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تفتقر المناىج الخاصة برياض األطفال الى الكثير من الخبرات النوعية التي تكفل تنمية 
وتطوير قدرات األطفال الحركية والميارية وفقًا ألعمارىم ومستويات نموىم وميوليم الطبيعية ، 

، لذا ىدف البحث الى  سنوات 6-5، السيما األطفال بأعمار الميارات األساسية المركبة منيا 
نوعية ومعرفة أثرىا في بعض الميارات الحركية األساسية المركبة ، كذلك  تصميم ألعاب حركية

التصميم  الباحثانتصميم أربع اختبارات ميارية مركبة لقياس تمك المتغيرات ، وقد استخدم 
ن أطفال روضة ( طفاًل وطفمة ، م18التجريبي ذو المجموعة الواحدة ، اذ بمغت عينة البحث )

) ئو وين ( مركز محافظة اربيل ، فضاًل عن مراعاة عدة إجراءات كالتجارب االستطالعية 
واألسس العممية لالختبارات ، وبعد إجراء االختبارات القبمية تم تطبيق األلعاب الحركية النوعية 

( أسابيع 6( وحدة في مدة )18المقترحة عمى مجموعة البحث ضمن وحدات تعميمية بمغ عددىا )
( دقيقة لموحدة التعميمية الواحدة ، بعدىا أجريت 30وبواقع ثالث وحدات في األسبوع ، وبزمن )

، وقد استنتج  ومن ثم معالجة النتائج باستعمال الوسائل اإلحصائية المناسبة االختبارات البعدية ،
يدفة وىي ) الجري في تنمية الميارات المستأن األلعاب المقترحة أدت دورًا فاعاًل  الباحثان

فاعمية ، كذلك  والركل،الجري والرمي،المقف والرمي، الجري والوثب( لدى األطفال وبنسب متفاوتة
االختبارات المصممة في إعطاء النتائج وبدرجات عممية اتسمت بالصدق والثبات والموضوعية ، 

ئمون عند تعميم أن يركز القاعدة توصيات أىميا ،  الباحثانوفي ضوء ىذه االستنتاجات أوصى 
، كذلك األطفال الميارات المركبة عمى عممية الربط الحركي أوال بعدىا تحسين سرعة ودقة األداء

 اعتماد االختبارات المصممة في قياس تمك المتغيرات .
 
 

 
 
 56
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Abstract 

   The aim of the research was to design specific kinetic sports and to 

know their effect on some basic complex kinetic skills, and also to design 

four complex skill tests to measure these variables. The researcher used 

the experimental design of the one group, as the sample of the research 

was (18) children (male and female) from the children of kindergarten of 

(Aween) in the centre of the Province of Erbil, as well as taking into 

account several procedures such as pilot experiments, and the scientific 

foundations of tests. After conducting the pretests, the proposed specific 

kinetic sports were applied to the research group within educational units 

(18) units in a period of (6) weeks, three units per week, and (30) minutes 

for the educational unit, then the post-tests were conducted. The findings 

were treated by using the appropriate statistical methods.  

     The researchers concluded that the proposed sports played an active 

role in the development of the targeted skills (running and kicking, 

running and throwing, snapping and throwing, running and jumping) 

among children in different degrees, as well as the effectiveness of the 

designed tests in giving the results and in scientific degrees characterized 

by validity, reliability, and objectivity. They recommended that those 

who are responsible for teaching the children the complex skills should 

focus first on the process of motor connection then the improvement of 

speed and accuracy of performance, as well as the adoption of the 

designed tests to measure these variables.      
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  : التعريف بالبحث -1

    : تههقدهة البحث وأمهي 1-1

الطفولة المبكرة بالكثير من السموكيات التي تدعونا الى أىمية التدخل المبكر تتسم مرحمة 
لالضطالع بيا ، ولعل أبرزىا وأخطرىا عمى الطفل ىو السموك الحركي وما يتعمق بو من جوانب 

األىمية كونو يمثل واجية ومكونًا أساس يعكس صفات وخصائص  ومفاىيم أساسية ، وتأتي تمك
 عدة ، نفسية وحركية وميارية وعقمية تخدم مجاالت عدة .

وتعد الميارات األساسية المركبة أحد أىم األشكال الحركية التي يجب ان تنمو وتتطور  
نيا تعد بمثابة القاعدة األساس ل تعمم الكثير من لدى األطفال في تمك المرحمة ، السيما وا 

فضاًل عن أن تمك الواجبات تساعد  الميارات الرياضية وفي مختمف األلعاب الفردية والفرقية ،
الربط بين الحركات والميارات وذلك في ضوء خصائص النمو لكل مرحمة  األطفال في تعمم

من تمقاء  فان تمك الميارات ال يمكن أن تنمو وتتطورعمرية اذا ما أخرجت بدقة وعناية ، وبذا 
نفسيا ما لم يكن ىناك تدخاًل نوعيًا يستثمر أولى مراحل نضجيا واكسابيا لألطفال بالشكل 

، مستثمرين بذلك سمات تمك المرحمة من حيث" االستعداد والقابمية عمى انجاز حركات األمثل
 .(1)مركبة مختمفة تحتوي من ثالثة الى خمسة من إشكال الحركات األساسية وبصورة تدريجية"

وتعد مرحمة ما قبل المدرسة ) رياض األطفال ( ميدانًا خصبًا يتجسد فيو نشاط الطفل 
الحركي بشكل ممفت لمنظر، وان األنشطة واأللعاب الحركية من اقرب السبل وصواًل لألطفال 
وأكثرىا وقعًا في نفوسيم ، فالطفل حين يمعب ال يستيويو شيء أكثر من ذلك فيو مشارك ميتم، 

اضر بفاعمية ، وقد أثبتت البحوث والدراسات العممية القيمة الكبيرة لأللعاب الحركية في مندفع وح
إكساب المفاىيم والميارات الحركية المتنوعة إذا ما أحسن استثمارىا وتنظيميا ، كما وثبت أنيا 

وعمى ما تقدم من حقائق ومفاىيم أساسية يتوقف عمييا أكثر فاعمية من برامج المعب الحر ، 
وامل نجاح السموك الحركي لمطفل فان أىمية البحث تكمن فيما أعد لدراستو من جوانب ميمة ع

وأساسية ، وان عدم احتواء برامج الطفل في تمك المرحمة عمى خبرات مشابية لما سبق، فإنيا 
 تترك آثارًا سمبية وقصورًا واضحًا في تمك الجوانب وما يرتبط بيا من واجبات حركية أخرى .      

