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ثر ممارسة النشاط الرياضي عمى النمو الحركي والنفسي واالجتماعي أ
 ( سنوات5لألطفال بعمر)

 بحث تجريبي عمى أطفال روضة الجامعة التكنولوجية

 الباحثون

 أ.م.د سندس محمد سعيد أ.م.د وعد عبد الرحيم فرحان   م.د شيماء عبد مطر

 

 مستخمص البحث

ييدددددب البحددددث إلدددد  اليعددددرب عادددد  يدددداثير النشدددداط الريا دددد  عادددد  النمددددو الحر دددد  والن سدددد       
سنوات( وافير ت الدراسة بوجود فروق ذات داللدة إحاداةية بدين  5واالجيماع  لامرحاة السنية )

نيدداةا االبيبددارات البعديددة لمجددوعي  البحددث ولاددالل المجموعددة اليجريبيددة طبددق البرندداما الم يددرح 
ط ددم مددن أط ددال رو ددة الجامعددة الي نولوجيددة ويواددات الدد  ي ددوق مجموعددة البحددث  (42عادد  )

اليجريبية ف  االبيبارات البعدية من النمو الحر   والن س  واالجيماع  عا  المجموعة ال ابطة 
وأوادددت ب دددرورة االسيرشددداد بايسدددس العاميدددة اليددد  اسددديبدمت فددد  يادددميم االنشدددطة الريا دددية 

 ( سنوات . 5البااة بايط ال بعمر )

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

The effect of gymnastics practice on the motion ,psychological 

and social growing for the children in the age of five years 
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    The aim of this research paper is knowing the effect of gymnastics 

practices on themotion , psycholoyical and social growing in the age of 

five years . the stydies suggested finding differences have a count 

between the results of the visual tests for the paper groups and for the 

penefit of the experimental group . this programs applied on twenty four 

child of the technology school this  programs reached to excellence the 

test of the experimental group ( visual test ) in the motion , 

psychological , and social growing on the controlling group and adviced 

on the necessity of taking the scientific principals which are used in 

making gymnastics practices for the children in the age of five years . 

لألطفال  اثر ممارسة النشاط الرياضي عمى النمو الحركي والنفسي واالجتماعي
 ( سنوات5بعمر)

 الباحثون

 م.د شيماء عبد مطر          أ.م.د سندس محمد سعيد     أ.م.د وعد عبد الرحيم       

 التعريف بالبحث -1

 م دمة البحث وأىمييو  1-1

من المؤشرات الراقية الي  يبين ي دم المجيمع ىو العناية ب ةة ايط ال واالىيمام بجميع     
أنشطييا والييةات العالمية وف ا لي اريرىا الي  يؤ د عا  إن الدول اي ثر ي دما وث افة ويعاما ى  

الناجحة الي  يياب أط اليا بنمو حر   ون س  واجيماع  لذا نرى اليبطيط المنظم والبراما 
والمايةة بالميارات واينشطة الحر ية وال نية  ايا ييدب إل  النمو الشامل والمي امل لألط ال 

 . (1)ول م الجنسين 

ولايربية الحر ية أىمية بالغة ف  النمو البدن  والن س  واالجيماع  والذي يظير من بمل      
بدا الشمولية لاجوانب العديدة لامعرفة البراما اليامة والبااة بايلعاب الحر ية ويشمل عا  م

والبيال والوجدانية باالعيماد عا  اإلم انيات الحر ية ال طرية والطبيعية . لذا نرى لاعب أىمية 
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بالغة ف  حياة الط ل وييم من بملو ينظيم االنشطة الحر ية ورفع المسيوى الساو   والعام  
(  4ت من العديد من مواقب الاعب المبيا ة .)أثناء الاعب مع إياحة جميع ال رص ليح يق الذا

ومن بمل البرناما الم يرح من قبل الباحثين يم ن اسيغمل إم انيات الط ل بيذه المرحاة السنية 
بنموذج من النشاط الريا   مع االىيمام بالجوانب الن سية والحر ية واالجيماعية من بمل نظام 

وات لاحر ة والي  ييباايا ايحاسيس الن سية ( سن5مبن  عا  أساس حاجة الط ل بعمر )
ويم ن إعطاء الط ل الحرية ال افية ف  إيجاد الحاول والي  ير (3)والوجدانية وال يم الساو ية . 

الاحيل  والذي ييناسب مع مسيواىم البدن  وال  ري والع ا  وبذلك سوب ييعرب الط ل  يب 
الي  سييحرك فييا بدنو , وبيذا ييوفر الموقب  ييح م ويسيطر وي در وي يم ف  الوساةل العديدة
 اليعايم  الذي سيباق االبي ار والي  سياي  من 

--------------------------------------------------- 

( اميمة حامد ابو البير , برناما م يرح لاحر ات اليربوية اليمييدية لبعض االلعاب واثره عا  النمو الحر   والن س  1)
جامعة  –واالجيماع  الط ال الح انة , المجاة العامية لايريبية البدنية والريا ية , م يبة اليربية الريا ية لابنين باليرم 

 . 99, ص1995حاوان , 

 . 131,ص1993قناوي : الط ل وينشةيو وحاجايو , ال اىرة , م يبة االنجاو المارية , ( ىدى 4)

 . 19,ص1991( اسامة  امل رايب : النمو الحر   والط ولة والمراى ة , ال اىرة , دار ال  ر العرب  , 3)

ذي محاواليو والسيطرة واليح م بايشياء الموجودة حولو من بمل الاعب وبذلك سيسيبدميا وال
حساسو بالر ا وال بول .)  ( 1سييولد من بمل ي بل الط ل لذايو وا 

( سنوات 5ومن ىنا يرى الباحثون االيجاىات الحديثة لايربية الحر ية لمرحاة الط ولة بعمر )    
من نياةا البحوث والدراسات الساب ة من اإلعداد المياري والن س  واالجيماع  ليساعد ف  يح يق 

وأغراض اليربية من بمل البراما اليعايمية لسن ما قبل المدرسة وىذا ما يناولو  ايىداب السامية
الباحثون ف  ىذه الدراسة البسيطة والي  سيسيم ف  و ع برناما باص بالنشاط الريا   يعمل 

 عا  ينمية الجوانب الحر ية والن سية .

