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١٠/٢/٢٠١١؛ تاریخ قبول النشر :  ٢٤/١١/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

البحث :ملخص 
ركیـــة فـــي مســـتوى بعـــض القـــدرات هـــدف البحـــث للتعـــرف علـــى اثـــر أســـلوب القصـــص الح

البدنیة والحركیة لدى تالمیذ الصف الثاني في محافظة نینوى فضال عن المقارنة بین الفروق بین 

تالمیذ المجموعة التجریبیة في االختبار القبلي و ألبعدي. 

) ٣٠واستخدم المنهج التجریبي لمالئمته لطبیعة مشكلة البحث،وتكونت عینة البحث من (

) وحدة تعلیمیة لكل مجموعة وفق كل أسلوب،وقد ١٦مثلون الصف الثاني،وقد تم تطبیق( تلمیذا ی

) أســابیع مقســما لكــل أســبوع وحــدتین وقــد حلــل الباحــث البیانــات إحصــائیا  ٨اســتغرق التطبیــق ( 

) ، واستنتج الباحث ما یلي :SPSSباستخدام الحقیبة اإلحصائیة (

لعادي تطورا في تنمیة بعض القدرات البدنیة والحركیة حقق أسلوبي القصص الحركیة والدرس ا-

لدى تالمیذ المجموعتین الضابطة والتجریبیة . 

تفوق أسلوب القصص الحركیة في تنمیة بعض القدرات البدنیة والحركیة لدى تالمیذ المجموعة -

التجریبیة مقارنة بالمجموعة الضابطة ، وقد أوصى الباحث ما یلي :

القصــص الحركیــة ضــمن منهــاج المــدارس االبتدائیــة للصــفوف األولــى والثانیــة اســتخدام أســلوب-

لما له من تأثیر ایجابي في تنمیة بعض القدرات البدنیة والحركیة.

إجـراء دراسـة تجریبیـة مماثلــة للبحـث الحـالي فــي قـدرات بدنیـة وحركیــة أخـرى ومتغیـرات فســلجیة -

لتالمیذ المرحلة االبتدائیة .

التربیة الریاضیة للتأكید على استخدام أسـلوب القصـص الحركیـة لمـا لـه مـن دور توجیه معلمي-

فاعل ومؤثر في تنمیة أهداف الدرس المختلفة .

The Effect of Dynamic Stories on some Levels of Physical
Capacities by Second Primary Pupils

Assist Lecturer Hasan Kh. Muhammad
College of Basic Education/University of Mosul
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This research aims at exploring the effect of using dynamic stories

on developing some physical capacities by second primary pupils in

Nineveh. . The researcher has used the experimental design because it

suits the problem of the research . The research sample has been formal

out of (30) pupils at the second primary stage for the academic year

(2009-2010) . The style of (16) educational units has been applied for

each group and the application has lasted (8) weeks divided into two units

per week for one group which is composed out of (15) pupils . The

researcher has analyzed the data statistically using ; the arithmetic mean .

standard deviation .T-test for two independent samples. Pearson

correlation factor .

The results have showed the following :

1- dynamic stories have an effect on developing some physical capacities

by second primary pupils.

2- dynamic stories program has succeeded in developing some physical

capacities of the experimental group in comparison with the control

group.

The researcher has recommended toga following :

1- using the dynamic stories program in developing some physical

capacities among the syllabus of the first primary in a better way .

2- conducting a similar experimental study on other aspects and variables.

التعریف بالبحث -١
المقدمة وأھمیة البحث:١-١

ة یتسابقون فجرى معهم . وكان ) رأى صبیجاء في حدیث جابر بن سمرة : إن النبي (

وقــال حتــى یــدخل الســرور علــى قلبــه .   (الصــبي فــي الطریــق فیركبــه ناقتــه وال یــزال یداعبــهیلقــى

)لـذا تعـد مرحلـة الطفولـة مـن ،لصـبي) أي ینزل إلى مستوى ا) (من كان له صبي فلیتصابى له

المراحــــل األكثــــر أهمیــــة فــــي حیــــات اإلنســــان،ففیها تتكــــون شخصــــیته وفیهــــا تتحــــدد اتجاهاتــــه فــــي 

المســتقبل ومیولــه وقیمــه بمــا یــتالءم وقــیم المجتمــع ومعاییره،وفیهــا یكــون الطفــل عالقــات اجتماعیــة 
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إلدراك ومعرفــة مــا یحــیط بــه مــن وانفعالیــة مــع اآلخــرین فــي حیاتــه كمــا توجــد لدیــه الرغبــة القویــة

أشــیاء ومحسوســات وكیفیــة التعامــل معهــا فضــال عــن ذلــك زیــادة وعیــه بذاتــه واعتمــاده علــى نفســه 

تفاعله الكبیر مع عالمه الخارجي.ویتضح ذلك جلیا من خالل 

وتشـــكل القصـــة فـــي الوقـــت الحاضـــر وســـیلة تعلیمیـــة مهمـــة فـــي عملیـــة إعـــداد التلمیـــذ فـــي 

ذلك الرتبـاط عملیـة التصـحیح الثقـافي وبنـاء اإلنسـان بمجمـل المتغیـرات المطلـوب البلدان النامیة و 

إحـــداثها فـــي المجتمـــع،وان هـــذه المســـالة ال یمكـــن الوقـــوف عنـــدها بشـــكل ســـریع وخاصـــة بالنســـبة 

ومــن هــذه القصــص تبــدو الحاجــة إلیهــا ضــروریة فــي توجیــه التلمیــذ ، )١، ١٩٧٩للطفولــة(الكریم ،

)٢٦، ١٩٩١(شحاتة،ي اختیار ماهو صحیح وسلیم في حیاته الیومیةف وتعدیل سلوكه وٕارشاده

فعــن طریقهــا ســوف یعــرف الخیــر والشــر فینجــذب إلــى الخیــر ویبتعــد عــن الشــر،وبالتالي 

سوف یتعین على التلمیذ معرفة ما یتمسك به من مبادئ وقیم خلقیة یستطیع تطبیقها في المواقف 

  ) .١٥٨، ٢٠٠٠الحیاتیة (العیسوي ، 

نمو الحركي للطفل في هـذه المرحلـة یتطـور بصـورة كبیرة،ویتخـذ إشـكاال متعـددة فهـو إن ال

یمتلــك كــل األنــواع األساســیة للمهــارات الحركیــة فیســتطیع المشــي والــركض والوثــب والرمــي واللقــف 

والصعود والهبوط والتسلق و االتزان ومن هذا المنطلق نجد إن القصة الحركیة تعد وسیلة تعلیمیة 

تربیة التلمیذ وفي إعداده فضال لما لها من دور كبیر في تهـذیب التلمیـذ وتعـدیل سـلوكه مهمة في 

وتقویم أخالقه.

ومن هنا تكمن أهمیة البحـث فـي التعـرف علـى أثـر القصـص الحركیـة فـي مسـتوى بعـض 

القدرات البدنیة والحركیة لدى تالمیذ الصف الثاني.

مشكلة البحث :٢-١
حلـــة العمریـــة یمتـــازون بالنشـــاط والحركـــة الدائمـــة ، والرغبـــة فـــي التالمیـــذ فـــي هـــذه المر  أن

إثبات الذات والشخصیة واثبات قـدراتهم البدنیـة والحركیـة ، لـذا یتطلـب األمـر وجـود منهـاج یـتالءم 

مــن خــالل و االبتــدائي ، وخاصــة تالمیــذ الصـف الثــانيوقــابلیتهم مـع رغبــات هــذه المرحلــة العمریـة 

المقرر لهذه المرحلة العمریة وجد أن معظم الوحدات التعلیمیة ترتكز اطالع الباحث على المنهاج 

.درس التربیة الریاضیة أجزاءواحدة في احد قصة حركیةتنفیذمع األلعاب الصغیرةعلى 

ولقلــة اســتخدام المعلــم أســلوب القصــة الحركیــة كأســلوب لتكــوین بعــض الجوانــب االیجابیــة 

تلمیـــذ بـــرزت مشـــكلة البحـــث فـــي تقـــدیم بـــدائل قـــد تكـــون وتصـــحیح بعـــض الجوانـــب الســـلبیة عنـــد ال

مالئمـــة لســـد الـــنقص الحاصـــل مـــن إكســـاب التلمیـــذ للقـــیم األخالقیـــة الســـلیمة ألســـلوبها فـــي تنمیـــة 

الجانــب الخلقــي والمعرفــي واالجتمــاعي للتالمیــذ عــن طریــق برنــامج القصــص الحركیــة ، ومــن هنــا 

من ممارسات بدنیة وحركیة  هیة وما تحتویتتحدد مشكلة البحث في تطبیق برنامج القصص الحرك
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ـــب علیهـــا طـــابع المنافســـة الشـــریفة وتبعـــث الشـــوق والحمـــاس والســـرور فـــي نفـــوس التالمیـــذ ،  یغل

وبالتالي رفع كفاءة التلمیذ البدنیة والحركیة .