 
 

 هشكلة البحث : 1-2

                                                 

بغداد ، مطبعة  ،  2ط ، ذ الوالدة وحتى سن الشيخوخة، التطور الحركي من عمم الحركة :وجيو محجوب (1) 
 .100ص  ،1987جامعة بغداد ، 
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إن قابمية الطفل في تعديل أداءه الحركي والمياري واستيعاب المفاىيم المرتبطة بيا، يعتمد        
ومن بالدرجة األساس عمى ما يتمقاه من خبرات تعميمية وتربوية مدروسة في تمك المرحمة ، وبذا 

لتربوي عمى مفردات المنيج المتبع كونو أحد العاممين والميتمين بالمجال ا الباحثانخالل اطالع 
الى أي شكل أو نوع معين يفتقر  ، الحظ ان المنيجسنوات 6-5ة ما قبل المدرسة بعمر لمرحم

من أنواع الحركات المركبة والتي من المفترض أن تكون ىي سمة تمك المرحمة ومن الخبرات 
ىؤالء األطفال  ال يزال تعميمنو أيضًا ا الباحثان، فضاًل عن ذلك فقد الحظ التعميمية الالزمة ليا

قائم عمى أساس أساليب والعاب تعميمية ال تتفق ومستوى نضجيم وميوليم ، وال تشكل أي تحد 
من خالل خبراتو  الباحثاناقترح معين لمنشاط الحركي الذي يمتمكو الطفل في تمك المرحمة ، لذا 
بعض الميارات األساسية المركبة  المتواضعة مجموعة العاب حركية نوعية لمعرفة أثرىا في تمنية

، كذلك وضع طرق القياس المناسبة ليا مراعيًا بذلك خصائص نمو األطفال ألفراد عينة بحثو
 واألسموب المالئم في التنفيذ .  

 هدفا البحث : 1-3

نوعية لتنمية بعض الميارات األساسية المركبة لدى أطفال ما قبل  تصميم ألعاب حركية .1
 ( سنوات ، واختباراتيا الحركية .6-5)المدرسة بأعمار 

في تنمية بعض الميارات األساسية  النوعية المقترحة تأثير األلعاب الحركية التعرف عمى .2
 المركبة  لدى أفراد عينة البحث .

 فرضية البحث : 1-4

المقترحة تأثيرًا ايجابيًا في تنمية بعض الميارات األساسية المركبة لأللعاب الحركية النوعية  -1
 لدى أفراد عينة البحث .

 جماالت البحث :  1-5

 : عينة من مرحمة رياض األطفال الصف ) التمييدي ( بأعمار   المجال البشري  1-5-1
 ( طفاًل وطفمة . 18( سنوات والبالغ عددىم ) 5-6)                          

 .2017/ 1/  8ولغاية    2016/ 10/  15من لممدة  : المجال الزماني 1-5-2
 الساحة الخارجية والقاعة الداخمية لروضة ئوين في محافظة اربيل .المجال المكاني :  1-5-3
 
 
 
 حتديد املصطلحات :   1-6
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عبارة عن حركتين أو أكثر يتم الربط بين كل من  : وىي المهارات األساسية المركبة 1-6-1
 . (1)حده حركتييما األساسيتين ويمكن تحديد الواجب الحركي لكل حركة عمى

وىي " مصدر صناعي من صفات الَنوع وخاصيتُو التي  : األلعاب الحركية النوعية 1-6-2
 .  ( 2)ُتعيَّن طبيعة َجودُتو ومقداُره "

 البحث وإجراءاته امليدانية : يةهنهج -3

 هنهج البحث:  3-1

الواحدة ذات  المنهج التجريبي لمالئمته طبيعة البحث وبتصميم المجموعة الباحثاناستخدم 
 .االختبارين القبمي والبعدي 

 جمتوع البحث وعينته:   2-2

تم اختيار مجتمع البحث بالطريقة العمدية والمتمثمة بـروضة ) ئو وين ( لمرحمة ما قبل 
مركز  –( سنوات ، وىي إحدى دور الرياض في إقميم كردستان العراق 6-5المدرسة بأعمار )

، وبعد استبعاد من ( شعب4( طفاًل وطفمة موزعين عمى ) 110 محافظة اربيل والبالغ عددىم )
( أطفال بمغ 10( أطفال ، ومن تم اختيارىم بالتجربة االستطالعية )10يمتمكون مشاكل بصرية )
، بعدىا تم اختيار عينة البحث ( طفاًل من الذكور واإلناث90حث )ما تبقى من مجتمع الب

السيما ، (1، وكما في الجدول )( طفال وطفمة 18غ عددىم ) بالطريقة العشوائية المنتظمة والبال
وأن لمباحث الحق في حال توفر قوائم بأسماء أفراد المجتمع وكانوا مرتبين في القائمة بشكل 

، حيث يقوم بتحديد طول الدورة عن طريق أن يختار عينة دراستو بشكل دوري ، فيعشوائي
وكان  100فإذا كان حجم العينة المطموب ىو  مع،قسمة حجم العينة المطموب عمى حجم المجت

