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تهدددال حث اددددي حثاىثتدددل اثددددت تعدددا ر حت ىألددددىن وعاألدددىن   ددددى  ح   دددى   ادددد  ح   دددد ل 
حثاركتددددل ك  ددددتال ترت  ددددل محث عددددرل باددددت وددددا  تدددديلتر حث ر ددددىو  ح   ددددى    ددددت تعددددا ر حت ىألددددىن 

 اقتدددل  ثدددد ح ددد راو  حثاح  دددل وقتدددىت حت ىألدددىن وعاألدددىن حثألعاألدددىن  اددد  ح   ددد ل حثاركتدددل مث
  ى  ح   ى   ا  ح    ل حثاركتل ك  دتال ترت  دل عابداح  حث ى( دلس مح د راو  حثاح  دل    دى 
بر دددىو  ا  دددى   ث عدددا ر حت ىألدددىن حثألعاألدددىن  اددد  ح   ددد ل حثاركتدددل ك  دددتال ترت  دددل متددد  تاا دددا 

عاتألتل مقا ت صا    ىئ  حث اي اثت  ن  ىباتل س وعاألىن ون   ى  ح   ى  بإ ح ة   خ حث 10ع
حث ر ىو  ح   ى    ت تعدا ر حت ىألدىن حثألعاألدىن  اد  ح   د ل حثاركتدل ك  دتال ترت  دل مح د ا  
بات  ثد ون خال  ح ت دى    ادىن حثألعاألدىن  اد  ح   د ل حثاركتدل ك  دتال ترت  دل بعدا ت  تدل 

حث ر ىو  باتهن.
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ل   ددى  ح   ددى  وددن  ألدد  ورح(ددر حثاألدد  م ي رألددى  لددرح  ددا (تددىة حث  ددر ث   هددى تعددا ور(ادد
ور(ال (ى ألل مقىباة   ى تل ث    ن  رصدتل حث  در  دا حثألبد ق ر ي   دا ألدرح حثألر(ادل    بد  
حث  ر ك ترح ون حثألهى حن حالا ألىبتل محثعقاتل محثاغ  دل محث بدألتل محثاركتدل مح   عىثتدل حث دا ت ادا 

   بددد  وهدددى حن مخ دددرحن تبدددىباح بادددا بادددىح  رصدددت ل مألدددرح حثألر(ادددل تبددد ال وهى حتدددل  ادددرثد 
ح أل ألددىأل   هددى تألددا حث  ددر بددىثر رحن حثاتىتتددل متعادد  حثألهددى حن حثاركتددل حث ددا تبددىباح باددا باددىح 
 رصدددددت ل مت   رألدددددى متاألتدددددل   حئدددددل حثاركدددددا ث اقتدددددل حثاألددددد  حث دددددىور محثألاى ددددد  ثعألدددددرح مقا حتدددددل 

 مإ  عاح حتل.
تل ألا  ق ل حث اح ل ث عا  ح   ى  ثاألهى حن حثاركتل حث دا  ا ىاهدى حث  در "محث رتتل حثارك

 ا حثرمضل م ن تعات  حث  ر  ا ألرح حثألر(ال ت اا برحو ل  م باا ح قدر تعدا   دا ضد ح   د  
حث رتتدددل حثاركتدددل  ب  دددى حن ت عادددل برصدددىئه حثاألددد  كألدددى تبدددىأل   دددا تعاددد  حثعاددد أل حث رت  دددل   دددرح 

" )نجوان عبد  افتاد،    ل ثأل  ى   ها  رت هى صال ق  ل بىثعا أل حثألر ا لث ى بتل ح    ل بىثاب
2010   5) 

"مح   ددد ل حثاركتدددل تاعددد   م ح ك تدددرح  دددا (تدددىة حث  دددر  عدددن  ر دددل ح   ددد ل محثألهدددى حن 
حثاركتددل حث ت قدداأل ثا  ددر تقدد   حثاركددل بادداح متىث ددىثا  بدد راوهى  ددا بتم ددل  ي بددى  حث  تددر وددن 

حث دددا ترددد ه حث  ح ددد  حثألر ا دددل عحث ى ددد  حثاركدددا مح ا ألدددىبا مح   عدددىثا حثألهدددى حن محثر دددرحن 
"يألدددى   دددل م دددتال  أل دددن ح ددد راحوهى  دددا حي بدددى   ( 256  2003)هددد ل افف،،ددد     محثعقاددداس"

حثر دددرحن حث رت  دددل ثاأل دددىألت  حالا ألىبتدددل متعا دددا حث  ح ددد  حال  عىثتدددل ودددن تاقتدددل حثدددرحن محي بدددى  
 دد ل حثألر ا ددل حث ددا تقدداأل ثا  ددر  حخددر حثرمضددل مواهددى عحثا ددى  حث  ح دد  حثألعر تددل محثعألاتددل ثأل 

)حسدددح وظتدددوم    ح ددد    حثاغددد   محثقصصدددتي محثر ىضدددتىني محثعاددد ألي محثأل دددىألت  حالا ألىبتدددلس"
 (. 43  2008افجف ل  

متاع  ح ت ىألىن حث رت  ل ح   ىبتل ثاألعاألل  م ح   ى دتى  دا   ى(هدى حثألهادا ودن خدال  
ا  ىبتل ت  ن وا ل ثألها هى موا كدل ثادام  حثألاد    حت ىألىتهىل حث ا ت  ن   حئهى ثأل   ل  ىثألعاأل

حثألعاد   حت دىحبهى م   ن ثهى   م   عى   ا حثعألاتل حث عاتألتل. مثقا  ل    حثعا ا ون حثا ح دىن  ن 
ا  ىبتل  اد   حت ىألىن ا  وها ل    قف باتل   حؤح مك ىحتل  ا حثعألر  م  ن حثألعا  حثر   األر 

ن ثددددل  م   عددددى   ددددا حثعألاتددددل حث عاتألتددددل م ددددا تاقتددددل ح ألدددداحل حثألعر تددددل محث ااح تددددل وها ددددل   دددد  
 (73 -72  2003)وظ   بخيت ونور افرو،دل   محثألهى  ل" 
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متر  حث ى( ل ون خال  وى  د ل  ن ح   د ل حثاركتدل حث دا تقداوهى حثألعاألدل ثا  در  حثرمضدل 
ي حثر ىضدددددتىني حثعاددددد ألس محثأل دددددىألت  البدددددا  ن ت ددددد ن ورت  دددددل بى   ددددد ل ح خدددددر  عحثاغددددد  ي حثقصصدددددا

حالا ألىبتل بى ضى ل اثت تاألتل حث ى   حثا با محالا ألىبا (تي  ا دا مبدا حث  در م   بد  خ درحن 
ترت  دددل ودددن خدددال  حثا دددى  حثاركدددا حثدددر  تقاودددل حثألعاألدددل ث  دددر حثرمضدددل م أل دددن ثاألعاألدددل ح ددد راحأل 

 دددىو  ا  دددى   ثاألعاألدددل ث عددددا ر ح  محن محث  دددىئر حثألاى ددد ل ثعدددر  حثا دددى  م ددد    ثددددد  دددا ضددد ح بر 
 حت ىألىتهى  ا  ح    ل حثاركتل ك  تال ترت  ل حثر  تقاول حث ى( ل و ضع حث اي.

 ي كح تظ ي  وشكلة افبظث فى افاس،ؤالت اآلتية: 
 وى حت ىألىن وعاألل   ى  ح   ى   ا  ح    ل حثاركتل ك  تال ترت  ل 

 ألىن حثبا تل اثت حت ىألىن ا  ىبتل ثاألعاألل  ا  ح   د ل حثاركتدل ألر  أل ن تعا ر حالت ى
 ي  تال ترت  ي

   تددي ت اددىم  حث ى( ددل  ألدد  حالت ىألددىن حثرىصددل بىثألعاألددل محث رتتددل حثاركتددل محث عددرل باددت  م)
 ح رألى وعاألل   ى  ح   ى  باا وألى   هى ثاا ى  حثاركت محث عرل بات حثألهى حن حث حا  ت

 . ثا  حثألعاألل باا وألى   هى ثاا ى  حثاركت

  ت اتل حثقىئألتن بات حث عات   ت   ى  ح   ى  محثأله ألتن بىث   ثل اثدت  م  حث رتتدل حثاركتدل
 . م ألألت هى  ت تعات  ح    ل حثألر ا ل  حخر حثرمضل

 ح  راحأل حثا ى  حثاركت ك  تال ترت  ل .  

  هى ثاا ى  حثاركت وع ح   ى حثألعا وىن باا وألى  تبىبا حث اي بات حيبى  حثألعاألل بعض  . 