 ىدف البحث 1-2



       مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية                        المجلد االول – العدد الرابع             4

لحر   والن س  واالجيماع  اليعرب عا  ياثير ممارسة النشاط الريا   عا  النمو ا -
 سنوات( .5لامرحاة بعمر ) للألط ا

 فرض البحث   1-3

ىناك فروق ذات داللو إحااةية بين ميوسط مجموعي  البحث ال ابطة واليجريبية  -
)الي  يمارس النشاط الريا   الحر( واليجريبية )الي  يمارس النشاط الريا   الم يرح( 

واالجيماع  ولاالل االبيبار البعدي لامجموعة ف  م ياس النمو الحر   والن س  
 اليجريبية .

 مشكمة البحث   1-4

إن لوجود العمقة الميبادلة بين ايسرة والنظم االجيماعية الي  ينيم  إلييا الط ل والذي     
يسيمد ببرايو وشباييو باعيبار ايسرة ى  المورد ايساس  لجميع مؤسسات المجيمع من بمل 

  ي دميا ومن بمل ممحظة الباحثين المسيمرة وجدو ىنالك اعوبة ف  أداء ايجيال الي
وممارسة اينشطة الريا ية والي  يحياج إل  نمو حر   إل  جانب النمو الن س  واالجيماع  

( سنوات ول م الجنسين لذا اري  الباحثون دراسة 5من قبل ايط ال ف  رياض ايط ال بعمر )
سبل ال  ياة لمري اء نحو ايف ل وو ع برناما م يرح لانشاط الريا   ىذه المش اة إليجاد ال

 يؤثر بش ل ايجاب  عا  النمو الحر   والن س  واالجيماع  لألط ال .

 مجاالت البحث  1-5

( ط م 29( سنوات والبالغ عددىم )5: عينة من ايط ال بعمر ) المجال البشري 1-5-1
 وط اة .

--------------------------------------------------- 

 .  31, ص1991( جبريل  ال   : سي ولوجية ط ل الرو ة , دار ال  ر العرب  , 1)

 

 . 1/2/4119ولغاية  1/11/4119: المدة الزمنية من  المجال الزماني 1-5-2

 الجامعة الي نولوجية . –: رو ة الجامعة الي نولوجية  المجال المكاني 1-5-3
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 ظرية والدراسات السابقةالدراسات الن -2

 النشاط الرياضي في الروضة  2-1

ييراوح أعمار ايط ال عادة ف  رياض ايط ال بين الرابعة والسادسة ويمياز الط ل ف  ىذه     
المرحاة باعيزازه الشديد بن سو ويجب أن ي  ز عاليا ويي ام باساوب ا بر من سنو وي طع ال ناء 
طوال وعر ا ويشعر بسيطريو عا  جسده وميا دا داةما من ميارايو ويسيعد لمحاوالت جديدة 
ويظير بعض ق زات ظاىرة وسريعة من الطول والوزن والمميزات الوراثية لدى بعض ايوالد بيذه 
المرحاة وبع يم يبدأ بالنحافة والنحول واال طراد بالطول بالوقت الذي يزداد وزن آبرين ويب   

  (1)طوليم ثابت . 

ف  ىذا السن ي ون الط ل قد ألب ايشياء الموجودة ف  بيةيو وايمور الي  يجري يوميا  ذىابو   
لنزىة والاعب ف  ىذا السن ليس اعيباطيا بل ييبع بطة يرق  إل  ىدب فعندما يبن  الط ل  ومة 

ء وف  الرمل او يح ر شارعا يحيو ن ق لامرور فانيم ييييةون لامس بل ف  أعمال اليندسة والبنا
البيت منيم بحاجة إل  أدوات الاعب والعمل ويحب ايط ال ف  ىذه المرحاة الاعب بالماء 
والبوض فيو والياوين عا  الورق وعمل أشياء ليا قيمييا ف  نظر ال بار ينيم يشعرون أنيم 
ا ا بر سنا وأ ثر قدرة ويروق ليم ان يظيروا ذلك وان ييا ون الثناء عا  جيودىم بعد ان ينيجو 

شيةا حينما ياعبون بايدوات وايبشاب والطين ويحبون ايلعاب والغناء وايناشيد المنظمة الي  
ينشد أثناء الاعب واليمياون ال  ايلعاب الينافسية ينيا ال يشعرىم باليزيمة ويعيزون بان سيم اشد 

 ( 4االعيزاز . )

 (3)الدراسات السابقة  2-2

 ( 1971دراسة كنث ليثود ) 2-2-1

" دراسة تحميل العالقات بين المقدرة الحركية والمقدرة المعرفية والنفسية الطفال     
 الحضانة بعمر ابع سنوات  "
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--------------------------------------------------- 

 .24-39( محمد عادل بطاب , نشاط الط ل وبرامجو اليرويحية , م يبة ال اىرة الحديثة )ب.ت( ص 1)

 . 144, ص 1999ماعيل ال رةغول  : اليربية اليرويحية , مطبعة وزارة اليعايم العال  , ( اس4)

 .  119( اميمة حامد ابو البير , مادر سبق ذ ره , ص3)

 ( ذ ر و انت 35( انث  و)45( سنوات منيم )2( ط م بعمر )01باغت عينة البحث )    

  درة الحر ية والن سية .نياةا الدراسة ان ىنالك عمقة اريباط عال  بين ال

 (1995دراسة اميمة حامد ابو الخير ) 2-2-2

" برنامج مقترح لمحركات التربوية التمييدية لبعض األلعاب وأثره عمى النمو 
 الحركي والنفسي واالجتماعي ألطفال الحضانة " 

( ط م لامجموعة 31( لامجموعة ال ابطة و)31( ط م منيم )01باغت عينة البحث )    
اليجريبية واسينيجت الدراسة ي دم المجموعة الي  مارست البرناما الم يرح المجموعة الي  مارست 

االجيماع  ( وأوات  –الن س   –النشاط الحر )الباص بالرو ة( ف  م ياس النمو )الحر   
دباليا  من مناىا  بإجراء المزيد من ايبحاث وو ع البراما اليربوية لط ل ما قبل المدرسة وا 
 ايات اليربية الريا ية يجل إعداد المعام اليربوي ال ادر عا  يطبيق مثل ىذه البراما اليربوية 

 الحديثة .