من عشرة أي عدد اقل  الباحثان، ثم يحدد فان طول الدورة سيكون عشرة 1000 حجم المجتمع
ذا ومن اجل أن يكون حجم العينة ممثاًل دقيقًا لحجم المجتمع يوب، (3)كنقطة بداية لو عشوائيًا 

                                                 

، ، مركز الكتاب لمنشر ةالقاىر  ، 1ط ، الرياضيةو في الحياة  لإلنسان الحركة أسس : كمال عبد الحميد (1) 
 . 26ص  ، 2009

القاىرة ، عالم الكتب لمنشر  ،3 ج، 1ط،  معجم المغة العربية المعاصر: احمد مختار عبد الحميد عمر  (2) 
 .2307ص  ،  2008والتوزيع  ، 

 ، عمان ،اإلحصاء لمباحث في التربية والعموم اإلنسانية: احمد سميمان عودة و خميل يوسف الخميمي (3) 
 . 175ص ، 1988دار الفكر لمنشر والتوزيع ،
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العدد  انالباحثان( وحدد 5ث بمغ طول الدورة )، حيبالطريقة أعاله انالباحثان ، فقد استعانالكمي
 (.1وكما في الشكل ) ،( كنقطة بداية الختيار عينة بحثو3)

 ( مجتمع وعينة البحث1جدول )ال
 النسبة المئوية عينة البحث المتبقي التجارب االستطالعية مجتمع البحث الكمي

111  11 91 18 21% 

 
 

1  15  29  43  57  71  86 
2  16  31  44  58  72  87 
3  17  31  45  59  73  88 
4  18  32  46  61  74  89 
5  19  33  47  61  75  91 
6  21  34  48  62  76   
7  21  35  49  63  78   
8  22  36  51  64  79   
9  23  37  51  65  81   

11  24  38  52  66  81   
11  25  39  53  67  82   
12  26  41  54  68  83   
13  27  41  55  69  84   
14  28  42  56  71  85   

 

 آلية اختيار أفراد عينة البحث وفق الطريقة العشوائية المنتظمةيوضح ( 1الشكل )
 الىسائل واألدوات املستعولة بالبحث:  2-3

 بالوسائل واألدوات اآلتية : انالباحثاستعان 
  المصادر والمراجع العربية واألجنبية. 
 االختبارات والقياسات. 
  المقابالت الشخصية. 
 لمقترحة واختباراتيا الحركية المصممةاستبانتا الدراسة لأللعاب ا. 
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 استمارة تفريغ البيانات. 
  شريط قياس. 
   ممونة مختمفة األحجام كرات. 
 كرات قدم. 
   أشرطة الصقة ممونة. 
  شواخص ممونة. 
  ساعة توقيت. 
  صفارة. 
 شارات قماش ممونة. 
  سالل بالستك ممونة. 
 . أطواق بالستك ممونة 
  عة واختباراهتا :حتديد هتغريات البحث التاب 3-4

والبدء في تعمميا، فيي متطمب بناًء عمى أىميتيا حث التابعة، تم تحديد واختيار متغيرات الب 
 الجري والركل،)أساس وفعال لمتطور الحركي السميم لتمك الفئة العمرية، وىذه المتغيرات ىي

متغيرات تعد أساس (، فضاًل عن ذلك فأن ىذه الالجري والرمي،المقف والرمي، الجري والوثب
، من خالليا معالجة مشكمة بحثو انتشكيل األلعاب الحركية النوعية المقترحة التي يروم الباحث

بتصميم مجموعة من األلعاب الحركية بيدف تنمية الميارات المختارة قيد  انحيث قام الباحث
المرجو  البحث ولغرض التعرف عمى صالحيتيا ومدى مالئمتيا كذلك إمكانية تحقيق األىداف

استمارة إستبانة تحوي أثنتا عشرة لعبة متضمنة جميع متغيرات البحث التابعة  الباحثانعد أ، منيا
بعدىا تم إجراء بعض التعديالت البسيطة وفق ما  ،ومن ثم عرضيا عمى الخبراء والمختصين

جميع األلعاب  الباحثانلذا اعتمد ، عممًا انو لم يستبعد الخبراء أي لعبة منيا أشار إليو الخبراء
باالطالع  الباحثان، وبغية تحديد االختبارات المالئمة لمتغيرات البحث التابعة قام في دراستو

والتقصي الدقيق عمى اغمب المصادر والدراسات السابقة والمشابية ولم يتمكن من الحصول عمى 
والقياس يعد من ، والشك في أن االختبار أي اختبار مناسب لقياس تمك المتغيرات بطريقة مركبة

، لذا تم تصميم أربعة اختبارات حركية أىم الوسائل التي يتوقف عمييا صدق النتائج من عدميا
مركبة وفق الشروط العممية لالختبار والقياس في المجال الرياضي ليتسنى لمباحث من خالليا 

مجموعة ، حيث تم عرض الحصول عمى نتائج أكثر صدقًا وموضوعية في قياس متغيرات بحثو
( ومن ثم أجريت التعديالت الموصى 1)ممحقاالختبارات المصممة أوليا عمى الخبراء والمختصين
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، وكما في %( كحد أدنى لكل اختبار80)نسبة اتفاق الباحثان، بعدىا اعتمد بيا من قبميم
 (.    2)الجدول

 النسب المئوية التفاق الخبراءيبين ( 2جدول )ال

 عدد الخبراء ختبار المرش اال المتغيرات التفاصيل
عدد 
 الخيارات

 النسبة المئوية
 لالتفاق

المهارات 
األساسية 

 المركبة

 الجري وركل الكرة الجري والركل

10 

10 100% 

 %90 9 الجري ورمي الكرة الجري والرمي

 %90 9 المقف ورمي الكرة المقف والرمي

 %80 8 الجري والوثب الجري والوثب

 

 رات اخلاصة مبتغريات البحث التابعة :االختبا 3-4

 . اختبار الجري وركل الكرة االختبار األول : اسم االختبار : 
 ري والركل .التعرف عمى مستوى الميارة المركبة الجالغرض من االختبار : 