ھدفا البحث : ٣-١
یهدف البحث الحالي إلى التعرف على :

وى بعـض القـدرات البدنیـة والحركیـة لـدى تالمیـذ أثر أسلوب القصص الحركیة في مسـت -١-٣-١

الصف الثاني.

المقارنــة بــین األوســاط الحســابیة لالختبــارات البعدیــة فــي مســتوى بعــض القــدرات البدنیــة  ٢-٣-١

والحركیة .

فرضا البحث : ٤-١
توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین االختبـــارین القبلـــي والبعـــدي فـــي مســـتوى بعـــض  ١-٤-١

بدنیة والحركیة لدى تالمیذ المجموعة التجریبیة .القدرات ال

توجد فروق ذات دالله إحصائیة بین مجموعتي البحث في االختبار ألبعدي في مستوى ٢-٤-١

بعض القدرات البدنیة والحركیة .

مجاالت البحث  ٥-١
  ن . عینة من تالمیذ الصف الثاني في مدرسة اقرأ االبتدائیة للبنیالمجال البشري :  ١-٥-١

   ١/٥/٢٠١٠ولغایة  ١/٣/٢٠١٠الفترة من المجال ألزماني :  ٢-٥-١

الساحة الخارجیة لمدرسة اقرأ االبتدائیة للبنین في محافظة نینوى. المجال المكاني :  ٣-٥-١

تحدید المصطلحات :  ٦-١
القصة الحركیة : ١-٦-١
ذاتیــا للتعبیــر عمــا یــدور فــي عرفهــا (الرومــي) بأنهــا : تلــك الحركــات التــي یقــوم بهــا التالمیــذ -

خیــالهم مـــن تصـــور لمــا یـــدور مـــن أحــداث القصـــة التـــي تلقــى علـــیهم والتـــي تــؤدي إلـــى تنمیـــة 

) ١٩، ١٩٩٩القدرات البدنیة والحركیة فضال عن القدرات العقلیة والمعرفیة.( الرومي، 

داخـل سـاحة هي مجموعة من الحركات التي یقـوم بهـا التلمیـذ بأدائهـا ویعرفها الباحث إجرائیا:-

المدرســة مــن خــالل شــرح المعلــم للقصــة الحركیــة وتطبیــق تلــك الحركــات حســب مــا یــدور فــي 

مخیلتـــه مـــن أفكـــار ناتجـــة عـــن القصـــة تعبیـــرا منـــه عـــن فرحـــه وســـروره وكســـب محبتـــه للقصـــة 

الحركیة وبالتي إلى تنمیة القدرات البدنیة لدیه. 
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القدرات البدنیة: ٢-٦-١
وثـــة وتشـــمل ( القـــوة والســـرعة والمطاولـــة ) إذ أن جمیـــع هـــذه عرفهـــا (شـــلش) هـــي صـــفات مور -

القـــــدرات مترابطـــــة مـــــع بعضـــــها بأیـــــة حركـــــة مـــــن الحركـــــات التـــــي توجـــــد بهـــــا هـــــذه القـــــدرات 

).١٩٩٤،٥٤.(شلش،

اإلطار النظري والدراسات السابقة: -٢
اإلطار النظري : ١-٢
القصة الحركیة:١-١-٢

یة ، إال أن أجزائها تكون مرتبطة بعضها ببعض فـي تشبه القصة الحركیة التمارین التمثیل

الــدرس وهــذا االرتبــاط فــي التمــارین والحركــات تســمى ب(القصــة الحركیــة ). وعلــى هــذا األســاس 

تكون القصة الحركیة كاملة بنفسها ، ومع أن كل جزء من الدرس یعد قائما بذاته إال انه یجب أن 

إن مثل هذا النشـاط التمثیلـي ،) ١٤،ص١٩٧١، تكون له عالقة وارتباط بالدرس كله . ( صالح

القصصي یعطي التلمیذ نشاطا حركیا في صورة قصصیة مشوقة  تجعله یقبل علیها ویستمتع بها 

، وهو یتیح له فرصة التعبیر عن نفسه والتعرف على مظاهر الحیاة في بیئته من حیوان ونبات ، 

ما یعرفه مـن حیوانـات وآالت وشخصـیات كارتونیـة إذ أن التلمیذ بطبیعته میال إلى التقلید وتمثیل 

  ) .١٨٧-١٨٦، ص١٩٨٩. ( صادق ، وآخرون ،

إن رغبة التلمیذ فـي الحركـة عظیمـة فلـو تركتـه فـي قاعـة العـب أو فـي غرفـة البیـت لرأیـت 

إن رغباتــه ال نهایــة لهــا ،وكــذلك رغبتــه فــي العمــل والتمثیــل والتقلیــد ، فعنــد اســتخدام هــذه األمــور 

نجعــل لــه الحصــیرة بحیــرة ، وعربــة النقــل الصــغیرة ســیارة...وهكذا ، فهــو یرتــب األدوات یمكننــا أن

ویتكلم عنها بقوة المخترع المبدع األمر الذي یجعل المرء یحسده على حركاته الطبیعیـة الطیفیـة ، 

فهـــو ینقـــل األدوات مـــن مكـــان إلـــى أخـــر ویســـحبها وربمـــا فاقـــت قابلیاتـــه فـــي بعـــض األحیـــان لكنـــه 

مع بقیة التالمیذ ویذللون الصعاب إذا اعترضتهم في أعمالهم ، ویفضل أن یسـتقي المعلـم یتعاون 

القصــة الحركیــة مــن مصــادر یعرفهــا التالمیــذ مــن خــالل المحــیط الــذي یعیشــون فیــه ویســتطیعون 

تصـوره ، ممـا یســاعدهم علـى اإلدراك عنــد سـماعهم للمعلـم كمــا یجـب أن تتناســب القصـة الحركیــة 

) ١٧٠، ١٩٨٧. (العاصـي، وحـدیث ، لتالمیذ ومیولهم وقدراتهم البدنیة والحركیـةوتكوین أجسام ا

كما یجـب أن یراعـي المعلـم عنـد تـدریس القصـة الحركیـة إتبـاع الطریقـة الحـرة المتبعـة فـي دروس ،

  ) ١٤، ص١٩٧١، (صالحالصفوف االبتدائیة األخرى.
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القدرات البدنیة ٢-١-٢
لیاقــة البدنیــة الشــاملة التــي تشــتمل علــى جمیــع الجوانــب تعــد القــدرات البدنیــة جــزًءا مــن ال

النفسیة والبدنیة والحركیة والعقلیة واالجتماعیة والصحیة،ولها مدلوالت وتفسیرات ومفاهیم متعـدد ، 

وفیهــا أن لكــل فــرد قــدرات بدنیــة تختلــف عــن بقیــة األفــراد ،كمــا أنهــا تعــد مــن أكثــر االصــطالحات 

ــــاش والجــــدل  ــــة التــــي دار حولهــــا النق بســــبب اخــــتالف وجهــــات النظــــر والمــــدارس الفكریــــة المختلف

.١٩٨٧،٢٦.(الحیارى ، وآخرون ،  (

ه دون یونحن ال نؤید الرأي القائـل بأنهـا ((القـدرة علـى أداء الواجـب الیـومي بحیویـة ویقضـ

,Clark(الغیر المتوقعة تعب زائد مع توفیر بعض الجهد للتمتع بأوقات الفراغ  ومقابلة الطوارئ

) أو علـــى أنهـــا (( قـــدرة الجهـــازین الـــدوري والتنفســـي علـــى اســـتعادة الشـــفاء بعـــد الجهـــد 1967,20

) . بـل أنهـا  (( بمفهومنـا قابلیـة الفـرد علـى التمتـع بـأعلى درجـة Cassed,1965,8العضلي )) ( 

من القوة منسجمة مع سرعة األداء وبأطول فترة ممكنة ، كما أنها بناء اإلنسان للدفاع عن الوطن 

ـــاج مـــع تمتعـــه بصـــحة عالیـــة ، وتمثـــل بـــال، ـــة وان یكـــون قـــادر علـــى اإلنت ده فـــي المحافـــل العربی

  ) ١٠٧، ١٩٨٩)) . ( محجوب ، والدولیة

إن القدرات البدنیة هـي صـفات موروثـة وتشـمل ( القـوة والسـرعة والمطاولـة ) إذ أن جمیـع 

القدرات ، وقد تم تشـبیهها هذه القدرات مترابطة مع بعضها بأیة حركة من الحركات توجد بها هذه

) الـذي یـربط بـین هـذه ↔) فضال عن وجـود المؤشـر (٦٨_٦٧، ١٩٩٤بالهرم (شلش ، ومحمود 

القــدرات ، فــإذا كــان حجــم القــوة المســتخدم اكبــر مــن الســرعة ، فــان المؤشــر یمیــل إلــى جهــة القــوة 

) یوضح ذلك : ١......وهذا والشكل(

) مخطط القدرات البدنیة١الشكل(

) (محجوب) ١٩٩٨تكریتي (ال 



…اثر أسلوب القصص الحركیة في مستوى بعض القدرات البدنیة والحركیة 

٤٣١

الدراسات السابقة والمشابھ : ٢-٢
)٢٠٠٧دراسة (المراد والحسو ١-٢-٢

الریاضاثر استخدام برنامج القصص الحركیة في تنمیة الجانب الخلقي لدى أطفال

أجریـــت هـــذه الدراســـة فـــي العـــراق وقـــد هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى الكشـــف عـــن اثـــر اســـلوب 