 

جراءاتو الميدانية  -3  منيج البحث وا 

  منيج البحث 3-1

 اسيبدم الباحثون المنيا اليجريب  لممةميو وطبيعة مش اة البحث .    
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 عينة البحث  3-2

( ط م 14( ط م وط اة ويم اسيبعاد )01يم ابييار رو ة الجامعة الي نولوجية وبواقع )    
( ط م , يم ي سيميم بطري ة 29ليبا يم عن االسيمرار بالدوام وبذلك أابل العدد النياة  )

( , و انت 42رقام ال ردية والزوجية لمجموعي  البحث وباغ عدد إفراد المجموعة الواحدة )اي
مجموع ايرقام ال ردية يمثل المجموعة ال ابطة ومجموع ايرقام الزوجية يمثل المجموعة 

 اليجريبية . 

ف  ويم إجراء اليجانس والي افؤ بين مجموعي  البحث ف  الميغيرات قيد البحث والمو حة    
 ( وأظيرت النياةا بان جميعيا غير دالة إحااةيا .1جدول )

 

 

 

 

 

 (1جدول )

 يو ل داللة ال روق بين مجموعي  البحث ال ابطة واليجريبية ف  الميغيرات قيد البحث

 قيم المجوعة التجريبية المجموعة الضابطة المتغيرات ت

 ت

 الداللة

 ع س   ع س  

 غيردال 1522 1561 3551 1541 3559 العمر 1

 غيردال 1554 3521 17511 3511 1754 الوزن 2

 غيردال 1595 3511 17 2512 113 الطول 3
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 غيردال 1523 5571 22571 5581 22511 النموالحركي 4

 غيردال 1522 453 13591 4511 12512 النمو النفسي )ماعداالذات( 5

 غيردال 1517 7591 19519 8511 21511 النمو النفسي )المعرفة( 6

 غيردال 1542 5514 15513 5511 15511 النمو االجتماعي 7

 

 األجيزة واألدوات ووسائل جمع المعمومات  3-3

اسيبدم الباحثون مجموعة من الوساةل المساعدة والمناسبة لطبيعة العمل ف  ىذا البحث اذ     
 ( 1يساعد ىذه الوساةل عا  جمع بيانات البحث ويح ي يا مما يسيل ين يذ اليجربة .)

 االجيزة المستخدمة  -1

 –اغيرة اناديق  اريونية  –أ ياس رمل  – رات ماونة مبيا ة ايحجام  –حبال  –سملم 
 –جياز قياس الطول  –أطواق  –أشرطة ماونة  –عاب فارغة اغيرة  –ألواح بشبية اغيرة 
 ميزان ل ياس الوزن .

 األدوات  -2

 م ابمت شباية  -

 م ياس نمو الط ل ما قبل المدرسة  -

 الوسائل األخرى  -3

 الماادر والمراجع العربية وايجنبية  -

 شب ة االنيرنت الدولية  -

 لتجربة االستطالعية ا 3-4

 يعد اليجربة االسيطمعية من اإلجراءات الميمة وال رورية " لياشير ميطابات العمل     
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--------------------------------------------------- 

 .  45, ص  1993, بغداد , دار الح مة لاطباعة والنشر , ى 4( وجيو محجوب, طراةق البحث العام  ومناىجو , ط1)

 

العام  الدقيق والبال  من الاعوبات واإلجراءات غير االقياادية من الجيدين المادي والبشري 
( "1 ) 

( ط م وط اة ف  ال اعة الريا ية لرو ة ايط ال 41عا  ) ةيم إجراء اليجربة االسيطمعي    
, ويم ( أيام ويحت ن س الظروب 5ف  الجامعة الي نولوجية ويم إعادة اليجربة ن سيا بعد )

اسيبعاد أفراد العينة االسيطمعية من اليجربة ايااية واليدب من إجراةيا ىو يجاوز ايبطاء 
 واليعرب عا  المعوقات الي  يرافق إجراء اليجربة .

 مقياس نمو األطفال في سن ما قبل المدرسة  -

 1992لعام اسيعان الباحثون بالم ياس المعد من قبل المجاس ال وم  لاط ولة وايمومة     
( 1( وىو معيار نمو ط ل ما قبل المدرسة ماحق )UNDP من برناما ايمم الميحدة ايلمان  )

 والمي من ثمث بنود ي يس ميغيرات بع يا اسيبدم ف  البحث .

 الحر ات ال بيرة )الباص بالنمو الحر  ( - أ
 مساعدة الذات , النمو المعرف  )الباص بالنمو الن س (  - ب

 (4)الباص بالنمو االجيماع ( )الساوك االجيماع   - ت

 طريقة تطبيق المقياس  -

ييم قياس النمو الحر   عن طريق يوجيو الط ل يداء ما يراد منو من حر ات يبعا ل  رات -أ
 الم ياس الباص بالنمو الحر   من قبل فريق العمل المساعد إلجراء االبيبار وال اةمين عايو.

المعرفةواالجيماعية( بواسطة الممحظة من قبل  – قياس الساوك الن س  )مساعدة الذات -ب
( 5فريق العمل المساعد وال اةمين عا  االبيبار وفق بنود الم ياس أثناء ممارسة ايط ال )

 سنوات أثناء الوحدة اليعايمية .

