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تأثير برنامج تربية حركية بتقنية ماريا منتسوري علي التحصيل املعرفي وبعض املهارات 

 الحركية ألاساسية ألطفال ما قبل املدرسة"

 *محمد صالح أبو عائشة                 

 **أحمد البهلول عطية                 

                                                                                                                                                       ***علي إمحمد عبد الكريم 

 املقدمة ومشكلة البحث:

لقد أدركت ألامم املتحضرة في عصرنا الحديث أهمية رعاية الطفولة والعناية بها ، وأصبح 

معيار الحضارة بين ألامم هو مقدار اهتمام كل أمة بأطفالها ، ولم تعد الدول التي تضع الطفولة 

 (67: 4في درجة متأخرة من اهتماماتها تستطيع أن تواكب ركب الحضارة والتقدم. )

دراسة الطفولة من أهم املعايير التي يقاس بها تقدم املجتمع وتطوره ، فاالهتمام كما إن 

بالطفولة هو اهتمام بمستقبل ألامة كله ، والاهتمام باألطفال ورعايتهم في كافة املجاالت هو 

إعداد ملواجهة التحديات الحضارية التي تفرضها مقتضيات التطور السريع للمجتمع الذي 

، حيث تعتبر من أهم املراحل في حياة إلانسان ، ففي مرحلة الطفولة تنمو  نعيش فيه اليوم

قدرات الطفل وتتفتح مواهبه ، ويتعلم الطفل فيها الكالم والقراءة والكتابة ويتكيف مع املجتمع 

 (38: 7الذي وجد نفسه فيه .)

ال مل ألاطفوالطفولة تعنى الانطالق والحيوية ، فهي مرحلة الطاقة الزائدة ، وفيها ال ي

من اللعب والحركة التي يعجز الكبار عن مجاراتهم فيها ، فاالهتمام بالطفل العربي أصبح أمرا 

 ، حيث عالمات الخطر كامنة وقابلة للظهور ومدمرة لألطفال على مشارف 
ً
 وإلحاحا

ً
أكثر ضغطا

ل هتمام بالطفألالفية الثالثة ، وقد شهد الربع ألاخير من القرن السابق محاوالت جادة في الا 

العربي في كل املجاالت ، وبالنهوض الواضح للبرامج املوجهة لثقافة الطفل العربي ، وتطوير 

املؤسسات التربوية ومواجهة العقبات التي تحول دون تحقيق ألاهداف من أجل الحد من هذه 

ختلفة ، املشكالت ، والاهتمام بصحة الطفل العربي على مشارف ألالفية الثالثة في آفاقها امل

ولكن الحقائق وإلاحصاءات تفاجئنا بأن طفلنا العربي ال يالقي الاهتمام املطلوب في هذا املجال 

: 18()83: 6، بعكس دول الغرب التي جندت الطاقات لبناء جيل واٍع يحمل من العلم الكثير.)

43 ) 
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 Association for Childhood Educationوقد أكد الاتحاد العالمي لتربية الطفولة

International (ACEI) (1181 على أهمية السنوات التي تسبق املدرسة مباشرة أو التي يقضيها،)

ألاطفال في الروضة على نموهم بمظاهره املختلفة )الجسمية والعقلية والاجتماعية والانفعالية 

عالية جودة الوالروحية(، وأكد علي أهمية التربية في مرحلة ما قبل املدرسة ، وعلى البرامج ذات ال

(. 
ً
 ، ونمائيا

ً
 ، وثقافيا

ً
 (37: 81( )18: 87التي توفر خبرات مناسبة لألطفال : لغويا

( هدي نور الدين 8833( )13) Bergenواتفقت نتائج العديد من الدراسات منها دراسة بيرجن 

(1111()16 )katzlilia (1117()81( هاني محمد فتحي  )11()1116(  نجالء فتحي )17()1116 ،)

(  ، علي أن مرحلة ما قبل املدرسة تمثل 88()1113( عفاف عثمان )3()1116إيمان فتحي السيد )

مرحلة سنية هامة للتعلم، من خالل ما تقدمه لألطفال من فرص تربوية وما تتيحه من مجاالت 

 تعليمية متعددة تساعد على إكساب ألاطفال العديد من املفاهيم واملهارات ألاساسية الضرورية

( ودراسات وكتابات كفيكر 8833()18) Bloomلنموهم، وهذا ما أثبتته دراسات بينجامين بلوم 

( والتي تناولت جميعا أثر السنوات ألاولى في حياة الطفل ، كما أنها مرحلة  8881( )81) Hintهانت 

تربوية تعليمية هادفة قائمة بذاتها وليست صورة مصغرة من املدرسة الابتدائية ، وإنما هي مدرسة 

حقيقية ذات قيمة تربوية ولها أهداف تعليمية سلوكية وبرامج وأنشطة هادفة تشبع حاجات 

 فولة ألاساسية .الط

"والطفل هو املحور ألاساس ي في املناهج الحديثة ،حيث تنمي فيه عنصر التجريب واملحاولة 

والاكتشاف ، وتشجعه على اللعب الحر، وترفض مبدأ إلاجبار والقهر ، بل تركز على مبدأ املرونة 

ما دفعت  وإلابداع والتجديد والشمول ، وهذا يستوجب وجود نظام تربوي يستند على أحدث

به نتائج البحث التربوي في املجاالت التربوية ، والرياضية ، وعلم النفس ، وغيرها من املجاالت 

تعتمد التربية الحركية على إلامكانات الحركية الفطرية الطبيعية املتاحة من خالل جسم  ؛ حيث

 ( 884: 88الطفل والتي يطلق عليها الحركة ألاساسية ")

على أدوات معدة خصيًصا لتلبية احتياجات الطفل ، حيث  وتحتوي فصول منتسوري

يتعرف على العالم من حوله من خالل حواسه ، ونجد أن منهج الركن الحس ي في فصول 

املنتسوري مزود بأدوات تساعد الطفل على تنمية وصقل حواسه وتساعده في دفع عملية التعلم 

ى التمييز والتصنيف والتنظيم والربط والاكتشاف لديه. كما تهدف إلي زيادة قدرة للطفل عل

والاستنتاج والتعبير واستكشاف كل ما حوله من خبرات بالتدريب واملالحظة والعديد من 

العمليات العقلية التي يمر بها الطفل ويتدرب عليها ليصبح لديه القدرة على اختيار الصحيح ، 

ي الطفل سة التي تقابلها مثيرات تسر وتعتمد علي إلاعداد الجيد التي تيهئ الطفل للخبرات املحسو 
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بخبرات ينتج عنها مفاهيم واتجاهات عن طريق املمارسات الفعلية مع املواقف العملية ، فالطفل 

يعمل ويلعب من خالل أسلوب غير مباشر ، كما يحسن من قدرة وكفاءة القدرات العقلية 

الدورة املتممة للفكر ،  للطفل ويزيد من مستوى ذكائه ويحسن من قدراته ، حيث الحركة هي

 ( 81: 8فلن يحدث تحسن أكاديمي دون إلادراك السمعي وإلادراك البصري وإلايقاع الحركي .)