فــي تنمیــة الجانــب الخلقــي لــدى أطفــال الریــاض حیــث اســتخدم الباحثــان  برنــامج القصــص الحركیــة 

) طفــال وطفلــة بواقــع ٤٠المــنهج التجریبــي لمالئمتــه لطبیعــة البحــث، وتكونــت عینــة البحــث مــن (

) طفـال وطفلــة لكـل مجموعــة ٢٠) أنثـى وتــم تـوزیعهم علـى مجمــوعتین وبواقـع (٢٠) ذكـرا و (٢٠(

ري التكافؤ بینهم في متغیرات ترتیب الطفل بـین إخوتـه فـي ) إناث ، واج١٠) ذكور و (١٠منهم (

وتـم تطبیـق ،المیالد والعم والتحصیل الدراسـي لألبـوین ، الـذكاء، فظـال عـن قیـاس الجانـب الخلقـي 

برنامج القصص الحركیة على المجموعة التجریبیة،واستغرق تنفیذ البرنـامج ( سـتة أسـابیع ) بواقـع 

) دقیقة ، واسـتخدم الباحثـان٣٠( الواحد،زمن كل وحدة تعلیمیةخمس وحدات تعلیمیة في األسبوع

الوســـائل اإلحصـــائیة اآلتیـــة ( النســـبة المئویـــة ، الوســـط الحســـابي ، االنحـــراف المعیـــاري ، معامـــل 

االرتباط البسیط ، االختبار التائي للعینـات المرتبطـة ، االختبـار التـائي للعینـات المسـتقلة ، معمـل 

حیح معامــل الثبــات ، معادلــة التغیــر النســبي ) . وقــد اســتنتج الباحثــان مــا ســیبرمان _ بــراون لتصــ

یأتي : 

حقق برنامج القصص الحركیة تطورا في تنمیة الجانب الخلقي عند المقارنة بین القیاسین 

القبلــي والبعــدي ألطفــال المجموعــة التجریبیــة . تفــوق برنــامج القصــص الحركیــة فــي تنمیــة الجانــب 

المجموعة التجریبیة مقارنة بالمجموعة الضابطة . الخلقي لدى أطفال

إجراءات البحث:-٣
منھج البحث:١-٣

استخدم الباحث المنهج التجریبي لمالئمته لطبیعة مشكلة البحث وأهدافه. 

مجتمع البحث وعینتھ : ٢-٣
) تلمیذ من تالمیذ الصف الثاني في مدرسـة اقـرأ للبنـین فـي ٧٠تكون مجتمع البحث من (

) تلمیــذا مــن مجتمـــع ٤٠وقـــد اســتبعد الباحــث (،) ٢٠١٠-٢٠٠٩حافظــة نینــوى للعــام الدراســي( م

البحث وذلك لألسباب  اآلتیة : 

  ). ١٠التالمیذ الذین تغیبوا عن الدوام  وعددهم (-

  ). ٥التالمیذ الراسبون وعددهم (-

  ). ٥التالمیذ الذین یعانون من بعض األمراض وعددهم (-

  ).١٠ددهم (التلمیذات وع-
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) تلمیذا.١٠تالمیذ التجارب االستطالعیة وعددهم (-

) تلمیــذا فــي كــل شــعبة وقــد ١٥) تلمیــذا وبواقــع (٣٠وبــذلك فقــد تكونــت عینــة البحــث مــن (

وزعــت أســالیب البحــث عشــوائیا علــى المجمــوعتین لتمثــل شــعبة (أ) المجموعــة التجریبیــة،أما شــعبة 

(ب) فتمثل المجموعة الضابطة. 

) یبین عدد أفراد عینة البحث والتالمیذ المستبعدون من كل شعبة دراسیة ١( والجدول

  )١الجدول (

العدد الكلي لمجتمع البحث والتالمیذ المستبعدین واألسلوب المطبق وعینته

عدد العینة المتبقياألسلوب المطبقالمستعدونالعدد الكليالشعبةالمجموعة

١٥القصص الحركیة٣٦٢١أالتجریبیة

١٥البرنامج المتبع٣٤١٩بالضابطة

٧٠٤٠٣٠المجموع

وسائل جمع البیانات٣-٣
ـــــة فـــــي البحـــــث  تاســـــتخدم الباحـــــث وســـــائل بحثیـــــة عـــــدة للوصـــــول إلـــــى البیانـــــا المطلوب

وهي:المصــــادر العلمیة،االســــتبیانات،االختبار والقیاس،وقــــد تــــم الوصــــول إلــــى البیانــــات المطلوبــــة 

بالخطوات اآلتیة: 

ترشیح االختبارات المالئمة للقدرات البدنیة والحركیة :  ٤-٣
تم ترشیح عدد من االختبارات المالئمـة للقـدرات البدنیـة والحركیـة ثـم عرضـها الباحـث فـي 

) علـــى مجموعـــة مـــن المختصـــین بالتـــدریب الریاضـــي والـــتعلم الحركـــي ١صـــورة اســـتبیان (الملحـــق

االســـتبیانات تـــم حـــذف قســـم مـــن هـــذه االختبـــارات وبعـــد جمـــع یـــة الریاضـــیة ،وطرائـــق تـــدریس الترب

وتعدیل قسم أخر منها وحسـب نسـب اتفـاق المختصـین،وعلیه تـم ترشـیح االختبـارات التـي حصـلت 

%) فــأكثر مــن أراء المختصــین، ((إذ یشــیر (بلــوم، وآخــرون) إلــى انــه علــى ٧٥علــى نســبة اتفــاق (

المحكمین)).%) فأكثر من أراء ٧٥الباحث الحصول على الموافقة بنسبة (

  )١٢٦، ١٩٨٣(بلوم، وآخرون، 

واالختبارات التي تم ترشیحها هي :

) م من البدایة العالیة .١٥اختبار الركض (-١

ركض متعرج .-٢

اختبار الوثب الطویل من الثبات .-٣

اختبار رمي الكرة الناعمة(كرة بیسبول) ألبعد مسافة ممكنة .-٤

المعلق .اختبار التهدیف على الهدف الدائري-٥
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التجربة االستطالعیة لالختبارات :  ٥-٣
 ا) تالمیــــذ اختیــــرو ١٠أجریــــت التجربــــة االســــتطالعیة لالختبــــار علــــى عینــــة مؤلفــــة مــــن (

وكان الهدف من هذه التجربة التعرف  ١٥/٢/٢٠١٠بالطریقة العشوائیة من مجتمع البحث بتاریخ 

نفیـــذ االختبـــارات الرئیســـیة الختبـــارات علـــى الصـــعوبات والمشـــاكل التـــي قـــد تواجـــه الباحـــث إثنـــاء ت

القــدرات البدنیــة والحركیــة لتالمیــذ مجمــوعتي البحــث،ومن األهــداف األخــرى للتجربــة االســتطالعیة 

  هي: 

تحدید الفتـرة الزمنیـة التـي تسـتغرقها تنفیـذ االختبـارات واإلبعـاد والمسـافات لالختبـارات فیمـا 

االختبارات ومدى استجابة التالمیذ وتفاعلهم مع بینها وصالحیة األجهزة واألدوات ألمستخدمه في

االختبارات ومدى مالءمتها لهم .

االختبارات القبلیة وتكافؤ مجموعتي البحث : ٦-٣
((ینبغي على الباحـث تكـوین مجموعـات متكافئـة علـى األقـل فیمـا یتعلـق بـالمتغیرات التـي 

لك قام الباحث بإجراء التكافؤ بین )،وألجل تحقیق ذ٣٩٨، ١٩٨٤لها عالقة بالبحث))(فان دالین، 

الكتلة مقاسا بالكیلو غرام -العمر مقاسا بالشهر  -مجموعتي البحث لضبط المتغیرات اآلتیة : (

) یبین النتائج الخاصة بذلك ٢الطول مقاس بالسنتمتر). والجدول (-

  )٢الجدول (

عتي البحثالمعالم اإلحصائیة لمتغیرات العمر والكتلة والطول لتالمیذ مجمو 

المتغیرات
قیمة (ت) المجموعة الضابطةالمجموعة التجریبیة

المحسوبة ع±َس ع±َس 

٠، ٣٧٧، ٩٠٨٨، ٤٨٨، ٨٧٣٣، ٤٥العمر/ألقرب شهر

٠، ٧٩٤، ٢٧٥٤، ١٥٤٣، ٣٠١٧، ٧٨الكتلة /كغم

٠، ١٢٤٠٢.٥٩٥، ٦٤٠، ١٢٧٨٧، ١٠الطول / ألقرب سم

  ).٢.٠٢١) = (٢٨) وبجانب حریة (٠. ٠ ٥( ≤حت نسبة خطأ ت ةقیمة (ت) الجد ولی

) یبین وجود فـروق ذات داللـة غیـر معنویـة فـي المتغیـرات المـذكورة أعـاله ٢من الجدول (

مما یدل على تكافؤ مجموعتي عینة البحث في هذه المتغیرات. 