 احيساب الدرجات  -ج



       مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية                        المجلد االول – العدد الرابع             10

 يحيسب درجيان ل ل بند من بنود الم ياس عند ايداء الاحيل . -1

 واحدة ف  حالة يعثر ايداء .يحيسب درجة  -4

 يحيسب الدرجة ا رًا ف  حالة اليباب عن ايداء . -3

 ي اب مجموع الدرجات ل ل م ياس عا  حدة ل ل ط ل . -2

 

--------------------------------------------------- 

اشبال المم مة , اطروحة د يوراه , ( عبد ال ريم رحيم المرجان  , دراسة بعض المحددات االساسية  مؤشرات الني اء 1)
 . 31, ص  1999جامعة بغداد , اليربية الريا ية , 

 . 115( اميمة حامد ابو البير , مادر سبق ذ ره , ص4)

 

 األسس العممية لممقياس  3-4-1

أجرى الباحثون المعاممت العامية لام ياس المسيبدم بإيجاد درجة الادق والثبات إذ أن     
لذي يمياز بالثبات يجب أن " يعط  ن س النياةا إذا ما أعيد عا  ايفراد أن سيم وف  االبيبار ا

ف ام الباحثون بيطبيق االبيبار عا  العينة مرة أبرى وقد أعيد االبيبار بعد  (1)ن س الظروب  " 
( ط م اسيبعدو من عينة البحث الي  يم يطبيق النشاط 41( أيام عا  عينة عدد أفرادىا )5)

 ا   الم يرح من قبل الباحثون .الري

 (4جدول )

 يبين معاممت الثبات والادق لميغيرات الم ياس

 الصدق الثبات المقياس

 1586 1575 النمو الحركي 

 1587 1576 النمو النفسي )ماعداالذات(
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 1591 1583 النمو النفسي )المعرفة(

 1586 1575 النمو االجتماعي

 

( وجد أن ىناك اريباط 1.15بعد ال شب ف  جدول داللة معاممت االريباط عند مسيوى )    
 (1)عال  بين اليطبي ين مما يدل عا  ثبات الم ياس ف  ميغيرات البحث 

 موضوعية المقياس  -

يم عرض الم ياس المسيبدم قيد البحث عا  ببراء عام الن س الريا   وببراء العاوم     
 ( سنوات .*5يربوية يجل الح م عا  مدى ممةمة الم ياس لا ةة العمرية )الن سية وال

 محتويات البرنامج الخاص بالنشاط الرياضي المقترح  3-5

ي من البرناما الم يرح العديد من الميارات البسيطة وايلعاب الجماعية المناسبة والحر ات      
االني الية الح ي ية والبسيطة الجل المساىمة ف  زيادة النمو الحر   والن س  واالجيماع  

 ( وحدات11( سنوات ف  رياض ايط ال واشيمل البرناما )5لألط ال بسن )

--------------------------------------------------- 

 053, ص 1944( رمزية الغريب , الي ويم وال ياس الن س  واليربوي , ال اىرة , م يبة االنجاو , 1)

( وديع ياسين وحسن محمود : اليطبي ات االحااةية واسيبدامات الحاسوب ف  بحوث اليربية الريا ية , جامعة 4)
 . 235, ص  1999الموال , 

  اية اليربية لاعاوم االنسانية. –جامعة االنبار  -د الواحد حميد ثامر ال بيس  , طرق يدريسعب -1*

  اية اليربية الريا ية . –أ.د حامد سايمان , عام الن س الريا   , جامعة االنبار - 4  

 أ.د ايمان حمد شياب , اليعام الحر   , الجامعة المسينارية ,  اية المعامين . -3 

( وحدات اسبوعيا يبدأ من يوم ايحد ولغاية يوم البميس وزمن الوحدة اليعايمية 5بواقع ) يعايمية 
( وحدة يعايمية واشيمل البرناما ال عاليات 51( دقي ة باغ مجمل الوحدات )35الواحدة يوميا )

اليمييدية لألنشطة الريا ية الي  يمارس بش ل جماع   الساة والطاةرة باسيبدام ال رات 
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ة والمبيا ة اإلحجام مع أ ياس الرمل والجواريب المماوةة بالورق لي وين  رات بسيطة الاغير 
وسياة الا ب والحمل وأداء الميارات المطاوبة وبش ل فردي او جماع  او بش ل زوج  وي من 
البرناما الميارات االني الية  الوثب والمش  والحجل والزحب واليساق واليعاق مع مراعات العامل 

  واالجيماع  ف  يرديد ايناشيد الي  ييغن  بحب الوطن والوالدين مع فسل المجال لايميع الن س
( مع 1بالبيال واالبي ار وممارسة االيجاىات المرغوبة والمحببة لألط ال بيذه المرحاة السنية .)

  رورة اسيبدام ينمية االيجاه المعرف  فالرسم عا  ايرض باسيبدام الطباشير ورسم الدواةر
والمسيطيمت والمربعات والمثاثات وينمية يمييز ايحجام باسيبدام ال رات وايطواق والاناديق 
ذات ايحجام وايلوان المبيا ة والمينوعة بايش ال مع اسيبدام ايلعاب الي  يحياج ال  ينظيم 

البار ايحجام من اياغر إل  اي بر مع الشرح الواف  لجميع أجزاء الجسم الحسية  السمع و 
والامس والشم والذوق مع ينمية االليزام ب واعد وشروط ايلعاب المبيارة قيد البحث مع يرديد 
اآليات ال رآنية البسيطة ويرديد أناشيد ييغن  بحب وطاعة الوالدين وينمية اإلحساس بحب الوطن 

حيوانات  ويربة الباد الذي ولد فيو ويو يل اور المعالم الي  يحيطو الموجودة ف  البيةةمن
وأشجار.ثم ينمية م يوم الذات لدى الط ل عن طريق السماح بإظيار اإلم انيات ال ردية الم يرنة 

مع اإلجابة عن  (4)باالبي ار والبيال والي  ير السايم مع اليعبير عن الن س وزيادة الث ة بالن س.
بينمية ميارايو  جميع يساؤالت واسي سارات الط ل وما يدور ف  بوالجو ودواباو والسماح لو