 سنوات ولكال الجنسين .  6-5العمر والجنس : 
م(، كرة قدم، ساعة توقيت، صفارة، 6، شريط قياس )ارض مستوية ، جداراألدوات المستعممة : 

، ميقاتي، محكم، تثبت األشكال سم( 5يط الصق )أحمر،أزرق( بعرض )شر 
 (.  2واألدوات والمسافات كما في الشكل )

يقف الطفل واضعًا إحدى قدميو عمى خط البداية ، وعند سماع صفارة البدء مواصفات األداء : 
، ثم يركل الكرة مباشرة باتجاه لمجري عة قاطعًا المسافة المحددةينطمق بأقصى سر 

 الشكل المرسوم عمى الجدار أمامو. 
 التعميمات :

 . يجب أداء المحاولة من خط البداية وخالف ذلك تعاد المحاولة 
 . توضع الكرة نياية الحد لخط الجري 
  تجريبية . -يعطى الطفل محاولة أو محاولتين 

 الدرجة ( –طريقة التسجيل : ) الزمن 
من الجري من لحظة البدء وينتيي عند ركل الكرة ، ويسجل الزمن المستغرق ألقرب يحسب ز  -

 ثانية .1/10
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درجة ( و) أي  2إذا أصابت الكرة )أي جزء لـممربع األحمر وحدوده يعطى المختبر  الركل / -
درجة( وصفرًا  1جزء لمنطقتي اـمخطين المتقطعين بالمون األزرق من الجانب وحدودىما 

 خالف ذلك .

 لقياس المستوى المياري .  يعطى المختبر محاولتان وأخذ المتوسط ، ثم يقسم  -
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ( االختبار المركب لمجري وركل الكرة2الشكل )
 االختبار الثاني : 

 . اختبار الجري ورمي الكرةاسم االختبار : 
 جري والرمي .التعرف عمى مستوى الميارة المركبة الالغرض من االختبار : 

 سنوات ولكال الجنسين.  6-5العمر والجنس : 
سم( 10م(، كرة مطاطية بقطر )6ارض مستوية ، جدار ، شريط قياس )األدوات المستعممة : 

سم( ، ميقاتي ،  5غم(، ساعة توقيت ، صفارة ، شريط الصق )أحمر،أزرق( بعرض )70ووزن)
 (.  3محكم ، تثبت األدوات والمسافات كما في الشكل )

يقف الطفل ومعو الكرة واضعًا إحدى قدميو عمى خط البداية لمجري ، وعند مواصفات األداء : 
سماع صفارة البدء ينطمق بأقصى سرعة قاطعًا المسافة المحددة لمجري ، ثم رمي الكرة مباشرة 

 باتجاه الشكل المرسوم عمى الجدار أمامو . 
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 التعميمات : 
 اية وخالف ذلك تعاد المحاولة .يجب أداء المحاولة من خط البد 
 . يقف الطفل والكرة بيده 
  تجريبية . -يعطى الطفل محاولة أو محاولتين 
  يستخدم الطفل الذراع المفضمة لديو ويكون الرمي من األعمى. 

 الدرجة (-طريقة التسجيل : ) الزمن
رق يحسب زمن الجري من لحظة البدء وينتيي عند رمي الكرة ، ويسجل الزمن المستغ -

 ثانية .1/10ألقرب 
درجة (  2إذا أصابت الكرة )أي جزء لـممربع األحمر وحدوده يعطى المختبر  الرمي / -

 درجة( وصفرًا خالف ذلك . 1و) لممربع األزرق المتقطع وحدوده 
 يعطى المختبر محاولتان وأخذ المتوسط ، ويقسم الدقة/الزمن. -

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجري ورمي الكرة االختبار المركب ليبين ( 3الشكل )
 االختبار الثالث : 

 . اختبار المقف والرمياسم االختبار : 
 التعرف عمى مستوى الميارة المركبة لمقف والرمي .الغرض من االختبار : 

 سن  120هربغ خارجي 
 سن 70هربغ داخلي 

 * 
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 سنوات ولكال الجنسين.  6-5العمر والجنس : 
سم ( 10م(، كرة مطاطية بقطر ) 6ارض مستوية ، جدار ، شريط قياس )األدوات المستخدمة : 

 غم (70ووزن )
سم ( ، رامي كرات ، محكم ، تثبت األشكال واألدوات 5شريط الصق )أحمر، أزرق( بعرض )  

 (.  4والمسافات كما في الشكل )
يقف الطفل وسط الدائرة ، يقوم رامي الكرات برمي الكرة الى الطفل بمطف مواصفات األداء : 

رمييا مباشرة باتجاه الشكل المرسوم عمى الجدار  ودقة ليقوم الطفل بمقفيا بكمتا اليدين ومن ثم
 أمامو . 

 التعميمات :
 يكون الطفل حر الحركة داخل الدائرة عند األداء شرط عدم الخروج منيا . 

  تجريبية . -يعطى الطفل محاولة أو محاولتين 
 . يقف رامي الكرات جية الذراع المفضمة لمطفل عند رمي الكرات لو 
 ع المفضمة لديو ويكون الرمي من األعمى يستخدم الطفل الذرا. 
 . أن يكون الشكل المرسوم بمستوى نظر الطفل ومن المرتكز 

تعتبر المحاولة خاطئة ويعطى الطفل صفرًا إذا لم يتمكن من عممية المقف أواًل ليقوم التسجيل : 
 برمي الكرة ثانيًا ، أما المحاولة الصحيحة فتحتسب كاألتي : 

درجة ( في حال لقف الكرة ) حضن الكرة بمساعدة الجسم ( ،  1ل ) المقف / يعطى الطف -
 درجة ( عند لقف الكرة باليدين دون مساعدة أي جزء من الجسم . 2ويعطى ) 