البـدء بتنفیـذ البرنـامج وقد تم إجراء االختبارات القبلیة على أفراد مجموعتي عینة البحث قبـل 

وذلك ألغراض توزیع العینة إلى مجموعتین متكافئتین ، وتحدیـد مسـتوى القـدرات البدنیـة والحركیـة 

لـــدى التالمیـــذ واعتمـــاد هـــذه االختبـــارات محكـــا للمقارنـــة مـــع االختبـــارات البعدیـــة ، ولمـــدة یـــومین ( 

) وهي كاألتي : ٢٠١٠/  ٢/  ٢٤-٢٣

)م من بدایة عالیة .١٥اختبار الركض ( -١:    ٢٠١٠/  ٢/  ٢٣الیوم األول : 

اختبار الركض المتعرج (الزكزاكي) . -٢                                   
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اختبار الوثب الطویل من الثبات.-١:    ٢٠١٠/  ٢/  ٢٤الیوم الثاني : 

مسافة ممكنة.اختبار رمي الكرة الناعمة (كرة بیسبول) ألبعد -٢                           

اختبار التهدیف على الهدف الدائري المعلق .-٣                                   

، ســالفة الــذكروألجــل التحقــق مــن تكــافؤ مجمــوعتي البحــث فــي القــدرات البدنیــة والحركیــة ال

) ٣قام الباحث باستخدام اختبـار ( ت ) لمتوسـطین غیـر مـرتبطین ولعینتـین متسـاویتین والجـدول (

یبین النتائج الخاصة بذلك .

  ) ٣جدول ( ال

عینة البحثلدى تالمیذ مجموعتيللقدرات البدنیة والحركیةالمعالم اإلحصائیة 

المتغیرات
قیمة (ت) المجموعة الضابطةالمجموعة التجریبیة

المحسوبة   ع±َس   ع±َس 

  ٠.٧٩  ٥.١٤٩  ٢١.٨١٠  ٢.٥١٢  ٢١.٠٥٠  ) متر١٥ركض(

  ٠.٧٧  ١.٠٩٩  ١٦,٥٥٠  ٠.٣١٨  ٣.٩٩٤  الركض المتعرج

  ٠.٧٩  ١.٧٣٢  ٠.٥٠٠  ٠.١٥١  ١.١١٤  الوثب الطویل من الثبات

  ٠.٠٧  ١.٨٠٣  ١٠.٩٠٠  ٢.٣٩٧  ١١.٢٠٠  رمي الكرة الناعمة ألبعد مسافة

  ٠.١٦  ٢.٠٠٢  ١٢.٣٠٠  ٣.٤٤٣  ١١.٩٥٠  التهدیف على الهدف الدائري المعلق

  )  ٢.٠٢١) هي (  ٢٨ریة ( ) ودرجة ح٠.٠٥(  قیمة ( ت ) الجدولیة عند نسبة خطأ 

) یتضــح وجــود فــروق ذات داللــة غیــر معنویــة فــي المتغیــرات المــذكورة  ٣مــن الجــدول ( 

أعاله مما یدل على تكافؤ مجموعتي عینة البحث .

البرامج التعلیمیة : ٧-٣
البرنامج المتبع لدرس التربیة الریاضیة :   ١-٧-٣

لــدرس التربیــة الریاضــیة علــى تالمیــذ المجموعــة تــم تطبیــق البرنــامج التقلیــدي االعتیــادي 

الضــــابطة وذلــــك باالعتمــــاد علــــى الكتــــاب المنهجــــي لتالمیــــذ الصــــف الثــــاني (الجســــار وآخــــرون، 

)ســنوات وقــد بلــغ عــدد الوحــدات التعلیمیــة لهــذا البرنــامج ٨-٧) للتالمیــذ بعمــر (٧٨، ٤١، ١٩٨٠

عیا) فــي یــومي (االثنــین والخمــیس) ) أســابیع(وحدتین تعلیمیتــین أســبو ٨) وحــدة تعلیمیــة فــي (١٦(

حیث تضمنت الوحدة التعلیمیة علـى الجـزء اإلعـدادي ثـم الرئیسـي فالختـامي وقـد اسـتغرقت الوحـدة 

) دقیقة .٤٠التعلیمیة الواحدة (

برنامج القصص الحركیة :٢-٧-٣
بعد االطالع على المصادر العلمیة وتحلیل محتوى العدید من الدراسات السابقة والبحوث

). (الحیــــارى وآخــــرون، ١٩٩٠التــــي اســــتخدمت فــــي بــــرامج القصــــة الحركیــــة : (مجیــــد وآخــــرون، 



…اثر أسلوب القصص الحركیة في مستوى بعض القدرات البدنیة والحركیة 

٤٣٥

). والرجــوع إلــى أراء ٢٠٠٢). (أبــو عبــده، ١٩٩٩). (الرومــي، ١٩٩٦). (حنــور وعبــاس، ١٩٩٢

المختصین في مجال طرائق التدریس التربیة الریاضیة قام الباحث بوضع البرنامج المقترح مراعیـا 

لكافة القدرات البدنیة قید الدراسة بأسلوب القصـص الحركیـة والتـي تحقـق األهـداف التطور الشامل

) لغــرض تقویمها،حیــث تكونـــت ٢المنشــودة،ثم عرضــت علــى مجموعـــة مــن المختصــین (الملحـــق 

الوحــدة التعلیمیــة الواحــدة مــن الجــزء اإلعــدادي والــذي یضــم الجانــب التنظیمــي وقصــتین حــركیتین 

ن البدنیـــة، ثـــم یلیـــه الجـــزء الرئیســـي والـــذي یضـــم الجانـــب التطبیقـــي حیـــث بمثابـــة اإلحمـــاء والتمـــاری

ن إلــى تنمیــة ایتضــمن هــذا الجــزء قصــتین حــركیتین متنوعــة مــن حیــث الهــدف بحیــث تــؤدي القصــت

بعض القـدرات البدنیـة والحركیـة واعتبـار فتـرة شـرح القصـة بمثابـة فتـرة راحـة للتالمیـذ، ثـم بعـد ذلـك 

تضــمن تمــارین تهدئــة للجســم واإلرشــادات التربویــة واالنصــراف، وقــد الــذي یالجــزء الختــامي یــأتي

) یوضــح نموذجــا لوحــدة تعلیمیــة ٣) دقیقــة. (والملحــق ٤٠اســتغرق زمــن الوحــدة التعلیمیــة الواحــدة (

بأسلوب القصص الحركیة. 

اإلجراءات المیدانیة:٨-٣
التجربة االستطالعیة للبرنامج :١-٨-٣

عیة لبرنـامج القصــص الحركیـة علـى عینـة مـن تالمیـذ مجتمــع تـم إجـراء التجربـة االسـتطال

وكان من أهداف هذه التجربة مایأتي :  ١٦/٢/٢٠١٠) تلمیذا في ١٠البحث والبالغ عددهم (

التأكد من مدى صالحیة القصص الحركیة.-

التأكد من قدرة المعلم على تنفیذ الدرس .-

البحث .اختبار صالحیة وكفایة األدوات المستخدمة في-

التعرف على الوقت الذي تستغرقه القصة وٕامكانیة تكرارها حسبما مخطط في كل برنامج .-

التي تواجه المعلم عند تنفیذ البرنامج .  تالتعرف على األخطاء والمعوقا-

تجربة البحث النھائیة :٩-٣
التجربة الرئیسیة :١-٩-٣

) ٨) وحـدة تعلیمیـة لكـل برنـامج فـي (١٦لغـة (والبا نتم تنفیذ وحـدات البرنـامجین التعلیمیـی

أســـابیع وبواقـــع وحـــدتین تعلیمیتـــین أســـبوعیا لكـــل مجموعـــة وبواقـــع درس واحـــد لكـــل وحـــدة تعلیمیـــة 

ــــي(االثنین، لخمـــیس) حیـــث تمـــارس المجموعـــة الضـــابطة البرنـــامج ٤٠والبالغـــة ( ) دقیقـــة فـــي یومــ

ة فتمـارس برنـامج القصـص الحركیة،وقـد تـم المتبع لـدرس التربیـة الریاضـیة أمـا المجموعـة التجریبیـ

تدریس تالمیذ مجموعتي عینة البحث في ساحة النشاط الریاضي لمدرسة اقرأ االبتدائي للبنین.