  تقدددا   بر دددىو  ا  دددى   ثاألعاألدددل  اددد  ح   ددد ل حثاركتدددل ك  دددتال ترت  دددل ثا هدددىن حثألر صدددل
 حثأله ألل بىث   ثل محال   ى ة وال  ا بألاتل حث عات .

 . ت  لحث عرل بات ات ىألىن حثألعاألل  ا  ح    ل حثاركتل ك  تال تر  -1
وددا   لددر حث ر ددىو  ح   ددى    ددا تعددا ر حت ىألددىن حثألعاألددل حثبددا تل اثددت حت ىألددىن ا  ىبتددل  -2

  ا  ح    ل حثاركتل ك  تال ترت  ل.



  أمــل عطيــه  ، أ/أ.د إمساعيل إبراهيم، د./ لوبنى عبد اللطيف
 

 344 

 ــاه:ـــــاإلجتـ
ت دد  ن  رضددت  م و غتددر كىوددر  م و   ددا  قددع بددتن حثأل تددر محال دد  ىبل مألدد  ب ددى ة بددن "

حثدددر ضس -بقادددا بصدد ا ثاألدد عا  ثال ددد  ىبل حثأل ا ددل  م حثبددىث لعحثق    ح دد عاح    بددا  م تهتدد 
                                                                 ادد    ددرى   م   ددتىح  م و ضدد بىن ث ددا    ح ددل وددع حث تمددل حث ددا ت ددتر اثددا ألددرح حال دد  ىبل".

 ( 51 2000)ح،و  زهران   

 األنشطة احلركية:
و ا بدددل مترت  دددل ث اقتددل  ألددداحل ور(ادددل ودددى ق ددر حثألا  دددل متاألتدددل حث  ح ددد   "ألددا    ددد ل

 (2005)ص يقة يوس   ووف،ل افهفي ل  حث عاتألتل محالا ألىبتل محثاركتل ثا  ر" 

س  مضددىن وددن ا ح ة  دد خ حث عاتألتددل ثألاى  ددل حثقات تتددل عوا  ددل 5تدد  تاا ددا ع وظدد د وكدد،ن : -1
ي بهى  صد     دى     دى س  ل حثا ر ح باح  ل حثأل  ركل عواالحثألااثلي وا  

موا  دل   ددا ى حالب احئتدل حثأل دد ركلي موا  دل حث ددهتا ب دا حثاألتددا واألدا (بددن 
 .حث  ر  تلي موا  ل حث هتا واألا  هألت حث  ختس

 .س وعاألىن ون وعاألىن   ى  ح   ى 10ت  تاا ا ع وظ د بشرل: -2
( دددت  ددد أل ح  تعدددىح  17/1/2016حث  دددرة ودددن  ددد أل ح (دددا     تدددل خدددال حثتددد   وظددد د زوفددد : -3

23/3/2016 . 

تع  ر وعاألل   ى  ح   ى  ألت باصر   ى ت  دت حثعألاتدل حث رت  دل  هدت حث دت ت عىودر 
وددع ح   ددى  مألددت حث ددت تا ددر حثألدداه  مت تددف حثأل قددف حث عاتألددت متر ددى   ر قددل حث عاددت  حثألاى دد ل 

حثر رة بى  راحأل حث قاتىن حث رت  ل مت  ح ر ثا هى وهى حن وهاتدل  بدىباألى ك تدر بادت مت ر  و قف 
 (2008)وظ   حسيح    .حثا ىح  ت   حئهى ثعألاهى بات حث ال ح يألر

"(تي تق أل حثألعاألل بأل ىبعل    ى  ودى ق در حثألا  دلي متد اهه ي مت  ىبدر وعهد  مت بد ه  
 م حألددى وأل اددل ثقددت  حثأل  ألددع مترحلددل موبددىباة ثعألاتددل ور اددف حثألهددى حن محثألعا وددىن محث ددت ت اددا   

 (41  2003)ه ى افف،،   . حثاأل  حثاركت ثأل  ى  مو اهل ثعألاتىن حث عات  محث عا "



2018  (3ج)أكتوبر ( 116)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 345 

مألاىك  رمق  ر  دل بدتن حثألعاألدىن ودن (تدي حث دا    حثألهادت مت ديلر حثألعاألدل بألعا وىتهدى 
حن و عدا ة ث دت تقداأل ح   د ل حثاركتدل حثبىبقل محخ الل     حثر رحني  البا  ن ت  ن ثا هى وهى  

ثا  ر كألى   هى تعألر بات ا  ى  ا  ون حثألرح بدتن ح   دى  ثاقتدىت بىثا دى ىن حثأل ا تدل ت د ن 
ثا هى  ي ر ون حثألعر دل ب بد  حث  در محثألهدى حن حثاللودل ثدل مت بداا بى   دى  حثبدىئرة محثقدا ة بادت 

حثاقدىئل  دت   ادىأل  متصدا هى مت د عته    ألعاألدل حثرمضدل تبدىبا حث  در بادت  هد   خال ح  مح 
 س1999وظ   ع س  وع،رف ع ن،ن   ع.بات حث قل بي  به  محثقا ة بات حالتصى  بىآلخر ن

يألددددى  ن تددددا    وعاألددددىن   ددددى  ح   ددددى   لاددددىح حثراوددددل  صدددد ا حآلن  ددددت بدددد  ة حأل ألددددىأل 
الأل ألدىأل بىثدام حن حث رت  تن مخىصل حالأل ألىأل بإباح ألن متا   هن م  ع وب      حئهدن حثألهادت  مح

 (Bjork, 2006). حث ا   تل ثاألعاألل ضرم   م    حث ر تا ثا رحو  حث ا  بتل
اثت   ل  ع ألا تا    ح    ل  حثاركتدل  (1994) ويح افخوفى  وظ ود عف،ن  م  تر 

بات ح   ألى  (ركل حث  ر ح  ى تل مو  قىتهى م ثد ب ا  ع ح   د ل حثاركتدل محثاعد  كد ن  ثدد 
ر م أل اددل وددن   حح حثألهددى حن  حن  ددىبع حث اددا  مألاددى   دد  باددت حثألعاألددل ا ددرحك كددر  أل ددع حث  دد

  ر قدى   م حبد  بىال د رحك مبداأل وقى  دل   حح   در بدي حح   در يخدر كألدى   د   ن   د ن ألادىك 
 ح(دددل  لادددىح كدددر ثعددد   م حثا دددى  (ركدددت محالب ألدددى  بادددت حال    دددىل حثاركدددت ثت  دددى ر حثعألدددر 

  تر كدر ودى  اداأل ودن   محن مخىودىن م دى(ىن ثهدرح ح   د ل مألدت حثعقات وع حثعألدر حثاركدت متد
 0ت ألتا ب   ترألى م خه لألاهى

 ع  در حثا ددى  حثاركدت م ددتال  عىثدل وددن م دىئر حث رتتددل محث ا دمل حالا ألىبتددلي ثدرح حأل ألدد  
حثام  حثأل قاول بإ خىثل ضألن برحو هى م     هى حث رت  لي م ثد ث   ل   ى  ترتد   تعاتألدتي كألدى 

 ع  دددر م دددتال ألىودددل ودددن م دددىئر تاقتدددل حثاألددد  حثدددرحتت ثا دددر   ددد حح ودددن حثاى(تدددل حث بدددألتل  م   دددل  
حثعقاتددددل  م حالا ألددددىبتي "يألددددى   ددددل تع تددددر متراألددددل ثألددددى   عاألددددل حث  ددددر بددددن ح  بددددىني محث تدددد  ي 
محثات ح ددىني م  هدد  وددى  ددام  ( ثددل  ددت حث تمددلي ثألددى   عاألددل  ددت حثاغددلي  م حثقصددهي  م حثر دد ي  م 

حثألهددى حن حث اتددل حث ددت تاقددل وددى  ددام   ددت   بددل وددن    ددى ي ا هددى  ث ددع  ح ب ر قددل  حثابددى ي  م
 (74  2009)انشرا  اف شرقى  . (ركتل وب قال"

بادت حثألعاألدل  ن تعألدر بادت تدد  تر  ي در قدا  ودن حث ددر  ثأل  دى  بدين  ألى  د ح    دد ل 
حث دددر  محثق دددر (ركتدددل تاألدددت حثألهدددى حن حثاركتدددل ح  ى دددتل ثدددا ه  ألدددرح ح   ددد ل ت دددألر حثأل دددت م 

 .بهرح ح   ح  ون ح    ل حثاركتلمحثا ري حالتاحني  ن ح   ى   ب أل ع ن بأل وًى 
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 ن ح    ل حثاركتل تاع   م ًح ألىوًى  ت تام دا  (Gullahue, 2008)جالهيو   تف 
 حث  ر بىثر رحن حثاركتل مألاىك     ث ابت  ح    ل حثاركتل مألت:

 ن وعاددت ثا  ددري    ت دد ل وددن حأل ألىوددىن مح( تىاددىن ح   دد ل حثاركتددل   دد   ن ت دد ن  ح
حث  ر مح  عاح حتلي م بىبا بات  ثد حثألبى(ل حثألاى  ل مح اهاة مح  محن حثأل د  رةي محث قد  

 0حث ى ت محثألالئ  ث عات  ح    ل حثاركتل
  اباح  ح    ل حثاركتل ثا  ر   د ن ودن خدال   در  حث ادا  حثأل عدا ةي محثعألدر بادت تا  دع

 0حثاركتل ث الئ  كى ل حثألب   ىن محث ا ج محث اح بىثبهر مص اًل ثاصع  ح    ل

  0اتى(ل  ر  حال  رحك محثألألى  ل ث ر ح   ى 

ح ت ددددى  حثر ددددرة حثاركتددددل بى   دددد ل حثألا  ددددتل متى( تىاددددىن حثألعت ددددل محثر ددددرحن حثاركتددددل 
ه أل تقاوت  اب  حثألرت  ل بىثألعت ل متىث تمل ألت   ب  حثر رحن ث عا  حث  ري م ثد ون خال  و 

 0اثت حث  تف محثاأل 

( ت  ح    ل حثركتل بىأل ألىأل ك تر ون حث ى( تن محثاح  تل ثألى ثهى ون  ألألتدل ك تدرة  دت 
تا ددمل م ألدد  ا ح دد  حث  ددر  ددت   ددى  ح   ددى  م تألددى  اددت بددر  ثعددا  وددن ألددرح حثا ح ددىن حث ددت 

 تهى ون وصى  ألى حثألر ا ل مواهى:ح   ىب  حث ى( ل حثاص   با
م( بعفدوان:  ردر افاد رال اف  دار ب،فاسدجي  اف ر د  فد  2003دراسة إبراهيم ق،بيد  )

مقدا تف ية بعض وه،رات تفتيذ درس افاربية افظركية ف ل ط،فب،ت ،عبة افطتوفدة بكليدة افاربيدة 
عحث تددا  س  دددا ألددا   حث اددي اثددا  لددر ح دد راحأل حث ددا    حثألصددغر حثألصددى(  بىث بدد تر حثألرئددا 

تاألتدددل بعدددض حثألهدددى حن حث ا  بدددتل حثرىصدددل ب ا تدددر   ت حث رتتدددل حثاركتدددل    دددى  حثر دددى  ثدددا  
 ىث ددىن حث رقددل حث ى تددل ب ددع ل حث   ثددل كاتددل حث رتتددل ببدد ألىج. مح دد راأل حث ى(ددي   محن ح دد  ال ي 

أل أل بدل ب ىقل وال( ل مقا ت صا  حثا ىئ  اثا ما    درق  حن  الثدل ا(صدىئتل بدتن  ىث دىن حث
 حث  ر  تل م ىث ىن حثأل أل بل حث ىب ل.

م( ب راسة بعفوان: برن،وج وقار  فاطوار بعض افكت،ي،ت 2006دراسة إبراهيم افبرعى )
مقا ألا   حث ادي اثدت  افا راسية افخ،صة با رال افاربية افظركية ف ى وعل ،ت را،ض األطت،ل

تر   ت حث رتتل حثاركتدل ثدا  وعاألدىن باىح بر ىو  ث    ر بعض حث  ى ىن حث ا  بتل حثرىصل ب ا 
  ددى  ح   ددى  مح دد راأل حث ى(ددي حثألدداه  حث صدد ت ثاا ح ددىن حثألبدداتل محثألدداه  حث  ر  ددت باددت 
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وعاألدددل مح ددد راأل   محن ح ددد  ال      وعاألدددىن   دددى   30بدددتن ودددن وعاألدددىن   دددى  ح   دددى  
تن و   دددا ح   دددى  مت ىقدددل وال( دددل مقدددا ت صدددا  حثا دددىئ  اثدددت ماددد    دددرمق  حثدددل ا(صدددىئتل بددد

   اىن وعاألىن بتال حث اي  ت حث   تل حثق ات محث   تل حث عا  ث  ىقل حثألال( دل ث  ى دل تاألتدل
 .حثاتىقل حث ا تل محثاركتل ثا  ر

م( بعفوان: برن،وج وقار  إلعد اد افط،فبدة اف عل دة فدى 2007دراسة وروة اف هشورى )
وق ددرح  بدداح  حث ىث ددل حثألعاألددل  مقددا ألددا   حث اددي حثددت تصددألت  بر ددىو  تدد رال افاربيددة افظركيددة

ث ا    حث رتتل حثاركتل محث عرل بات تيلتر بر ىو  حث رتتل حثاركتدل حثألق درح بادت وبد    تدا    
حث ىث ددل حثألعاألددل ثا رتتددل حثاركتددل مقددا ح دد راو   ددت حث اددي حثألدداه  حث صدد ت محثألدداه  حث  ر  ددت 

 ىث دلس ودن   د   16خ تدرن  ع دع س ودن  ىث دىن حث رقدل ح مثدت مح4س  ىث ل ع333بات بتال ع
و  ألع حث اي مقدا ح د راو    محن ح د  تىن ي بر دىو  ثا رتتدل حثاركتدل مقدا ت صدا  حثا دىئ  اثدت 
مادد    ددرمق  حثددل ا(صددىئتى بددتن حثقتى ددتن حثق اددت محث عددا  ثاأل أل بددل حث  ر  تددل  ددت األتددع واددىم  

 .ح  ألى ة حث ق    ثصىثا حثقتىت حث عا 
( بعفدوان:  ردر برند،وج إر،د،دل فد  تاييدر 2001يلل )دراسة بطرس ح،فظ  ه،نم تدوف

 اتج،ه،ت وعل ،ت را،ض األطت،ل نظو افروضة وطت  ود، قبد  اف  رسدة وقد  هد فت افبظدث إفدى
تصددألت  بر ددىو  ا  ددى   ث عددا ر حت ىألددىن وعاألددل   ددى  ح   ددى  ت ددىح   ددر حثرمضددل متصددألت  

راو  وقتدددىت حت ىألدددىن وقتدددىت ثقتدددىت حت ىألدددىن وعاألدددىن   دددى  ح   دددى   اددد  وهاددد هن مح ددد 
وعاألىن   ى  ح   دى  متر دىو  ا  دى   ث عدا ر حت ىألدىن وعاألدىن   دى  ح   دى  مح د راو  

وعاألل ون وعاألىن   ى  ح   دى  مقدا ت صدا  حثا دىئ   29حث ى( ل حثألاه  حث  ر  ا بات بتال 
 ً ى مبتر اثت   ل ت اا  رمق  حن  الثل ا(صىئتل بتن و    ىن   اىن حثألعاألىن حثأل ألالن ترت

حثألددد ألالن ترت ً دددى  دددا حثقتى دددتن حثق ادددا محث عدددا  بادددت وقتدددىت حالت ىألدددىن حثألبددد راأل  دددا حث ادددي 
 ثصىثا حثأل ألالن حث رت  ل. 

وعفوانهد،:  افاك،ود     Georpakis, Steve (2005)دراسدة رااشد،رديل جوربد، ل 
  إتج،هدد،ت بدديح اففيراددة وافاطبيددع فدد  تعلدديم اف عل دديح فاددارير وحدد ة اإلحسدد،س ب،فلعبددة علدد

مقددا ألدا   حث اددي اثدا ح  قصددىح خ ددرحن  وعل د،ت ودد، قبدد  افخ وددة نظددو تعلدديم افاربيدة افظركيددة.
وعاألددىن وددى ق ددر حثراوددل ث (دداة ح (بددىت بىثاع ددل  ادد  تعاددت  حث رتتددل حثاركتددل  ددا ح دد رحثتىي مقددا 
ت صدددا  حث ادددي اثدددا   دددىئ   وددد  حثألألى  دددل محث   تدددل ودددن خدددال  تا دددت  واىضدددرحن بدددن حثر دددرة 
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ىصددل بى ثعددى  كألعاألددتن موعاألددىن محث ى دد  حثا ددر   ر قددل تيواتددل ثادد    حثعألاتددل  مخ ددرحن حثر
حث دددا     دددا حثددداح ت ك  دددتال  ىبادددل ث األتدددل  هددد  حث دددال  ث (ددداة ح (بدددىت بى ثعدددى   دددا   دددرة 

 قصترة.
بعفوان: تاييدر اتج،هد،ت  (Kardeliene, Laimute, 2007)دراسة ك،ردفيح في ون 

مقدددا ألدددا   حث ادددي اثدددت تغتتدددر ة نظدددو افاواصددد  افاربدددول  و افاعلي ددد  وعل ددد  افاربيدددة افظركيددد
حت ىألىن وعاألا حث رتتل حثاركتل  ا  حث  حصر حث رتد    م حث عاتألدا ودن خدال  حثأل حقدف مح د راأل 

 ىثدد  بىث رقددل حث ى تددلي  89حثألدداه  حث  ر  ددا باددت   محن ح دد  تىن ث ألددع حثألعا وددىن باددت بتاددل 
 ا دددل كاتددل حث رتتدددلي مقددا ت صدددا  حثا ددىئ  اثدددت  ن حث غتددرحن  دددا  ىثدد  بىث رقددل حثرحبعدددل وددن  60م

حثأل حقددف ت دددىح حث  حصددر حث رتددد   ثاأل رصصددتن  دددا حث رتتدددل حثاركتددل   دددان حثا ددرة حثاأل تدددل ت دددىح 
 حث ع تر حثاغ   ثأل   ل حثاركتل ون خال  ثغل حث  ر. 