درجة ( و) لممربع األزرق  2الرمي / إذا أصابت الكرة أي جزء لـ ) المربع األحمر وحدوده  -
 درجة( وصفرًا خالف ذلك . 1المتقطع وحدوده 

 (.4المختبر أربع محاوالت وتحسب المحاولة األفضل ، أعمى درجة لالختبار) يعطى -
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 االختبار المركب لمقف ورمي الكرةيوضح ( 4الشكل )

 االختبار الرابع : 
 . اختبار الجري والوثباسم االختبار : 

 جري والوثب .التعرف عمى مستوى الميارة المركبة الالغرض من االختبار : 
 سنوات ولكال الجنسين.  6-5العمر والجنس : 

سم ( 20انع أسفنجي بارتفاع)م( ، م6ارض مستوية ، بساط ، شريط قياس ): األدوات المستعممة
سم (  5، ساعة توقيت ، صفارة ، شريط الصق ممون ) أحمر( بعرض) سم (40وبعرض)

 (.  5كل )ميقاتي ، محكم، تثبت األدوات والمسافات كما في الش
يقف الطفل واضعًا إحدى قدميو عمى خط البداية لمجري ، وعند سماع مواصفات األداء :  

صفارة البدء ينطمق بأقصى سرعة قاطعًا المسافة المحددة لمجري ، ثم مباشرة الوثب من فوق 
 المانع بقدم واحدة لألمام وألبعد مسافة ممكنة .

 التعميمات : 
 لبداية وخالف ذلك تعاد المحاولة .يجب أداء المحاولة من خط ا 
  تجريبية . -يعطى الطفل محاولة أو محاولتين 
 . يوضع المانع األسفنجي فوق وعند نقطة البداية لمبساط 
 . يستخدم الطفل القدم الحرة عند الوثب 

 الدرجة (-التسجيل : ) الزمن
تغرق يحسب زمن الجري من لحظة البدء وينتيي لحظة الوثب ، ويسجل الزمن المس -

 ثانية .1/10ألقرب 
 الوثب / تسجل المسافة ألقرب سنتمتر . -
 .يعطى المختبر محاولتان وأخذ المتوسط ، ويقسم المسافة / الزمن  -

 سن  120هربغ خارجي 

 سن 70هربغ داخلي 

 * 
 هستوى نظر الطفل

 هوازي لشكل الجدار سن 100يرسن هربغ 
 هتر 3

 جدار

أرضي

 ة
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هانغ إسفنجي ارتفاع 

 سن 20

 سن 40وػرض 
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 االختبار المركب لمجري والوثب  وضحي( 5الشكل )
 إجراءات البحث امليدانية :  3-6

 التجارب االستطالعية :  3-6-1

( أطفال وىم من 10عية عمى عينة من مجتمع األصل قواميا )أجريت التجارب االستطال
 خارج عينة البحث الرئيسة ، وىدفت الى التعرف عمى :

لقد طرأ عمى كل اختبار العديد من التغيرات  : ل تتعمق باختبارات البحث الرئيسةأواًل : عوام
مسافات ، حساب الدرجا ، التقييم ، األبعاد واليالت ، وذلك من حيث طريقة األداءوالتعد

 الباحثان، وما تتطمب من وسائل وأساليب قياس عممية وصادقة ساعدت النيائي لألداء
 في صياغة تمك االختبارات بصورتيا النيائية.

شرح وتوضي  االختبارات واإلجابة عمى ثانيًا : عوامل تتعمق بإجراء اختبارات البحث الرئيسة: 
مدى مالئمة وتفيم العينة لالختبارات  -فاية فريق العمل المساعد استعداد وك -التساؤالت 

إيجاد األسس العممية  -الزمن المستغرق لكل اختبار ، والوقت الالزم إلجرائيا ككل  -
 لالختبارات من صدق وثبات وموضوعية .

لعاب مدى مالئمة محتوى األثالثًا: عوامل تتعمق بإجراء األلعاب الحركية النوعية المقترحة : 
شرح وتوضي  األلعاب المقترحة لمعممة المادة واإلجابة عمى  -المقترحة لممرحمة العمرية 

ة، األزمان المسافات المستخدميد وتقويم مواصفات األداء من حيث)التساؤالت تحد
تدرج  -اإلجراءات التنظيمية وتصحي  أخطاء األداء لألطفال -المستغرقة في األداء
، فضاًل عن العوامل المشتركة األخرى كالتأكد من صالحية وبتيا(األلعاب وفق صع

معرفة الصعوبات التي قد تعوق تنفيذ التجربة الرئيسة و الوسائل واألدوات المستخدمة 
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، وقد أجريت التجارب االستطالعية لالختبارات واأللعاب لمتخمص منيا وتجاوزىا
 المقترحة، حسب التسمسل اآلتي :

تجربة االستطالعية الخاصة باختبارات الميارات االساسية المركبة وذلك أجريت ال اليوم األول :
وعمى  31/10/2016( صباحًا ، من يومي االثنين الموافق 9330في تمام الساعة )

 ساحة األلعاب الخارجية لمروضة . 
التجربة االستطالعية الخاصة باأللعاب المقترحة ، وذلك  الباحثانأجرى  اليوم الثاني والثالث :

/ 3/11-2( صباحًا من يومي واألربعاء والخميس الموافقين 9330في تمام الساعة )
 ، وعمى ساحة األلعاب الخارجية لمروضة . 2016

إعادة لالختبارات الخاصة بالتآزر العضمي البصري والميارات  الباحثانحيث أجرى  :اليوم الرابع
ن يومي االثنين الموافق ، م( صباحاً 9330لك في تمام الساعة )األساسية المركبة، وذ

 وقد أسفر عن التجارب ،مى ساحة األلعاب الخارجية لمروضةوع 7/11/2016
عمى تحقيق أىدافو  الباحثاناالستطالعية الكثير من الحقائق والمعارف التي أعانت 