االختبارات البعدیة : ٢-٩-٣
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تـــم إجـــراء االختبـــارات البعدیـــة بعـــد االنتهـــاء مـــن تنفیـــذ البرنـــامجین وذلـــك لتحدیـــد مســـتوى 

-٢٦-٢٤لــــذي وصـــل إلیــــه تالمیـــذ مجمــــوعتي عینـــة البحــــث وللفتــــرة القـــدرات البدنیــــة والحركیـــة ا

وبنفس الظروف والسیاق المستخدم في عینة االختبار القبلي. ٤/٢٠١٠/

الوسائل اإلحصائیة :١٠-٣
للتوصل إلى نتائج البحث .SPSSتم استخدام الحقیبة اإلحصائیة 

عرض النتائج ومناقشتھا : -٤
١-٤�ϲѧѧϓ�Δϳѧѧο Ύϳέϟ�ΔѧѧϳΑέΗϟ�α έΩѧѧϟ�ϊ ѧѧΑΗϣϟ�ΞϣΎѧѧϧέΑϟ�ΞΎѧѧΗϧ�ΔѧѧηϗΎϧϣϭ�ν έѧѧϋ

تنمیة بعض القدرات البدنیة والحركیة لدى تالمیذ المجموعة الضابطة .
  )٤الجدول (

المعالم اإلحصائیة لالختبارین القبلي والبعدي لبعض القدرات البدنیة والحركیة لتالمیذ 

  ةالمجموعة الضابط

المتغیرات
قیمة (ت) المجموعة الضابطةتجریبیةالمجموعة ال

المحسوبة   ع±َس   ع±َس 

  *٤.٩٥٧  ١.١٤٢  ٢٢.٧٥٠  ٢.٥١٢  ٢١.٠٥٠  ) متر١٥ركض(

  *٥.٥٩٦  ٠.١٩٩  ٣.٥٤٨  ٠.٣١٨  ٣.٩٩٤  الركض المتعرج

  *٣.٢١٧  ٠.١٤٦  ٠.٢٨٧  ٠.١٥١  ١.١١٤  الوثب الطویل من الثبات

  ١.٠٦١  ١.١٤٥  ١٠.٥٥٠  ٢.٣٩٧  ١١.٢٠٠  رمي الكرة الناعمة ألبعد مسافة

  ١.٦٣٦  ٢.٤٣٨  ١٣.٠٥٠  ٣.٤٤٣  ١١.٩٥٠  التهدیف على الهدف الدائري المعلق

  ) ٢.٠٩( ة)، قیمة (ت) الجد ولی١٩) أمام درجة حریة (٠. ٠ ٥( ≤* معنوي عند نسبة خطأ 

) وجـود فـروق ذات داللـة معنویـة بـین متوسـطات درجـات االختبـارین ٤یبین من الجدول (

غیرات(الــركض والــركض المتعرج،الوثــب الطویــل) لــدى تالمیــذ المجموعــة القبلــي والبعــدي فــي المت

الضــابطة التــي اســتخدمت البرنــامج المتبــع لــدرس التربیــة الریاضــیة فــي عملیــة التــدریس،إذ بلغــت 

) ولصــالح االختبــار ٤.٩٥٧،٥.٥٩٦،٣.٢١٧قیمــة (ت) المحتســبة لهــذه الحركــات علــى التــوالي (

نــامج المتبــع لــدرس التربیــة الریاضــیة فــي تنمیــة هــذه القــدرات ویعــزى ذلــك إلــى تــأثیر البر ألبعــدي، 

والــذي یحتــوي العــاب صــغیرة وقصــص حركیــة وتمــارین تهــدف إلــى تنمیــة هــذه القــدرات فضــال عــن 

تشـابه بیئــة المدرسـة مــع البیئـة الخارجیــة مـن حیــث تـوفر فــرص ممارسـة هــذه القـدرات بشــكل كبیــر 

سواء أكان ذلك داخل المدرسة أو خارجها.

هذه القدرات البدنیة تعتبر من األنشطة السائدة والمحببة لدى التالمیذ في هذه المرحلة  أن

والتي یمیل التالمیـذ إلـى ممارسـتها تلقائیـا، فالتـدریبات والممارسـة لحركـة الـركض تـؤدي إلـى تنمیـة 
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قوة عضـالت السـاق والـذي یـنعكس بـدوره علـى تطـویر مسـتوى الوثـب والـركض المتعـرج، والعكـس 

عنــدما یمــارس التالمیــذ حركــة الــركض المتعــرج أو الوثــب فــان ذلــك ســوف یــنعكس أیضــا صــحیح

علـــى تطـــویر مســـتوى الـــركض لـــدى التالمیـــذ، لـــذالك ال یمكـــن فصـــل هـــذه الحركـــات الواحـــدة عـــن 

األخرى،وعلیــه فقــد تطــورت هــذه الحركــات لــدى التالمیــذ إذ یــذكر (احمــد) بــان ((التلمیــذ فــي هــذه 

و األطـــراف الســـفلى بنســـبة اكبـــر مـــن األطـــراف العلیـــا وذلـــك نتیجـــة المرحلـــة یضـــحى بتطـــور ونمـــ

لالستخدام الممیز لألطراف السفلى، فاألنشطة متمركزة على عضالت الرجلین أكثـر مـن الـذراعین 

فمســتوى الجــري والوثــب فــي هــذه المرحلــة أحســن مــن مســتوى الرفــع والرمــي بشــكل عــام)) (احمــد، 

١٥٥، ١٩٩٦.(  

هـذا التطـور یرجـع إلـى مـا تحدثـه األنشـطة المعتـاد تدریسـها فـي وبذلك نستطیع القول بان

درس التربیــة الریاضــیة فــي تطــویر قــوة عضــالت األطــراف الســفلى وأیضــا تــوفر الفــرص المناســبة 

لممارسـة هــذه الحركــات ســواء أكانــت داخــل المدرسـة أو خارجهــا فضــال عــن أن هــذه الحركــات مــن 

ى ممارســتها تلقائیــا وبرغبــة، ممــا انعكــس ذلــك كلــه علــى األنشــطة المحببــة والتــي یمیــل التالمیــذ إلــ

تطور مستوى هذه الحركات بشكل واضح. 

وجــود فــروق ذات داللــة غیــر معنویــة بــین متوســطات درجــات االختبــارین القبلــي والبعــدي فــي -

المتغیرات(رمــــي الكــــرة الناعمة،التهــــدیف علــــى الهــــدف الــــدائري المعلــــق) لــــدى تالمیــــذ المجموعــــة 

الضابطة .

ویعزى ذلك إلى أن البرنامج المتبـع لـدرس التربیـة الریاضـیة یحتـوي علـى أنشـطة وتمـارین 

متمركـــزة علـــى حركـــات الـــركض مـــع إهمـــال األنشـــطة التـــي تتطلـــب رمـــي الكـــرة الناعمـــة حیـــث أن 

برنامج درس التربیة الریاضیة التقلیـدي االعتیـادي قـد ركـز علـى تنمیـة عضـالت األطـراف السـفلى 

العلیـة ممـا انعكـس ذلـك علـى مسـتوى تطـور هـاتین الحـركتین، كمـا أن الفـرص أكثر مـن األطـراف

المتاحة لممارستها قلیل بالمقارنة مع الفرص المتاحة لممارسة الحركـات األخـرى كـالجري والوثـب، 

فرمــي الكــرة الناعمــة یحتــاج إلــى قــوة فــي عضــالت الكتــف و الــذراعین والدقــة لتحقیــق الرمــي ألبعــد 

مسافة.

فـرج) بـان التالمیـذ فـي هـذه المرحلـة ال یسـتطیعون رمـي الكـرة بیـد واحـدة مـن حیث یشیر (

الكتــف بدرجــة مقبولــة مــن التوافــق والقــوة، وبــذلك یمكــن القــول بــان تــوفر الفــرص والبیئــة التعلیمیــة 

المناسبة والبرامج المنتظمة لممارسة هذه الحركات له اثر كبیر في تطرهـا، لهـذا نـرى بـان حركـات 

التهـدیف ركض المتعرج، والوثـب الطویـل) قـد تطـورت بشـكل واضـح، أمـا حركتـي ((الركض ، وال

) فلـم تحضـا بتطـور مقبـول نظـرا لعـدم تـوفر الفـرص والبیئـة التعلیمیـة على الهدف الـدائري المعلـق

المناسبة مما انعكس على مستوى تطورها.
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٤٣٨

٢-٤�ΔѧϳϧΩΑϟ�ΕέΩϘϟ�ν όΑ�ϯ ϭΗγϣ�ϲϓ�ΔϳϛέΣϟ�ι λ Ϙϟ�έΛ�ΞΎΗϧ�ν έϋ
حركیة لدى تالمیذ المجوعة التجریبیة ومناقشتھا :     وال

  )٥الجدول (

المعالم اإلحصائیة لالختبارین القبلي والبعدي لبعض القصص الحركیة لتالمیذ المجموعة 

التجریبیة

المتغیرات
قیمة (ت) المجموعة الضابطةالمجموعة التجریبیة

المحسوبة   ع±َس   ع±َس 

  *٢.٦٦٦  ٢.٠٩٠  ١٨.٨٩٧  ٥.١٤٩  ٢١.٨١٠  ) متر١٥ركض(

  *١٠.٢٠٢  ٢.٣٠٧  ١٢.٢٠٠  ١.٠٩٩  ١٦,٥٥٠  الركض المتعرج

  *٦.٠٢٠  ١,٥٢  ١,٠٥  ١.٧٣٢  ٠.٥٠٠  الوثب الطویل من الثبات

  *٤.٧٣٠  ١١.٩٠٤  ١١.٠٥٠  ١.٨٠٣  ١٠.٩٠٠  رمي الكرة الناعمة ألبعد مسافة

  *٥.٠٣٣  ٢.٠٠٢  ١٤.٣٠٠  ٢.٠٠٢  ١٢.٣٠٠  التهدیف على الهدف الدائري المعلق

  )٢.٠٩( ة) وقیمة (ت) الجد ولی ١٤) أمام درجة حریة ( ٠.٠ ٥( ≤* معنوي عند نسبة خطأ 

) وجود فروق ذات داللة معنویة بین متوسطات درجات االختبارین  ٣تبین من الجدول ( 

القبلــــي و ألبعــــدي فــــي جمیــــع القــــدرات البدنیــــة والحركیــــة لــــدى تالمیــــذ المجموعــــة التجریبیــــة التــــي 