وبرنامج منتسوري هو البرنامج التعليمي الفردي الجماعي الذي يحسن ألاداء ألاكاديمي ، 

رام حالة احتوتترك منتسوري الطفل حرا يستخدم استقالله في التحرك والسمع والرؤية في 

ملهاراته وقدراته وشخصيته وتعتمد منتسوري على مبدأ هام هو الطفل منذ والدته حتى سن 

 ( 874: 11السادسة من عمره وهو دور الحواس في عملية التعلم )

ومن خالل الزيارات امليدانية التي قام بها الباحثون لرياض الاطفال بمدينة سبها بليبيا 

برامج للتربية الحركية ومجمل الانشطة السائدة في رياض الاطفال الحظ الباحثون عدم وجود 

هي عبارة عن تمرين صباحي ان وجد في بعض الرياض وتعليم الاطفال الارقام وبعض الحروف 

بطريقة التلقين ، وهذا ما دفع الباحثون إلجراء دراسة لبرنامج تربية حركية مقترح بتقنية ماريا 

ل املعرفي وبعض املهارات الحركية ألاساسية ألطفال ما قبل على التحصيمنستوري وتأثيره 

 وهده التقنية تعتمد على وسائل وأدوات بسيطة ويسهل الحصول عليها.  املدرسة بليبيا

 أهمية البحث:

 -يلي:  فيماتكمن أهمية البحث 

 .التعلم من خالل البرامج الحركية من أحدث استراتيجيات التدريس لألطفال 

  حيث أن الحركة واللعب من أهم سمات  ألاطفال،البرامج الحركية لها تأثير إيجابي في تعلم

 الطفل في هذه املرحلة.

  اللعب والحركة كأداة تربوية تساعد في إحداث تفاعل الطفل  علىتعتمد تقنية منتسوري

 مع عناصر البيئة لغرض التعلم وإنماء الشخصية والسلوك.

 تعتبر أداة فعالة في ت 
ً
فريد التعلم وتنظيمه ملواجهة الفروق الفردية وتعليم ألاطفال وفقا

 إلمكاناتهم وقدراتهم.

  وسيلة تعليمية تقرب املفاهيم وتساعد في إدراك معاني ألاشياء.تقنية منتسوري 

  طريقة عالجية يلجأ إليها املربون ملساعدتهم في حل بعض املشكالت تقنية منتسوري تعتبر

 عض ألاطفال.التي يعاني منها ب
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 على تنشيط القدرات العقلية وتحسين املوهبة إلابداعية لدى  تقنية منتسوري تعمل

 ألاطفال.

 .تساعد في نمو الذاكرة والتفكير وإلادراك والتخيل 

  الثقة بالنفس ويسهل اكتشاف قدراته  منتسورييكتسب الطفل من خالل تقنية

 وإمكاناته.

 البحـث: أهــداف

يهدف هذا البحث الي تصميم برنامج التربية الحركية بتقنية ماريا منستوري ، ودراسة 

 تأثيره على: 

 التحصيل املعرفي ألطفال مرحلة ما قبل املدرسة بليبيا. -

 املهارات الحركية ألاساسية ألطفال مرحلة ما قبل املدرسة بليبيا. -

 

 في ضوء ألاهداف يضع الباحثون الفروض التالي

  فروق داله احصائيا بين القياسين )القبلي، البعدي( لعينة البحث في متوسط توجد

( سنوات في اختبارات التحصيل املعرفي 7: 1درجات أطفال مرحلة ما قبل املدرسة من )

 للمفاهيم )اللغوية( لصالح القياس البعدي.

 سط و توجد فروق داله احصائيا بين القياسين )القبلي، البعدي( لعينة البحث في مت

( سنوات في اختبارات التحصيل املعرفي 7: 1درجات أطفال مرحلة ما قبل املدرسة من )

 للمفاهيم )العددية( لصالح القياس البعدي.

  توجد فروق داله احصائيا بين القياسين )القبلي، البعدي( لعينة في متوسط درجات

ات الحركية ( سنوات في اختبارات املهار 7: 1أطفال مرحلة ما قبل املدرسة من )

 ألاساسية ولصالح القياس البعدي.

 مصطلحات البحث:

  تقنية ماريا منتسوريMaria Montessori  
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 وهو يطبق في جميع وضعته الطبيبة واملربية إلايطالية ماريا منتسوري ، منهج تعليمي

سنة ، وتؤمن فلسفة التعليم )منتسوري( أن  83إلى  8أنحاء العالم ، ويخدم ألاطفال من عمر 

 وداعًما وموجًها لطبيعة الطفل ، إذ يعتمد بشكل أساس ي على 
ً

التعليم يجب أن يكون فعاال

تلقين مبدأ الاستخدام نظام بسيط في التعليم لفئة ألاطفال والابتعاد عن زخم املعلوماتية و 

 (81: 81والحفظ. )

 

 اجراءات البحث -

: منهج البحث:
ً
 أوال

 ملالئمته لطبيعة البحث ، وذلك باستخدام التصميم 
ً
استخدم الباحثون املنهج التجريبي نظرا

 التجريبي ملجموعة واحدة.

: مجاالت البحث:
ً
 ثانيا

 املجال الجغرافي:

تم إجراء البحث على أطفال ما قبل املدرسة بروضة )ألامل( ليبيا يرجع الباحثون أسباب 

 اختيارهم لهذه الروضة إلى :

 توافر ألادوات وإلامكانات الازمة لتطبيق تجربة البحث. -

وجود كلية التربية البدنية بالقرب من الروضة مما يتيح الفرصة لبعض الزمالء  -

 التجربة.للمساعدة في اجراءات 

 املجال البشري: 

يتمثل املجتمع الاصلي للبحث في جميع اطفال روضة الامل بليبيا اللذين تتراوح عمارهم 

 ( طفل وطفله.41( سنوات وقد بلغ العدد الكلي ملجتمع البحث )7-1من )

 املجال الزمني: 

 1187/1186تم تطبيق اجراءات البحث في العام الدراس ي  

  7/81/1187إلى  1/81/1187الاولى من التجربة الاستطالعية  -
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  81/81/1187إلى  8/81/1187التجربة الاستطالعية الثانية من  -

  18/81/1187إلى  81/81/1187التجربة الاساسية من  -

: عينة البحث:
ُ
 ثالثا

تم اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من أطفال روضة الذين تتراوح أعمارهم من 

من مجتمع البحث  %68.4( طفل وطفلة وهذه العينة تمثل 41على )( سنوات واشتملت 1-7)

( طفل من عينة البحث الاساسية ، ودلك لألسباب الاتية : أطفال 81وقد تم استبعاد عدد )

( أطفال لم يكملوا مدة 4أطفال مرض ي وعددهم ) (8غير ملتزمين بالحضور اليومي وعددهم )

( 81جم عينة البحث الاساسية بعد الاستبعاد)( وبذلك اصبح ح1تطبيق البرنامج وعددهم )

 (.8طفل وطفلة ، وهذا ما يوضحه جدول )

 (8جدول )

 عينة البحث صيفتو 

 العدد العينة

 ( طفل41) اجمالي العينة

 ( اطفال81) عينة البحث الاستطالعية

 ( طفل11) عينة البحث الاساسية

 طفل( 81) ( سنوات7-1الاطفال املستبعدين واعمارهم من )

 

: أدوات البحث
ُ
 رابعا

 أوال القياسات: 

 العمر الزمني : تم حسابه من خالل تاريخ ميالد الطفل. -

 الطول : تم قياسه باستخدام جهاز الرستاميتر ألقرب سنتيمتر. -

 الوزن : تم قياس الوزن باستخدام امليزان الطبي لقياس الوزن ألقرب كيلو جرام. -

 

 ثانيا الاختبارات:

 الذكاء.اختبار  -

 اختبارات املهارات الحركية الاساسية. -

 )اعداد الباحثون(. الاختبارات التحصيل املعرفي للمفاهيم )اللغوية ، العددية(              -
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 ثالثا استمارات جمع البيانات:

 استمارات جمع البيانات. -

 