 المنشودة . 
 األسس العممية لالختبارات : 3-6-2

لعينة  ( أيام ،7عادة بعد فاصل زمني )طريقة اإل الباحثاناستخدم أواًل : ثبات االختبارات : 
( أطفال وتحت الظروف نفسيا ، بعدىا تم استخراج معامل االرتباط 10مكونة من )

) بيرسون ( بين االختبارين، ولكل اختبار من اختبارات البحث الرئيسة ، وكما في الجدول 
(3 ) 

عتماد نوعين من الصدق ىما با الباحثانإليجاد صدق االختبارات قام ثانيًا : صدق االختبارات : 
صدق المحتوى والصدق الذاتي ، حيث تم عرض االختبارات عمى مجموعة من الخبراء 

%( 80( وقد اجمعوا أن ىذه االختبارات تتمتع بدرجات صدق عالية )1والمختصين)ممحق
الصدق الذاتي والذي يقاس بحساب الجذر التربيعي  الباحثانبعدىا استخدم ، فما فوق

 ( .3ت االختبار ، وكما في الجدول )لمعامل ثبا
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 األسس العممية الختبارات البحثيبين  (3جدول )ال

 الثبات وحدة القياس اسم االختبار المتغيرات التفاصيل
 الصدق

الصدق  الموضوعية
 الظاهري

الصدق 
 الذاتي

المهارات 
األساسية 

 المركبة

 03910 03941 03100 03887 الدرجة/ثا الجري وركل الكرة الجري والركل
 03988 03932 0390 03869 الدرجة/ثا الجري ورمي الكرة الجري والرمي
 03955 03992 0390 03985 الدرجة المقف ورمي الكرة المقف والرمي

 
 03955 03992 0390 03985 الدرجة المقف ورمي الكرة المقف والرمي
 03990 03948 0380 03899 الدرجة /سم الجري والوثب الجري والوثب

تم عرض االختبارات عمى مجموعة من الخبراء والمختصين االختبارات:  موضوعية: ثالثاً 
( وقد اجمع الخبراء عمى أنيا تتفق مع ما صممت ألجمو ، إذ حصمت عمى نسبة 1) ممحق
الى استخراج معامل االرتباط  الباحثان%( فما فوق، فضاًل عن ذلك فقد عمد  80اتفاق ) 

 ( .  3رتب ( بين رأيي خبيرين أثنين ، ولكل اختبار ، وكما في الجدول )سبيرمان ) ال
 :االختبارات القبلية 3-5

 لموافقمتغيرات بحثو الرئيسة يوم األحد االختبارات القبمية ل الباحثانأجرى 
 . وعمى صالة األلعاب الداخمية لمروضة( صباحًا، 9330الساعة ) 13/11/2016
 جتربة البحث الرئيسة:  3-8

( لعبة 12بعد أن أعدت األلعاب الحركية النوعية المقترحة بصورتيا النيائية وعددىا ) 
شممت جميع متغيرات البحث التابعة ، تم صياغة تمك األلعاب ضمن وحدات تعميمية وذلك في 
ضوء األىداف المنشودة واإلمكانات المتوافرة والوقت المتاح لحصص التربية الرياضية في رياض 

التغيرات البسيطة في مضمون تمك األلعاب من حيث التدرج  الباحثانقد راعى األطفال، و 
واالنتقال السميم بين الوحدات وعدم إغفال عممية الدمج والتنويع لممتغيرات وبما يصبوا إليو 

 من اجل تحقيق أىداف بحثو . ثانالباح
 لتجربة كما يمي :حيث تم توزيع وتنفيذ األلعاب المقترحة لموحدات التعميمية خالل مدة ا    

 ( أسابيع.6استغرقت المدة الزمنية لتنفيذ مجموعة األلعاب ) -
 ( وحدات .3بمغ عدد الوحدات التعميمية في األسبوع ) -
تنفذ الوحدات التعميمية في أيام ) السبت ، االثنين ، األربعاء ( من كل األسبوع طوال مدة  -

 التجربة .
 ة .( وحدة تعميمي18بمغ العدد الكمي لموحدات) -
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 ( دقيقة ، مقسمة كاألتي : 30بمغ زمن الوحدة التعميمية الكمي ) -
 ( دقائق.  5القسم التحضيري وزمنو ) .1
 ( دقيقة يتضمن: 20القسم الرئيس وزمنو ) .2

 ( دقائق.   4-3النشاط التعميمي وزمنو ) - أ
 ( دقيقة .17-16النشاط التطبيقي وزمنو ) -ب        

 ( دقائق. 5القسم الختامي وزمنو ) .3
( لعبة في 2( لعبة عمى الجزء التطبيقي من الجزء الرئيس لموحدة ، وبواقع )12زعت الـ )و  -

الوحدة التعميمية ، وذلك وفقّا لنتائج التجربة االستطالعية في تحديد زمن األداء لكل لعبة 
مكانيات األطفال.  كذلك وفق قدرات وا 

سب األيام المخصصة ليا بأداء : تقوم المجموعة التجريبية حوصف أداء المجموعة التجريبية 
  -الوحدات التعميمية وفق الخطوات اآلتية:

 . تبدأ الوحدة التعميمية بإعطاء تمارين إحماء وتييئة لعضالت الجسم 
  تقوم المعممة بشرح األلعاب الحركية النوعية المقترحة خالل الجزء التعميمي من القسم الرئيس

 ىداف المطموب تحقيقيا. التي سيتم تطبيقيا خالل الوحدة وحسب األ
  يقوم أفراد المجموعة التجريبية بأداء المعبة الحركية النوعية المقترحة في الجزء التطبيقي من

 القسم الرئيس لموحدة التعميمية .
   تشرف المعممة عمى عمل أفراد المجموعة التجريبية وتقدم المساعدة عند الحاجة وتصح