 :باددت حثأل أل بددل حث ح(دداة عحثقتددىت حثق اددت ح دد راو  حث ى( ددل حثألدداه  حث  ر  ددا  وددفهج افبظددث
 محث عا س ثألاى   ل ث  تعل 

  :س وعاألدىن   دى  ح   دى  ثاألبد   تن ح م  محث دى ت 10ت  تاا ا حثعتال ودن ع عيفة افبظث
 .    ى  حثرمضل

 :س وعاألل ون وعاألىن 67ت  ت  تل حثألقتىت بات بتال ق حوهى ع خطوات اخاي،ر عيفة افبظث
عل   ح ة   خ حث عاتألتل مت  (بى    ادىن حثألعاألدىن ثألقتدىت حت ىألدىن   ى  ح   ى  حث ىب

وعاألدىن   ددى  ح   ددى   ادد  ح   دد ل حثاركتددل ك  دتال ترت  ددل (تددي كى دد  حثا اددل حثاهىئتددل 
(تددي تددا  حثا اددل  0س 352 -233  اددل مترحم(دد    حاددىن حثألعاألددىن وددن ع 355ثاألقتددىت 

ىألىن حثألعاألىن  ا  ح    ل حثاركتل ك  دتال حثعىثتل بات حالت ىح ح   ىبت  ا  وقتىت حت 
ترت  ددل محثا اددل حثألار  ددل تددا  باددت حالت ددىح حثبددا ت  ادد  ح   دد ل حثاركتددل ك  ددتال ترت  ددل 

س وعاألددىن وددن   ددى     ددى  حثاىصددالن باددت   اددىن وار  ددل 10موددن  ثددد تدد  حخ تددى  ع
ألددىن ث   تدددل س متددد  حخ تددى  ألدددرح حث مددل ودددن حثألعا263 -233محث ددت ترحم(دد    ادددىتهن وددن ع

 حث ر ىو  باتهن.
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قىودد  حث ى( ددل بإبدداح  ح دد ألى ة ث بدد تر بتى ددىن  :اسددا ،رة تسددجي  افبي،ندد،ت )إعدد اد افب،ح ددة( -1
س وعاألدل ودن وعاألدىن   دى  ح   دى  ودن 67حثألعاألىن الخ تى  بتال حث اي حث ىثغ بدا أل  ع

ى  بدددهر باددت حث ى( دددل وعر ددل  ودددىين (تددي ح دد  حثألا  دددلي ح دد  حثألعاألدددلي  ددا حن حثر دددرة. وألدد
 حثرمضىن حثألااقل بىثألاح ت حث ت   اا بهى حثألعاألىن ثت   ت  تل حث ر ىو  باتهى.

  0وقي،س اتج،ه،ت وعل ة افروضة نظو األنشطة افظركية كوسيلة تربواة )إع اد افب،ح ة( -2

  خطوات تقنني املقياس:
 اددد  ح   ددد ل حثاركتدددل   هدددال حثألقتدددىت اثدددت قتدددىت حت ىألدددىن وعاألدددىن   دددى  ح   دددى 

  بعى  مألت: 9ب ى ة ت أل ر  ت  78ي  تال ترت  ل م    ن حثألقتىت  ت ص  تل حثأل ائتل ون 
 ألدداحل  افبعدد  اف دد،نى:ي  س ب ددى حن6و هدد أل حث رتتددل حثاركتدلي م   دد ن وددن عافبعدد  األول : 

ل م   د ن ودن و هد أل ح   د ل حثاركتد افبعد  اف ،فدث: ي س ب دى حن5حث رتتل حثاركتدلي م   د ن ودن ع
افبعد  افخد،ول  ي س ب دى حن5 ألاحل ح    ل حثاركتدل م   د ن ودن ع افبع  افرابع:ي  س ب ى حن4ع
حث  دىحة حث رت  دل  افبعد  افسد،دس: ي س ب دى ة16خصىئه    ى  وى ق در حثألا  دل م   د ن ودن ع :

 ن وددن  درق تدا    ح   د ل حثاركتدل م   د افبعد  افسد،بع:ي  س ب دى حن 6ثاألعاألدل م   د ن ودن ع
افبعدد   ي سب دى ة11ح   دد ل حثاركتدل ك  ددتال ترت  ددل م   د ن وددن ع افبعدد  اف دد،وح :ي س ب دى ة 12ع

 0س ب ى ة13حت ىح حثألعاألل  ا  ح    ل حثاركتل م    ن ون عافا،سع: 
ب ى ة بات  71قىو  حث ى( ل بصتىبل و ر حن حثألقتىت  ت ص  تل حثاهىئتل محث ت باغ  

 با   حثألاىم  مألت: 
 ألدداحل  افبعدد  اف دد،نى:ي  س ب ددى حن5و هدد أل حث رتتددل حثاركتدلي م   دد ن وددن ع  األول : افبعدد

و هد أل ح   د ل حثاركتدل م   د ن ودن  افبعد  اف ،فدث: ي س ب دى حن4حث رتتل حثاركتدلي م   د ن ودن ع
افبعد  افخد،ول  ي س ب دى حن5 ألاحل ح    ل حثاركتدل م   د ن ودن ع افبع  افرابع:ي  س ب ى حن4ع
حث  دىحة حث رت  دل  افبعد  افسد،دس: ي س ب دى ة12  ى  وى ق در حثألا  دل م   د ن ودن عخصىئه   :

 ددرق تددا    ح   دد ل حثاركتددل م   دد ن وددن  افبعدد  افسدد،بع:ي س ب ددى حن 6ثاألعاألددل م   دد ن وددن ع
افبعدد  ي  سب دى ة11ح   دد ل حثاركتدل ك  ددتال ترت  ددل م   د ن وددن ع افبعدد  اف دد،وح :ي س ب دى ة 12ع

 .س ب ى ة12ثألعاألل  ا  ح    ل حثاركتل م    ن ون عحت ىح حافا،سع: 
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س 30حث   تددددددل حال دددددد  البت ثابددددددى  حثصدددددداق محث  ددددددىن متدددددد  تقاددددددتن حثألقتددددددىت باددددددت ع
وعاألدددددددل ودددددددن وعاألدددددددىن   دددددددى  ح   دددددددى ي متددددددد  (بدددددددى  و ألددددددد     ادددددددىن حثألقتدددددددىت ثاا ادددددددل 

   ال. 355حثاهىئتل مألت 

 طريقة تصحيح املقياس:
 بددى    – مح ددل ب دداة ي  مح ددلي واى دداي  بددى   تدد  تصدداتا حثألقتددىت بألتدداحن خألى ددت ع

س   ادىن  دت (ىثدل حخ تدى  4 ب دىح عي  س   اىن  دت (ىثدل حخ تدى   مح دل ب داة5اب ىح عي ب اةس
س   اددددىن  ددددت (ىثددددل حخ تددددى  2 ب ددددىح عي س   اددددىن  ددددت (ىثددددل حخ تددددى  واى ددددا3 ب ددددىح عي  مح ددددل

 .س   اىن  ت (ىثل حخ تى   بى   ب اة1 ب ىح عي  بى  

 ت العليية لليقياس:املعامال
 ت ألا  اارحححن تقاتن حثألقتىت بات با  ون ح ارحححن حث ا تل ح  ى تل ت أل ر  ت حآلتت:

 س   ددىترة 9برضدد  حث ى( ددل حثألقتددىت باددت ث اددل وددن حثألا ألددتن بددا أل  ع :صدد ا اف ظك دديح
سي مقدا 4ماألعته    دىترة  دت حثصدال حثا بدتل م  دى  ح   دى  محث رتتدل حثاركتدل ور دل  قد  ع