: بناء البرنامج املقترح ألطفال ما قبل املدرسة:
ً
 خامسا

الناجح على إكساب ألاطفال املزيد من أنواع الانشطة التي يحتاجوا إليها يعتمد البرنامج 

في نموهم وتطورهم )الحركي ، املعرفي ، الانفعالي( وكذلك يتصف محتواه بالقدرة على تحفيزهم 

على إلابداع والابتكار ، والتميز ، وكذلك البد من وجود أساليب تقويمية واضحة من خاللها يتم 

 تحقيق محتوى البرنامج املقترح ألهداف البرنامج.  التعرف على مدى

 خطوات إعداد البرنامج املقترح ألطفال ما قبل املدرسة: 

 تحديد مستوى وقدرات أطفال ما قبل املدرسة.  -

 تحديد ألاهداف التعليمية للبرنامج. -

 التأكد من توافر إلامكانيات وألادوات. -

 اختبار وتحديد املحتوى التعليمي للبرنامج. -

 نظيم محتوى البرنامج.ت -

 تحديد أسلوب وطريقة التدريس املناسبة لتنفيذ البرنامج املقترح. -

 كتابة البرنامج املقترح في صورته ألاولية. -

 إجراء الدراسات الاستطالعية للتأكد من مدى مالئمة البرنامج املقترح للعينة املختارة   -

 كتابة البرنامج املقترح في صورته ألاولية. -

 ختبارات املهارية واملعرفية للتعرف على نتائج التعلم.تحديد الا  -

 تقويم البرنامج املقترح ألطفال ما قبل املدرسة. -

 

 الهدف العام لبرنامج التربية الحركية املقترح ألطفال ما قبل املدرسة:

 الهدف العام للبرنامج:

يهدف البرنامج املقترح إلى "التعرف على تأثير برنامج التربية الحركية بتقنية )ماريا منتسورى( على 

 املهارات الحركية ألاساسية ، والتحصيل املعرفي للمفاهيم اللغوية والرياضية ألطفال ما قبل املدرسة.

 

  الدراسات الاستطالعية 

 الدراسة الاستطالعية ألاولى:
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راء هذه الدراسة إلجراء املعامالت العلمية لالختبارات في الفترة الزمنية من قام الباحثون بإج

 ( بهدف:7/81/1187( الى )1/81/1187)

وتم التأكد من ثبات وصدق الاختبارات التحصيل املعرفية في )املفاهيم اللغوية ، اختبار املفاهيم 

( سنوات للتعرف على مدى مالئمة الاختبار 7-1العددية ، ألطفال ما قبل املدرسة مما تتراوح أعمارهم من )

 للتطبيق وذلك بهدف:

 التعرف على مدى مالئمة الوقت املخصص ألداء الاختبار. -

 التعرف على مدى فهم وضوح أسئلة الاختبارات. -

 التعرف على الصعوبات التي يمكن نواجهها عند تطبيق الاختبار. -

سئلة ومناسبتها لألطفال وقد تم حساب زمن وقد اسفرت نتائج الدراسة الاستطالعية عن وضوح ألا 

 الاختبار الكلي من خالل حساب متوسط الزمن الذي استغراقه أول طفل وآخر طفل.

 

 متوسط زمن الاختبار=
 1الذى استغراقه أول طفل )أقل زمن( + الزمن الذى استغراقه آخر طفل أعلى زم

1 

 ( الزمن املستغرق لكل اختبار معرفي.1ويوضح جدول )

 (1جدول )

 الزمن املستغرق لكل اختبار معرفي 

 املفاهيم العددية املفاهيم اللغوية الاختبارات املعرفية

 ( دقيقه71) ( دقيقه71) الزمن

 

 الدراسات الاستطالعية الثانية:

قام الباحثون بإجراء دراسة استطالعية ثانية بهدف تجربة وحدة تعليمية من الوحدات 

وذلك للتأكد من عدم وجود صعوبات التي قد تطرأ عند تنفيذ البرنامج التعليمية للبرنامج 

 وكيفية التغلب عليها.

( من أطفال ما قبل املدرسة من خارج عينة الدراسة 81وتمت الدراسة على عينة قوامها )

 (.81/81/1187( الى )8/81/1187ألاساسية في الفترة من)

 وقد أسفرت نتائج هذه الدراسة عن:

 الادوات املستخدمة في البرنامج.صالحية  -
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 مناسبة الزمن املحدد لتنفيذ البرنامج. -

 
ً
على الـــدراســـــــــــــــة الاســــــــــــــتطالعيـــة ومـــا أســــــــــــــفرت عنـــه نتـــائج تطبيق وحـــدة تعليميـــة من الوحـــدات  وبنـــاءا

التعليمية للبرنامج تم التوصـــــــل إلى مجموعة من الاقتراحات والتعديالت املطلوبة في محتوى بعض الوحدات 

تى ح التعليمية والتي تتمثل في تعديل صــــياغة بعض العبارات بأســــلوب الاســــتكشــــاف الحركي وحل املشــــكالت

 تساعد ألاطفال على إلابداع والابتكار ، إضافة بعض ألادوات التعليمية ، وكذلك زيادة زمن الدرس )الحصة(.

: الدراسة ألاساسية:
ً
 سادسا

 القياس القبلي:

قام الباحثون بإجراء القياسات القبلية الختبارات املهارة الحركية ألاساسية ، الاختبارات التحصيل 

 ( على عينة الدراسة الاساسية.16/81/1187( إلى )14/81/1187ة من )املعرفي ، في الفتر 

 تطبيق البرنامج املقترح )الدراسة الاساسية(

( وقد تم تنفيذ 18/81/1187( إلى )81/81/1187قام الباحثون بتطبيق البرنامج املقترح في الفترة من )

 للخطة الزمنية التالية.
ً
 البرنامج وفقا

 ج:الخطة الزمنية للبرنام

درس تدرس خالل  14( وحدة تعليمية موزعة على 81تم تقسيم برنامج التربية الحركية املقترح إلى )

(، بما يعادل حصتان في الاسبوع 
ً
 إسبوعيا

ً
شهرين بحيث يتم تطبيق وحدة تعليمية كل أسبوع بواقع )درسا

 ق(.11حيث أن الزمن الفعلي للدرس )

 لتوزيع الزمنى( يوضح أجزاء الدرس ومحتواه وا3وجدول )

 (3جدول )

 الخطة الزمنية للحصة الواحدة 

 املجموعة التجريبية الزمن أجزاء الدرس

 1 الجزء التمهيدي
ألعاب وأنشطة حركية تهدف إلى تنمية املهارات الحركية ألاساسية ألطفال 

 ما قبل املدرسة

 املشكالتتطبيق البرنامج بأسلوب الاستكشاف الحركي وحل  41 الجزء الرئيس ي

 ألعاب صغيرة 1 الجزء الختامي

 القياس البعدي:

بعد الانتهاء من تدريس الوحدات التعليمية الخاصة البرنامج على عينة البحث ألاساسية تم إجراء 

القياس البعدي لجميع أفراد عينة البحث ألاساسية في الاختبارات التي سبق قياسها في القياس القبلي وتتمثل 

ة في ارات التحصيل املعرفية املتمثلفي الاختبارات املهارية للمهارات الحركية ألاساسية قيد البحث ، الاختب

بنفس الشروط املستخدمة في القياس القبلي في الفترة من  -)املفاهيم اللغوية ، اختبار املفاهيم العددية 

 (1/8/1186( إلى )8/8/1186)
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: املعالجات إلاحصائية:
ً
 سابعا

الستخراج  SPSSائي تم إجراء املعامالت إلاحصائية التي تناسب البحث باستخدام البرنامج إلاحص

 املعالجات التالية:

 املتوسط الحسابي -

 الانحراف املعياري  -

 النسبة املئوية -

 معامل الالتواء -

 معامل التفلطح -

 معامل الارتباط " بيرسون" -

 اختبار " ت" الفروق -

 حجم التأثير. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عرض النتائج ومناقشتها

: عرض النتائج 
ً
 أوال

 القبلي والبعدي ملتغير املهارات الحركية الاساسية عرض نتائج القياس 

 ( 4جدول )

 الفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة التجريبية في )املهارات الحركية الاساسية(
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 11ن =  

 الدالالت إلاحصائية  

 

 املتغيرات

 القياس البعدي القياس القبلي
الفرق بين 

 املتوسطين
 قيمة

 ت

نسبة 

التحس

 ع± س ع± س ع± س %ن 

 املهارات

 الحركية

 88.16 *81.88 1.16 8.88 1.84 81.18 1.33 86.47 متر )ثانية(81املش ي 

متر  81اختبار زمن عدو 

 )الثانية(
1.81 1.48 4.71 1.48 1.11 1.86 88.18* 8.34 

 17.43 *88.11 1.81 1.11 1.83 8.86 1.88 1.88 الوثب الطويل )متر(

 81.48 *83.11 1.48 1.18 1.16 83.48 1.38 87.86 العمودي)سم(الوثب 

الحجل بالرجل اليمنى 

 ( متر )ثانية(1)
8.68 1.76 8.11 1.76 1.14 1.81 87.43* 84.81 

الحجل بالرجل اليسرى 

 ( متر )ثانية(1)
8.68 1.78 8.14 1.76 1.48 1.81 84.88* 88.84 

اختبار التوازن الحركي 

 )ث(
84.76 8.17 88.18 1.88 4.34 1.68 18.41* 81.87 

اختبار التوازن الثابت 

 )ث(
6.48 1.83 81.83 1.11 8.48 1.11 84.13* 81.86 

 81.13 *81.61 1.83 8.81 1.88 4.18 1.87 8.41 الرمي )متر(

 1.18=  1.11*معنوي عند مستوى 

( والخاص بالفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي في 8( والشكل البياني رقم )4يتضح من جدول )

في جميع  1.11)املهارات الحركية الاساسية( ملجموعة البحث التجريبية وجود فروق بين القياسين عند مستوى 

( وهذه القيم 18.41الى  88.11ين )املهارات الحركية الاساسية لصالح القياس البعدي. حيث بلغت قيمة ت ما ب

 %8.34كما تراوحت نسبة التحسن لصالح القياس البعدي ما بين ) 1.11اكبر من قيمة ت الجدولية عند مستوى 

 ( %74.83الى 
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 ( 8شكل )

 ساسية(الا  املتوسط الحسابي للقياس القبلي والقياس البعدي ملجموعة البحث التجريبية في )املهارات الحركية
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 ( 8تابع شكل )

 املتوسط الحسابي للقياس القبلي والقياس البعدي ملجموعة البحث التجريبية في )املهارات الحركية الاساسية(
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 عرض نتائج القياس القبلي والبعدي ملتغير املهارات الحركية الاساسية 

 ( 1جدول )

 ملجموعة البحث التجريبية في )املهارات الحركية الاساسية(يوضح حجم تأثير البرنامج التدريبي 

 الدالالت إلاحصائية 

 

 الاختبارات

 دالالت حجم تأثير البرنامج

 حجم التأثير العينة معامل الارتباط قيمة )ت(
فعالية 

 البرنامج

 مرتفع 8.81 11 1.814 81.88 متر )ثانية(81املش ي 

 مرتفع 8.88 11 1.418 88.18 متر )الثانية( 81اختبار زمن عدو 

 مرتفع 1.44 11 1.184 88.11 الوثب الطويل )متر(

 مرتفع 4.81 11 1.417 83.11 الوثب العمودي)سم(

 مرتفع 8.36 11 1.448 87.43 ( متر )ثانية(1الحجل بالرجل اليمنى )

 مرتفع 8.64 11 1.878 84.88 ( متر )ثانية(1الحجل بالرجل اليسرى )

 مرتفع 1.67 11 1.786 18.41 التوازن الحركي )ث(اختبار 

 مرتفع 1.14 11 1.818 88.87 اختبار التوازن الثابت )الثانية(

 مرتفع 8.81 11 1.811 81.61 الرمي )متر(

( والخاص بحجم تأثير البرنامج التدريبي املطبق على مجموعة البحث التجريبية في 1يتضح من جدول )

( وهذه القيم تعبر عن فعالية كبيرة 1.67إلى  1.44)املهارات الحركية ألاساسية( أن حجم التأثير تراوح ما بين )

سوبة حجم التأثير، إذا كانت القيمة املحللبرنامج التدريبي في تحسين املهارات الحركية الاساسية حيث يفسر 

  1.1لحجم التأثير = 
ً
 أو صغيرا

ً
فتدل على حجم تأثير  1.1أما إذا كانت =  1فأن حجم التأثير يكون ضعيفا

 أو أكبر فتدل على حجم تأثير مرتفع، للمتغير املستقل على املتغير التابع . 1.3متوسط، وإذا كانت = 

  )عرض نتائج حجم تأثير البرنامج التدريبي ملجموعة البحث التجريبية في )الاختبارات اللغوية 

 ( 7جدول )

يوضح الفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة التجريبية في )اختبار املفاهيم اللغوية( 

 11ن=

 الدالالت إلاحصائية  

 

 املتغيرات

 القياس البعدي القياس القبلي
لفرق بين ا

 املتوسطين
 قيمة

 ت

نسبة 

التحسن 

 ع± س ع± س ع± س %

الاختبار 

املعرفي 

إلادراك البصري 

 (11)درجة/
8.81 1.13 81.81 8.81 7.61 8.38 87.43* 81.73 
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للمفاهيم 

اللغوية 

811)درجة/

) 

إلادراك السمعي 

والتعبير اللفظي 

 (88)درجة/

86.81 8.87 81.81 1.17 81.11 8.71 83.87* 88.81 

إلادراك اللمس ي 

 (88)درجة/
11.81 1.78 81.31 1.11 88.81 8.88 16.77* 81.74 

مجموع الاختبار 

املعرفي 

للمفاهيم 

اللغوية 

 (811)درجة/

46.81 1.11 38.81 8.84 88.81 8.63 41.18* 88.81 

 1.18=  1.11*معنوي عند مستوى 

بالفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي ( والخاص 1( والشكل البياني رقم )7يتضح من جدول )

في جميع  1.11في )اختبار املفاهيم اللغوية( ملجموعة البحث التجريبية وجود فروق بين القياسين عند مستوى 

( وهذه القيم 41.18الى  87.43اختبار املفاهيم اللغوية لصالح القياس البعدي ، حيث بلغت قيمة ت ما بين )

كما تراوحت نسبة التحسن لصالح القياس البعدي ما بين  1.11دولية عند مستوى اكبر من قيمة ت الج

 ( %88.81الى  81.74%)

 عرض نتائج نسبة تحسن الاختبار املعرفي للمفاهيم اللغوية

 (7جدول )

 املعرفي للمفاهيم اللغويةحساب نسبة تحسن الاختبار  

 الاختبارات املتغير
الدرجة 

 العظمى

 القياس البعدي القياس القبلي
نسبة 

التحسن 

% 
املتوسط 

 الحسابي

نسبة 

 املتوسط %

املتوسط 

 الحسابي

نسبة 

املتوسط 

% 

املعرفي للمفاهيم 

اللغوية 

 (811)درجة/

 81.73 61.16 81.81 48.18 8.81 11 (11إلادراك البصري )درجة/

إلادراك السمعي والتعبير 

 (88اللفظي )درجة/
88 86.81 48.31 81.81 31.81 88.81 

 81.74 34.18 81.31 18.18 11.81 88 (88إلادراك اللمس ي )درجة/

مجموع الاختبار املعرفي 

للمفاهيم اللغوية 

 (811)درجة/

811 46.81 46.81 38.81 38.81 88.81 

 ( طريقة حساب نسبة التحسن وذلك:6يتضح من جدول )

 .811العظمى وضربها في نسبة القبلي: بقسمة متوسط القياس القبلي على الدرجة  -
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 .811نسبة البعدي: بقسمة متوسط القياس البعدي على الدرجة العظمى وضربها في  -

 ثم طرح نسبة القبلي من نسبة البعدي للحصول على نسبة التحسن%.