المعرفية والحر ية وايجاىايو وقيمو عن طريق الي يب واالبيمط االجيماع  اليادب مع مراعاه 
مبدأ اليدرج من ايشياء والحر ات السياة والبسيطة إل  اياعب واي ثر يع يدا باالعيماد عا  

  (3)ي  يادرمن قبل الط لمبدأ السممةوايمان بالميابعة المسيمرة لجميع الحر ات والساو يات ال
  

 

 

--------------------------------------------------- 

 .31, ص 1991( اسامة  امل رايب : النمو الحر   والط ولة والمراى ة , ال اىرة , دار ال  ر العرب  , 1)
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النظرية واليطبيق , ال اىرة , دار ال  ر  –( جوليانا برانيون  : اليربية الن سية والحر ية والاحية ف  رياض االط ال 4)
 . 41,ص19991العرب  , 

 .9. ص 1945( محمد عبد الظاىر الطيب وآبرون : الط ل ف  مرحاة ما قبل المدرسة , دار الني ة العربية ,3)
 

 خطوات تنفيذ البرنامج المقترح  3-6

 االختبارات القبمية  3-6-1

 موعي  البحث ال ابطة واليجريبية ف  قياس النمو يم إجراء ال ياس ال با  يفراد مج    

 . 4/11/4119الحر   والن س  واالجيماع  ف  يوم 

 تنفيذ البرنامج الخاص بالنشاط الرياضي المقترح  3-6-2

يم يطبيق البرناما المعد بعد عر و عا  الببراء والعاماين ف  بحوث رياض ايط ال ويم     
يد عر و مرة أبرى واجمعوا عا  امحية البرناما ولامرحاة يعدياو وف ا آلراء الببراء وأع

( 5( وحدة يعايمية بواقع )51( اسابيع أي )11( سنوات واسيغرق يطبيق البرناما )5السنية )
( ولغاية 5/11/4119( دقي ة ويم ف  يوم ايحد الموافق )35وحدات اسبوعيا وبزمن قدره )

( ينموذج 4بحث اليجريبية , انظر ماحق )( وطبق البرناما عا  مجموعة ال4/14/4119)
لاوحدة اليعايمية وطبق البرناما من الساعة العاشرة اباحا ول ايا المجموعيين ال ابطة 

 واليجريبية وبش ل ميبادل .

 االختبارات البعدية  3-6-3

وعي  بعد االنيياء من ين يذ البرناما المعد من قبل الباحثون يم يطبيق الم ياس البعدي لمجم    
 (.9/14/4119البحث ال ابطة واليجريبية والباص بالنمو الحر   والن س  واالجيماع  يوم )

 

 الوسائل االحصائية  3-7

 (1الوسط الحساب  ....................................) -1
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 (4االنحراب المعياري ................................) -4

 (3.....................................)معامل االليواء  -3

 (2لاعينات الميرابطة ........................) Tابيبار  -2

 

 

--------------------------------------------------- 

 . 90, ص 1995( عبد العزيز ىي ل , اميثال محمد حسن , مبادئ االحااء , بيروت , الدار الجامعية , 1)

شييامر , طرق االحااء ف  اليربية الريا ية )يرجمة( عبد عا  نايب ومحمود السامراة  , بغداد , دار ( رودي 4)
 . 91. ص 1942الحرية لاطباعة , 

 . 90( عبد العزيز ىي ل , مادر سبق ذ ره , ص3)

 . 491( وديع ياسين وحسن محمود , مادر سبق ذ ره , ص2)

 

 (1..................)لاعينات المسي اة ........ Tابيبار  -5

 (4الادق الذاي  ......................................) -0

 (3...............).االريباط البسيط لبيرسون ............ -4

 عرض ومناقشة النتائج  -4

 عرض النتائج  4-1

 (3جدول )

 داللة ال روق بين االبيبارين ال با  والبعدي لمجموعي  البحث ال ابطة واليجريبية     

  المجموعة التجريبية  

مة
قي ت  جد
ال

لية
و

 

  المجموعة الضابطة  

مة 
قي

جد
تال لية
و
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 قيمة  االختبار البعدي  االختبار القبمي المتغيرات

 ت

قيمة  االختبار البعدي االختبار القبمي الداللة
 ت

الدالل
 ة

 ع م ع م ع س   ع س  

2257 النمو الحركي
1 

5571 34512 4523 959 

25
83

 

 8513 3521 2851 5581 2251 دال
25
83

 
 دال

النمو النفسي 
 )مساعدة الذات(

 غير 1551 2543 1258 4512 1252 دال 659 6512 21551 4531 1359

 دال

النمو النفسي 
 )المعرفة(

1951
1 

2151 دال 455 6512 28521 8512
2 

 دال 3511 3511 28 8512

1551 النمو االجتماعي
1 

 دال 5511 4523 2151 5513 1551 دال 857 4537 25521 5514

 

( ىناك فروق ذات داللة إحااةية بين نياةا االبيبارين ال با  والبعدي 3ييبين من جدول )    
لمجموعة البحث اليجريبية ولاالل االبيبار البعدي ف  م ياس النمو الحر   والنمو الن س  

والمعرفة(والنمو االجيماع  . وىناك فروقات ذات داللة إحااةية بين نياةا  -)مساعدة الذات 
بيبارات ال باية والبعدية لمجموعة البحث ال ابطة واليجريبية ف  ابيبار النمو الحر   والنمو اال

الن س  )المعرفة( والنمو االجيماع  ولاالل نياةا االبيبارات البعدية يحت مسيوى داللة 
(1.15. ) 

 

 

 

--------------------------------------------------- 

 . 444محمود , مادر سبق ذ ره , ص( وديع ياسين وحسن 1)

,  1949, دار ال  ر العرب  , ال اىرة ,  3( فؤاد البي  السيد , عام الن س االحااة  وقياس الع ل البشري , ط4)
 . 553ص
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, مار , مطبعة دار الياليب ,  3( السيد محمد بيري , االحااء ف  البحوث الن سية واليربوية واالجيماعية , ط3)
 . 451, ص1903

 (2جدول )

 يبين داللة ال روق بين نياةا االبيبارات البعدية لمجموعي  البحث ال ابطة واليجريبية

 قيمة ت  المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية  المتغيرات 

 المحسوبة

 قيمة ت

 الجدولية

 الداللة

 ع س   ع س  

  5514 3521 28511 4523 34512 النمو الحركي

 

4583 

 دال

 دال 6511 2543 12581 6512 21551 النفسي )مساعدة الذات(النمو 

 دال 4523 3511 28511 6514 28521 النمو النفسي)المعرفة(

 دال 5561 4523 21511 4537 25521 النمو االجتماعي

( وجود فروق ذات داللة إحااةية ف  نياةا ابيباري البعدي لمجموعي  2يي ل من جدول )    
المعرفة  -البحث ال ابطة واليجريبية ف  م ياس النمو الحر   والنمو الن س  )مساعدة الذات 

 والنمو االجيماع ( ولاالل المجموعة اليجريبية .