 األخطاء إن وجدت. 
 تعميمية بتمارين تيدئة ) القسم الختامي(. تنتيي الوحدة ال 
  28/12/2016ولغاية   19/11/2016بَدَء تنفيذ التجربة الرئيسة لأللعاب المقترحة بتاريخ. 
 االختبارات البعدية : 3-9 

بإجراء  الباحثان( وحدة تعميمية ، قام 18بعد انتياء المدة المخصصة من تنفيذ )  
( صباحًا ، 9330الساعة ) 8/1/2017لك يوم السبت الموافق االختبارات البعدية لعينة بحثو وذ

 وممتزمًا األسموب نفسو واإلجراءات المتبعة في االختبارات القبمية . الباحثانمتبعًا 
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 الىسائل اإلحصائية :  3-11

 :(1) في معالجة بيانات بحثو بالوسائل اإلحصائية اآلتية الباحثاناستعان       
 يرسون (.معامل االرتباط البسيط ) ب 
 .) معامل ارتباط الرتب ) سبيرمان 
 ( اختبارtلمعينات المرتبطة ) . 

 عرض النتائج وحتليلها وهناقشتها  -3

 عرض النتائج وحتليلها: 3-1

( المحسوبة بين االختبارات القبمية  tيبين األوساط الحسابية وانحرافاتها المعيارية وقيم )  (4جدول )ال
 متغيرات المهارات األساسية المركبةوالبعدية في 

 المعاليم     

          
 اإلحصائية

 المتغيرات 

وحدة 
 القياس

 االختبار البعدي االختبار القبمي

 tقيم  ع ف س ف
 المحسوبة

الداللة 
 ع س   ع س   اإلحصائية

 در الجري والركل

 جة /ثا

03161 03082 03807 03070 03645 03117 233888 

* 

دالة 
 إحصائياً 

 223896 03126 03664 03083 03754 03088 03089 الجري والرمي

 173582 03591 23444 03412 33777 03877 13333 درجة المقف والرمي

درجة  الجري والوثب
 /ثا

163355 33326 363345 33253 193990 43360 193464 

  0305( ومستوى داللة 17=1-18( أمام درجة حرية )  13740) ( الجدولية tقيمة ) *         
( الخاص بنتائج الفروق بين االختبارات القبمية والبعدية لمجموعة 4يتبين من الجدول )

( وعمى التتالي  193464-173582-223896 -233888( المحسوبة كانت ) t)البحث أن قيم
قف والرمي ، الجري والوثب ( ، وبما أن قيم في متغيرات ) الجري والركل ، الجري والرمي، الم

 (t  ( المحسوبة أكبر من قيمة )t ( الجدولية )17=1-18( أمام درجة حرية ) 13740 )
 ( لذا فان الفروق دالة إحصائيًا ولصال  نتائج االختبارات البعدية .0305ومستوى داللة )

 

                                                 

، 2000ر الحكمة لمطباعة والنشر، الموصل، دا ، 2ط ، المدخل الى اإلحصاء: خاشع محمود الراوي (1)
 .   228ص
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 هناقشة النتائج: 3-2

بين االختبارات القبمية والبعدية لعينة البحث ( إن داللة الفروق 4يتض  من الجدول )
ح األلعاب المقترحة لى نجاطور التث ذلك الباحزو ايعكانت معنوية ولصال  االختبار البعدي ، و

عند تصميم ألعابو  الباحثانالميارات الحركية األساسية المركبة ، اذ عمد ض  في والوتأثيرىا ا
ات حركية مركبة لألطفال ، مستثمرًا بذلك أمكانية الربط النوعية تكوينًا وتنفيذًا الى تشكيل واجب

الحركي بين عدة حركات أساسية بصورة ثنائية وثالثية ، كذلك صفات وخصائص األطفال 
العقمية والبدنية وثبات أشكاليا الحركية في تمك المرحمة العمرية والتي أدت بدورىا الى تطور تمك 

دما "يتمكن األطفال من إتقان الحركات األساسية يصب  الميارات وبدرجات معنوية عالية ، فعن
 .(1)من السيل أن يتعمموا أي ميارة حركية معقدة طالما أن النمط موجود ومكتسب لدييم"

إن الجياز العصبي المركزي في مرحمة  (2118عصام الدين شعبان كما ويؤكد ) 
تنمية القدرات الحركية والميارية الطفولة المبكرة يتميز بسيولة التأثير فيو اآلمر الذي يجعل 

تقان     . (2)ممكنو وبشكل مرتفع ، مما يجعل عممية التعمم الحركي بعد ذلك تمر بسيولة وا 
ان التطور جاء بسبب انعكاس استجابات المتعممين الصحيحة لممثيرات  الباحثانويرى 

جري وفق مسار وتنوع ظروف العمل الحركي لتحقيق عممية الربط بين الواجبات الحركية كال
معين ومن ثم ركل الكرة او رمييا باتجاه ىدف معين ، كذلك الحال بالنسبة لعميمة الربط والتعامل 
كسابيا لألطفال بطريقة  مع مجاالت حركية أخرى ساعدت عمى تكوين الميارات المستيدفة وا 

ركية مع مركبة ، ويعني ذلك أن األلعاب النوعية ساعدت األطفال عمى تطابق مساراتيم الح
 مسارات اليدف المرسوم لعممية تعميميم الميارات المركبة، ويتفق ذلك مع ما ورد عن

( الى انو كمما توفرت فرص أداء مناسبة لميارات الطفل  2117يعرب خيون وعادل فاضل  )
الحركية ساعد ذلك عمى تحسين أشكالو الحركية، وكمما تنوعت تمك المواقف والفرص ، كمما 

 .(3)أخرى لتطوير تمك األشكال أعطيناه فرص
كذلك ومن بين أىم العوامل التي ساعدت عمى تحقيق التطور في متغيرات البحث جميعًا 
ىي ما وفرتو األلعاب النوعية من واجبات حركية كان ليا وقعًا خاصًا في نفوس األطفال 

                                                 

)1 (Foster Vanier :Teaching physical Education Elementary school, W.B. Sounders 

Company Fifth Edition .1993. p.78 . 