% م ددت ضدد ح  ثددد 80باغدد   بدد ل حت ددىق حثألا ألددتن باددت وددا  والئألددل حثع ددى حن  ي ددر وددن 
قىودد  حث ى( ددل ح دد  عى  حثع ددى حن حث ددت ثدد     ددل باتهددى حثألا ألددتن متعددا ر حثع ددى حن حث ددت   ددى  

 0اثتهى حثألا ألتن
 :س وعاألل 30قىو  حث ى( ل بابى  ل ىن حثألقتىت ب   تقل بات بتال ق حوهى ع رب،ت اف قي،س

 وعاألىن   ى  ح   ى ي ل  (بى  ل ىن حثألقتىت بىث رق حث ىثتل: ون
 0مألرح وعىور لىب  ورت ع ثاغى ل 0.947متاغ وعىور حث  ىن طراع  فت، رونب،خ:  س  
مألد  وعىودر ل دىن ورت دع  أل دن  0.779متاغ وعىودر حث  دىن بطراقة افاجز ة افف تية:   س  

 0حث ل ق  تل

 0ل ىن ورت ع  أل ن حث ل ق  تلموألى   ل    ا  ن حثألقتىت   أل ع بألعىور 
 :قىودد  حث ى( ددل بابددى  وعددىوالن حال ت ددى  بددتن حثا اددل حث اتددل  اإلتسدد،ا افدد اخلى فل قيدد،س

س  بعدى  مكى د  حثا دىئ  بادت 9ثاألقتىت محثا اىن حث اتل ث ر بعا ون  بعى  حثألقتىت مبدا ألى ع
 حثاا  حث ىثت:
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 ( 1جدول )
 كلية لليقياسمعامل االرتباط بني درجة كل بعد والدرجة ال

 البعــــد م
معامل االرتباط بالدرجة 

 الكلية لليقياس
** 0مفهوم الرتبية احلركية 1

 0.607 

 **0.596 0أهداف الرتبية احلركية 2
 **0.538 0مفهوم األنشطة احلركية 3
 **0.703 0أهداف األنشطة احلركية 4
 **0.499 0خصائص أطفال مرحلة الرياض 5
 **0.798 0لليعلية الكفاءة الرتبوية 6
 **0.857 0طرق تدريس األنشطة احلركية 7
 **0.865 0األنشطة احلركية كوسيلة تربوية 8
 **0.789 0اجتاه املعلية حنو األنشطة احلركية 9

 : قىودد  حث ى( ددل بابددى  وعىوددر حال ت ددى  بددتن   اددل كددر و ددر ة  االتسدد،ا افدد اخلى فدبعدد،د
  0ىثتل ت ضا  ثدبىثا ال حث اتل ثا عا محث احم  حث 

 (2جدول )
 البعد األول )مفهوم الرتبية احلركية( 

 0األنشطة احلركية معامل االرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد ملقياس اجتاهات املعليات حنو

 ردةــــــــاملفـــــ م
معامل االرتباط 
 بالبعد وداللته

** طفال احلركات األساسيةشكل من أشكال الرتبية البدنية لتعليم األ 1
 0.644 

 0.119 0هى التى تساعد على اكتساب اللياقة البدنية 2
 **0.426 0نظام تربوى قائم على تعلم الطفل من خالل احلركة األساسية 3
 **0.724 0نظام تربوى مبنى بشكل أساسى على اإلمكانات النفس حركية الطبيعة املتاحة للطفل 4
 **0.539 0تى تكسب الطفل القوام اجليد واملهارات األساسيةهى تلك الطريقة ال 5
 **0.687 0هى التى تعتيد على احلركات األساسية اهلادفة لتساعد على تنيية النيو احلركى 6

ون حث ام  حثبىبل    ا ما   ح ت ى دىن  حثدل بدتن حثأل در حن محثا ادل حث اتدل ثا عدا بداح 
 .س مباتل ت  (رل تاد حثأل ر ة2حثأل ر ة  ق  ع
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 ( البعد الثانى )أهداف الرتبية احلركية(3جدول )
 احلركية معامل االرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد ملقياس اجتاهات املعليات حنو األنشطة

معامل االرتباط  املفـــــردة م
 بالبعد وداللته

** 0تهدف الرتبية احلركية إىل تنيية اجلانب الصحى 7
 0.731 

 **0.612 0تهدف الرتبية احلركية إىل تنيية اجلانب املعرفى للطفل 8
 0.112 من أهداف الرتبية احلركية إكساب الطفل املهارات احلركية األساسية كاملشى واجلرى. 9
 **0.748 0تهدف الرتبية احلركية إىل إكساب الطفل املهارات االجتياعية 10
 **0.633 0تهدف الرتبية احلركية إىل إثراء القيم االجتياعية للطفل كزيادة الثقة بالنفس 11

ون حث ام  حثبىبل    ا ما   ح ت ى دىن  حثدل بدتن حثأل در حن محثا ادل حث اتدل ثا عدا بداح 
 .س مباتل ت  (رل تاد حثأل ر ة9حثأل ر ة  ق  ع

 ( البعد الثالث )مفهوم األنشطة احلركية(4جدول )
 معامل االرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد ملقياس اجتاهات املعليات حنو األنشطة احلركية

 معامل االرتباط  املفـــــردة م
 بالبعد وداللته

 حتقيق األنشطة الرتبوية األنشطة احلركية هى التى تساعد على 12
 0لتحقيق أهداف مرحلة ما قبل املدرسة 

**
 0.495 

 **0.838 0هى األنشطة التى تنيى اجلوانب العليية للطفل 13
 ** 0.678 0هى التى تعتيد على احلركات األساسية اهلادفة واملنظية 14
 **0.845 0هى نشاط تربوى موجه يساعد على إكساب الطفل اخلربات املختلفة 15

ون حث ام  حثبىبل    ا ماد   ح ت ى دىن  حثدل بدتن حثأل در حن محثا ادل حث اتدل ثا عدا م ن 
   0.01ياه   حثتن باا 

 (البعد الرابع )أهداف األنشطة احلركية(5جدول )
 0معامل االرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد ملقياس اجتاهات املعليات حنو األنشطة احلركية

 معامل االرتباط  فـــــردةامل م
 وداللته بالبعد

* 0تعيل األنشطة احلركية على تطوير أمناط املهارات احلركية األساسية للطفل 16
 0.410 

 **0.841 تعيل  األنشطة احلركية على إشباع حاجة الطفل لتجقيق ذاته. 17
 ** 0.717 0تساعد األنشطة احلركية على تنيية اجلوانب االنفعالية للطفل 18
 **0.769 0تساعد األنشطة احلركية على تكوين اجتاهات إجيابية حنو اجملتيع 19
 **0.694 تساعد األنشطة احلركية إىل تقوية أجهزة اجلسم املختلفة 20
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ون حث ام  حثبىبل    ا ما   ح ت ى ىن  حثدل بدتن حثأل در حن محثا ادل حث اتدل ثا عدا بادا 
 0  0.05 حثل باا وب     س16 ق  عم ن حثأل ر ة  0.01وب    

 ( 6جدول )
 البعد اخلامس )خصائص النيو ألطفال مرحلة ما قبل املدرسة(

 0معامل االرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد ملقياس اجتاهات املعليات حنو األنشطة احلركية
 معامل االرتباط بالبعد وداللته املفـــــردة م

21 
 ملرحلة خبصائص جسيية معينة يتصف الطفل فى هذه ا

 ومعدل منو خيتلف فيه البنني عن البنات
 صفر

22 
 نضج العضالت الكبرية يساعده على القيام باألعيال

 0احلركية كاملشى واجلرى والقفز 
0.603** 

23 
تتزايد السيطرة على العضالت الدقيقة كاستعيال األدوات والرسم 

 0شعر فى نهاية املرحلةوالتلوين واأللعاب اليدوية ومتشيط ال
0.376* 

 **0.750 0يتقبل ذاته 24
 **0.600 مييل إىل حب االستطالع 25

26 
 مير بفرتات من عدم االستقرار النفسى حيث يشعر 

 بالسعادة حلظة وبالغضب حلظة
0.552** 

27 
 يتطور الطفل اجتياعيا هلذه املرحلة ليكون عالقات

 اجتياعية خارج نطاق األسرة 
0.413* 

 -0.026- يكتسب التعاون 28
 0.159 0ينيى الشعور باحلب جتاه اآلخرين 29
 **0.783 0يتعلم تقبل اآلخرين 30
 0.025 مييل إىل فهم األدوار التى يقوم بها فى احمليط االجتياعي 31
 *0.393 يتييز باملرونة فى عالقاته االجتياعية جتاه األخرين 32
 **0.832 0طع صوتى واحد مثل بابا ومامايبدأ بالكليات التى تكرر مق 33
 **0.516 0يستطيع تعلم بعض كليات اللغة 34
 **0.668 0يزداد اتساع احلصيلة اللغوية من خالل مهارة التحدث واالستياع، 35
 **0.592 0يستطيع التحدث فى مجلة تامة 36