 مناقشة النتائج  4-2

عا  الياثير الوا ل وال اعل لبراما االنشطة الريا ية  الم يرحة من  (3يدل نياةا جدول )     
قبل الباحثين لاحر ات االني الية البسيطة من بمل ايلعاب الجماعية  الساة والطاةرة وياثيره  ان 

( سنوات 5وا حا وايجابيا عا  النموالوجدان  ومساعدة الذات والمعرفة لدى ايط ال بعمر )
عا  االنشطة الي  ينم  الميارات الحر ية  الا ب والرم  والياويب بال رة حيث يم الير يز 

إ افة إل  ميارات الوثب واليساق والزحب والدحرجات والحجل من ىنا يم ن  شب اإلم انيات 
واالسيعدادات البدنية ف  ىذه المرحاة السنية وينمية جميع المواىب لبناء قاعدة راينة يجل 

مسيويات ريا ية عالية ف  مبياب االنشطة الريا ية سواء أ انت العاب  إيااليم مسي بم إل 
( سنوات ويشير النياةا إل  فاعاية النشاط الريا   5فردية ام جماعية يط ال الرو ة بسن )

الم يرح من قبل الباحثون اذ ظير ي دم وا ل لدى إفراد العينة وذلك بسبب االنيظام واالسيمرار 
ة وفق اساوب عام  ويبطيط سايم وا  ساب ايط ال الطري ة المثا  ف  ف  الوحدات اليعايمي
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اليعود عا  مواجية الاعوبات وا  سابيم الببرة الي  يم نيم من حل المش مت الي  يواجييم 
(  وممارسة النشاط الريا   بمل الوحدات اليعايمية ولمرات يم ن الط ل من إي ان 1.)

لي رار عا  يعام الميارات من بمل االنشطة الم يرحة الي  الميارات وأداةيا بش ل أف ل الن ا
عادييا يساعد عا  ايداء السايم . )  ( 4ابييرت وا 

--------------------------------------------------- 

,  1999( ثامر محسن , سام  الا ار , ااول اليدريب ب رة ال دم , الموال , مديرية دار ال يب لاطباعة والنشر , 1)
 . 19ص

 (1)Owen,B; and clark N, Beginners Guide to socoer Training and Coaching .pelham 

Books Hd , London ,1975.p13.  

 فبذلك وجدنا ي دما وا حا عند أفراد المجموعة اليجريبية نييجة لممارسييم االنشطة الريا ية 

عالة ويشير محمد حسن عموي ب ولو " ان الذي وفق وحدات يعيمد ايدوات والوساةل والطراةق ال 
( ويظير نياةا 1يحدد مدى ا يساب الط ل ليذه المعارب والمعاومات ى  ال درة عا  ايداء  " )

( إل  فاعاية النشاط الريا   الميبع بش ل حر وي ايدي من قبل معامة الريا ة ادى 3الجدول )
االجيماع  ولن يظير النياةا فيما ييعاق بنمو إل  نمو حر   ون س  ومعرف ( إ افة إل  النمو 

الجانب الن س  )مساعدة الذات( وقد يرجع السبب حسب رأي الباحثون عا  اي ال الط ل عا  
المعامة ف  أداء الميام البسيطة وعدم إشرا و بش ل فاعل و بير ف  يادية ياك الميام الح ي ة 

 اليجريبية .والبسيطة مثاما ايبع الباحثون مع مجموعة البحث 

المعرفة(  –( إل  إن النمو الحر   والنمو الن س  )مساعدة الذات 2ويدل نياةا جدول )    
والنمو الحر    ان وا حا وجايا مما يشير إل  فاعاية ونوعية االنشطة الريا ية الم يرحة 

ي من ويرجع السبب إل  اسيبدام االيجاىات الحديثة ف  اليربية الحر ية المسيبدمة والذي ي
الي امل والو وح واليدرج والبساطة والشمول بالميارات المني اة ف  البرناما وىنالك اىيمام وا ل 
ومميز و بير ف  جوانب النمو الحر   والنمو الن س  والنمو االجيماع  ال  جانب االىيمام 

اراييم وميوليم بالميارات الحر ية مع إياحة ال راة ال افية لألط ال ف  اليعبير عن حرياييم وابي 
ورغباييم وحسب اإلم انيات الجسمية وال  رية مما يساعد عا  ي دم افراد عينة البحث اليجريبية 
وي وقيم ف  نياةا االبيبارات عا  المجموعة ال ابطة ف  االنشطة الريا ية المبيارة قيد البحث 
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طة ف  نياةا . ويرجع السبب أي ا إل  ي وق المجموعة اليجريبية عا  المجموعة ال اب
االبيبارات البعدية , باسيبدام بعض ايدوات الميوفرة ف  البيةة البارجية او اسيبدام ماىو بسيط 
من  رات وأطواق واناديق فارغة وأشرطة  ان ليا ايثر االيجاب  ف  إ ساب ايط ال النمو 

ايط ال نحو الحر   اليادب . فيما ييعاق بالنمو االجيماع  الذي يجسد ف  زيادة ايجاىات 
 الاعب الجماع  واالنيماء لامجموعة وحب اآلبرين واليعاون 