مصر ،   ، استخدام سيجما المعيارية لتقييم الذكاء الحركي لألطفال :عصام الدين شعبان عمي وآخرون (2) 
 .3ص،  2008عة أسيوط ، جام

 ، 2007،  مكتبة العادل لمطباعة،  بغداد،  التطور الحركي واختبارات األطفال :يعرب خيون وعادل فاضل (3) 
 . 71ص 
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يجد فييا األطفال وانجذابيم المتزايد نحوىا ويعود ذلك الى احتوائيا طرق أداء ميارية مركبة 
أنفسيم ممارسين لميارات حركية مشابية لميارات الكبار أو الالعبين كالجري والركل باتجاه 
اليدف أو الرمي من الجري وغيرىا من الميارات المركبة التي احتوتيا األلعاب ، كما وان عامل 

ات التعميمية ساعد المنافسة والتشجيع بين عمل المجموعات الذي كان حاضرًا في كثير من الوحد
كثيرًا عمى تطوير تمك الميارات وبنسب متباينة ، السيما وان األطفال في ىذه المرحمة يميمون 

(  2112الين وديع فرج الى بذل المزيد من الجيد في ىكذا أجواء والتفاعل معيا ، حيث تشير )
حققوا نوعًا من النجاح، نحو أىمية ودور األنشطة واأللعاب الحركية بأنيا تمكن األطفال من أن ي

نيا مصدر ارتياح ورضا لممتعمم  .(1)فيي وسيمة فاعمة في عممية التعمم وزيادة سرعتو كما وا 
اإلشارة الى انو عند تعميم األطفال الميارات المركبة يجب أن يراعي  الباحثانويود 

الرئيسة التي  المعممون عممية الربط الحركي أواًل ومن ثم التوجو نحو عممية تطوير المتغيرات
تتناوليا تمك الميارات كالسرعة والدقة مثاًل ، إذ أن الطفل ال يمتمك القابمية الكافية عمى تطوير 
عممية الربط ومستوى األداء في وقت واحد ، أي متى ما أيقن المعمم إن عممية الربط تمت بنجاح 

 ودقتو . عندىا يمكن استخدام برامج حركية من اجل تطوير سرعة الواجب الحركي

 االستنتاجات والتىصيات : -4

  االستنتاجات : 4-1

فاعمية األلعاب الحركية النوعية المقترحة في تنمية الميارات األساسية المركبة التي تناولتيا  .1
 تي: نة البحث وبنسب متباينة كانت كاآلالدراسة لدى أفراد عي

 لركل .أعمى مستوى كان لمميارة المركبة لمجري وا - أ
 يمييا مستوًى الميارة المركبة لمجري والرمي .  - ب
 تمييا الميارة المركبة لمجري والوثب . - ت
 اقل مستوى كان لمميارة المركبة لمقف والرمي . - ث

فاعمية االختبارات المصممة في إعطاء نتائج قياس دقيقة وصحيحة لمتغيرات البحث الرئيسة  .2
 وعية . وبدرجات عممية اتسمت بالصدق والثبات والموض

 

 التىصيات : 5-2

                                                 

،  2002، منشأة المعارف، اإلسكندرية ، 2، ط لمصغار والكبار األلعابخبرات في  : الين وديع فرج (1) 
 .292ص
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سنوات في  6-5استخدام األلعاب الحركية النوعية المقترحة ألطفال ما قبل المدرسة بعمر  .1
العراق ولكال الجنسين لما ليا من تأثير ايجابي في التآزر العضمي البصري وبعض الميارات 

 األساسية المركبة .
ة عمى عممية الربط الحركي أوال بعدىا يركز القائمون عند تعميم األطفال الميارات المركبإن  .2

 تحسين سرعة ودقة األداء . 
جراء دراسات مشابية باستخدام العاب حركية نوعية أخرى تستيدف جوانب نوعية أخرى من إ .3

 جوانب الطفل الحركية والبدنية والعقمية .
اعتماد االختبارات المصممة في بحوث ودراسات أخرى مع إمكانية إجراء التعديالت  .4

 .لمناسبة وفق قدرات ومستوياتيم األطفال ا

 اإلحصاء لمباحث في التربية والعموم اإلنسانية: احمد سميمان عودة و خميل يوسف الخميمي ، 
 . 1988دار الفكر لمنشر والتوزيع ، عمان، 

 القاىرة ، عالم  ،3ج ، 1ط،  معجم المغة العربية المعاصر: احمد مختار عبد الحميد عمر
 . 2008لمنشر والتوزيع  ،  الكتب

 الموصل، دار الحكمة لمطباعة والنشر،  ، 2ط ، المدخل الى اإلحصاء: خاشع محمود الراوي
2000 . 

 استخدام سيجما المعيارية لتقييم الذكاء الحركي لألطفال :عصام الدين شعبان عمي وآخرون،  
 . 2008مصر ، جامعة أسيوط ، 

 مركز  ةالقاىر  ، 1ط ، الرياضيةو في الحياة  نسانلإل الحركة أسس:  كمال عبد الحميد ،
 . 2009الكتاب لمنشر ، 

 2ط ، ، التطور الحركي منذ الوالدة وحتى سن الشيخوخة عمم الحركة :وجيو محجوب  ، 
 .1987بغداد ، مطبعة جامعة بغداد ، 

 :مكتبة العادل ، ، بغدادالتطور الحركي واختبارات األطفال يعرب خيون وعادل فاضل
 . 2007، لمطباعة

 منشأة المعارف، اإلسكندرية ، 2، ط لمصغار والكبار األلعابخبرات في  : الين وديع فرج ،
2002. 

 Foster Vanier :Teaching physical Education Elementary school, 
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