فى تطوير بعض المهارات الحركية ألطفال
مرحلة ما قبل المدرسـة.
 -3وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموعتين التجريبية والضابطة فى القياس البعدى
لصالح المجموعة التجربية فى قياس متغيرات اختبارات المهارات الحركية األساسية.

ثاني ًا :التوصـيات:

فى ضو ما توصل إليه الباحث من نتائج واستخالصات يقترح التوصيات التالية:

 -1التأكـيد على استخدام األلعـاب التعاونية فى رياض األطفال وتقديمها بصورة علمية
مقننه وذلك بوضع األلعـاب التعاونيـة ضمن منهاج التربية الرياضية بتلك المرحلة
والتى تعمل على تطوير المهارات الحركية األسـاسيـة .
 -9زيادة الفترة المخصصة لأللعـاب فى الروضة لحاجة الطفل إلى هذا النوع من
األنشطة.
 -3مراعاة تطبيق وتكرار األنشطة التى يمكن أن يتعلم الطفل منها للتأكـيد على االرتقا
بالمستوى الحركم لألطفال.
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-5
-4
-2
-2

دراسة المساحات المتاحة لألدا ات وتحديد قائمة باألدوات التى سوف تستخدم خالل
األنشطة حيث يسهم ذلك على استكشاف قدرات األطفال.
وضع برامج تدريبية لمعلمات رياض األطفال وتزويدهن بالمهارات الالزمة لتفعيل
األنشطة الحركية المناسـبة لألطفال.
اال هتمام بزيادة وعى األبا واألمهات بأهمـية األنشطة التعاونية واأللعـاب الحركية
واألنشطة المنتظمة ألطفال مرحلة ما قبل المدرسـة.
يجب أن تساهم أجهزة األعالم المختلفة فى نشر الوعم الحركى لألطفال والتعريف
بأهمية الحركة وممارسة أنشطتها من خالل برامج األلعاب الحركية لألطفال فى
مرحلة ما قبل المدرسة وأفتقار تلك المرحلة إلى برامج حركية مقننـة.

أوالً  :المراجع العربيـة :

املراجـــــــــــع

 -1أحمد أسماعيل حجى(1917م)  :تربيـة طفـل مـا قبـل المدرسـة فـى مصـر  ،المـؤتمر
العلمى لمعلمى رياض األطفال  ،كلية التربية بالزمالك  ،جامعة حلوان 0

 -9أســـامة كامــل راتــب (1991م)  :النمــو الحركــى ( الطفولــة – المراهقــة )  ،دار الفكــر
العربى  ،القاهرة 0

 -3أمـين أنــور الخـولى  ،أســامة كامـل راتــب (1991م)  :التربيــة الحركيـة للطفــل  ،دار
الفكر العربى  ،القاهـرة 0

 -5بيرفان عبدهللا محمد (1117م) :فاعلية برنـامج مقتـرح باأللعــاب التعاونيــة فـى تقليـل
الس ــلوك العــدوانى لــدى أطفــال مــا قبــل المدرســة  ،مجلــة التربيــة الرياضــية ،
األكاديمية الرياضية بالعراق  ،المجلد الحادى عشر  ،العدد الرابع

 -4دالل فتحــــى عيـــــد (1111م)  " :فاعليــة برنــامج مقتــرح فــى التربيــة الحركيــة لتنميــة
المهارات الحركيـة األساسـية لريـاض اطفـال "  ،رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورة ،
معهد الدراسات والبحوث التربوية  ،جامعة القاهـرة 0
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 -2زينــب درديــر عـــالم (1999م)  :برنــامج لتنميــة بعــض المهــارات األساســية لأللع ــاب
وتأثيرهــا علــى ســلوك طفــل مــا قبــل المدرس ــة  ،رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة ،

كلية التربية الرياضية للبنات  ،جامعة الزقازيق 0

 -2سحر رشدى شبانه (1113م)  :فاعلية برنامج مقترح للطالقـة الحركية لتنمية بعض

المهارات األساسية فى ألعاب القوى والرضا الحركى لرياض األطفال  ،مجلـة

البحث فى التربية وعلم النفس  ،كلية التربية بالمنيا  ،المجلد السـادس عشـر،

العدد الرابع.

 -1سـعدية محمد بهـادر (1917م)  :برنامج تربيـة أطفـال ما قـبل المدرسـة بـين النظريـة
والتطبيق  ،المصدر وخدمات الطباعة  ،القاهـرة 0

 -2عمــاد الــدين عبــاس  ،محمــد أحمــد خليــل (1991م)  :المهــارات الحركيــة األساســية
لألطفال من ( )2 – 5سنوات كمؤشر لبد ممارسـة كرة اليد  ،بحث منشور،

المجلــد  ،العــدد  ،المجلــة العلميــة للتربي ــة البدنيــة والرياضــية  ،كليــة التربيــة

الرياضية  ،جامعة حلوان 0

 -10فخرية جميل على (1911م)  :اللعب فى دور الحضانة وريـاض األطفـال  ،أنواعـه
مستلزماته  ،وكيفية توجيهه  ،مطبعة األديب البغدادى  ،بغـداد 0

 -11محمـــد محمـــد الحمـــاحمى وعايـــدة عبـــدالعزيز (1991م)  :الت ــرويح ب ــين النظري ــة
والتطبيق  ،مركز الكتاب للنشـر  ،القاهـرة 0

 -19محمد يوسف الشـيخ (1911م)  :التعـليم الحركى  ،دار المعارف  ،القاهـرة

 -13نبيله السيد منصور (1997م)  :أثر النشاط الرياضى الموجه علـى النمـو الحركـى
والتكيف االجتماعى لمرحلـة مـا قبـل المدرسـة  ،رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورة ،

كلية التربية الرياضية للبنات بالقاهرة  ،جامعة حلوان 0

 -15هيالنـــه عبـــدهللا صـــبر (1997م)  :أث ــر أس ــتخدام األلعـ ــاب والقص ــص ف ــى تعـ ــديل
السلوك العدوانى لدى أطفال الرياض  ،رســالة ماجسـتير غيـر منشـورة  ،كليـة

التربية  ،جامعة الموصل  ،بغداد 0
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 د ارسـة تحليلية لطبيعة العالقـة بين اللعـب وتـأثيره فـى: )م1991(  وليد أحمد زيدان-14
، دائ ـرة التربيــة والتعلــيم،) الطالــب/ مجلــة (المعلــم، شخصــية أطفــال السادس ــة
0 90  العدد،  األردن،عمان

:  المراجع األجنبيـة: ًثانيا
16- Judith, Miller & Scott, dicknson (1999) : Fundamental Motor
skills Intervention Programs, School of Wrrichium,
urversity of Melbourne, Victoria, England. Availlable :
Http.www, aare edu, eu/99Pap/Spr99,ITI, htm
17-Justen, Occoner, Jeff, Wekley & Hdland Berhin (2003) :
Developing four Criterion – refrenced Motor skills tests
and their effect on the specialized skills., John wily and
sons, New york.
18-Sprinkle, Dickson & Vine (1997) : An investigation of
fundamental Motor Skills Underpinning the Sports
Specific Skills of ten yebrs old children, Som & Sams,
London.
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