 عا  أداء الميام الحر ية وادي إل  ظيور سمات شباية ييميز بالث ة بالن س واالعيماد عاييا 

 دون االي ال عا  اآلبرين والجراءة ف  ايداء أمام المجموعة والمحبة واالنيماء لامجموعة 

 ا  المجموعة ال ابطة .والشجاعة وي وقيم ع

 

 

 

---------------------------------------------------- 

 . 140. ص1949( محمد حسن عموي , سي ولوجية اليدريب والمنافسات , دار المعارب , ال اىرة ,1)

 

 االستنتاجات والتوصيات  -5

 االستنتاجات  5-1

ل ايجاب  عا  مجموعة البحث اليجريبية ف  ياثير البرناما الم يرح لألنشطة الريا ية بش  -1
المعرفة( والنمو االجيماع   -م ونات الم ياس المريبط بالنمو الحر   والن س  )مساعدة الذات 

. 
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ي وق مجموعة البحث اليجريبية الي  طب ت المنيا الم يرح لألنشطة الريا ية الم يرحة من  -4
 -الحر   والنمو الن س  )مساعدة الذات قبل الباحثين عا  المجموعة ال ابطة ف  النمو 

 المعرفة( والنمو الحر   وىذا مؤشر عا  فاعاية االنشطة الريا ية الم يرحة .

 التوصيات  5-2

( سنوات يييم بنييجة االيجاىات الحر ية 5 رور ة و ع براما ريا ية لألط ال بعمر ) -1
 والن سية واالجيماعية .

العامية ف  مجال رياض ايط ال مع ايبذ بنظر االعيبار بنياةا عمل مسل شامل لألبحاث  -4
 ياك البحوث ويواياييا عند بناء براما ومناىا ريا ية ليم .

االسيرشاد بايسس العامية الي  اسيبدمت ف  ياميم االنشطة الريا ية البااة بايط ال  -3
 ( سنوات .5بعمر ما قبل المدرسة لا ةة العمرية )

ال الدروس المريبطة بسن ما قبل المدرسة ف  مناىا وبراما  ايات اليربية  رورة إدب -2
 الريا ية بالعراق .
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 المصادر والمراجع العربية واالجنبية

اميمة حامد ابو البير , برناما م يرح لاحر ات اليربوية اليمييدية لبعض االلعاب واثره  -
عا  النمو الحر   والن س  واالجيماع  الط ال الح انة , المجاة العامية لايريبية 

 .1995جامعة حاوان ,  –البدنية والريا ية , م يبة اليربية الريا ية لابنين باليرم 

النمو الحر   والط ولة والمراى ة , ال اىرة , دار ال  ر العرب  , اسامة  امل رايب :  -
1991. 

 .1999سماعيل ال رةغول  : اليربية اليرويحية , مطبعة وزارة اليعايم العال  , ا -

, مار  3السيد محمد بيري , االحااء ف  البحوث الن سية واليربوية واالجيماعية , ط -
 .1903, مطبعة دار الياليب , 

 .1991ال   : سي ولوجية ط ل الرو ة , دار ال  ر العرب  , جبريل   -

النظرية  –جوليانا برانيون  : اليربية الن سية والحر ية والاحية ف  رياض االط ال  -
 .19991واليطبيق , ال اىرة , دار ال  ر العرب  , 

ثامر محسن , سام  الا ار , ااول اليدريب ب رة ال دم , الموال , مديرية دار  -
 .1999ب لاطباعة والنشر , ال ي

 .1944رمزية الغريب , الي ويم وال ياس الن س  واليربوي , ال اىرة , م يبة االنجاو ,  -

رودي شييامر , طرق االحااء ف  اليربية الريا ية )يرجمة( عبد عا  نايب ومحمود  -
 .1942السامراة  , بغداد , دار الحرية لاطباعة , 

اسة بعض المحددات االساسية  مؤشرات الني اء اشبال عبد ال ريم رحيم المرجان  , در  -
 .1999المم مة , اطروحة د يوراه , جامعة بغداد , اليربية الريا ية , 

عبد العزيز ىي ل , اميثال محمد حسن , مبادئ االحااء , بيروت , الدار الجامعية ,  -
1995. 
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, دار ال  ر  3ط فؤاد البي  السيد , عام الن س االحااة  وقياس الع ل البشري , -
 .1949العرب  , ال اىرة , 

 .محمد عادل بطاب , نشاط الط ل وبرامجو اليرويحية , م يبة ال اىرة الحديثة )ب.ت( -

محمد عبد الظاىر الطيب وابرون : الط ل ف  مرحاة ما قبل المدرسة , دار النيظة  -
 .1945العربية ,

 .1949ار المعارب , ال اىرة ,محمد حسن عموي , سي ولوجية اليدريب والمنافسات , د -

 .1993ىدى قناوي : الط ل وينشةيو وحاجايو , ال اىرة , م يبة االنجاو المارية ,  -

, بغداد , دار الح مة لاطباعة  4وجيو محجوب, طراةق البحث العام  ومناىجو , ط  -
 .1993والنشر , ى

ف  بحوث  وديع ياسين وحسن محمود : اليطبي ات االحااةية واسيبدامات الحاسوب -
 .1999اليربية الريا ية , جامعة الموال , 

- Owen,B; and clark N, Beginners Guide to socoer Training and Coaching 

.pelham Books Hd , London ,1975.p13.  
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 (1ممحق )

 مقياس المجمس القومي لمطفولة واألمومة
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 مقياس النمو الحركي 

 )الحركات الكبيرة(

 مقياس مقياس النمو النفسي 

 )المعرفة( )مساعدة الذات( النمو االجتماعي 

 المشي عمى خط مستقيم  -

 القفز من المكان -

القفز من اول سممة عمى  -
 االرض

الوقوف عمى قدم واحدة  -
 لثانية

المشي عمى خط دائري  -
 اقدام  5لمسافة 

مسك الكرة بذراعين ممدودة  -
 ومفرودة

التقدم باتجاه الكرة لضربيا  -
 بالرجل 

المشي عمى اطراف  -
 االصابع

التقاط الكرة بالذراع المثبتة  -
 من المرفق

ضرب الكرة الرتفاع ولمسافة -
 اقدام  5

( 11رمي الكرة بارتفاع ) -
 اقدام 

 القفز عمى القدمين بالتناوب-

الجري لمسافة )عدة امتار(  -
 م( 31ذىابا وايابا مسافة )