 اتدل ثا عدا بداح ون حث ام  حثبىبل    ا ما   ح ت ى دىن  حثدل بدتن حثأل در حن محثا ادل حث
 .س مباتل ت  (رل تاد حثأل ر حن31ي 29ي 28ي 21حثأل ر ة ع
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 (7جدول )
 البعد السادس )الكفاءة الرتبوية لليعلية(

 0معامل االرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد ملقياس اجتاهات املعليات حنو األنشطة احلركية

االرتباط معامل  ــردةـــــــــــــــــــاملفـــ م
 بالبعد وداللته

**0.562 0تتصف بالثبات اإلنفعاىل 37
 

 **0.797 0دائية اإلطالع على كل ما هو جديد فى جمال التخصص 38
 **0.586 0لديها اجتاهات اجيابية حنو دور األنشطة احلركية فى منو اجلوانب املختلفة للطفل 39
 **0.760 0م مبسئوليتها بكفاءةتتيتع بدرجة عالية من الصحة حتى تستطيع القيا 40

تتصف بالقدرة على االستفادة من خربات اآلخرين من خالل مواقف العيل مع األطفـال خللـق مواقـف     41
 **0.741 0تعلييية وإجيابية

 **0.706 0تتيتع باملرونة والقدرة على مواجهة املواقف املألوفة واجلديدة 42

 حثدل بدتن حثأل در حن محثا ادل حث اتدل ثا عدا وألدى ما   ح ت ى دىن  ون حث ام  حثبىبل    ا
 .ن حثأل ر حن محثا ال حث اتل ثا عا ا  بات تألى د بت

 (8جدول )
 البعد السابع )طرق تدريس األنشطة احلركية(

 0معامل االرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد ملقياس اجتاهات املعليات حنو األنشطة احلركية

معامل االرتباط  املفـــــردة م
 بالبعد وداللته

** 0.584 تستخدم املعلية قصص حركية متنوعة عند تقديم األنشطة احلركية 43
 

 **0.532 0من أهم طرق تدريس األنشطة احلركية الطريقة املباشرة وغري املباشرة أو الطريقتني معًا 44
 **0.690 0ترتبط األنشطة احلركية بوسائل التكنولوجيا احلديثة 45

جيب أن تستخدم ألعاب حركية تعتيد على ألعاب املهارات احلركية واالنتقالية )املشى  46
 **0.620 0واجلرى وغريها( واملهارات غري االنتقالية )املد، الدفع وغريها( ومهارات حركية دقيقة

 *0.414 0تراعى املعلية معايري اختيار األنشطة والفروق الفردية 47
 **0.660 0شطة حركية مرتبطة خبربات تعلييية هادفةتعد املعلية أن 48

تقوم املعلية بإدارة األنشطة احلركية من خالل تقسيم فرتة النشاط احلركى كتوزيع  49
 **0.711 0حمتويات النشاط خالله

 **0.472 0ضرورة التنوع فى استخدام وسائل تعليية لألنشطة احلركية 50
 **0.534 0ناسبة لألنشطة احلركيةجيب توفري األدوات واألجهزة امل 51
 **0.561 0جيب تنظيم التعلم قبل أن متارس فيه األنشطة احلركية 52

 جيب أن تستخدم املعلية أساليب تقويم لألنشطة احلركية  53
 **0.684 0لتحقيق األهداف املعرفية والوجدانية واملهارية

 **0.575 0األطفال الغرض من التقويم اكتشاف نواحى الضعف والقصور لدى 54
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ماد   ح ت ى دىن  حثدل بدتن حثأل در حن محثا ادل حث اتدل ثا عدا م ن  ون حث ام  حثبىبل    ا

 0  0.01حال ت ى   ح  باا وب     وعىور
 ( 9جدول )

 البعد الثامن )األنشطة احلركية كوسيلة تربوية(

 0اهات املعليات حنو األنشطة احلركيةمعامل االرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد ملقياس اجت 

 ـــردةـــــــــاملفــ م
 معامل االرتباط 

 بالبعد وداللته

** 0.756 0يساعد استخدام النشاط احلركى فى إكساب الطفل مفاهيم اللغة 55
 

 **0.468 0يستخدم النشاط احلركى كوسيلة فى إكساب الطفل املفاهيم العليية 56

 **0.566 0ى كوسيلة فى إكساب الطفل املهارات احلسابيةيستخدم النشاط احلرك 57

 **0.645 0يستخدم النشاط احلركى كوسيلة فى إكساب الطفل تعلم الفن 58

 *0.645 0يستخدم النشاط احلركى كوسيلة فى إكساب الطفل تعلم املوسيقى 59

 **0.826 0يساعد استخدام األنشطة احلركية فى تعلم املفاهيم االجتياعية للطفل 60

 **0.692 0النشاط احلركى له دور إجيابى فى إكساب الطفل الفوائد العليية 61

 **0.616 0النشاط احلركى له دور إجيابى فى إكساب الطفل الفوائد الرتبوية 62

 **0.712 0النشاط احلركى له دور إجيابى فى إكساب الطفل الفوائد الصحية 63

 **0.817 ى إكساب الطفل الفوائد االجتياعيةالنشاط احلركى له دور إجيابى ف 64

 **0.609 0الغذاء الصحى له دور إجيابى فى ممارسة الطفل األنشطة احلركية 65

ماد   ح ت ى دىن  حثدل بدتن حثأل در حن محثا ادل حث اتدل ثا عدا م ن  ون حث ام  حثبىبل    ا

    0.01وعىور حال ت ى   ح  باا وب    
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 (10جدول )
 )اجتاه املعلية حنو األنشطة احلركية( البعد التاسع 

 0معامل االرتباط بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد ملقياس اجتاهات املعليات حنو األنشطة احلركية
ــاط   املفـــــردة م ــل االرتب معام

 بالبعد وداللته
** 0.704 0أعتقد بأهيية األنشطة احلركية فى رياض األطفال 66

 

 **0.717 0إىل ممارسة األنشطة احلركية لتعديل سلوكهحيتاج الطفل  67
 **0.792 0أرى أن منهاجى اجلديد معد لتوظيف األنشطة احلركية كوسيلة تربوية 68
 **0.778 0أستطيع إعداد حمتوى األنشطة احلركية كوسيلة تربوية مبهارة فائقة 69
 *0.778 0ة لألنشطة األخرىيسهم استخدام األنشطة احلركية فى حتقيق األهداف الرتبوي 70
 **0.717 أحرص على تنويع وتطوير طرق تدريس األنشطة احلركية 71
 **0.832 0تدريس األنشطة احلركية يتطلب مراعاة الفروق الفردية بني األطفال 72
 **0.749 0اعتقد أن األنشطة احلركية وسيلة لتنيية وبناء املفاهيم اللغوية 73
 **0.843 0حلركية وسيلة لتنيية الطفل املفاهيم االجتياعيةاعتقد أن األنشطة ا 74
 **0.649 0اعتقد األنشطة احلركية وسيلة لتنيية املهارات احلسابية 75
 **0.516 0األنشطة احلركية وسيلة لتنيية املفاهيم العليية 76
 **0.601 األنشطة احلركية وسيلة فى تعلم الفن واملوسيقى 77
 أتعلم وابتكر ال يدفعنى إىل التقدممنهج حقى ألعب و 78

 0واإلجناز فى ممارسة األنشطة احلركية 
0.315 

ماد   ح ت ى دىن  حثدل بدتن حثأل در حن محثا ادل حث اتدل ثا عدا م ن  ون حث ام  حثبىبل    ا
 0مباتل ت  (رل تاد حثأل ر ة 78باح حثأل ر ة  ق    0.01وعىور حال ت ى   ح  باا وب    

ر حن حثألقتدىت حث دت تد  ح  دى ة اثتهدى  دىبقًى ت أل دع بألعدىوالن ل دىن  حثدل مون ل   إن األتع و د
موددن لدد   ددإن األتعهددى لىب ددل  ددت قتى ددهى الت ىألددىن  0.05مباددا وبدد     0.01ا(صددىئتى باددا وبدد    

 0وعاألىن   ى  ح   ى   ا  ح    ل حثاركتلي وىباح حثأل ر حن حث ت ت  ح  ى ة اثت (ر هى