  

  

 (1شكل )

اهيم ختبار املعرفي للمفاملتوسط الحسابي للقياس القبلي والقياس البعدي ملجموعة البحث التجريبية في )الا  

 عرض نتائج حجم تأثير البرنامج في اختبار املفاهيم اللغويةاللغوية(

 ( 8جدول )

 حجم تأثير البرنامج التدريبي ملجموعة البحث التجريبية في )اختبار املفاهيم اللغوية(

 الدالالت إلاحصائية                      

 

 الاختبارات

 دالالت حجم تأثير البرنامج

 حجم التأثير العينة معامل الارتباط قيمة ت
فعالية 

 البرنامج

 مرتفع 4.18 11 1.818 87.43 (11إلادراك البصري )درجة/

 مرتفع 1.18 11 1.141 83.87 (88إلادراك السمعي والتعبير اللفظي )درجة/

 مرتفع 1.46 11 1.718 16.77 (88إلادراك اللمس ي )درجة/
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 مرتفع 6.83 11 1.738 41.18 (811)درجة/مجموع املفاهيم اللغوية 

( الخاص بحجم تأثير البرنامج التدريبي املطبق على مجموعة البحث التجريبية في 3يتضح من جدول )

( وهذه القيم تعبر عن فعالية كبيرة 1.87إلى  1.11)اختبار املفاهيم اللغوية( أن حجم التأثير تراوح ما بين )

حجم ، إذا كانت القيمة املحسوبة لللبرنامج التدريبي في تحسين املفاهيم اللغوية حيث يفسر حجم التأثير 

 ، أما إذا كانت =  1.1التأثير = 
ً
 أو صغيرا

ً
فتدل على حجم تأثير متوسط ،  1.1فأن حجم التأثير يكون ضعيفا

 1أو أكبر فتدل على حجم تأثير مرتفع ، للمتغير املستقل على املتغير التابع  1.3وإذا كانت = 

 البعدي للمجموعة التجريبية في )اختبارات املفاهيم الرياضية(عرض نتائج القياس القبلي والقياس 

 

 

 ( 9جدول )

الفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي للمجموعة التجريبية في )اختبارات املفاهيم العددية(  ن 

 =02 

 الدالالت إلاحصائية          

 

 املتغيرات

 القياس البعدي القياس القبلي
الفرق بين  

 املتوسطين
 قيمة

 ت

نسبة 

التحسن 

 ع± س  ع± س ع± س %

الاختبار 

املعرفي 

للمفاهيم 

العددية 

 (31)درجة/

مفاهيم الاعداد 

 (17)درجة/
8.81 8.34 88.71 1.71 

 
81.81 8.81 18.87* 88.71 

العمليات الحسابية 

 (11)درجة/
3.81 8.76 87.11 8.61 

 
6.11 8.87 14.81* 86.61 

الهندسية  الاشكال

 (81)درجة/
4.11 1.68 3.81 8.18 

 
4.81 1.61 14.88* 48.11 

 88.18 *81.41 8.81 4.71  8.61 88.11 8.88 7.81 (84الترتيب )درجة/

 86.11 *88.84 1.37 8.61  8.16 6.31 8.18 4.81 (81التصنيف )درجة/

الاختبار املعرفي 

للمفاهيم الحسابية 

 (31)درجة/

81.31 8.11 78.81 4.64 

 

81.81 8.18 41.14* 86.84 

 1.18=  1.11*معنوي عند مستوى 

( والخاص بالفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي في 8( والشكل البياني رقم )8يتضح من جدول )

في جميع  1.11)اختبارات املفاهيم العددية( ملجموعة البحث التجريبية وجود فروق بين القياسين عند مستوى 

( وهذه القيم 41.14الى  81.41بين )اختبارات املفاهيم الرياضية لصالح القياس البعدي، حيث بلغت قيمة ت ما 

 %88.18كما تراوحت نسبة التحسن لصالح القياس البعدي ما بين ) 1.11اكبر من قيمة ت الجدولية عند مستوى 

 ( %48.11الى 
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 عرض نتائج نسبة تحسن الاختبار املعرفي للمفاهيم الرياضية

 

 

 

 

 

 

 

 

 (02جدول )

 حساب نسبة تحسن الاختبار املعرفي للمفاهيم العددية 

 الاختبارات املتغير
الدرجة 

 العظمى

 القياس البعدي القياس القبلي
نسبة 

التحسن 

% 
املتوسط 

 الحسابي

نسبة 

املتوسط 

% 

املتوسط 

 الحسابي

نسبة 

املتوسط 

% 

اختبارات املفاهيم 

العددية 

 (31)درجة/

 88.71 61.13 88.71 81.87 8.81 17 (17مفاهيم الاعداد )درجة/

العمليات الحسابية 

 (11)درجة/
11 3.81 44.61 87.11 31.11 86.61 

 48.11 38.11 3.81 41.11 4.11 81 (81الاشكال الهندسية )درجة/

 88.18 63.16 88.11 41.87 7.81 84 (84الترتيب )درجة/

 86.11 63.11 6.31 48.11 4.81 81 (81التصنيف )درجة/

الاختبار املعرفي للمفاهيم 

 (31الحسابية )درجة/
31 81.31 48.11 78.81 63.84 86.84 

 ( طريقة حساب نسبة التحسن وذلك عن طريق حساب:81يتضح من جدول )

 .811نسبة القبلي: بقسمة متوسط القياس القبلي على الدرجة العظمى وضربها في  -

 .811الدرجة العظمى وضربها في نسبة البعدي: بقسمة متوسط القياس البعدي على  -

 البعدي للحصول على نسبة التحسن%.ثم طرح نسبة القبلي من نسبة 
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 ( 8شكل )

 املتوسط الحسابي للقياس القبلي والقياس البعدي ملجموعة البحث التجريبية في 

 )الاختبار املعرفي للمفاهيم الرياضية(
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  التدريبي ملجموعة البحث التجريبية في )اختبار املفاهيم العددية(عرض نتائج حجم تأثير البرنامج 

 ( 00جدول )

 حجم تأثير البرنامج التدريبي ملجموعة البحث التجريبية في )اختبار املفاهيم العددية(

 الدالالت إلاحصائية                  

 

 الاختبارات

 دالالت حجم تأثير البرنامج

 حجم التأثير العينة معامل الارتباط قيمة ت
فعالية 

 البرنامج

 مرتفع 4.38 11 1.186 18.87 (17مفاهيم الاعداد )درجة/

 مرتفع 1.16 11 1.111 14.81 (11العمليات الحسابية )درجة/

 مرتفع 4.14 11 1.681 14.88 (81الاشكال الهندسية )درجة/

 مرتفع 8.17 11 1.717 81.41 (84الترتيب )درجة/

 مرتفع 4.86 11 1.811 88.84 (81)درجة/التصنيف 

 مرتفع 3.16 11 1.778 41.14 (31الاختبار املعرفي للمفاهيم الحسابية )درجة/

ار اختب( الخاص بحجم تأثير البرنامج التدريبي املطبق على عينة البحث في)88يتضح من جدول )