الحركیة في عملیة التدریس،إذ بلغت قیمة (ت) المحتسبة لهذه القـدرات مـابین استخدمت القصص 

ــــــــــــــــــــــة (١٠.٢٠٢ -٢.٦٦٦(  ــــــــــــــــــــــد درجــــــــــــــــــــــة حری ≤) وتحــــــــــــــــــــــت نســــــــــــــــــــــبة خطــــــــــــــــــــــأ ١٤) عن

) ولصالح االختبار ألبعدي. ٢.٠٩) والبالغة (٠.٠ ٥(

ویعــزى ذلــك إلــى تــأثیر القصــص الحركیــة المســتخدمة مــن حیــث االســتثمار األمثــل للوقــت 

أدئ إلـى زیـادة الممارسـة الفعلیـة عـن طریـق  يصص في تنفیذ القصـص الحركیـة والـذالفعلي المخ

وتكــرار المحاولــة لكــل تلمیــذ األمــر الــذي أدى إلــى زیــادة القــدرة والنشــاط وتطــویر هــذه  ةإعــادة اللعبــ

القدرات البدنیة،حیث یؤكد (اإلمـام) ((إن اسـتغالل وقـت الـدرس فـي زیـادة األداء الحركـي سیكسـب 

). كمــــا أن ٧١٢، ٢٠٠١فــــي العدیــــد مــــن القــــدرات البدنیــــة والحركیــــة))(اإلمام،  اتطــــور المتعلمــــین

القصص الحركیة التي احتواها البرنامج المقترح یغلب علیها طابع البهجة والسرور والمنافسة عنـد 

ن التالمیذ فـي هـذه أاألداء، مما أدى ذلك إلى زیادة دافعیة التالمیذ نحو ممارسة هذه القصص إذ 

حلــة یمیلــون إلــى المنافســة واثبــات قــدراتهم وســط زمالئهــم، حیــث یشــیر  (میلــر وآخــرون)((إن المر 

التالمیذ فیما بـین سـن الثامنـة والثانیـة عشـر تقریبـا یكرهـون اللعـب الخـاص بهـم بینمـا یمثـل تحـدي 

اآلخــرین ومنافســتهم ســواء أكــانوا أفــراد  أم جماعــات حــوافز هامــة فــي هــذه الســن))(میلر وآخــرون، 

٢١٨، ١٩٨٧ .(  
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٤٣٩

ونتیجـــة الســـتغالل میـــل التالمیـــذ نحـــو الحركـــة واحتـــواء كـــل وحـــدة تعلیمیـــة مـــن وحـــدات 

ـــذا فقـــد تطـــورت جمیـــع القـــدرات البدنیـــة كنتیجـــة للنشـــاط  البرنـــامج علـــى قصـــص متنوعـــة الهـــدف ل

المســــتمر مــــن قبــــل التالمیــــذ فــــي تنفیــــذ أجــــزاء الوحــــدة التعلیمیــــة والمصــــحوب بالشــــوق والحمــــاس 

وسـن التالمیـذ والتـي تتمیـز بـروح  ةتنفیـذ هـذه القصـة والتـي كانـت مالئمـة لنـوع البیئـوالمنافسة عند 

الحركة والعمل والتشویق والمنافسة فضال عن زیادة فرصـة العمـل والحركـة واألداء ورغبـة التالمیـذ 

في الممارسة بكثرة مع وجود المعلم.

ــــرة الممارســــة وتكــــرار األداء بأشــــكال مختلفــــة أدى إلــــى زیــــا دة فاعلیــــة تنفیــــذ هــــذه أن كث

مــن وجــود  ةالقصــص فظــال عــن زیــادة األداء یعطــي فرصــة للمــتعلم لتصــحیح األخطــاء واالســتفاد

اآلخرین لزیادة المنافسة سواء أكانـت بـین تلمیـذین أو بـین المجـامیع ممـا أدى ذلـك إلـى تنمیـة هـذه 

ویســــتطیعون القــــدرات إذ یشــــیر (نصــــیف) ((إن التالمیــــذ فــــي هــــذه المرحلــــة یتعلمــــون باضــــطراب 

اإلحاطة بالحل المناسب للواجبـات الحركیـة بصـورة عامـة كـذلك فـأنهم یسـتجیبون بنجـاح لتصـحیح 

) وبـذلك فقـد تطـورت جمیـع ٢٢٨، ١٩٨٠الحركات بموجب الواجبات الحركیة المعطاة))(نصیف، 

م القــدرات البدنیــة لــدى تالمیــذ هــذه المجموعــة وان هــذا التطــور یرجــع إلــى إن الــدرس الجیــد المــنظ

والمتنوع یجعل التالمیذ في حركة دائمة دون الخروج عن النظام.  

٣-٤�ΞϣΎѧϧέΑϟϭ�ΔѧϳϛέΣϟ�Δѧλ Ϙϟ�έϳΛ́ѧΗ�ϥϳѧΑ�ΔѧϧέΎϘϣϟ�ΞΎѧΗϧϟ�ΔηϗΎϧϭ�ν έϋ
�ϰϟΩѧѧϟ�ΔѧѧϳϧΩΑϟ�ΕέΩѧѧϘϟ�ν ѧѧόΑ�ΔѧѧϳϣϧΗ�ϲѧѧϓ�Δϳѧѧο Ύϳέϟ�ΔѧѧϳΑέΗϟ�α έΩѧѧϟ�ϊ ѧѧΑΗϣϟ

عینة البحث:
  )٦الجدول (

میذ المجموعتین الضابطة و التجریبیة في بعض المعالم اإلحصائیة لالختبار ألبعدي بین تال

القدرات البدنیة والحركیة

المتغیرات
قیمة (ت) المجموعة الضابطةالمجموعة التجریبیة

المحسوبة   ع±َس   ع±َس 

  ٠.٢٨١  ٢.٠٩٠  ١٨.٨٩٧  ١.١٤٢  ٢٢.٧٥٠  ) متر١٥ركض(

  ٤.٣٠٨  ٢.٣٠٧  ١٢.٢٠٠  ٠.١٩٩  ٣.٥٤٨  الركض المتعرج

  ٢.١١٠  ١,٥٢  ١,٠٥  ٠.١٤٩  ٠.٢٨٧  لثباتالوثب الطویل من ا

  ٣.٩٠٤  ١١.٩٠٤  ١١.٠٥٠  ١.١٤٥  ١٠.٥٥٠  رمي الكرة الناعمة ألبعد مسافة

  ٨.٠٩٥  ٢.٠٠٢  ١٤.٣٠٠  ٢.٤٣٨  ١٣.٠٥٠  التهدیف على الهدف الدائري المعلق

  ) ٢.٠٩( ة)، قیمة (ت) الجد ولی١٩) أمام درجة حریة (٠. ٠ ٥( ≤* معنوي عند نسبة خطأ 

) وجــــــود فــــــروق ذات داللــــــة معنویــــــة بــــــین متوســــــطات درجــــــات ٥جــــــدول (یتبــــــین مــــــن ال

المجمــــوعتین التجریبیــــة والضــــابطة فــــي حركــــة (الــــركض) ویعــــزى ذلــــك إلــــى فعالیــــة البرنـــــامجین 
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٤٤٠

المستخدمین في تنمیة هذه الحركة من خالل احتوائها على العاب وأنشـطة الـركض والتتـابع والتـي 

لـــى ممارســـتها التالمیـــذ تلقائیـــا وبرغبـــة، كمـــا تعمـــل تعـــد مـــن أكثـــر األنشـــطة التـــي یحبهـــا ویمیـــل إ

الممارســة والمنافســة والســباقات علــى إثــارة دوافــع التالمیــذ فــي بــذل أقصــى جهــد لتحقیــق النجــاح أو 

.الفوز عند استخدام أنشطة المسابقة أو التنافس

كما أن احتواء البرنامج المتبع لدرس التربیة الریاضیة على قصص حركیة تتضـمن القفـز 

أو الوثــب أو الحجــل قــد أدى إلــى تطــویر عضــالت الــرجلین والتــي یــنعكس تأثیرهــا علــى مســتوى 

الركض لدى التالمیذ، یضاف إلى ذلك أن الفرص المتاحة للتالمیذ لممارسة الركض كثیـرة مقارنـة 