 الفرض األول:
الخ  ى  حث ر  ح م  محثر   داه بادت   دل "ت ادا  درمق  حن  الثدل ا(صدىئتل بدتن و   دا 
حثرتدددد  ثأل أل بددددل حث اددددي  ددددا حثقتى ددددتن حثق اددددا محث عددددا  الت ىألددددىن وعاألددددىن   ددددى  ح   ددددى   ادددد  
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 كبدد ن ا  ح   دد ل حثاركتددل ك  ددتال ترت  ددل ثصددىثا حثقتددىت حث عددا ي قىودد  حث ى( ددل بددإارحح حخ  ددى  م 
ثابدى  حث درمق بدتن و   دا  تد  حثقتى دتن  Wilcoxon signed Ranks testثا درمق بدتن حثرتد  

حثق اا محث عا  ثالت ىألىن عحخ  ى  م ا  كب ن  ب راأل ثابدى  حث درمق بدتن قتى دتن ثأل أل بدل مح(داة 
 س   ضا   ىئ ل. 12با ألى صغتر مأل   (ا حالخ  ى حن حثالبى حو ر لسي محث ام   ق  ع

 (12)جدول 
 نتائج اختبار ولكوكسون للفروق بني متوسط رتب القياسني القبلي والبعدي الجتاهات  

 املعليات رياض األطفال حنو األنشطة احلركية كوسيلة تربوية. 
 مستوى الداللة zقيية  جميوع الرتب متوسط الرتب ن البيان

 الرتب السالبة
 الرتب املوجبة

 اجمليوع

 صفر
10 
10 

 صفر
5.5 

- 

 صفر
55 

 
2.805 0.01 

بددتن  0.01وددن حث ددام  حثبددىبل    ددا مادد    ددرمق  حن  الثددل ا(صددىئتل باددا وبدد    
و   ددا  تدد  حثقتددىت حثق اددا محثقتددىت حث عددا  الت ىألددىن وعاألددىن   ددى  ح   ددى   ادد  ح   دد ل 

 حثاركتل ك  تال ترت  ل ثصىثا حثقتىت حث عا . مألرح   تر اثت تاقتل حث ر  ح م  ثاا ح ل. 
 ىئ  حث ر  ح م  ثاا ح ل حثاىثتدل محثدر   داه بادت   دل ت ادا  درمق  حن  الثدل ت تر  

ا(صىئتل بتن و    ىن  ت  حثألعاألىن ثأل أل بل حث اي  ا حثقتى تن حثق اا محث عا  الت ىألدىن 
وعاألىن   ى  ح   ى   ا  ح    ل حثاركتل ك  تال ترت  ل اثدت  م  حث ر دىو  ح   دى   حثدر  

بل حث ادي حثدر   دىأل   دا تعدا ر حت ىألدىتهن  اد  ح   د ل حثاركتدل ك  دتال قاأل حثألعاألىن و أل  
ترت  ددل محثددر    ددىح ثاألعاألددىن وعا وددىن م   ددى  م   دد ل (ركتددل م اتددل مثغ  ددل م  ىضددتل مباألتددل 
مو ىألت  حا ألىبتل مقصه (ركتل ثااأل  حالا ألىبا محثا بدا تبدىبا حثألعاألدل بادت حي بدى  تادد 

(  1994صدد يقة يوسدد  ) ل حثاركتددل مألدرح وددى ت  ددل وددع   ح ددل حثألعا ودىن مح   ددى  بددن ح   دد
 (. 2007(  نبراس يونل )1999ودراسة بهية افب ن )

 ي:  ــــانـــــرض الثـــــالف
مالخ  ددددى  حث ددددر  حث ددددى ا ثاا ح ددددل محثددددر   دددداه باددددت   ددددل "ال ت اددددا  ددددرمق  حن  الثددددل 

  محث   عددددت الت ىألددددىن ا(صدددىئتل بددددتن و   دددد ىن حثرتددد  ثأل أل بددددل حث اددددي  ددددا حثقتى دددتن حث عددددا
وعاألددىن   ددى  ح   ددى   ادد  ح   دد ل حثاركتددل ك  ددتال ترت  ددلي مثابددى  حث ددرمق بددتن و   ددا 

س 13 ت  حثقتى تن حث عا  محث   عت الت ىألىن حثألعاألىن  ا  ح    ل حثر ىضتلي محث دام   قد  ع
   ضا   ىئ ل. 
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 (13جدول )
 قياسني البعدي واملتابعة إلجتاهاتنتائج اختبار ويلكوكسون للفروق بني متوسط رتب ال 

 املعليات حنو األنشطة احلركية كوسيلة تربوية.  

 مستوى الداللة zقيية  جميوع الرتب متوسط الرتب ن البيان
 الرتب السالبة
 الرتب املوجبة

 اجمليوع

3 
7 
10 

3.67 
6.29 

11 
4 

 
1.685 

 
 غري دالة

ا(صدددىئتل بدددتن و   دددا  تددد  ودددن حث دددام  حثبدددىبل    دددا بددداأل ماددد    دددرمق  حن  الثدددل 
حثأل أل بدددل حث  ر  تدددل عبتادددل حث اددديس  دددا حثقتدددىت حث عدددا  محث   عدددا الت ىألدددىن وعاألدددىن   دددى  

 ح   ى   ا  ح    ل حثاركتل ك  تال ترت  ل متهرح   اقل حث ر  حث ى ا ثاا ح ل. 
مألددرح   ددتر اثددت حث غتددر حثددر  (ددان ثاألعاألددىن وددن خددال  حث ر ددىو  ح   ددى   ألدد  تغتددر 

ثدد    دديلر بددي  تدديلترحن خى اتددل م ن ات ىألددىن وعاألددىن   ددى  ح   ددى  ثاأل أل بددل  صدد ا  لىبدد  
(  كدد،ردفيح 2003(   وظ دد  افسيسددى )2001هدد،نم تددوفلل ) ا  ىبًتددى مألددرح وددى    ددل وددع   ح ددل

Kardeliene Laimut (2007) ( ه،فدة 2013(   ف،ط ة ج د،ل )2008  ج ي  ق،سم   )
 . Erwien (2001) إيرون    Fullker (2000) فوفكر   Hala Yehya (2013)يظي  

وألددددى  عددددا  خ ددددض   اددددل حالت ىألددددىن حثبددددا تل ثددددا  حثألعاألددددل قددددا  راددددع اثددددت حث ددددرمل 
مح و ى تددىن حثألى  ددل محث  ددر ل حث ددت حضدد رتهن اثددت حثقصدد   ت ددىح ح   دد ل حثاركتددل و ددر  قدده 

بعدض حثألعا ودىن  حثألعاألىن ب عض حثألاح ت  م قال  باح  ح ثعدى  حثاركتدل مألد   مدل ثدت  ثدا هن
حث ى تل بن حثا ى  حثاركت محأل ألدىأل بعدض  مثتدىح ح ود   بدىث عات  ح يدى  ألا بدن وألى  دل حث  در 
ثأل  دد ل حثاركتددل وألددى   ددتر اثددت  ألألتددل  بعددى  حثألقتددىت ال ت ى ددل بإبدداح  حثألعاألددىن م دد ألاه  ث هدد  

هدن ابداح  متا دتر ح    ل حثاركتل م م ألى ك  دتال  دت حثاألد  حثأل  ىودر ثدا  حث  در وألدى   دتا ث
مت  تدددل ح   ددد ل حثاركتدددل بى  دددا   ح و دددر ث اقتدددل ح ألددداحل حثألا ددد  ة مودددن  ثدددد ح ددد  ىب  
حثألعاألل  ن تق أل بألألى  ل ح    ل حثاركتل متعدا بر ىو هدى حثتد وت حثألدرت ا بىثألعدى تر محثأل  درحن 

ل حث ىئاددىن كا ح دد لمحأل ألىوىتددم دد حت  حثدد عا  وددن خددال  ح   دد ل حث ددت تددام  (دد   (ىاددىن حث  ددر 
حثاتددل مح دد راحأل حثقصددل حثاركتددل مح ثعددى  حثاركتددل  ددت تاألتددل حثأل ددىألت  حثألر ا ددل ثا  ددر مح دد راحأل 
بعض ح  محن ثاا ى  حثاركت كىثا ى  مح   حق مبألدر حثألبدىبقىن بدتن ح   دى  ث األتدل ود حأل ه  

 ى . محثبرم  بتاهى متتن ح    ةن وع ت  تر ا  ون حثبعى  تتمت  تع ح   ى  حثأل أل
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 أواًل: املراجع العربية:
بر دددىو  وق دددرح ث  ددد  ر بعدددض حث  ى دددىن حث ا  بدددتل حثرىصدددل  (.2006إبدددراهيم افبرعدددى ق،بيددد  )

ب ددا    حث رتتددل حثاركتددل ثددا  وعاألددىن   ددى  ح   ددى . اىوعددل  ا ددى : و اددل 
 . 35ياتل حث رتتل حث اح حث ى تي حثأل اا حث ى تي حثعا  

 لر ح  راحأل حث ا    حثألصغر حثألصى(  بىث ب تر حثألرئا  دا  (.2003فبرع  ق،بي  )إبراهيم ا
تاألتدددل بعدددض وهدددى حن تا تدددر   ت حث رتتدددل حثاركتدددل ثدددا   ىث دددىن  دددع ل حث   ثدددل 

 ب اتىن حث رتتل. اىوعل  ا ى : و ال كاتل حث رتتل. حثعا  حث ى ا محث الل ن.