( وهذه القيم تعبر عن فعالية كبيرة للبرنامج 3.16إلى  8.17املفاهيم العددية( أن حجم التأثير تراوح ما بين )

التدريبي في تحسين املفاهيم الحسابية حيث يفسر حجم التأثير، إذا كانت القيمة املحسوبة لحجم التأثير = 

، أما إ 1.1
ً
 أو صغيرا

ً
فتدل على حجم تأثير متوسط، وإذا كانت  1.1ذا كانت = فأن حجم التأثير يكون ضعيفا

 أو أكبر فتدل على حجم تأثير مرتفع، للمتغير املستقل على املتغير التابع.  1.3= 

 ثانيا: مناقشة النتائج:

اسية على املهارات الحركية ألاس إن التعرف على تأثير برنامج التربية الحركية بتقنية ماريا منتسورى

والتحصيل املعرفي للمفاهيم اللغوية واملفاهيم الحسابية والدور الذى يلعبه البرنامج في تحقيق بعض أهداف 

التربية الحركية ألطفال ما قبل املدرسة يمثل دور بارز في تلبية احتياجات أطفال ما قبل املدرسة ، ويحقق 

 وبعد عرض النتائج إلاحصائية والرسوم البيانية للبحث سوف نتناولها باملناقشة:النمو الشامل واملتزن لهم ، 

مناقشة النتائج الخاصة بتأثير البرنامج على تنمية املهارات الحركية الاساسية ألطفال ما قبل   أوال:

( سنوات لعينة البحث ألاساسية في جميع اختبارات املهارات الحركية ألاساسية 7-1املدرسة من )

 (.الرمي-الحركي التوازن -الثابت التوازن -الحجل-الوثب-الجري -املش ي)

( الخاص بالفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي 8( والشكل البياني رقم )4يتضح من جدول )

في جميع  1.11في )املهارات الحركية الاساسية( ملجموعة البحث وجود فروق بين القياسين عند مستوى 

( وهذه 18.41الى  88.11ة الاساسية لصالح القياس البعدي. حيث بلغت قيمة ت ما بين )املهارات الحركي
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كما تراوحت نسبة التحسن لصالح القياس البعدي ما  1.11القيم اكبر من قيمة ت الجدولية عند مستوى 

 (.%74.83الى  %8.34بين )

على مجموعة البحث في ( الخاص بحجم تأثير البرنامج التدريبي املطبق 1كما يتضح من جدول )

( وهذه القيم تعبر عن فعالية كبيرة 1.67إلى  1.44)املهارات الحركية ألاساسية( أن حجم التأثير تراوح ما بين )

للبرنامج في تحسين املهارات الحركية الاساسية حيث يفسر حجم التأثير ، إذا كانت القيمة املحسوبة لحجم 

. أما إذا كانت = فأن حجم التأثير يكون  1.1التأثير = 
ً
 أو صغيرا

ً
فتدل على حجم تأثير متوسط ،  1.1ضعيفا

 أو أكبر فتدل على حجم تأثير مرتفع ، للمتغير املستقل على املتغير التابع. 1.3وإذا كانت = 

ويرجع الباحثون تلك الفروق الى تطبيق البرنامج على أطفال ما قبل املدرسة وما يحتويه من انشطة 

اسس علمية تتفق مع خصائص نمو ألاطفال في هده املرحلة ، مما كان له ألاثر إلايجابي حركية وضعت وفق 

في تحسن املهارات الحركية قيد البحث ألطفال العينة الاساسية للبحث ، ويتفق هدا مع نتائج دراسة كل من 

( 8()8881) ( أسامة كامل راتب1()1118( ناديه الصاوي)11()1184( عفاف عثمان)1( )1181أسماء حجازي)

حيث اتفقت نتائج هده الدراسات على أهمية برامج التربية الحركية ودورها إلايجابي في تنمية املهارات الحركية 

 ألاساسية ألطفال ما قبل املدرسة.

ويعزى الباحثون التحسن في املهارات الحركية ألاساسية لدى ألاطفال إلى املتغير التجريبي )البرنامج املقترح( 

 ألن البرنامج املقترح للتربية الحركية اشتمل على والذي ت
ً
م تطبيقه على أطفال عينة البحث دون ، وذلك نظرا

مجموعة متنوعة من ألانشطة الحركية ، وألعاب متنوعة ومختلفة تثير مشاعر وانفعاالت وحماس واستجابات 

نشطة الحركية مشوقة ومتنوعة ألاطفال مما يزيد من فاعلية الدرس ودافعيه ألاطفال للممارسة حيث أن ألا

ومختارة لتنمية املهارات الحركية ألاساسية للطفل ووجود ما يثير دوافع الطفل نحو النشاط والحركة التي هي ميل 

طبيعي في هذه املرحلة السنية ، الباحث وكذلك إلى فاعلية البرنامج املقترح للتربية الحركية والذى اشتمل على 

كما أن ألالعاب وألانشطة املتنوعة هي إحدى لطفل في التعرف على ذاته الجسمية حركات وتمرينات تساعد ا

وسائل الخروج بالدرس من صورته الجامدة لكي تناسب قدرات وإمكانيات وحواس وانفعاالت ألاطفال 

 وتساعد على عدم تسرب امللل إلى نفوس ألاطفال .

فروق داله احصائيا بين القياسين وبهذا يتحقق صحة الفرض الاول الذى ينص على انه "توجد 

)القبلي ، البعدي( لعينة في متوسط درجات أطفال مرحلة ما قبل املدرسة الختبارات املهارات الحركية 

 ألاساسية ولصالح القياس البعدي.

مناقشة النتائج الخاصة بتأثير البرنامج على التحصيل املعرفي للمفاهيم اللغوية واملفاهيم العددية   ثانيا:

( سنوات لعينة البحث ألاساسية في جميع اختبارات التحصيل 7-1ألطفال ما قبل املدرسة من )

 املعرفي.

( الخاص بالفروق بين القياس القبلي والقياس البعدي 1( والشكل البياني رقم )7يتضح من جدول )

في جميع  1.11ند مستوى في )اختبار املفاهيم اللغوية( ملجموعة البحث التجريبية وجود فروق بين القياسين ع
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( وهذه القيم 41.18الى  87.43اختبار املفاهيم اللغوية لصالح القياس البعدي ، حيث بلغت قيمة ت ما بين )

كما تراوحت نسبة التحسن لصالح القياس البعدي ما بين  1.11اكبر من قيمة ت الجدولية عند مستوى 

 (.%88.81الى  81.74%)

حجم تأثير البرنامج املطبق على مجموعة البحث التجريبية في )اختبار ( والخاص ب3ويتضح من جدول )

( وهذه القيم تعبر عن فعالية كبيرة للبرنامج 1.87إلى  1.11املفاهيم اللغوية( أن حجم التأثير تراوح ما بين )

 1.1تأثير = لالتدريبي في تحسين املفاهيم اللغوية حيث يفسر حجم التأثير ، إذا كانت القيمة املحسوبة لحجم ا

 
ً
 أو صغيرا

ً
فتدل على حجم تأثير متوسط ، وإذا كانت =  1.1أما إذا كانت =  1فأن حجم التأثير يكون ضعيفا