بغیرها من الحركات األخـرى، فضـال عـن میـل التالمیـذ التلقـائي لممارسـة هـذه الحركـة حیـث یشـیر 

بــان ((الجــري حركــة موتوریــه أساســیة وتعتبــر مــن األنشــطة التــي یمارســها التالمیــذ تلقائیــا  (احمــد) 

ویقبلــون علیهــا بصــورة كبیــرة إمــا للمنافســة فیمــا بیــنهم إلشــباع رغبــة أو إثبــات ذات أو تحــدي مــع 

). لــذلك فــان المنافســة تجعــل التلمیــذ یبــذل أقصــى مــا لدیــه لغــرض ١٥٧، ١٩٩٦الــنفس)) (احمــد، 

ــــدى تالمیــــذ المجمــــوعتین التجریبیــــة تحقیــــق ال ــــركض ل ــــذلك فقــــد تطــــور مســــتوى ال فــــوز، ونتیجــــة ل

والضــابطة ولــم یظهــر فــروق معنویــة بــین تالمیــذ المجمــوعتین فــي مســتوى هــذه الحركــة وهــذا دلیــل 

على فعالیة البرنامجین المستخدمین في تنمیة هذه الحركة من خالل احتوائها على العاب وأنشطة 

ویرها. خاصة لتط تومسابقا

وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة معنویـــــة بـــــین متوســـــطات درجـــــات المجمـــــوعتین التجریبیـــــة -

والضابطة فـي القـدرات الدنیـة (الـركض المتعـرج، الوثـب، رمـي الكـرة الناعمـة، التهـدیف). إذ بلغـت 

) عنــد ٨.٠٩٥، ٣.٩٠٤، ٢.١١٠، ٤.٣٠٨قیمــة (ت) المحتســبة لهــذه الحركــات علــى التــوالي  (

) ولصـالح المجموعـة التجریبیـة ٢. ٠ ٢١( ة) والبالغـ٠. ٠ ٥(  ≤نسـبة خطـأ ) و ٢٨درجة حریـة (

ویعـزى ذلــك إلــى الــدور االیجــابي والفعــال لبرنــامج القصــص الحركیــة والــذي یحتــوي علــى مجموعــة 

نوعـة من القصص الحركیة المتنوعة والتنافسیة إذ تحتوي كل وحدة تعلیمیة واحدة علـى قصـتین مت

فممارســة التلمیــذ فــي كــل وحــدة تعلیمیــة لهــذه القصــص أدى إلــى رات،تهــدف إلــى تنمیــة هــذه القــد

تنمیة هذه القدرات فضـال عـن تكـرار القصـة والمحاولـة األكثـر مـن مـرة لكـل تلمیـذ. كمـا أن القصـة 

الحركیة الواحدة قد تطور لدیه أكثر من أي حركة لذلك فممارسة التلمیـذ لكـل وحـدة تعلیمیـة واحـدة 

أو حــركتین، وعلیــه فقــد تطــورت جمیــع هــذه القــدرات البدنیــة لــدى هــذه تطــور لدیــه أكثــر مــن حركــة

المجموعة. أما تالمیذ المجموعة الضابطة فان البرنامج الذي طبق علـیهم ال یشـتمل علـى تطـویر 

كل هذه القدرات البدنیة، كما انه یحتوي على العاب صـغیرة وحركـات تمثیلیـة، والتـي یـرى الباحـث 

من القصص الحركیة التي یكون لها هـدف محـدد ترمـي إلـى تحقیقـه، والتـي وتأثیر  ةبأنها اقل فائد

تتمیز أیضا بطابع المنافسة عند األداء.
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كمــا أن اغلــب األنشــطة التــي یرتكــز علیهــا البرنــامج المتبــع لــدرس التربیــة الریاضــیة هــي 

توى هـذه أنشطة الركض والوثب والقفز أكثر من اهتمامها بالقـدرات األخـرى ، لـذلك فقـد تطـور مسـ

القــدرات لــدى تالمیــذ المجموعــة التجریبیــة بصــورة أفضــل مــن المجموعــة الضــابطة. وبــذلك یتضــح 

دور وفعالیـــة القصـــص الحركیـــة فـــي تطـــویره لهـــذه القـــدرات مـــن خـــالل إتاحـــة الفرصـــة لكـــل تلمیـــذ 

لممارسة الحركة وتكرار المحاولة ألكثر من مرة إضـافة إلـى إتاحـة فرصـة التنـافس إضـافة إلـى أن 

اء والبهجــة والســرور خــالل لقصــص الحركیــة تــم تنفیــذها بأســلوب الجمــع مــابین المنافســة فــي األدا

وعلیه تعد القصص الحركیة من الوسائل المهمة لتطویر قدرات التالمیذ الحركیـة والبدنیـة، التنفیذ، 

یــر إذ أن القصــة الصــغیرة الواحــدة یمكــن أن تطــور إحــدى القــدرات البدنیــة أو عــدة قــدرات بعــد تغی

ـــة المســـافة أو تقلیـــل عـــدد التالمیـــذ أو زیـــادتهم لـــذلك ینبغـــي أن یتضـــمن درس  وزن األداء أو إطال

التربیـة الریاضــة علــى قصـص حركیــة متنوعــة تهــدف إلـى تنمیــة قــدرات التالمیـذ كافــة والــى مراعــاة 

والبنـاء التطور الشامل لكافـة القـدرات البدنیـة للتالمیـذ فـي هـذه المرحلـة باعتبارهـا المرحلـة األسـاس

.الحركي األساسي للتلمیذ

أن مستوى إجادة التلمیذ لهذه القدرات في هذه المرحلة العمریة سوف ینعكس على مراحـل 

أعمارهم أالحقة باعتبـار إن هـذه المرحلـة هـي مرحلـة انتقالیـة مـن أداء القـدرات البدنیـة إلـى مراحـل 

) نقـــال عـــن ٢٠٠١یشـــیر (عبـــد اهللا، أداء الحركـــات المرتبطـــة باألنشـــطة الریاضـــیة الكبـــرى، لـــذلك 

)Gallahne ) ((إن تنمیة الطفل حركیا ینبغي أن یتم بنجاح وبالكامل قدر اإلمكان خالل 1996,

السنوات السبع األولى من عمره، فا إذا ما فاتنـا ذلـك نكـون قـد أهملنـا أكثـر مرحـل العمـر تـأثیر أو 

ن تشــتمل بــرمج التربیــة الحركیــة علــى فاعلیــة فــي نمــو المهــارات الحركیــة األساســیة، لــذلك یجــب أ

، ٢٠٠١العدیــد مــن الخبــرات الحركیــة التــي تهــدف إلــى تنمیــة تلــك المهــارات الحركیــة)) (عبــد اهللا، 

) وعلـــى ضـــوء مـــا ســـبق یمكننـــا أن نعـــزو ســـبب تطـــور مســـتوى هـــذه الحركـــات لـــدى تالمیـــذ ١٨٩

الحركیة الذي نفذ على المجموعة التجریبیة وتفوقها على المجموعة الضابطة هو احتواء القصص

تالمیــذ المجموعـــة التجریبیـــة علــى قصـــص متنوعـــة تهــدف إلـــى التطـــور الحركــي والتنمیـــة الشـــاملة 

لقدرات التالمیذ. 
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٤٤٢

االستنتاجات والتوصیات -٥
االستنتاجات : ١-٥
ـــة بعـــض القـــدرات البدنیـــة -١ ـــدرس العـــادي تطـــورا فـــي تنمی ـــة وال حقـــق أســـلوبي القصـــص الحركی

تالمیذ المجموعتین الضابطة والتجریبیة . والحركیة لدى

تفــــوق أســــلوب القصــــص الحركیــــة فــــي تنمیــــة بعــــض القــــدرات البدنیــــة والحركیــــة لــــدى تالمیــــذ  -٢

المجموعة التجریبیة مقارنة بالمجموعة الضابطة.

التوصیات والمقترحات :٢-٥
األولـى والثانیـة استخدام أسلوب القصص الحركیة ضمن منهاج المـدارس االبتدائیـة للصـفوف -١

لما له من تأثیر ایجابي في تنمیة بعض القدرات البدنیة والحركیة.

إجراء دراسة تجریبیة مماثلـة للبحـث الحـالي فـي قـدرات بدنیـة وحركیـة أخـرى ومتغیـرات فسـلجیة -٢

لتالمیذ المرحلة االبتدائیة .

الحركیة لمـا لـه مـن دور توجیه معلمي التربیة الریاضیة للتأكید على استخدام أسلوب القصص -٣

فاعل ومؤثر في تنمیة أهداف الدرس المختلفة .

المصادر
) : اساســـیات تـــدریس التربیـــة الحركیـــة والبدنیـــة ، مكتبـــة ٢٠٠٢ابـــو عبیـــدة ، حســـن الســـید (.١

االشعاع  الفنیة ، االسكندریة. 