 ثتددر وعادد  حث  ددر م ىثدد  حث رتتددل (. 1994 ودديح  نددور افخددوفى  وظ ددود عبدد  افتادد،  عفدد،ن )
 حثقىألرة :  ح  حث  ر حثعرتت.  . حثعألاتل

 ح   اا  ل : وىألت ثاا ر محث  ل ع   .. حث ع تر حثاركت ثا  ر(2009انشرا  إبراهيم اف شرقى )
 لدر بر دىو  ا  دى    دت تغتدر حت ىألدىن (. 2001بطرس ح،فظ بطرس وهد،نم صدال  تدوفيلل )

اىوعدددل بدددتن .  اددد  حثرمضدددل م  ددر ودددى ق دددر حثألا  ددل وعاألددىن   دددى  ح   ددى 
 .536-497 أل . وركا ح   ى  حثا بت. حثأل تألر حث ى    حث ىون 

تدديلتر  دد   حثر ددرة حث رت  ددل باددت وبدد     ألدد  حثألهددى حن حثاركتددل  (.1999بهيددة وظ ددود افبدد ن )
  ددىثل  . حثاقتقددل    ددى  وددى ق ددر حثألا  ددل بىثألألا ددل حثعرتتددل حثبددع   ل. حثر ددى 

 0 73با   2ثرات  حثعرتت : و ال حثا ح ىن حث رت  ل محث قى تل و اا ح
 عىثتدل بر دىو  ح  دى   ث األتددل حثألبدم ثتل حالا ألىبتدل ثدا   ددال   (.2008ج يد  وظ د  ق،سددم )

  اب تن :ياتل حث رتتل.  –باة .   ىثل وىاب تر . حثألر(ال حث ى   ل
 ي حثقىألرة : بىث  حث   . 6  . ابا  حثا   ح ا ألىب (:2000)ح،و  عب  افسالم زهران 

حت ىألدددىن وعاألدددا حثصددد  ل  (.2008حسدددح عبددد  افسدددالم وظتدددوم   ح ددد  وظ دددود افجفددد ل)
ح مثتددددددل بىثألألا ددددددل حثعرتتددددددل حثبددددددع   ل  ادددددد  ت عتددددددر  م  حث رتتددددددل حثاركتددددددل  ددددددا 
حثاألددددد  حثأل  ىودددددر ثا الوتدددددر. حثأل ادددددل حثعاألتدددددل ثعاددددد أل حث رتتدددددل حث ا تدددددل محثر ىضدددددتل 

 . 89-39. 10وصر   

 لددر حثا ددى  حثاركددت حثأل اددل  ددت تعددا ر بعددض   ألددى  حثبددا ك  (.1994صدد يقة علددى يوسدد  )
حثأل  ر ثا     ى  وى ق ر حثألا  ل. حثأل تألر حثعاألت حث ى ت ع   دى   دت خ درس 
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وددى ت. اىوعددل بددتن   29 – 27 ددت  بى ددل ح  دد ى  حثدداك    (بددتن كىوددر وددن 
  أل  : كاتل حث اىن.

 ىباتددل بر ددىو  وق ددرح قددىئ  باددت  . (2005  افهفيدد ى )ووفدد،ل عبدد  افتادد،صدد يقة علددى يوسدد  
حث  ىوددر بددتن    دد ل حث رتتددل حثاركتددل محث رتتددل حث اتددل  ددت تاألتددل حال دد عاح  ثاقددرححة 
محث  ىبل ثا     ى  حثرمضل و ادل كاتدل حث رتتدل. اىوعدل (اد حن.   ح دىن ترت  دل 

 0عل (ا حنمحا ألىبتل. حثأل اا حثاى   ب ر. حثعا  ح م . كاتل حث رتتل اىو
بر ددىو  ا  ددى   ث األتددل حت ىألددىن وعاألددىن   ددى  ح   ددى   (. 2013ف،ط ددة روندد،ن صدد، ،ل )

 اددد  حث اددد الن حث قى تدددل حثاا  دددل م م ألدددى  دددا تا دددمل   دددر ودددى ق دددر حثألا  دددل  دددا 
 حثأل  ألع حثات ا.   ىثل وىاب تر. اىوعل بتن  أل  : كاتل حث اىن. 

تقدا ر ات ىألدىن حث ىث دىن حثألعاألدىن بر دى   (.2003وظ   افسي  بخيت وندور  ح د  افرود،دل)
ح   دى   ادد  وهاددل حث ددا     ددا ضدد ح بعددض حث غتددرحن. حثقددىألرة: و اددل حث   ثددل 

 محث األتل.

 . وعاألددل حثرمضددل. حث  عددل حث ىث ددل(. 1999وظ دد  عبدد  افددرحيم عدد س وعدد،رف عدد ن،ن و ددل  )
 ح   ن :  ح  حث  ر ثا  ىبل محثا ر.

ح  راحأل   ا   حثأل   د   بادت وبد    حث اصدتر حثعاألدت  تيلتر (.2003وظ   عل  افسيسى )
 ت وى ة حث رتتل حثاركتل. كاتل حث رتتل حثر ىضتل ي و ال حث ادي  دت حث رتتدل مباد  

 حثا   ي حثأل اا حثبىبع ب ر ي حثعا  ح م .
تيلتر بر ىو  ثا رتتل حثاركتل بات بعض حث غترحن حث ا تدل  (.2008وظ   فاظى حسيح وب،،ر )

 ل محثألعر تدل ثا الوتدر. ضدعىل حثبدألع  دت حث درة حث دىئرة.  ك د  حح. اىوعدل محثألهى  
 0حثألاص  ة: كاتل حث رتتل حثر ىضتل

بر ددىو  وق ددرح  بدداح  حث ىث ددل حثألعاألددل  ددت تددا    حث رتتددل  . (2007وددروة يوسدد  اف هشددورى )
حثاركتدددل. و ادددل   دددت   ثعاددد أل م اددد ن حث رتتدددل حثر ىضدددتل. اىوعدددل (اددد حن : كاتدددل 

 0 258 – 212. 2. ج27ل حثر ىضتل ثا اىن. وصر   حث رتت

 لر ح د راحأل بر دىو  حثقصده حثاركتدل  دت  . (2007نبراس يونل وظ    ووؤا  عب  افرازا )
كاتدددل حث رتتدددل:  0تاألتدددل حث ى ددد  حثراقدددت ثدددا     دددى  حثرمضدددل. اىوعدددل حثأل صدددر

 . 1محثعا   15حثأل اا . و ال حث رتتل محثعا 
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حثبددا ك   ىباتددل بر ددىو  ثا رتتددل حثر ىضددتل  ددا خ ددض (دداة (.2010نجددوان حسدديح عبدد  افتادد، )
حثعدددددددامح ا ثدددددددا  تالوتدددددددر حثألر(ادددددددل حالب احئتدددددددل.   دددددددىثل  ك ددددددد  حح. اىوعدددددددل بدددددددتن 

  أل :وعها حثا ح ىن حثعاتى ثا   ثل. قب  حثا ح ىن حثا بتل محالا ألىبتل..

 ددل. حثقددىألرة : تصددألت  حث ددرحو  حث عاتألتددل    ددى  وددى ق ددر حثألا   (.2003هدد ى وظ ددود افف،،دد  )
  ح  حث  ى  حثاا ي. 
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Abstract 

The goal of the study is identify the parameter trends towards 

mobility as educational activities and the extent of the impact of the 

program to modify the parameter trends towards mobility as educational 

activities. Study hypotheses there are statistically significant differences 

in the mean scores of kindergarten teachers in the two measurements pre 

and post parameters for post-measurement in Atjahathn about kinetic 

activities as educational.  There were no statistically significant 

differences between the mean scores of the parameters in the two 

measurements pre and post and iterative in Atjahathn about kinetic 

activities as educational.  The limits of the study Mmankind Borders  

have been identified (10) parameters of the kindergarten teachers. In 

light of the objectives of the study and the hypotheses and the study 

sample characteristics and based on the results that have been accessed 

can be drawn and took on the implementation of the program. 

 