 أو أكبر فتدل على حجم تأثير مرتفع ، للمتغير املستقل على املتغير التابع. 1.3

القبلي والقياس البعدي في ( الخاص بالفروق بين القياس 8( والشكل البياني رقم )8يتضح من جدول )

في جميع  1.11)اختبارات املفاهيم العددية( ملجموعة البحث التجريبية وجود فروق بين القياسين عند مستوى 

( وهذه القيم 41.14الى  81.41اختبارات املفاهيم الحسابية لصالح القياس البعدي ، حيث بلغت قيمة ت ما بين )

 %88.18كما تراوحت نسبة التحسن لصالح القياس البعدي ما بين ) 1.11ى اكبر من قيمة ت الجدولية عند مستو 

 (.%48.11الى 

( الخاص بحجم تأثير البرنامج املطبق على مجموعة البحث التجريبية في 81كما يتضح من جدول )

ية كبيرة ( وهذه القيم تعبر عن فعال3.16إلى  8.17)اختبار املفاهيم العددية( أن حجم التأثير تراوح ما بين )

للبرنامج التدريبي في تحسين املفاهيم الحسابية حيث يفسر حجم التأثير ، إذا كانت القيمة املحسوبة لحجم 

  1.1التأثير = 
ً
 أو صغيرا

ً
فتدل على حجم تأثير متوسط ،  1.1أما إذا كانت =  1فأن حجم التأثير يكون ضعيفا

 ، للمتغير املستقل على املتغير التابعأو أكبر فتدل على حجم تأثير مرتفع  1.3وإذا كانت = 

 
ً
يرى الباحثون أن برنامج الحركية تمتاز بروح املرح والتشويق وتروى عطش الاطفال حركيا ، وفكريا

من خالل تنوع وحسن استخدام ألانشطة التي ركزت على استخدام ألاشكال والرسومات والصور بأنواع 

من حواس ألاطفال في وقت واحد وإيصال املعلومات البصرية  مختلفة إلى حد كبير في اشراك أكثر من حاسة

 عن أن الادراك الحس ي عند الاطفال ومنه إلادراك البصري ينمو من خالل الاعتماد على الحواس 
ً
اليه ، فضال

حيث ان الطفل يرى الش يء ثم يميزه وبالتالي يحدد موقعه في العمليات الادراكية التي تتمثل في ادخال 

(  سليفان سميت 86()1188عن طريق الحواس وهذا ما اكدته نتائج دراسة كال من عفاف عثمان )املعلومات 

Sullivan- Smith (2008()88( و ناهد جاد )جاستيالنوس، اليج 18( )1111 )Gastellanos, Alig (2003()88 ،)

مية اثرها الفعال في تن حيث اتفقت نتائج هده الدراسات على أهمية برامج التربية الحركية ودورها إلايجابي

 الجانب املعرفي والتحصيل ألطفال ما قبل املدرسة.

( 1117( حسين جابر )14( )1118( و ناهده عبد زيد )81( )1188وهذا ما تؤكده كل من تركية حامد )

( حيث اكدت على ان الوسائل وألادوات وألاجهزة التعليمية من العناصر ألاساسية التي تستعمل ويمكن 84)

ثمارها في مخاطبة جميع حواس ألاطفال أو املتعلم فهي تقوم في أساسها على اشتراك أكثر من حاجة في است
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تكوين التصور الذهني واملدركات واملفاهيم بصورة أفضل من ألاسلوب التقليدي القائم على ألالفاظ وأداء 

 ألانموذج الحي لدى معلم .

تركز على استخدام املكعبات بأشكال وأحجام وألوان ويؤكد الباحثون على ان الانشطة الحركية التي 

 متنوعة وعديدة ليتمكنوا من ترتيب وتصنيف وتركيب نماذج 
ً
مختلفة تساعد ألاطفال من ان يعملوا أشكاال

متنوعة وكان لذلك دور في تحسين خبراته الحركية وبالتالي أغنت الخريطة املعرفية لجوانب نمو التحصيل 

 م.اللغوي والرياض ي لديه

كما أن طبيعة ألادوات املستخدمة في الالعاب من حيث اختالف الالوان وألاحجام كان له دور في انجذاب 

الاطفال لهذه الالعاب فالطفل بطبيعته يتجذب لألشياء املختلفة وامللونة وعلى ذلك يرى كل من ابراهيم الدويبي 

(  ان الخبرات الحركية التي يتزود بها الطفل 83) (8886( عفاف عثمان )88( )1111( بيريفان عبدهللا )8( )1184)

 فهي تساعد على تنمية املهارات الحسية الاساسية )بصرية 
ً
ة( ملسي -سمعية  –من خالل الالعاب ضرورية جدا

 الحركية الى وظائف معرفية.–واملهارات الحركية وتحويل القدرات إلادراكية 

أنه "توجد فروق داله احصائيا بين القياسين وبهذا تتحقق صحة الفرض الثاني الذى ينص على 

)القبلي ، البعدي( لعينة البحث في متوسط درجات أطفال مرحلة ما قبل املدرسة لالختبار التحصيل املعرفي 

 لصالح القياس البعدي ".

ويرجع الباحثون نجاح البرنامج وأثره إلايجابي بشكل عام وأثره الجيد على تنمية املهارات الحركية 

ساسية )املش ي، الجري، الوثب، التوازن الثابت، التوازن الحركي، الرمي( وتمنيه الجانب املعرفي للتحصيل ألا 

في اللغة العربية والرياضيات الى استخدام تقنيات )منتسورى( من حيث املبدأ التربوي والطريقة وألادوات 

 وأسلوب التدريس ومما يؤكد نجاح تقنيات )منتسورى(.

 

 والتوصياتالاستنتاجات 

 الاستنتاجات: -

في ضوء أهداف البحث وفروضه وفى حدود عينة والبحث إلاجراءات وما أسفر عنه البحث من نتائج 

 توصل الباحث لإلستخالصات التالية:

  وجود فروق داله احصائيا بين متوسطي القياس القبلي والقياس البعدي لصالح القياس البعدي

 كية الاساسية قيد البحث.في جميع اختبارات املهارات الحر 

  وجود فروق داله احصائيا بين متوسطي القياس القبلي والقياس البعدي لصالح القياس البعدي

 البحث. اللغوية( قيدفي جميع اختبارات التحصيل املعرفي )املفاهيم 

  وجود فروق داله احصائيا بين متوسطي القياس القبلي والقياس البعدي لصالح القياس البعدي

 البحث. الرياضية( قيدفي جميع اختبارات التحصيل املعرفي )للمفاهيم 
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 التوصيات: -

 يوص ى الباحثون بما يلى: استخالصانفي ضوء نتائج البحث وما توصل اليه من 

  ى  لتنمية املهارات الحركية الاساسية ، والتحصيل املعرفي للمفاهيمتطبيق البرنامج بتقنية منتسور 

 اللغوية للغة العربية واملفاهيم الرياضية داخل منهاج أطفال ما قبل املدرسة.

 تطوير برامج التربية الحركية ألطفال ما قبل املدرسة ملا لها من اثر إيجابي على 

  ر فعال في تحفيز القدرات العقلية ألطفال ما استخدام اسلوب الاستكشاف الحركي ملا له من دو

 قبل املدرسة.

  توفير ألادوات واملعدات التعليمية الالزمة التي تناسب أطفال ما قبل املدرسة والتي تساعد في نمو

 الجانب املعرفي.

  التركيز على ألانشطة الحركية اليومية ملا لها دور مهم في نمو املهارات الحركية ألطفال   ما قبل

 املدرسة.