لتطبیقـي : تاثیر برامج مقترحة بدمج الجزء التعلیمي ا)٢٠٠١(االمام، صفاء ذنون اسماعیل.٢

ــــدرس التربیــــة  ــــالنموذج فــــي تحقیــــق بعــــض االهــــداف اتعلیمیــــة ل ــــیم ب باســــتخدام انمــــاط التعل

.الریاضیة،رسالة دكتوراه غیر منشورة،كلیة التربیة الریاضیة، جامعة الموصل

بالل، ضیاء حسن: طرائق التدریس، محاضرات لكلیة الدراسات االولیـة ملزمـة كلیـة التربیـة .٣

.٧٩/١٩٨٠ل، الفصل األول، العام الدراسي، الریاضیة، جامعة الموص

: تقیــیم تعلــیم الطالــب التجمیحــي والتكــویني، (ترجمــة) )١٩٨٣(بلــوم، بنیــامین. س، وآخــرون.٤

.محمد امین المفتي واخرون، دار ماركروهیني، القاهرة

: التطبیقـــات االحصـــائیة فـــي )١٩٩٩(التكریتــي، ودیـــع یاســـین والعبیـــدي، حســـن محمــد عبـــد.٥

، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل.٢الریاضیة، طبحوث التربیة 

: االعـداد البـدني للنسـاء، مدیریـة )١٩٨٦(التكریتي، ودیع یاسین، ومحمـد علـي، یاسـین طـه.٦

.دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، الموصل

ة والنشر، : قواعد التدریب الریاضي، مدیریة دار الكتب للطباع)١٩٨٨(حسین، قاسم حسن.٧

.جامعة الموصل
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) دلیـــل المعلـــم فـــي التربیـــة الریاضـــیة للصـــفوف االربعـــة ١٩٩٢الحیـــاري ، حســـن واخـــرون (.٨

.االولى ، الطبعة االولى ، وزارة التربیة والتعلیم ، عمان ، االردن

) : اثـر برنـامجي االلعـاب  الصـغیرة والقصـص الحركیـة فـي ١٩٩٩الرومي ، جاسم نایف (.٩

نیــة والحركیــة الطفــال الریــاض ، اطروحــة الــدكتورة غیــر منتشــورة ، كلیــة بعــض القــدرات البد

.التربیة الریاضة  ، جامعة الموصل 

) : ادب الطفل العربي (دراسات وبحوث) ، الطبعة االولـى ، الـدار ١٩٩١شحاته ، حسن (.١٠

.المصریة اللبنانیة القاهرة 

لم الحركــي، دار الكتــب : الــتع)١٩٩٤(شــلش، نجــاح مهــدي ومحمــود، أكــرم محمــد صــبحي.١١

للطباعة والنشر، جامعة البصرة.

) :أصـــول التربیـــة الریاضـــیة فـــي مراحـــل الطفولـــة ١٩٨٩صـــادق ، غســـان محمـــد واخـــرون (.١٢

.المبكرة ، مطبعة التعلیم العالي ، بغداد

، مطبعة العاني، بغداد.١: التمارین البدینة، ط)١٩٧١(صالح، نوري أحمد.١٣

: طـرق التـدریس فـي التربیـة )١٩٨٧(، مـازن عبـد الـرحمنالعاصي، نزهان حسین، والحـدیث.١٤

الریاضیة، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل.

: تــاثیر برنــامج مقتــرح للتربیــة الحركیــة علــى النحــو الحركــي )٢٠٠١(عبــد اهللا، فیصــل المــال.١٥

ــد الخــام س عشــر، والمعرفــي واالجتمــاعي ألطفــال مرحلــة المدرســة، المجلــة التربویــة، المجل

، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت.٦٠العدد 

) : علم النفس التعلیمي ، الطبعة االولى دار الكتب ٢٠٠٠العیسوي ، عبد الرحمن محمد (.١٦

الجامعیة ، بیروت 

):خبرات في االلعاب للصغار والكبار، منشاة المعارف،االسـكندریة ١٩٨٨فرج ، الین ودیع(.١٧

.

.) : تأثیر القصة على الطفل ، بغداد١٩٧٩(الكریم ، هیفاء عبد العزیز .١٨

، مدیریـــة دار ٢: الـــتعلم الحركـــي، (ترجمـــة) عبـــد العلـــي نصـــیف، ط)١٩٨٧(ماینـــل، كـــورت.١٩

الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل.

ــیم الحركــي، ج-: علــم الحركــة)١٩٨٩(محجــوب، وجبهــة.٢٠ ، مدیریــة دار الكتــب ٢، ط١التعل

.اعة والنشر، جامعة الموصلللطب

) : اثــر اســتخدام برنــامج القصــص ٢٠٠٧الحســو ( قراد نبــراس یــونس ، مؤیــد عبــد الــرزاالمــ.٢١

الحركیة في تنمیة الجانب الخلقي لدى اطفال الریاض 

: سیكولوجیة اللعب، (ترجمة) حسن عیسـى، المجلـس الـوطني للثقافـة )١٩٨٧(میلر، سوزانا.٢٢

والفنون واالدب، الكویت.
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: علـم التـدریب الریاضـي للمرحلـة الرابعـة، )١٩٨٠(نصیف، عبد علـي وحسـین، قاسـم حسـن.٢٣

، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل.١ط

٢٤.¨ ��̄ »»ƅÃŗÃƔ̄��ÁƔ»»ƅ§̄�Áŕ»»Ǘ)(ترجمــة) ٢: منــاهج البحــث فــي التربیــة وعلــم الــنفس، ط)١٩٨٣ ،

محمد نبیل نوفل وىخرون، دار ماكروهیني، القاهرة.
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26-Marshal John, (1972): Essentials Testing, addition wisely California

Publishing Co.

27-Cassedy, D.K.: Handbook of Physical activities. The macmi company,

Neqyork, 1965.

28-Clark, H.H: Application of measurement to health and physical

education, 4th. Ed, Englewood cliffs, prentice – Hall, inc, NewJer,

1967.
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المـــالحق

  )١ملحق (ال

دى  االختبارات التي تقیس بعض القدرات البدنیة والحركیة لاستمارة استبیان حول تحدید أهم 

الصف الثاني االبتدائيلتالمیذ

المحترم……………………..……………………األستاذ الفاضل 

تحیة طیبة :

اثر أسلوب القصص الحركیة في مستوى بعض یروم الباحث إجراء بحثه الموسوم ((

)) ، وبالنظر لما تتمتعون به من القدرات البدنیة والحركیة لدى تالمیذ الصف الثاني االبتدائي

ة ودرایة في مجال طرائق تدریس التربیة الریاضیة والتعـلم الحركـي ، یلتمس الباحث من خبر 

.المدونة في االستمارة لهذه المرحلة العمریة االختباراتإبداء المساعدة في تحدید أهمحضرتكم

مع وافر التقدیر

اسم المختص :                                                     

الباحثاللقب العلمي :                                                   

االختصاص :

الجامعة والكلیة :

التوقیع :

التاریخ :
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٤٤٦

التعدیلغیر صالحةصالحةأسم االختبارالصفات البدنیة والحركیة  ت

السرعة االنتقالیة  ١
)م من بدایة ١٥اختبار ركض (

عالیة  

٢  
القوة الممیزة بالسرعة 

لألطراف السفلى
اختبار الوثب الطویل من الثبات

اختبار الركض الزكزاكيالرشاقة  ٣

القوة االنفجاریة  ٤
اختبار الكرة الناعمة ألبعد 

مسافة من الوقوف 

مطاولة السرعة  ٥

اختبار سحب اإلطار والركض 

)م من بدایة ٣٠-٢٠لمسافة (

عالیة 

٦  
التهدیف على الهدف 

الدائري المعلق

اختبار التهدیف على الهدف 

الدائري المعلق 

الرشاقة  ٧
اختبارات متنوعة لتطویر 

القدرات البدنیة بشكل عام

  )٢ملحق (ال

لتالمیــذ القصــص الحركیــة والقــدرات البنیــة المالئمــةأســماء الســادة المختصــین الــذین قــاموا بتحدیــد 

تدائيالثاني االبالصف

مكان العملاالختصاصاللقب العلمياالسم  ت

كلیة التربیة الریاضیة/جامعة الموصلتعلم حركيأستاذد.جاسم محمد نایف الرومي  ١

كلیة التربیة الریاضیة/جامعة الموصلطرائق تدریسأستاذد.ولید وعد اهللا علي  ٢

ربیة الریاضیة/جامعة الموصلكلیة التطرائق تدریسأستاذ مساعدد.طالل نجم عبد اهللا  ٣

كلیة التربیة الریاضیة/جامعة الموصلطرائق تدریسأستاذ مساعدد.أفراح ذنون یونس  ٤

كلیة التربیة الریاضیة/جامعة الموصلطرائق تدریسأستاذ مساعدد.صفاء ذنون إسماعیل  ٥

معة الموصلكلیة التربیة األساسیة/جاطرائق تدریسأستاذ مساعدد.قصي حازم محمد  ٦

كلیة التربیة األساسیة/جامعة الموصلطرائق تدریسأستاذ مساعدد.آمال نوري بطرس  ٧



…اثر أسلوب القصص الحركیة في مستوى بعض القدرات البدنیة والحركیة 

٤٤٧



حسن خضر محمد

٤٤٨