تنطيط الكرة بيد واحدة  -
 واستالميا بيدين 

االشارة لحاجاتو لمذىاب  -
 لممرافق

 تجفيف يديو بعد غسميا  -

 يسمح انفو بالمنديل -

 مساىم في حمل االشياء -

 يخمع سترتو بدون ازرار -

 يحصل عمى الماء بنفسو  -

 يغسل وجيو وكفيو -

 يذىب لوحده لمحمام -

 يمبس حذاءه -

 يمبس مالبسو باشراف -

 يمشط شعره -

 يمبس الحذاء بقدم صحيحة -

 يعمق مالبسو بالشماعة -

 يربط قيطان الحذاء  -

( اجزاء من 4يشير الى ) -
 جسمو

 يشير الى الشئ الفارغ  -

 يفيم االختالف في الحجم -

يتناول االشياء المشابيو  -
 نموذج مالوفل

 يشير لالشياء الكبيرة -

 يعطي االشياء الثقيمة -

 يشير لالشياء الطويمة -

 يوفق لونين -

 ارقام 3يكرر  -

 3يعد بالغيب الى  -

يضع الحمقات في عمودىا  -
 تبعا لمحجم 

 يذكر الشئ المفقود -

 يشير الى الدائرة -

 يشير الى الشئ االوسط -

يعرف اصابع اليد وعددىا  -
 واالثنين معا

 يشير الى المربع -

 يجمع االعداد الخاصة -

 يعرف اوجو التشابو واالختالف

يشارك بالمعب من تمقاء  -
 نفسو 

 يشارك االخرين بالمعب -

 يسمع الحكايات بانتباه -

يتعاون مع االخرين اثناء  -
 المعب

 يرد التحية اثناء اختالطو -

يساعد الكبيرفي الميام  -
 البسيطة

 فعالية امام االخرين يؤدي -

يرجع المعب في اماكنيا  -
 تحت اشراف 

يرغب باالنتباه الى ما  -
 يؤديو

 ينفذ دوره في المعب -

يبدي استيائو لفظا بدل من  -
 يده

 يقول شكرا مقابل الخدمة -

 ينتقي اصدقائو -

سيرجع المعب باماكنيا دون  -
 اشراف
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 15تصويب بالكرة ولمسافة 
 قدم 

(  855القفز لمسافة ) -
 بوصة
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 (2ممحق )

 وحدة تعميمية مقترحة لمنشاط الرياضي أنموذج

اقسام الوحدة 
 التعميمية

 االىداف األدوات والتشكيالت الميارة الحركية

النمو النفسي  النموالحركي
 واالجتماعي

 د5القسم االعدادي 

 االحماء

 االعداد العام

 االعداد الخاص

 –ارتداء الزي الرياضي  -
 جمب االدوات وتييئتيا 

5اطواق5 شرائط  -
كرات صغيرة 5 اكياس 

 رمل

اداء الحركات  -
 البسيطة

التعرف عمى  -
االدوات المستخدمة 

 واسمائيا 

 مساعدة الذات -

 الثقة بالنفس -

 د25القسم الرئيسي 

النشاط التعميمي 
 د11

السير بانواعو  -
5اماما5خمفا5جانبا5تقميد 

الحيوانات 
بالسير)كالزرافةوالبطة، 
 والسير العسكري 555(

اداء رسومات عمى  -
االرض باستخدام 
الطباشير كالمربع 
والمثمث والدائرة 
 –باستخدام صافرات 

اقالم تموين  –اطواق 
 وطباشير ممون

اداء تمارين  --
توازن والسير عمى 

 خط مستقيم

اداء الدحرجات  -
 االمامية والخمفية

التعرف عمى اجزاء  -
 الجسم

التعرف عمى  -
التعود عمى   –الحواس 

تعاون واالحترام ال
 بالنظام 

النشاط التطبيقي 
 د15

 -الوثب –الحجل  -
تقميد الحيوانات  -الدحرجات

 بالسير

انشطة تخص الرمي  -
 والمقف

ضرب الكرة باليدين معا  -
5بالقدم 5 تغيير اتجاه الضرب 

التصويب  –بالقدمين 
باستخدام حمقات كبيرة 
االحجام 5 تسديد كرات عمى 

 صناديق كبيرة الحجم

 –استخدام كراسي  -
 –زجاجات ماء فارغة 

 شواخص  –اعالم 

باستخدام اكياس  -
جواريبات  –حبوب 

 –ممموئة بالورق 
 كرات صغيرة 

استخدام عالمات  -
عمى االرض مؤشرة 

 بالطباشير 

الجري مع التصويب  -
 5 الوثب مع التصويب 

تنمية السرعة  -
 والتوافق

 تنمية المرونة -

 تنمية الرشاقة -

التمييد لميارة  -
 الرمي والمقف

تعويدىم عمى ضرب  -
الكرة لتسديد ىدف بكرة 

 صغيرة وتنمية الدقة

المحافظة عمى  -
االشياء المستخدمة 

 بااللعاب

التعرف عمى اسماء  -
 الزمالء

ترديد االناشيد  -
 الوطنية 

تعويدىم عمى حب  -
 الجماعة

تنمية الشجاعة  -
والجراءة والتحدي 
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 واالبتكار

العاب مفاجئة باستخدام  - د5الختامي  القسم
التصفيق واالنصراف والذىاب 

 لمصف 

 –اطواق  –كرات  -
 شواخص شرائط

تيدئة جياز التنفس  -
 والقمب والدوران

 ارخاء العضالت -

االعتماد عمى  -
النفس في ارتداء 
المالبس وارجاع 

 االدوات الماكنيا

 

 

 