 .إجراء املزيد من البحوث  والدراسات في التربية الحركية على أطفال ما قبل املدرسة بليبيا 

 ل عمرية احملرث ـذا البحـهل الباحثين في نفس مجال االهتمام بوضع برامج للتربية الحركية من قب

 مختلفة.

 

 قائمة املراجع العلمية

 أوال: املراجع العربية

فاعلية وحدات دراسية باستخدام القصص الرقمية في تطوير بعض  : ويبيإبراهيم ابو زيد الد  .8

املهارات الحركية الاساسية واملفاهيم املعرفية ملرحلة رياض ألاطفال، 

 رسالة دكتوراه، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة الاسكندرية.

(1184) 

السلوك البيني ألطفال ما قبل املدرسة، تأثير ألالعاب املوجه على تعلم  : نادية أحمد الصاوي   .1

رسالة دكتوراه، كلية التربية الرياضية للبنات، جامعة إلاسكندرية. 

(1118) 

 أسامة كامل راتب،   .8

 إ

سنوات، املؤتمر  8 -7تطور نمو املهارات الحركية ألاساسية للطفل من  :

زقازيق. لالعلمي ألاول، دور التربية الرياضية في حل املشكالت املعاصرة، ا

(8881) 

 أسامه كامل راتب،  .4

 إبراهيم عبد ربه خليفة

 (1111النمو الحركي، دار الفكر العربي، القاهرة. ) :
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أسماء عبد الرحمن   .1

 حجازي 

املوسيقى، ألاعمال الفنية( في تحقيق  تأثير املنظومة الثالثية )الحركة، :

بعض أهداف التربية الحركية ألطفال ما قبل املدرسة، رسالة دكتوراه، 

 (1181كلية التربية الرياضية للبنات، جامعة إلاسكندرية )

 امين انور الخولي،   .7

 اسامة كامل راتب

ودار الفكر العربي، القاهرة.  نظريات وبرامج التربية الحركية لألطفال، :

(1116) 

 (1118خبرات في ألالعاب للصغار والكبار، منشأة املعارف، إلاسكندرية ) : إيلين وديع فرج   .6

تأثير برنامج تعليمي باستخدام أنشطة استكشافية حركية على اكتساب  : إيمان فتحي السيد   .3

ر رسالة ماجستي املهارات العددية والهندسية لدى طفل ما قبل املدرسة،

 (1116غير منشورة، كلية التربية الرياضية، جامعة طنطا. )

تنمية املفاهيم واملهارات العلمية ألطفال ما قبل املدرسة، دار املسيرة،  : بطرس حافظ بطرس  .8

 (1114عمان. )

 (1111العقل املستوعب، دار الكلمة، القاهرة. ) : بهيج يوسف  .81

اثر استخدام برنامج مقترح للتربية الحركية في تنمية القدرات إلادراكية  : بيريفان عبد هللا املفتي  .88

حركية( ألطفال ما قبل املدرسة، رسالة ماجستير غير منشورة،  -)الحس

 (1111كلية التربية الرياضية، جامعة املوصل. )

برنامج تدريبي باستخدام أدوات منتسوري املطورة في تنمية إلادراك  : تركية حمود حامد  .81

الحس ي لدى ألاطفال الذاتويين، رسالة ماجستير، كلية رياض الطفال، 

 (1188جامعة القاهرة. )

أساسيات تدريس التربية للتعليم ألاساس ي، مكتبة الرشيد، إلاشعاع،  : حسن السيد أبو عبدة  .88

 (1111إلاسكندرية. )

أثر برامج رياض ألاطفال على النمو البدني وبعض الصفات الحركية،  : على الجابري  حسين  .84

"مجلة علوم التربية الرياضية، كلية التربية الرياضية، جامعة بابل، 

 (1117العراق )

 سيد الشربيني،  .81

 أسامه فاروق

 (1181سمات التوحد، دار امليسرة للنشر، الاردن. ) :

ـــل بـــدر،   .87  شبـ

 حـــامد بـــدران

الاتجاهات الحديثة في تربية طفل ما قبل املدرسة، الدار املصرية  :

 (1111اللبنانية، القاهرة. )

تأثير برنامج لأللعاب الحركية على قدرات الابتكار والحركات ألاصلية لدى  : عفاف عثمام عثمان  .86

م مدى عليأطفال ما قبل املدرسة، املؤتمر العلمي الدولي الرابع عشر" الت

 فلمنج جامعة إلاسكندرية. 
ً
الحياه من أجل آنسات وسيدات أكثر نشاطا

(1188) 
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ألعاب الحركة وأثرها في اكتساب املفاهيم اللفظية والعددية لألطفال  : عفاف عثمان عثمان  .83

( سنوات املؤتمر العلمي الدولي )الرياضة وتحديات القرن 4-8من )

 (8886الحادي والعشرين(. )

الاتجاهات الحديثة في التربية الحركية، دار الوفاء للطباعة والنشر،  : عفاف عثمان عثمان  .88

 (1113إلاسكندرية. )

، دار الوفاء للطباعة والنشر، 8املهارات الحركية لألطفال، ط : عفاف عثمان عثمان  .11

 (1184إلاسكندرية. )

الحياة الاجتماعية ودورها في تنشئة الطفل، دار الفكر العربي، القاهرة.  : فوزيه دياب   .18

(1118 ) 

 (1181(. )1منهج ألانشطة في رياض ألاطفال الطبعة ) : ناهد فهمى حطيبة   .11

)تنمية بعض انواع السلوك التوافقي لدى الاطفال املعوقين عقليا  : ناهد منير جاد  .18

منتسورى(، قسم الارشاد النفس ي، القابلين للتعلم باستخدام اسلوب 

 (1111جامعة القاهرة. )

 (.1118مفاهيم في التربية الحركية، دار الكتب، بغداد ،) : ناهدة عبد زيد    .14

تأثير برنامج تربية حركية باستخدام ألاسطح )الثابتة واملتحركة( على  : نجالء فتحي خليفة  .11

املنظومة الحسية وألانماط الحركية املرتبطة بالجمباز إلايقاعي ألطفال 

ما قبل املدرسة، رسالة دكتوراه، كلية التربية الرياضية للبنات، جامعة 

 (1116إلاسكندرية. )

حركية على الكفاءة إلادراكية الحركية والتفكير تأثير برنامج تربية  : هاني محمد فتحي  .17

الابتكاري ألطفال ما قبل املدرسة، رسالة دكتوراه، كلية التربية 

 (1116الرياضية، جامعة املنصورة. )

هدى نور الدين عبد   .16

 املجيد

تأثير درس التربية الحركية على التحصيل على الدروس ألطفال ما قبل  :

ر منشورة، كلية التربية الرياضية للبنات، املدرسة، رسالة دكتوراه غي

 (1111جامعة حلوان. )

 

 ثانيا: املراجع الاجنبية:

Effect of Intructional Variables of Language of 

children, university of Arizona American Educational 

research, Journal. (1988) 

 

: Bregan Jane 13.  
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Statistical Power Analysis for the Behaviora Sciences 

(2nd Edition) Lawrence Erlbaum Associates Inc., NJ. P 

8-18 (1988) 

: Bloom 18.  

"Music as the Basis for Learning" The Education 

Digest (1992) 

: Hint 81.  

The Effect of A creative Movement program on Motor 

skills of preschool children PhD. the University of 

South Dakota may (2003) 

: Gastellanos, Alig  88.  

Archer Look at what Young Children Should be 

Learning Washington. Office of Educational Research 

and Improvement. Eric No. Ed 438928 (2008) 

 

: Katzlilia 81.  

Namta journal, spring Montessori and children with 

autism sensory skill fullness vol.33 issue (2008) 

: Sullivan - Smith  88.  

 


